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SAMMANFATTNING 

Carl Michael Karlsson 

Vad innebär det att vara teaterlärare? – Tre tidigare teaterlärare berättar om sina 

erfarenheter som lärare på ett estetiskt program med inriktning teater. 

 

Antal sidor: 46 

Denna uppsats undersöker vad tre tidigare teaterlärare berättar om sin lärarroll på ett 

estetiskt program med inriktning teater. Uppsatsen utgår från två forskningsfrågor: 

vilka teman framträder i teaterlärarnas yrkesberättelser när det gäller deras 

lärarprofession? samt vilka utmaningar och möjligheter återkommer i teaterlärarnas 

yrkesberättelser? Teoretiska utgångspunkter i uppsatsen har varit narrativ teori, samt 

socialkonstruktionism. Empirin har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, analyserade enligt en tematisk analysmetod från Lieblich et al. (1998). 

Urvalet bygger på tre tidigare, nu pensionerade teaterlärares yrkesberättelser.  

Totalt har tre teman per individuell yrkesberättelse utkristalliserat sig i resultatet med 

utgångspunkt i den första forskningsfrågan: Att vara med i ett sammanhang och få en 

identitet. Man måste orka hålla i gång så där kraftfullt så att man inte blir trött. The 

slice of life. Min förebild Brian Way. Drama för arbetarklassens barn. De akademiska 

fähundarna. Att se och möta teater. Gruppen är viktig i teater, samt Teater alstrar 

kreativa människor och kreativa människor behövs.  

Den andra forskningsfrågan genererade fem teman som visar på utmaningar inom 

teaterläraryrket: Det är jävligt känsligt att stå på en scen. Det är en ram som man 

tvingas in i. Teater förlorar i status om det inte går in i skolans organisation. 

Betygsättningen är ett helvete, samt Teaterläraryrket är ett ensamyrke. Tre teman 

visar på möjligheter inom teaterläraryrket: Teatereleverna är färgstarka individer som 

anstränger sig, Eleverna gör mödan värd, samt Att se eleverna växa. 

Resultatet visar på att vara teaterlärare innebär att förhålla sig till skolans struktur och 

försvara ämnets position i skolan, samt att behovet av stöd från rektor är av yttersta 

vikt. Att vara delaktig i elevernas personliga och sociala progression är det som 

teaterlärarna ser som den stora förmånen.  

Sökord: teater undervisning, drama och teater, drama och teater lärare, 

gymnasieskolan, narrativ.  
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ABSTRACT 

Carl Michael Karlsson 

What does it mean to be a theater/drama teacher? - Three teachers describe their 

experiences from the National Arts Program for Theater in Swedish upper secondary 

schools. 

Antal sidor: 46 

 

This study investigates how retired theater teachers have experienced their professional work 

in Swedish upper secondary schools referred to the National Arts Program for theater. The 

two principal themes asked were:  What themes are common in teachers` professional lives? 

What challenges and opportunities are occurring? The theoretical framework are narrative 

theory, and social constructionism. The empirical material has been collected through 

qualitative semi-structured interviews by the analyzing method according to Lieblich et al. 

(1998). Three retired teachers have been interviewed.  

Three themes per person have resulted from the first research question: Participating in a 

context and getting an identity from it. One has to keep up the good work with power not to 

get tired. The slice of life. My role model Brian Way. Drama for working-class children. 

The academic blackguards. To see and participate in theater. The group is important in 

Theater, and Theater creates creative people and creative people are needed.  

The second question in the study generated five themes pointing out challenges: It's damn 

sensitive to stand on a stage. It's an organization that you are forced into. Theater loses its 

status if it is not included in the school structure. And then there is grading that's hell. The 

theater teacher’s profession means solitude. Three themes show possibilities: The theater 

students are colorful individuals that doing their utmost. Students make the effort 

worthwhile. To see students develop.  

The result of this study shows that being a theater teacher relates limiting to a school's 

structure and at the same time the teacher must defend the position of the subject. In this 

principal´s support is of great importance. Being part of a student´s personal and social 

development is regarded the biggest benefit for a theater teacher. 

 

 

 

Keywords: theater education, drama and theater, drama and theater teacher, upper 

secondary school, narrative.  
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1. Inledning 

Under min tid som elev på estetiska programmet- med inriktning teater i Eksjö fick jag 

undervisning av tre olika lärare. Den första läraren hade titel teaterpedagog, den andre 

kallade sig teaterlärare och den tredje var dramapedagog. Tre lärare som alla undervisade 

i samma kurser och ämnen, men hade tre olika yrkestitlar (Karlsson, 2004, s. 1)  

 

För nästan exakt 14 år sedan skrev jag klart min kandidatuppsats i dramapedagogik. Mitt 

syfte handlade om att undersöka om det fanns några karakteristiska skillnader mellan 

teaterpedagogutbildningen på Wendelsberg folkhögskola och dramapedagogutbildningen 

på Västerbergs folkhögskola. Det jag fann, vilket även Elsner (2000) tidigare visat, är att 

lärare inom drama och teater arbetar under olika betingelser. Trots att både drama- och 

teaterlärarna lägger stor vikt vid elevernas personliga utveckling och gruppens sociala 

aspekter, så framstår drama i första hand som en pedagogisk metod medan teater har 

tonvikten på det konstnärliga uttrycket (a.a.). Dramapedagog är en vanlig yrkesbeteckning 

för den som arbetar med drama inom skolan. Teaterlärare kallas den som undervisar i 

teaterämnet på gymnasiets estetiska program.   

 

Estetiska programmet är idag ett tydligt studieförberedande program i den svenska 

gymnasieskolan, som sedan starten 1992 utbildat tusentals elever i konstnärliga förmågor. 

Under mina snart arton år som lärare på estetiska programmet med inriktning teater har jag 

noterat en avsaknad av forskning inom teaterämnet på gymnasienivå. Jag har även upplevt 

frånvaron av ett forskningsgemensamt språk inom ämnet. Det kan bero på att drama- och 

teaterforskningen ofta lånat många begrepp från andra forskningsdiscipliner, samt saknat 

en enhetlig utbildning (Bowell & Heaps, 2010; Olsson, 2006).   

 

Enligt Remfeldt (2001) var utbildningsbakgrunden för verksamma teaterlärare i början av 

2000-talet uppdelad i tre lika stora kategorier. 1/3 hade en scenkonstnärlig utbildning (t.ex. 

teaterhögskola), 1/3 hade lärarexamen i annat ämne än teater (t.ex. svenska) och 1/3 hade 

en tvåårig drama- eller teaterpedagogutbildning från folkhögskola. Först 2011 fick 

Göteborgs universitet examensrätten för Sveriges första och enda ämneslärarutbildning i 

teater. Vägen har varit lång och enligt Olsson (2006) så beror detta på att teaterämnet haft 

låg prioritet inom den akademiska världen. 

  

Att vara teaterlärare på gymnasiets estetiska program är att balansera mellan det 

konstnärliga och pedagogiska. Remfeldt (2013) menar att det är som en teaterpedagogisk 

kompass vilken rör sig mellan teaterlärarnas roller. Teaterämnet är performativt och 

teaterläraren eftersträvar interaktionen mellan konstnärliga och pedagogiska aspekter i 

teaterundervisningen, vilket bidrar till att påverka teaterlärarnas didaktiska 

ställningstaganden (a.a.). Carlgren (2015) menar att det händer något med ett ämne när det 

tar sig in i skolan. Ämnet blir ett skolämne. Jag skulle vilja hävda att vara teaterlärare är 

som att vara i två världar samtidigt. Skolans värld med styrdokument, undervisning och 

betygsättning, samt teaterns värld med konstnärliga ambitioner, repetitionsarbete och 

applådtack. Ibland krockar dessa världar inom skolan och blir till konfrontationer och 

dilemman. Att till exempel se en elev växa otroligt mycket som person under en 

teaterföreställning för att sedan betygsätta eleven, eller att skolschemat inte tillåter att 

hinna köra igenom hela pjäsen innan matematiklektionen tar sin början. Teaterämnet ställer 

krav på sina deltagare och inte minst på teaterläraren. Relationen mellan lärare och elever 

är central för att lyckas som teaterlärare. Det måste finnas en tillåtande och ömsesidig 

respekt för att kunna arbeta ihop och den är av yttersta vikt i teaterämnet. Det går aldrig att 
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dra igång ett teaterprojekt med eleverna om inte det finns mandat för det. Det gör att 

dialogen mellan lärare och elever måste ske jämbördigt, men samtidigt med ett förtroende 

som gör det möjligt att driva projektet framåt. 

 

Vad innebär det att vara teaterlärare? Det är något som jag kommer att undersöka i denna 

studie. Det finns för mig som teaterlärare ett behov av att förstå teaterlärarens komplexa 

arbete inom skolan för att kunna beskriva och synliggöra yrket och ämnets behov av 

existens. Enligt statistik från Skolverket så har antalet estetiska program i landet minskat 

med över 20 procent under de senaste tre åren, antalet teaterinriktningar har minskat med 

nästan 30 procent (Skolverket, u.å.a). Det är viktigt att lärare inom estetiska ämnen börjar 

beskriva sin verksamhet och profession för att visa och synliggöra behovet av estetisk 

kompetens inom skolan.        

              

Denna uppsats kommer att undersöka vad tre tidigare, nu pensionerade teaterlärare berättar 

om sin lärarroll på ett estetiskt program med inriktning teater. Utifrån teaterlärarnas 

yrkesberättelser (Goodson, 1996) kommer jag undersöka vilka teman som framträder, 

samt vilka utmaningar och möjligheter som återkommer i berättelserna.  
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer begreppen drama och teater beröras, samt en definition av 

lärarprofessionen inom teater. I bakgrunden beskrivs även teaterämnet på gymnasiet, samt 

vägen till dagens ämneslärarutbildning i teater. I den tidigare forskningen kommer aktuell 

forskning inom ämnet beröras.  

2.1 Drama och Teater  

Den vanligaste återkommande beskrivningen av skillnaden mellan teater- och drama-

begreppet går att härleda till antika Grekland. Teater kommer från ordet Thea som betyder 

att se och drama från ordet Draó som betyder att handla. Teater är ett konstnärligt ämne 

och har uttryck som är beroende av en växelverkan mellan skådespelaren, texten och dess 

publik. Drama är en litterär genre, samt pedagogisk metod som utgår från deltagarnas egna 

handlingar och har vanligtvis ingen publik (Erberth & Rasmusson, 2008; Hägglund & 

Fredin, 2001). Teater är ett ämne inom gymnasieskolan som betonar vikten av att ämnet 

består av flera uttrycksformer, så som gestaltning, dramatik, scenografi, mask och kostym 

med mera. Drama är ytterst ett metodämne inom främst grundskolan bland annat i svenska, 

men saknar egen ämnesplan (Skolverket, 2011a, 2011b).  

 

Dramapedagogik (drama in education) har i engelskspråkiga länder haft en stark ställning 

både som ämne och metod. Där har konstnärliga och pedagogiska akademierna fördjupat 

sitt samarbete och vunnit på att samspela (Bragby, 2010; Braanaas, 2008). Det går att 

konstatera att synen på teater/drama ämnet och dess hemhörighet skiljer sig inom de 

nordiska länderna. Braanaas (2008) belyser till exempel att den norska dramapedagogiken 

tydligare kopplat ihop sig med teaterämnet. Svensk dramapedagogik har däremot historiskt 

fjärmat sig från teaterämnet och kritiserats för att stå kvar i 70-talets reformpedagogiska 

tankeströmningar (a.a.). Dramaforskningen har varit angelägen om att markera sin 

självständighet från teaterämnet samt att försvara sin position inom skolvärlden (Bowell 

& Heaps 2010). Dels har det handlat om att ämnet minskat inom läroplanerna, dels att 

forskningen inte blivit synliggjord. Enligt Bowell och Heap så är det inte förvånande att 

det ser ut som det gör. Rent historiskt har teaterämnet tagit allt mer plats internationellt 

inom dramaforskningen och kunnat befästa sin plats starkare som ämne i och utanför 

skolan (a.a.).   

Österlind et al. (2016) presenterar en jämförande analys av hur drama och teater omnämns 

i läroplanerna i de nordiska länderna. Här görs ingen åtskillnad i drama och teater som ett 

metodämne eller konstnärligt ämne. Island lyfts här fram som ett föregångsland där drama 

(Dramatic Arts) introducerades som ett eget obligatoriskt ämne i grundskolan 2013. 

Samtidigt beskrivs en neråtgående trend av drama och teaterns inflytande i läroplanerna. 

Bland annat försvann estetisk verksamhet som ett obligatoriskt ämne inom 

gymnasieskolan i Sverige i samband med gymnasiereformen 2011. Österlind et al. lyfter 

dock även fram positiva trender inom forskningen där drama och teater lyfts fram som 

framgångsfaktorer inom läsförmåga, samt sociala färdigheter. Braanaas (2008) poängterar 

att problemet med drama och teater som begrepp är att de inte bygger på en gemensam 

forskningsdisciplin och att ämnet i sig har oklar ämnestillhörighet. Beklagligt är också att 

begreppen inom teater och drama ställs emot varandra och blir till onödiga konfrontationer.  
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2.2 Från dramatik till teater 

Övningsämnen som musik, teckning och gymnastik har bedrivits inom läroverken ända 

sedan 1800-talet. Dramatik har varit ett naturligt inslag i skolans frivilliga verksamhet i 

samband med avslutningar och högtider, samt i retorikundervisningen (Rudvall, 2001; 

Goodson & Numan, 2003). I betänkandet med förslag till undervisningsplaner för 

allmänna läroverket (SOU1932:31) nämns dramatik för första gången som enskild 

verksamhet som kan ingå i läroverkets undervisning. I samband med litterära uppgifter 

uppmuntras det till att använda dramatik som en del i litteraturstudier:   

… på gymnasiet bör vid läsning av dramatiska verk rollfördelning ske; dock gäller 

även här som regel, att rollerna i förväg instuderas.… av den föreliggande texten ge 

en karakteristik av författarens framställningssätt och konstnärliga uttrycksmedel eller 

hans människoskildring, att göra en analys av ett dramas innehåll och klarlägga dess 

komposition (SOU 1932:31, s. 71).   

 

I samband med 60-talets omfattande reformarbete inom skolvärlden kom dramatik att bli 

ett eget ämne inom gymnasieskolan. Drivande bakom ämnets existens är Ingegerd Aschan 

(1917-2006) som deltog i utredningen och skrev den första kursplanen (Rasmusson, 2000). 

I samband med sammanslagningen till en enhetlig gymnasieskola 1971 (Lgy 70) startades 

även försöksverksamhet av estetisk variant på den tvååriga sociala linjen (So), med 

dramatik som valbart ämne (SOU 1970:66).  

 

I samband med 1981 års gymnasieutredning (SOU 1981:96) betonades vikten av att 

gymnasieskolan skulle vara en skola för alla. Musiklinjen skulle inte längre vara den enda 

estetiska linjen i gymnasieskolan. Detta resulterade i att det läsåret 1984/85 startade 

estetisk-praktiska (EP) linjer som försöksverksamhet, där ämnen som bild, dans och 

dramatik kom att innefattas. I samband med 1988 års gymnasiebetänkande (SOU 1989:10) 

föreslogs i utredningen att estetisk-praktisk linje borde vara kvar och utökas till en treårig 

högskoleförberedande gymnasieutbildning. Även ämnet dramatik bytte namn till teater för 

att visa på ämnets bredd1. I samband med gymnasieutredningen 1990/91 blev teater ett nytt 

ämne i skolan med egna kursplaner. Estetiska programmet blir ett nytt nationellt program 

med fyra inriktningar; musik, bild, dans och teater (prop. 1990/91:85).    

 

Under de senaste tio åren har estetiska programmet förändrats både på organisations- och 

innehållsnivå. Hela programmet riskerade revidering i samband med reformation av skolan 

(SOU 2008:27) men blev kvar som program, med fem inriktningar; musik, bild och 

formgivning, dans, estetik och media och teater (Skolverket, 2011a). Estetiska programmet 

tillhör vid dagens datum ett av de sex studieförberedande programmen i svenska 

gymnasieskolan, där eleven efter genomgången utbildning kan gå direkt in på högskolan, 

antingen i fortsatt konstnärlig inriktning eller annan akademisk utbildning. Teaterämnet 

har innehållsmässigt gått från ett tydligt teaterpraktiskt ämne till ett mer teaterteoretiskt 

ämne (Ahlstrand, 2014). Det innebär bland annat att ett nytt ämne gjort entré i 

teaterinriktningens kursutbud, teaterteori, som har som syfte att utgöra länkar mellan den 

praktiska teatertraditionen och den teoretiska (Skolverket, 2011a).  

  

                                                 
1 SÖ motiverar begreppsbytet med att inriktningen inte endast ska avse den rent dramatiska verksamheten som skådespelare företräder, 

utan teaterns hela område så som dekor, ljus och ljud, kostymer, smink m.m. 
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2.3 Lärarutbildning i teater 

I samband med den stora reformeringen av skolsystemet under mitten av 50 och 60-talen 

startade även arbetet med en ny lärarutbildning (SOU 1952:33). Dock var den nya 

lärarhögskolan redan föråldrad när den sjösattes 1968 och kom i olika utvärderingar att 

kritiseras hårt (Rudvall, 2001). Den nya gymnasiereformen (Lgy70) med sina tjugotal 

linjer skiljde sig helt från de intuitioner som fanns i starten av utredningen, med 

utgångspunkten i de tre olika skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola. 

  

I regeringens proposition, försöksverksamhet inom lärarutbildningen (prop.1975:24) 

belyser utredarna att fortsatt reformation av lärarutbildningen behövs. Dramatikämnet på 

gymnasiet har vuxit sig stort, men har trots genomförande av kursverksamhet på 

högskolorna i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm inte resulterat i en lärarutbildning 

för dramatiklärare. Förslaget var att en tvåämneslärarexamen skulle genomföras på de 

tidigare dramatikkursorterna. I förslaget går det att läsa att dramatik ska kunna kombineras 

med svenska, teckning eller språk. Trots att remissyttrandena i stora delar var positiva, så 

avslog utredningen förslaget om en ämneslärarutbildning i dramatik/teater. Anledningen 

kan sammanfattas i tre punkter. 1) Dramatik kan studeras som enskilt ämne vid de tidigare 

nämnda högskolorna. 2) Dramatik är ett inslag i svenskämnet, vilket gör att kompetensen 

finns där. 3) Tjänsteunderlaget för lärare i dramatik är begränsat, vilket gör att de enskilda 

skolorna får lösa frågan lokalt (a.a.). Enligt Olsson (2006) så kan utredningens avslag även 

bero på interna motsättningar inom lärarhögskolan, där lärarna i dramatik inte var överens 

om målsättningen för ämnet om det skulle det vara en teater- eller dramainriktad 

undervisning.      
 

I samband med att försöksverksamheten av estetisk-praktisk linje, med inriktning 

dramatik/teater växer sig allt större i slutet av 80-talet (SOU: 1989:10) så påvisar nämnda 

utredning behovet av en ämneslärarutbildning i teater, dock kommer det dröja ända fram 

till den senaste lärarutbildningsutredningen (SOU 2008:109) innan det blir en lösning:       

… dramatik, med flera scenkonstnärliga ämnen, finns inte som obligatoriska ämnen i 

grundskolan. I gymnasieskolan finns de såväl på estetiska programmet som i form av 

individuellt val på många håll… dramatik, med anknutna ämnen och kurser, finns i 

skolan och därför behöver utbildade lärare. Sannolikt är många av de personer som 

undervisar i ämnena formellt obehöriga, och denna situation skulle kunna avhjälpas på 

sikt om ämneslärarutbildningen med inriktning på estetiska ämnen också inrymde … 

dramatik (SOU 2008:109, s.283 ) 

 

Göteborgs Universitet hänvisar i sin examensrättsprövning (2010) till nämnda utredning 

och får 2011 examensrätten för en ämneslärarutbildning i teater. Från lärarutredningen 

1952 (SOU 1952:33) kommer det att ta nästan 60 år innan det införs en lärarutbildning i 

teater. Dagens ämneslärarutbildning i teater liknar i många delar förslaget från utredningen 

1975 (prop.1975:24) i form av utbildningens breda ämnesbetydelse och fokus på teaterns 

olika uttrycksområden, dock erbjuder dagens utbildning både en ettämnes kombination, 

teater/teater och som andraämne i kombination med annat ämne. Det framgår även i 

styrdokumenten (Omnéus, 2016) ett tydligare fokus på relationen teori och praktik. 

Teaterläraren ska också förstå innebörden av teaterns tre hörnpelare; berättaren, berättelsen 

och rummet och att dessa delar är jämbördiga och ska ha lika stort värde. Det förutsätter 

att ämnesläraren i teater själv har kunskap om och i teaterns konstnärliga områden, vilket 

gör att grundläggande praktisk och teoretisk kunskap i teater är viktig, samt att studenten 

själv skapat konstnärliga uttryck.    
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2.4 Tidigare forskning 

Forskningen om drama eller teater inom utbildningsvetenskap har i Sverige varit uppdelad 

i två läger: Dramapedagogik och Teater vilket bidragit till att forskningen inom båda 

forskningsområdena varit begränsad och tappat kraft. Den dramapedagogiska forskningen 

har utgått från drama som metod (Silfver, 2011; Lepp, 1998; Lindqvist, 1995; Hallgren, 

2018), pionjärer inom drama (Hägglund, 2001; Lindvåg, 1988) och komparativa studier 

(Sternudd, 2000; Rasmusson, 2000). Teaterämnet har däremot nästan helt hållit sig borta 

från det utbildningsvetenskapliga området och i allt större utsträckning fokuserat på 

teaterhistoria (bl.a. Helander, 2003), dramatisk litteratur (bl.a. Neuhauser, 2016) och 

professionell skådespelarträning (Järleby, 2001; Johansson, 2012 och Sjöström, 2007). 

  

Göthbergs (2015) licentiatuppsats och Ahlstrands (2014) avhandling är unika i att beröra 

teaterämnet på gymnasienivå. Både Ahlstrand och Göthbergs studier är inriktade på 

undervisningen inom gymnasieskolan. Denna studie undersöker dock främst lärar-

professionen inom teaterämnet på estetiska programmet och vad det innebär att vara 

teaterlärare vilket inte har studerats nationellt, mer än i ett fåtal mindre studier och 

uppsatser (bl.a. Elsner, 2000; Remfeldts, 2013).  

2.4.1 Teaterlärare  

Teaterlärare kallas den som undervisar i teater på estetiska programmet (Elsner, 2000; 

Remfeldt, 2013; Ahlstrand, 2014). Teaterämnet inom gymnasieskolan är starkt förankrat i 

dramatikämnet (Rasmusson, 2000) och professionell teaterträning (Pustzai, 2000).  

Landets enda ämneslärarutbildning i teater finns på Göteborgs universitet och beskriver 

följande syfte för utbildningen:   

Utbildningen har som syfte att ge en bred och gedigen kunskap om läraryrket med 

utgångspunkt i ämnet teater. Studierna inom ämnet ger dig kunskap om teaterns olika 

uttrycksformer, utvecklar dina ledaregenskaper och behandlar den ämnesdidaktiska 

kompetens du behöver i din framtida yrkesroll. Stort fokus i delkurserna ligger på att 

utveckla dina egna gestaltande färdigheter i syfte att kunna inspirera dina kommande 

elever. (Göteborgs universitet, 2018, utbildningskatalog)  

Tydligt framgår även i utbildningens syfte att teaterämnet har ett vidare mål än att bara 

utbilda i teaterns olika uttrycksformer. Studenterna ska utbildas i att kunna leda och 

regissera gestaltningsprojekt, samt kunna ta fram underlag till dessa projekt i form av 

dramatisk text eller annat material. Det poängteras att utbildningen ger förutsättningar att 

även kunna undervisa i teaterteori, samt ansvara för teaterkursernas betygssättning. 

Teaterläraryrket rör sig som sagt i två världar, den pedagogiska skolvärlden och den 

konstnärliga teatervärlden (Remfeldt, 2013; Elsner, 2000; Pusztai, 2000). Denna balans 

mellan pedagogiska och konstnärliga dimensioner ställer krav på teaterläraren att förhålla 

sig till olika funktioner/roller i sin undervisning. Thörnquist (2006) har i sin avhandling 

berört musik- och teaterlärares upplevelser och rollfunktioner i ett sceniskt musikprojekt. 

Hon har kategoriserat fyra lärarroller som blir framträdande i undervisningen; deltagaren 

som en funktion som samspelar med eleverna och skapar vi känsla; handledaren som rör 

sig i gränslandet mellan stötta och styra, samt ser till att arbetet kommer igång; ledaren där 

riktningen är fast förankrad i att gå framåt; konstnären där den inneboende kreativa 

arbetsprocessen är i centrum och att skapa och utveckla föreställningen. Thörnquist har 

utifrån intervjuerna funnit att det konstnärliga och pedagogiska arbetet kompletterar 

varandra och ger varandra näring.  
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Chaib (1996) har gjort en liknande fenomenologisk undersökning av amatörteaterledares 

egenskaper/roller och unga människors teaterskapande. Genom att följa tre olika 

teaterföreställningars uppbyggnad inom amatörteatern undersöker Chaib förhållandet 

mellan deltagare och ledare, samt upplevelsen och vinsten av deltagande i en teatergrupp. 

Resultatet visar på att ledarna har olika egenskaper och stil. Chaib kategoriserar 

ledarstilarna utifrån tre olika förhållningssätt. Pedagogen fostrar teaterungdomarna både 

socialt och konstnärligt, samt ställer krav på ungdomarna och låter ungdomarna vara med 

i beslutandet av konstnärliga idéer. Regissören lägger fokus på de konstnärliga kvalitéerna 

och lär ut ett konstnärligt förhållningssätt genom att styra den konstnärliga processen, men 

samtidigt tillåter att ungdomarna får ge egna förslag. Dramaturgen visar på att processen 

är viktigare än resultatet. I dramaturgens förhållningsätt är spelglädje och entusiasm 

ledord, här får ungdomarna stort utrymme och tillåts styra verksamheten.  

Internationellt är forskningen något mer omfattande när det gäller teaterläraryrket. Här 

redovisar jag två studier som angränsar till mitt eget undersökningsområde.   

McLauchlan (2016) har i sin kvalitativa studie intervjuat fyra aktiva teaterlärare på 

gymnasiet och undersökt vilka faktorer som skapar utmaningar i teaterläraryrket och på 

vilket sätt lärarna finner motståndskraft för att överbrygga dessa svårigheter. Urvalet är 

gjort utifrån erfarna teaterlärare som varit aktiva inom yrket i minst 10 år på gymnasienivå. 

McLauchlan fann fem olika utmaningar som var centrala: 

 

1. Ensamarbete 

Den mest övergripande utmaningen var isoleringen i skolan. Att teaterläraryrket är 

ett ensamarbete (se även Raymond, Butt, & Townsend, 1992). Oftast är det få 

teaterlärare på en skola och drama/teatersalen ligger för sig själv.  

2. Ämnets status 

Teaterlärarna uppfattar sitt ämne som marginaliserat och mindre värt än andra 

traditionella akademiska ämnen. Det finns även elever som tror att ämnet är enkelt 

och väljer därför teater för att det ska vara lättare att få höga betyg. 

3. Undermåliga lokaler  

Även ekonomin är bekymmersam när det gäller teaterlärarna. Flertalet lärare har 

undervisning i undermåliga lokaler, där man får ta vad man har. Ekonomi-ansvarig 

och rektor ser inte behovet av arbetsmiljömässiga lokaler.  

4. Fysiskt och emotionellt utmanande  

Teaterämnet berör elevernas känslomässiga värld. Det är inte ovanligt att 

teaterlärarna får agera kurator, skolsköterska och medmänniska på samma gång. 

Teaterlärarna uppfattar teaterläraryrket som krävande att hela tiden ge energi och 

dra igång kreativa processer.  

5. Kärleken till teatern 

Den slutliga utmaningen är teaterläraryrkets ständiga kärlek till teaterhantverket. 

Teaterlärarna brinner för sitt ämne så mycket att de brinner upp. Teaterläraren är 

även spindeln i nätet när det gäller kontakter utåt, vilket tar mycket tid. Andra lärare 
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tar för givet att teaterläraren skall finnas på plats och hjälpa till vid kreativa uppdrag 

så som skolavslutningar mm (McLauchlan, 2016, s. 174–175).   

Enligt McLauchlan (2016) så beskriver teaterlärarna sex olika stödfunktioner som behövs 

för att de skall överbrygga utmaningarna; 1) Teaterlärarens kontakt med en mentor, som 

lyssnar och ger goda råd. 2) Teaterlärarnas kollegiala närhet. Andra kollegor att diskutera 

med och få kraft från. 3) Ämnesföreträdare/rektor. Relationen med ansvarig på skolan är 

viktig, för att få stöd, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. 4) Universitetet. Fortbildning 

och fördjupad ämneskunskap. 5) Ämnesnätverk. 6) Lokala teaterföreningar. McLauchlan 

påvisar dock i sin slutsats att teaterlärarnas hellre talar om positiva erfarenheter av 

teaterläraryrket, än utmaningar. Mötet med eleverna och deras utmaningar är mer centralt 

enligt lärarna. Att få se elever lyckas är det bästa med mitt yrke, säger en av informanterna.  

Amy Petersen Jensen & Joan Lazarus (2014) forskningsartikel2 har fokus på kvalité i 

teaterläraryrket. De har genom en etnografisk studie intervjuat och observerat 25 

teaterlärare inom högstadiet och gymnasieskolan i Texas och Utah. Forskarnas syfte har 

varit att betona överensstämmande punkter mellan de sätt som teaterlärare beskriver sina 

egna övertygelser om kvalité och vad de gör i deras klassrum som visar eller avslöjar dessa 

övertygelser. I sina resultat kom Jensen och Lazarus (2014) fram till fem teman som var 

centrala i lärarnas beskrivningar av deras teaterundervisning.  

Det första temat handlar om teaterläraren som mentorer och medarbetare. Teaterlärarna i 

Jensen och Lazarus (2014) studie såg sig inte som traditionella lärare som styrde 

undervisningen med eleverna som passiva betraktare, utan eleverna är medskapande i 

undervisningen. Teaterlärarna deltar och upptäcker tillsammans med sina elever. 

Teaterläraren såg sig som en guide eller samarbetspartner som erbjuder stöd med material, 

idéer och undervisningsfokus (se likheter med Thörnquist, 2006; Chaib, 1996). En av de 

intervjuade lärarna sa att när det är som bäst i klassrummet så är eleverna diskuterande, 

ifrågasättande, reflekterande och handlande.  

Det andra temat beskriver teaterläraren den som kommunicerar passion och entusiasm för 

sitt arbete. Teaterlärarna beskriver sig i likhet med McLauchlan (2016) som passionerade 

teaterälskare som inte kan få nog av arbetet som teaterlärare. Stor del av teaterlärarnas 

fritid går åt till aktiviteter som egentligen har med undervisning och fortbildning att göra. 

Att engagera eleverna i denna passion är också central. Ta med eleverna på teater, eller 

genomföra insamlingar för att åka tillsammans med eleverna på studieresor är inget 

undantag. Den egna fortbildningen är också av vikt, att lära sig nya metoder eller att 

organisera sig i ämnesnätverk.   

Det tredje temat är teaterläraren som tror på äkta teaterpraktik och ger studenterna riktiga 

uppgifter och ledarskapsmöjligheter. Eftersom teaterlärare sätter värde på att eleverna är 

aktivt engagerade i teaterprocessen, tilldelas eleverna teateruppdrag och ledarskaps-

möjligheter även utanför arbetet. Det kan handla om skådespelaruppdrag, biträdande 

regissör, producent mm. Även är det viktigt att de teaterproduktioner som pågår inom 

skolan också ges möjlighet till hjälpa eleverna att komma längre. Undervisningen blir till 

viss del individanpassad där motiverade elever får extraundervisning eller får mer 

avancerade uppgifter i teaterprocessen. Även påtalar Jensen & Lazarus (2014) vikten av 

fadderskap inom teaterutbildningen. Att yngre och äldre elever hjälper varandra i de olika 

uppsättningarna, med praktiska moment som till exempel ljusteknik eller kostymarbete. 

                                                 
2 Artikeln var finalist och fick goda vitsord i AATE Research Awards 2013.  
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Det fjärde temat handlar om teaterläraren som hjälper eleverna att bedöma sitt eget och 

andras arbeten. Reflektionen av sitt arbete ligger som en central del i teaterlärarnas 

berättelser. Teaterlärarna är även en aktiv företrädare för en återkopplande undervisnings-

praktik. Lärarna uppmuntrar sina elever till att tycka till om sina klasskamraters arbeten 

och att vara konstruktiva i sina åsikter om varandras arbeten. Kamratbedömning ligger som 

en aktiv del i den praktiska teaterundervisningen. Teaterlärarna har goda erfarenheter av 

att låta eleverna bedöma varandras arbeten. Lärarrollen måste aktivt arbeta för att tillåta 

dessa moment i undervisningen. Genom återkopplingen lyfter nivån på undervisningen 

och alla lär sig mer (a.a. 2014, s. 54) 

Det sista temat handlar om teaterläraren som tillåter eleverna att göra egna val i arbetet. 

Teaterläraren som en demokratisk ledare syns tydligt i Jensen och Lazarus (2014) studie. 

Handledarrollen framträder som en väsentlig del av ledarskapet (se likheter med 

Thörnquist, 2006). Flera av de erfarna teaterlärarna beskriver sina ansträngningar att 

övergå från en lärarcentrerad atmosfär till en mer studentcentrerad lärmiljö (se likheter 

Remfeldt, 2013). Teaterlärarna tillåter eleverna att driva idéer och få frihet att ta eget 

ansvar och därmed känna att det är deras projekt. Teaterlärarrollen är dock inte en passiv 

funktion, Teaterlärarna i Peterson och Lazarus (2014) studie beskriver sig själva som 

ansvariga för att bestämma de grundläggande parametrarna i klassrummet.  

Både Jensen & Lazarus (2014) och McLauchlan (2016) har likheter med mitt eget 

undersökningsområde. Mitt arbete har dock ett tydligare fokus på yrkesberättelsen. Att 

undersöka vad tidigare teaterlärare berättar om yrket teaterlärare och hur de ser på yrket 

med lite distans.    
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3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att bidra med kunskaper om professionen teaterlärare genom att 

undersöka hur tidigare, nu pensionerade teaterlärare berättar om sin lärarroll, samt vilka 

utmaningar och möjligheter som kan identifieras i deras berättelser om arbetet som 

teaterlärare på ett estetiskt program, med inriktning teater. 

Syftet uttrycks i följande frågeställningar: 

 

Frågeställning:  

1. Vilka teman framträder i teaterlärarnas yrkesberättelser när det gäller deras 

lärarprofession?  

2. Vilka utmaningar och möjligheter återkommer i teaterlärarnas yrkesberättelser?  
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4. Narrativ teori 

Denna studie utgår från en forskningsmetod med en teoretisk förankring i narrativ teori 

(livsberättelseforskning) och socialkonstruktionism. Enligt Johansson (2005) kan man se 

livsberättelseforskning som både en teori och en metod, vilket kommer beskrivas i detta 

kapitel. Teoretiskt förankras livsberättelseforskningen inom teorier som till exempel 

hermeneutik och konstruktionism. Narrativ forskning är enligt Johansson ett relativt nytt 

forskningsområde som de senaste årtiondena vuxit fram som ett tvärdisciplinärt 

forskningsfält. Narrativ forskning undersöker livsberättelser med dess struktur och innehåll 

(Skott, 2008). 

  

Forskningsmetoden betonar att det handlar om att systematiskt tolka andra människors 

beskrivningar av sig själv och sin sociala värld (Riessman, 1993). Det är inte en aktivitet 

som söker efter det enda rätta utan där varje berättelse står öppen för en mångfald av 

tolkningar. Enligt Riessman är narrativ metod lämpligt att använda när forskaren vill 

undersöka hur personer ser på sin yrkesidentitet. Mishler (1986) och Johansson (2005) 

betonar även att narrativ forskning är att föredra när forskaren skall undersöka människors 

medvetande om ett visst område, vilket sammanfaller med denna uppsats syfte. Denna 

studie ska alltså undersöka teaterlärares medvetenhet om sin yrkesprofession.    

Johansson (2005) anser att forskaren intar olika roller i en narrativ forskningsprocess, dels 

som lyssnaren, men också som översättare från tal till skrift, samt som läsare av dess 

utskrifter och avslutningsvis som dess författare. Dock ska forskaren genomgående enligt 

Johansson alltid se sig som en aktiv uttolkare. Intervjusituationen är central i narrativ 

forskning vilket Riessman (1993) poängterar och som presenteras i följande avsnitt.  

Riessman (1993) beskriver fem olika stadier i narrativ forskningsmetod: 

1. Det handlar först och främst om att en person upplevt något, vilket i det här 

fallet är den tidigare teaterläraren.  

2. Teaterläraren berättar sedan sin berättelse som spelas in och transkriberas.  

3. Transkriberingen analyseras sedan utifrån vald metodologisk utgångspunkt, 

som i det här fallet är narrativ analys.  

4. Forskaren återkommer till informanten med fördjupade frågor för att skapa 

djup i berättelsen och för att bekräfta informantens utsagor.  

5. Resultatet och analysen av berättelserna skrivs om och blir till ny berättelse.  

Berättelserna filtreras alltså i flera led där forskaren arbetar tätt intill informanten för att få 

ut ett så fördjupat insamlingsmaterial som möjligt. Intervjun eller samtalen som till 

exempel Goodson (1996) väljer att kalla dem ska locka fram berättelserna.     
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4.1 Yrkesberättelsen  

Goodson & Numan (2003) beskriver att skolforskning traditionellt har fokuserat på lärares 

undervisning och andra omständigheter som har med undervisning att göra. Livsberättelse-

forskningen kan dock komma åt den komplexitet som finns i lärares profession och 

yrkesperson, så kallad yrkesberättelse3. Yrkesberättelser handlar om att dokumentera 

enskilda yrkespersoners liv och verksamhet. Goodson & Numan (2003) beskriver ett 

yrkesberättelseprojekt som liknar denna studie, i form av intervjuer med pensionerade 

lärare. I inledningsskedet av intervjuerna så berättar oftast informanterna nästan enbart 

positiva minnen. Berättelser om goda förebilder och duktiga elever. Det så kallade 

kollektiva minnet blir rådande:   

Ett kollektivt minne är de skolminnen som nästan låter instuderade och repeterade. 

Händelser och upplevelser som man förväntas säga, oftast positiva. Lärarna har blivit 

socialiserade i generella skolbegrepp och tyckande. (Goodson & Numan, 2003, s. 95).  

Forskaren har därför som uppgift att tränga sig under det kollektiva minnet, för att komma 

åt det som Goodson & Numan (2003) definierar som de kritiska händelserna/kritiska 

minnena (critical incident). Vanligtvis har pensionerade lärare större benägenhet att släppa 

det kollektiva minnet för att gå in på kritiskt minne, kritisk händelse (a.a.). Målet med 

metoden är att komma bortom eller under det kollektiva minnet och lokalisera berättelserna 

som leder till livshistorien. Livshistorien behöver tid för att formas. Det är därför 

återkommande intervjuer behövs i metoden. Dessa berättelser formas inte enbart av den 

berättande individen, utan har också ett kollektivt inslag i den meningen att perspektiv och 

tankesätt i tiden; i den berättandes omgivning; i den lokala och nationella traditionen som 

ofrånkomligen påverkar berättelsen (a.a.) 

Enligt Goodson och Numan (2003) så är livsberättelsen alltså det första stadiet där 

forskaren försöker locka ut berättelser ur intervjun. Livshistorien är när forskaren tar en 

mer aktiv roll och bygger vidare på teman och avgörande händelser i berättelsen. Goodson 

& Sikes (2001) talar även om att skapa en kontextuell bakgrund för historierna. Genom att 

kombinera med andras historier, historiska dokument och läroplaner så kan yrkes-

berättelserna byggas ut till en sammanhängande livshistoria. 

Denna narrativa undersökning kommer även att bygga på en socialkonstruktionistisk 

ansats som är en vanlig stödteori inom livsberättelseforskningen (se Johansson, 2005; 

Asghari, 2014).      

4.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är ett begrepp som utvecklades av Berger och Luckmann (1967) i 

boken The social construction of reality. Socialkonstruktionismen är en social teori som 

syftar till att beskriva och förklara människans sociala verklighet, alltså människors 

överenskommelser kring hur något uppfattas, så som exempelvis kön, sociala regler och 

normer. Enligt socialkonstruktionismen är människans liv en social konstruktion, där 

interaktion och sociala kontexter styr vår förståelse av fenomen (a.a.).  

 

Asgharis (2014) liksom fler yrkesberättelseforskare (Goodson, 1996; Öberg, 1997) ser 

yrkesberättelserna som en social handling, där berättelserna konstrueras i relation med 

forskaren. Exempelvis har Asgharis undersökt åtta yrkeslärares berättelser om under-

                                                 
3 Goodson & Sikes (2001) beskriver tre typer av livs historier. Total life history. En hel livshistoria, Occupational life history. 
Yrkeshistoria. T.ex. varför jag blev lärare? Och Thematic life history. t.ex. kritiska händelser som gjort att man plötsligt uppfattar och 

värderar saker på ett annat sätt. 



 

13 

 

 

visningen av elever på Industritekniskt program. Utifrån sina livserfarenheter berättar 

yrkeslärarna vad industritekniska kunskaper är, vilka kunskaper som är viktigare än andra, 

vad som är syftet med kunskaperna och vilka användningsområden kunskaperna har. 

Berättelsen ses som en konstruktion som sker under själva intervjun. De berättelser som 

berättas ses inte som totala sanningar, utan som en reflektion över informanternas egen 

bild av sanningen (Asgharis, 2014). Vidare menar Asgharis att: 

 
Människan förstår, utvecklar och konstruerar sin egen sanning om världen i en lärprocess 

inom ramen för olika sociala sammanhang (2014, s. 47).     

    

Denna narrativa undersökning lutat sig åt samma socialkonstruktionistiska syn som Asgharis 

(2014). Informanters yrkesberättelser har alltså formats i samtalet med mig som undersökare, 

medan de reflekterade över sina livsgärningar som teaterlärare. Jag blir en samtalspartner 

och en publik för deras berättelser. Yrkesberättelserna kom att styras av deras erfarenheter 

av ämnesområdet, men också av mig som intervjuare och i den kontext av relationer, miljö 

och tillfälle som intervjun arrangerades.    
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5. Datainsamling och genomförande 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Förutom 

en beskrivning av datainsamlingen innehåller kapitlet redogörelse för urval, analysmodell 

och de etiska övervägandena. 

5.1 Sökning av tidigare forskning   

Sökningen när det gäller nationell forskning och litteratur inom teater och drama fältet har 

skett genom libris.kb, diva och avhandlingar.se. För att komma åt forskningen 

internationellt inom drama- och teaterfältet använde jag sökorden; drama and/or theater* 

drama and/or theater teacher*. Jag sökte även på secondary school*, junior/senior high 

school* eftersom jag först och främst var intresserad av teaterlärares profession på 

gymnasienivå. Jag har även använt mig av de digitala databaserna, ERIC och Taylor & 

Francis.  

5.2 Semistrukturerade intervjuer   

Denna undersökning utgår från en semistrukturerad intervjumodell i enlighet med 

Johansson (2005). Intervjumodellen utgår från en närhet till informanten och möjligheten 

att möta informanten i ett berättande och öppet samtal. Värdeord som tillit, ömsesidighet 

och jämlikhet skall råda under samtalet. Följande delar har jag som intervjuare förhållit 

mig till under samtalet: 

 

1. Intervjun skall vara semistrukturerad och följa en guide snarare än strukturerade 

frågor.  

 

2. Informanten är fri att följa sina tankegångar och intervjuaren är öppen för de 

teman och samtalsvägar som skapas. 
 

3. Intervjun syftar till klarlägganden genom frågor och preliminära tolkningar men 

man skall inte riskera att störa eller förvirra informanten. 
 

4. Intervjuaren tolkar medan intervjun pågår och träffar informanten vid flera 

tillfällen (Johansson, 2005, s. 249–250).  

 

Målet med intervjun enligt Johansson (2005) är att erhålla ett nyanserat beskrivande 

material som reflekterar intervjupersonens erfarenheter utifrån sin livsvärld och gör den 

kvalitativa intervjun levande. Samtalet skapas tillsammans av intervjuaren och 

informanten, under intervjuns gång. Sociala, kulturella och personliga omständigheter 

påverkar hur informanterna förstår olika saker. Riessman (1993) betonar att intervjuaren 

genom sin närvaro och sitt sätt att lyssna och fråga är med och formar de berättelser 

informanten väljer att berätta.  

5.3 Urval   

Jag har i denna studie intervjuat tre tidigare teaterlärare på estetiska programmet, inriktning 

teater. Att det blev tre intervjuer beror på rekommendationer av tidigare studier i samma 

omfattning inom narrativ metod4. Jag har valt ut pensionerade teaterlärare som jag känner 

eller vet om sedan tidigare, ett så kallat bekvämligheturval (Kvale, 1997). 

                                                 
4 Att stå och stampa – eller få flyt - Tre universitetsbibliotekariers berättelser om framtiden av F. Frimodt. Frimodt (2010) använder tre 

informanter i sin magisteruppsats.  
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Bekvämlighetsurvalet beror på att det är svårt att hitta tidigare teaterlärare, om inte man 

känner till att de arbetat på en teaterinriktning. Anledningen till valet av pensionerade 

teaterlärare och inte lärare som slutat på annat sätt beror på att jag vill undvika att fokus 

hamnar på varför de lämnat yrket5. Det som är mer intressant är att undersöka vad som låg 

som grund för att informanten började sin teaterlärarbana och hur informanterna upplevt 

sin yrkesprofession.  

Denna studie lutar sig åt Johanssons (2005) definitioner av livsberättelse, där början, mitt 

och slut är centrala delar i narrativ forskning. Jag vill även att det ska vara några år sedan 

informanterna lämnade yrket så att det går urskilja teaterlärarperioden i berättelserna. 

5.3.1 De tre informanterna 

Här kommer en kortare beskrivning av informanterna i denna studie och deras bakgrund.    

 

Ingrid är utbildad svensk- och engelsklärare, samt auktoriserad dramapedagog. Hon har en 

bakgrund som barnteaterledare och har under sitt yrkesliv parallellt med teaterläraryrket 

arbetat med skiftande yrken, som till exempel teaterproducent, läkarsekreterare med mera. 

Under den senare tiden av sitt yrkesliv doktorerade Ingrid i teatervetenskap. Ingrid har 

arbetat på två olika estetiska program under sitt yrkesliv, samt även arbetat som teaterlärare 

på musiklinjen under 80-talet. Ingrid gick i pension 2009.    

 

Bertil är utbildad skådespelare och har en bakgrund som ungdomsledare. Under sina 

verksamma år som skådespelare initierade Bertil även en försöksverksamhet för barn och 

ungdomar som inte var studiemotiverade. Drama som metod var central i denna 

verksamhet. Under 80-talet fick Bertil uppdraget som regissör för en musiklinjes musikaler 

och efter pensioneringen fick han ansvar för att starta upp skolans teaterinriktning i 

samband med att estetiska programmet blev nytt gymnasieprogram. Bertil avslutade sin 

anställning 2008.   

 

Sixten är utbildad fritidsledare och fritidspedagog som började som barnteaterledare inom 

amatörteatern. Sixten arbetade många år parallellt som både fritidspedagog, lärare inom 

fritidspedagogutbildningen och som amatörteaterledare. I samband med estetiska 

programmets intåg i gymnasieskolan fick Sixten erbjudandet om att starta en 

teaterinriktning i en mindre ort. Efter några år fortsatte Sixten vidare till en gymnasieskola 

där han bland annat även undervisade i kursen estetisk verksamhet. Sixten gick i pension 

2005.    

5.3.2 Den fjärde yrkesberättelsen    

Som metoden beskriver är även min roll viktig i narrativ metod. I en del forskningsmetoder 

så ska undersökningspersonen vara så objektiv och långt från undersökningsobjektet som 

möjligt, så inga subjektiva åsikter riskerar komma in i undersökningen. När det gäller 

narrativ metod är det till viss del annorlunda (Goodson & Numan, 2003; Asgharis, 2014; 

Johansson, 2005). Det är av stor vikt att jag känner till det jag studerar och att jag är 

medberättare i det som undersöks. Min historia är viktig för att förstå och tolka berättelsens 

utsagor. Det är jag som ställer frågorna och hjälper till att konstruera yrkesberättelserna i 

samspel med informanterna, dock ska jag inte styra in informanten i mina åsikter eller 

påverka yrkesberättelsernas utsagor.   

                                                 
5 Goodson och Numan (2003) beskriver t.ex. drop out forskning. Alltså lärare som slutat som lärare pga. olika anledningar.   
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Vem är då jag? Jag är legitimerad teaterlärare som liksom mina informanter plockade ihop 

min egen utbildning. Teaterintresset har alltid funnits och därför var det ett naturligt val att 

välja estetiska programmet, inriktning teater när det var dags för gymnasievalet. Efter 

gymnasiet kom jag in på en dramapedagogutbildning och fick jobb direkt efter utbildning 

på en kulturskola. Jag fortsatte sedan med vidare studier inom teaterteori, regi, dramatik, 

samt kompletterad lärarutbildning. 2004 fick jag anställning på min nuvarande arbetsplats 

som teaterlärare på ett estetiskt program.  

5.4 Tillvägagångsätt  

Vid den första kontakten gavs intervjupersonerna möjlighet att bestämma tid och plats för 

att så som Goodson & Numan (2003) rekommenderar arrangera scenen6. Jag skickade ut 

intervjufrågorna7  innan intervjun så informanterna hade möjlighet att förbereda sig inför 

intervjutillfället.  

Inför varje intervjutillfälle hade jag en stund innan med informanterna där jag talat igenom 

syfte och intervjuförfarande. Informanten hade även möjlighet att ställa frågor om något 

var oklart. Efter intervjun skedde transkriberingen som sedan skickades till informanten 

för att kommentera felcitat och förtydliga eventuella utsagor. De kommentarer som kom 

in från informanterna var ytterst av korrekturkaraktär och påverkade inte berättelsernas 

utsagor. Intervjuomgång två skedde ca en månad efter första intervjuomgången. Under 

denna intervju låg fokus på att fördjupa berättelser och teman som kommit upp under första 

intervjutillfället. Jag har genomfört två intervjuer per informant. Den första intervjun blev 

omkring 75 minuter, medan intervju två blev ca 40 minuter, vilket är en rekommenderad 

omfattning av tid (Johansson, 2005; Frimodt, 2010) för att hinna transkribera intervjuerna 

och analysera dem inom ramen för arbetet.  

Alla intervjuer har spelats in på en röstmemoapplikation (Iphone), samt i reserv även på 

en inspelningsbar digital ljudbandspelare. Transkriberingen av intervjuerna har skett i nära 

anslutning till intervjutillfällena. Transkriberingen har skett ord för ord för att få med hela 

samtalet, dock har ljud som mm…, jaha…, osv inte transkriberats. Det beror på att jag är 

intresserad av innehållet och helheten i intervjuerna, vilket gör det svårare att analysera om 

texten är för upphackad. Efter transkriberingen har texten bearbetats ett flertal gånger för 

att ändra eventuellt konstiga meningar som inte hjälper till att få flyt i berättelsen. Jag har 

också gjort markeringar vid så kallade skeendeförändringar, när ett nytt område/tema 

kommer in i berättelsen.  

5.5 Analys 

När intervjuerna var transkriberade påbörjades arbetet med analysen. Enligt Johansson 

(2005), Kvale (1997), Riessman (1993) finns det inte en enskild narrativ analysmetod, utan 

flera kompletterande metoder som bygger på att den mänskliga förståelsen har en 

berättande form, till exempel fenomenologisk, hermeneutisk, ad hoc, kvantifiering eller 

narrativ analys.  

5.5.1 Att tematisera inom livsberättelseforskning 

I narrativ intervju kan forskaren välja att göra tematiserade analyser innehållsmässigt, 

alltså vad för berättelse som berättas, eller utifrån det formmässiga, hur berättelsen berättas 

(Asghari, 2014; Lieblich et al., 1998). Denna studies berättelseanalys utgår från en 

                                                 
6 Uttrycket Setting the scene handlar om att arrangera intervjusituationen så den blir så trygg och avspänd miljö som möjligt (Goodson 
& Numan, 2003) 
7 Se Bilaga 1. De fyra frågorna som är i fetstil är frågorna som ställdes, de övriga frågorna/begreppen är en checklista under samtalet.  
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innehållsmässig analys, alltså vad som berättas. Lieblich et al. (1998) analysmodell utgår 

från att kategorisera och tematisera yrkesberättelserna i fem steg;  

1. Läsning och uppspelning av transkriberat material sker flera gånger för att 

teman och mönster skall framträda. Öppenhet skall råda i läsningen. Titta 

specifikt på hur berättelserna startar och slutar, samt eventuella intressanta 

lärdomar.  

2. Formulera dina första och övergripande reflektioner över berättelsen i skrift. 

Anteckna oklarheter och ofärdiga beskrivningar.  

3. Följ berättelsens olika teman. Hur mycket plats tar de? Hur detaljerade är 

delarna i berättelsen? Finns det teman som inte utvecklas? Ställ frågor till 

texten.  

4. Markera varje tema med färgkodning och läs sedan temana var för sig.  

5. Anteckna reflektioner och slutsatser till varje tema. Var vaksam på var temat 

kommer upp första gången samt sista gången. Var vaksam på berättelsens 

innehåll, stämningar och värderingar (Lieblich et al., 1998, s. 62-63).  

Lieblich et al. talar om att ställa frågor till berättelsen. Frågor som; Vad har hittills varit 

det viktigaste i personens berättelse? Vad vill berättelsen visa för utsagor?  Att först läsa 

igenom berättelsen många gånger och göra små noteringar när teman återkommer, är en 

viktig process i livberättelsens konstruktion. Även pauser och tystnader kan vara viktiga 

analysställen. Det kommer oftast något viktigt efter tystnaden eller pausen (Goodman & 

Numan, 2003), även lägga märken till ord som men, fast och eller i texten.  

Jag har i de utskrivna intervjuerna ringat in ovan angivna ord och studerat fraserna som 

kommer efter dessa ord. De kan enligt Goodman och Numan (2003) visa på viktiga 

händelser och teman. Även omfånget i innehållet är viktigt. Hur mycket pratar informanten 

om vissa saker? Utifrån de många återkommande läsningarna har jag kategoriserat 

händelserna och grupperat dem i teman/rubriker som kommer redovisas i resultatkapitlet.      

5.6 Forskningsetiska principer 

I en intervjustudie bör man ta ställning till ett antal forskningsetiska aspekter. Enligt 

vetenskapsrådet (2011) handlar det om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har under våren ställt frågan till tre tidigare 

teaterlärare om de ville medverka i undersökningen. I samband med detta skrev jag en 

kortfattad beskrivning av mitt syfte med intervjuerna som de tillfrågade fick ta ställning 

till innan de tackade ja8. I beskrivningen berättar jag även om studiens forskningsetiska 

principer, som att deras riktiga namn inte ska användas i uppsatsen, samt att jag publicerar 

inget som informanterna inte har samtyckt till. När det gäller nyttjandekravet så kommer 

de transkriberade intervjuerna endast användas till denna studie och efter publicering 

förstöras.  

  

                                                 
8 Bilaga 2  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer analysen av intervjumaterialet att redovisas. Analysen av 

forskningsfråga 1 besvaras i det första avsnittet (6.1) där de teman som kommit fram i 

respektive informants berättelser presenteras. I andra avsnittet (6.2) presenteras analysen 

av forskningsfråga 2 där de beskrivningar som är gemensamma hos de tre informanterna 

presenteras. I det avsnittet har de saker som visat sig samstämmiga och gemensamma 

utgjort grunden för analysen. Varje tema under både avsnitt ett och två (6.1 och 6.2) har 

fått ett citat som rubrik som är karakteristisk för utsagan. 

6.1 Vilka teman framträder i de tidigare teaterlärarnas yrkesberättelser 

Ingrid, Bertil och Sixtens berättelser kommer här att redovisas, samt vilka teman som varit 

återkommande i deras yrkesberättelser. Totalt har tre teman per individuell berättelse 

utkristalliserats. Utifrån analysen har jag valt att redovisa de teman som varit 

återkommande och karakteristiska för vardera yrkesberättelsen.  

6.1.1 Ingrid 

 

”Att vara med i ett sammanhang och få en identitet” 

 

Ingrids berättelse börjar i kärleken till teatern och slutar i saknaden till densamma. Ingrids 

starka behov av att vara med i ett sammanhang och få en identitet är ingången till denna 

yrkesberättelse. Hon berättar om en händelse som utspelade sig i början på femtiotalet, när 

hon bara var åtta, nio år: 

Det fanns en ungdomsteatergrupp som framträdde … på min pappas jobb då, och 

mamma var med, och jag blev helt tagen. Och så sa jag till mamma ”jag vill vara med 

här”. Det var sketcher och det var musik och det var dans. Och då gick … min mamma 

som inte hade så bra självförtroende fram till regissören … och frågade hon ”ja, jag 

undrar, hur blir man med här?”, sa mamma. Och då säger han ”vad kan hon?” Och då 

tittar, ja, jag glömmer det aldrig, fast jag var så … tittade mamma på mig och sa ”hon 

kan ingenting”. 

Det blev ingen teater denna gång, men Ingrid släppte aldrig intresset av teatern, utan gick 

i sin ungdom med i en teatergrupp och insåg ganska snart att hon var lite av en ledarnatur. 

Skådespeleriet i amatörteater-gruppen var intressant, men överblicken som regissör, var 

mer lockande. Så Ingrid fick upp ögonen för teaterledaryrket. Genom att plocka ihop 

sommarkurser från när och fjärran så blev hon till slut auktoriserad dramapedagog:  

… bli auktoriserad, och det var jättehärligt. Även om det inte hade någon stor betydelse 

så psykologiskt var det viktigt för mig att vara med i ett sammanhang och ha en identitet. 

Så det var jätteviktigt. 

Att vara dramapedagog i slutet på 70-talet generade dock inte några heltidsarbeten, utan 

Ingrid fick finna försörjningen på annat håll genom att arbeta som sjukvårdsbiträde och 

som läkarsekreterare. Hon studerade även vidare på universitetet och blev lärare i svenska 

och engelska. Att det blev svenska var ett naturligt val, det låg nära teaterämnet. Teatern 

fanns hela tiden vid sidan om, parallellt, och i början på 80-talet tog Ingrid initiativet att 

dra igång barn och ungdomsteatern – Teaterverkstan. Teaterverksamheten behövde dock 

resurser, så Ingrid traskade upp till fyra förvaltningar inom kommunen och begärde pengar:     
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”Det här vill jag och jag vill ha pengar” och inom loppet av två månader så hade jag en 

teater. Det var enormt. Och det var Teaterverkstan… Och där var jag, fem år. Och det 

växte och växte och blev fler och fler. Vi talar om, flera hundra, Det var elva 

produktioner i gång, och jag var i gång alla dagar, alla sju dagar, tidig morgon, sen natt, 

jämnt. För detta var det jag brann för, verkligen. 

Ingrid var beredd att ge av sig själv hela tiden i uppbyggnadsskedet för Teaterverkstan. 

Det var hennes hjärtebarn. Men hon märkte snart att det tog på krafterna att emotionellt 

och fysiskt arbeta så mycket. Så när tillfälle gavs så tog Ingrid ett arbete på Musiklinjen 

som lärare i svenska, engelska och teater. Hon var tvungen att få andra arbetsförhållanden, 

trots att Teaterverkstan betydde så mycket. 

 

”Man måste orka hålla i gång så där kraftfullt så att man inte blir trött” 

Ett centralt tema i Ingrids berättelse om teaterläraryrket är att yrket tar mycket kraft, men 

ger också mycket tillbaka. Ingrid menar att hon har en skyldighet att föra vidare det hon 

lärt sig och att eleverna är villiga att lära sig. Hon tror på det kollektiva arbetet och att hela 

tiden söka utmaningar. Ingrid berättar om att ibland blir sökandet efter den konstnärliga 

utmaningen så starkt att det nästan tar knäcken på både kollegorna och henne själv. Hon 

berättar om en händelse under en musikal på musiklinjen:   

Det höll på att knäcka mina kollegor, för att jag tycker att scenrummet är så spännande. 

Att vara på en fin gammal teater … har sitt värde, men jag vill söka nya rum hela tiden. 

Och då fanns det ett tomt gymnasium … som skulle byggas om. Så ett påsklov gick alla 

musiklärarna och jag med hammare och spik och byggde upp en ny scen för 150 

deltagande musiker och skådespelare. Och det var ju tungt. För ”det här gör vi inte igen”, 

sa de, ”sen får det bli fasta teatrar så man slipper bygga upp”. Men jag gillar utmaningar 

och det här var en sån utmaning. 

Ingrid ger sig inte och det är ett mönster i hennes berättelse. Att söka utmaningarna och 

vara nyfiken och lyssna in vad eleverna skapar i sina roller framträder också. Hon vill inte 

likt en demonregissör bestämma hur varje roll ska vara, utan det ska ske i skapandet i 

rummet:  

För att jag söker ju det unika hos varje gruppdeltagare... Det är det som lockar fram 

tolkningen, faktiskt, att man ser kapaciteterna på olika håll, och så kan man … det är det 

här att vaska fram och se vad kan man ta av den och ta av den? Så det värsta jag vet 

skulle vara om alla blev kopior av mig, det vill jag inte. 

Det är dock tydligt att Ingrid inte undviker att bestämma, hon ser det som en del i sin metod 

att sökandefasen behövs för att skapa material till föreställningen, men när väl 

sökandefasen är slut så måste någon bestämma hur det ska se ut och då inleder hon det som 

hon vill kalla drakstadiet:  

Men till slut så är det dags för det jag kallar drakstadiet, och det presenterar jag redan 

från början att snart kommer ni i drakstadiet och då är jag inte nådig. Men fram till dess 

så lyssnar jag på alla, men sen är det jag som bestämmer, och det kallar jag för anpassad 

demokrati. Och när man får veta det innan, så accepterar ni det? ”Ja”, sa de då, fast utan 

att veta riktigt vad det var. Men det var ju ingen som klagade efteråt. För de gick och 

frågade ”när kommer vi i drakstadiet?” ”Vänta ni, vänta ni”. Och i drakstadiet, då är det 

bara köra.   
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Ingrid beskriver att en teaterlärare får ha alla känslor med energi, men man får inte bli trött, 

för då faller det.  

Ingrid har under sitt yrkesliv som teaterlärare arbetat utifrån små resurser, utan stora 

scenografibyggen och avancerade ljussättningar. Hon har gått efter devisen ”två bockar, 

två bräder och en passion”, som är ett citat och definition av teater enligt dramatikern Lope 

de Vega (1562-1635):  

Man jobbar under … somligt, särskilt när det gäller amatördelar under fattiga 

förhållanden, man har inte pengar, det blir fattigmansteater. Och det har styrt mitt 

konstnärliga uttryck. Jag är inte van vid att ha en massa fin utrustning. Finns det så är 

det underbart och fantastiskt, men jag har då två bockar, två bräder, en passion och så 

skådespelare. Och där är det.  

Arbetsmiljön nämns återkommande som något som Ingrid reflekterat över. Hon berättar 

om sin första tid som dramapedagog på 70-talet när hon hade undervisning i ett skyddsrum 

från morgon till kväll. Så när väl rektorn frågade vad hon hade för anspråk på lokaler, 

brukade hon säga; ”jag vill väldigt gärna vara ovan jord”. Under senare år fick hon 

möjlighet att vara i ett riktigt teaterrum med alla tekniska och konstnärliga möjligheter. 

”Så det känns lyxigt att få sluta sitt lärarjobb i ett teaterrum. Jättehärligt. Jag har njutit av 

det.”, säger Ingrid. 

 

”The slice of life” 

Ingrid tänker på teaterskapandet, som ”slice of life”, en skiva liv som man lyfter fram för 

en publik. I den processen finns vinster för den personliga, sociala och konstnärliga utvecklingen, 

den blir som ett nav för allt. Det betyder att man inte behöver bli skådespelare för att man går 

en teaterinriktning, utan teaterverksamheten ger en utbildning som eleverna har stor glädje 

av oavsett vad de väljer att ta sig för i livet. Det är en livskunskap som man ger eleverna 

berättar Ingrid. Det kan ibland vara svårt att motivera teaterns roll i skolan då verksamheten 

upplevs som något flummigt. Utmaningen ligger, enligt Ingrid, i att ge ämnet en strukturell 

form:  

En disciplinär form, det låter jättetråkigt, men som många tror så är det inte att man far 

ut lite som man vill, utan det är väldigt disciplinerat arbete där man måste lita på varandra 

stenhårt i alla avseenden. Och det är en slags disciplin som man måste sätta från början, 

för det är mycket svårare att komma efteråt. Och min princip första året på gymnasiet är: 

inget leende före oktober. Sen kan man, när man lärt känna varandra, så kan … men det 

är för att sätta en modell, så de inte flippar ut totalt direkt. Är man för vänlig och leende 

så får man problem längre fram. Det kan man bli sen efter oktober.  

Ingrids berättelse är fylld av anekdoter om teaterns emotionella och fysiska ansträngning, 

men ändå har hon aldrig ångrat sitt val som teaterlärare. Hon saknar teatern, men är tydlig 

med att det var hennes val att trappa ner på teaterundervisningen när hon närmade sig 

pensionsåldern. Hon ville följa elevernas utveckling i teatern under alla tre åren på 

gymnasiet, för att det fyllde henne med glädje, men när inte det var möjligt avstod hon och 

återgick till att undervisa i svenska, engelska och kulturhistoria:   

Och det var hemskt. Jag led, trots att jag hade valt det själv så var det jättejobbigt för 

mig. Men intellektuellt insåg jag ”detta vill jag”, emotionellt inte. Så jag slets 

däremellan. Det var jättejobbigt. Men jag insåg att åren kommer och jag orkar inte vara 

så stark fysiskt och psykiskt som det krävs. Så var det. 
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6.1.2 Bertil 

 

”Min förebild Brian Way” 

 

Bertils berättelse börjar i arbetarkvarteren på Fredhäll i Stockholm. På grund av sin fars 

lungsjukdom uppfostras Bertil av sin mamma. Pappans sjukdom påverkar hela familjen 

ekonomiskt och de lever på marginalerna:    

 
Vi hade det rätt knapert i början, under min första uppväxttid. Men sen blev synen på 

lungsjuka annorlunda, så man anställde dem. Så då blev pappa chefsanställd ute på L M 

Ericsson, och då fick vi det helt plötsligt jävligt bra. Inkomst, vi hade bil och tjänade 

mycket pengar. Men sen dog han ju väldigt ung… Min far, han var oerhört bildad… min 

far var verksam politiskt också, bröt sig ur socialdemokratin och bildade VPK, 

kommunistiska partiet, var med och tog emot Lenin när han kom och åkte till Ryssland 

och så vidare. Så det är min politiska bakgrund då så att säga som jag hade. Men apropå 

teater så hade han ett bibliotek utav sockerlådor gjort, massvis med böcker… där fanns 

Shakespeares samlade arbeten som jag då läste. Så jag vet att när jag växte upp och jag 

var och såg Henrik IV på Dramaten, då satt jag högst upp och hade boken med mig och 

tyckte att de var några jävla skithögar som inte spelade ordentlig teater där nere… 

 

Pappans intresse för böcker och litteratur smittar av sig på Bertil och kommer att följa 

Bertil under hela sitt yrkesliv: 

 
Min största läromästare, det är Rabindranath Tagore, Nobelpristagare, en indisk 

författare som levde på 20-talet, 30-talet, och hans skola som han har skrivit om i sina 

böcker. Vara ute i naturen och gå och resonera, filosofera, känna. 

 

Bertil får upp intresset för teatern och möter tjugo år gammal den person som påverkat 

hans syn allra mest när det gäller drama och teater i skolan:  

 
Ja, jag träffade Brian Way 1950 i Liverpool. Jag var där som representant för The 

Festival of Youth. Det var ungdomar från hela världen som träffades i Liverpool. Och 

han höll till på en ungdomsgård i Liverpool som var sönderbombad. Och träffade honom 

och han berättade lite om sin syn och varför han höll på med dramatik. Och jag tyckte 

det var intressant och roligt, och jag tittade lite på vad de höll på med… Sen när jag stötte 

på honom i bokform några år senare jag är väl 30 då. Då har han gett ut sin bok 

”Utveckling genom drama”. Och då hade jag så småningom också börjat i skolan, och 

jag hade då en klass … en försöksverksamhet i en klass där de kom ner från 

skolöverstyrelsen och undrade hur alla de här kunde komma in på gymnasiet. Och det 

låg till grunden för att den undervisningen skulle man utbilda lärare för. 

 

Mötet med Brian Way och hans bok Utveckling genom drama påverkar Bertil stort och 

hans motivation att arbeta med drama som metod för arbetarklassens barn blir tydligt:  

 
Det som drev mig in i det här, det var för den svaga klassen så att säga, som inte är 

studiemotiverade, att man med dramametod ska lära sig saker och ting. Så i princip blev 

det ju liksom att varje lektion kunde vara en dramalektion. 
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”Drama för arbetarklassens barn” 

 

Bertil berättar om en försöksverksamhet av en estetisk linje på en högstadieskola i slutet 

på 60-talet. Där han ihop med två lärare startar en dramaverksamhet för högstadieelever 

som hade låga studieresultat. Bertils motiv låg i att hitta andra undervisningsmetoder än de 

som praktiserades på lärarhögskolan:  

 
Glömmer aldrig den Gestapoliknande tortyr som en flicka i en tredjeklass utsattes för. 

Läraren ställde följande opedagogiska fråga i ämnet hembygdskunskap; ”Greta, nämn 

de fyra sädesslag som växer i Sverige." Långsamt reste sig tösen upp. Hon tänkte så det 

knakade. ”Aj, aj magistern sa fyra, tre kommer jag ihåg. Vilket är det fjärde nu?”, 

givetvis glömde hon under sitt funderande bort ett av de sädesslagen som hon kunde. 

Hon uppvisade alla tecken på en panikslagen människa. Senorna i halsen spändes, 

ögonen stirrade glasartat, hon bet sig nervöst i underläppen och med högra handens 

fingrar började hon febrilt rulla ”snorkråkor." Med en pressad lågmäld röst kom det fram 

ur den spända strupen:" Havre, Råg. Sen kom tårar i ögonen. Läraren: "Karin, vilka är 

de andra två?”. Jag led med detta stackars barn. 

  

Efter dessa klassobservationer9 stod det klart för Bertil att eleverna i första hand behövde 

arbeta med dramametoder för att hitta i sig själva, att lära sig att ifrågasätta, och att inte bli 

sin egen fiende utan att lita på sinnenas och känslans intelligens. De elever som hade sökt 

till estetlinjen var ingen homogen grupp. Alla hade olika skäl för sina val; en ville bli 

filmstjärna, en annan följde med en kompis, någon för att slippa ett tråkigt ämne osv. Vissa 

saker hade de dock gemensamt; ”Flitens lampa var inte särskilt stark hos någon av dem”; 

”Dom gillade inte skolan och hade låga betyg”. De var dock enligt Bertil ”fantasifulla 

drömmare och hade, skulle det komma att visa sig, estetiska behov och talang”.  

Estetlinjens profil, målsättning och uppgift blev att väcka eftertanke, instinkt och fantasi 

och inte minst att stegra livskänslan hos eleven. Lektionerna tillkommer genom en 

samverkan mellan lärare och elever. Det var viktigt enligt Bertil att Dramaverksamheten 

inte blev teater:  

 
På en teater sitter publiken och tar del av en gestaltning av ett förutbestämt skeende. Den 

outtalade frågan från publiken är: ”Spelar han bra?” i drama granskar de övriga i gruppen 

ett skeende som improviseras eller av en situation som bara finns skisserad på förhand. 

Frågan från publiken är här: Kan jag lära mig någonting av detta sätt att uppträda i en 

situation? Hur skulle jag själv gjort? Vilken status tar jag ofta? Hög? Låg? Tar jag samma 

status mot alla? 

  

Ryktet om elevernas framsteg spred sig, vilket fick till följd att alla lärarna och de 23 

eleverna träffades en vecka för att arbeta fram praktiska förslag och idéer om hur 

undervisningen med drama skulle kunna integreras i alla ämnena. Bertil fick även 

möjlighet att utveckla kurser i drama på universitetsnivå, men upplevde att syftet med 

dramaverksamheten kom bort och teaterdelen tog över och de som Bertil beskriver som de 

”akademiska fähundarna” gjorde entré: 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Observationen genomfördas i en så kallad spegelsal, i en grundskola, nära anslutning till lärarhögskolan. Lärarstudenterna kunde då 

observera lektionerna utan att de störde pågående undervisning.   
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”De akademiska fähundarna”    

 
Och det är nu som fähundarna dyker upp. De akademiska fähundarna, och sen finns det 

akademiker som icke är fähundar. Det är så inom alla yrken. Men här fick jag då 

möjligheten … en akademiker, han såg ju till att det blev teaterverksamhet, så han kunde 

utveckla sin teatergrupp…, vilket jag tycker alltså var helt vansinnigt. Så jag blev 

motståndare till att det skulle vara teater, utan det skulle vara som en metod för alla dessa 

barn som inte hade studiemotiverade föräldrar, som hade svårt i skolan.  

 

Bertil blir upprörd i sin berättelse när han tänker på vad som hände med den verksamhet 

som han brann så mycket för; ”jag blev jävligt upprörd att man har tagit bort arbetar-

klassens möjligheter till att få bra jobb och studier alltså. Så det är jag.”  

 

Bertil är av den åsikten att teater inte ska finnas inom gymnasieskolan, utan att det är 

dramaämnet som ska vara framträdande. Trots detta tar han anställning på estetiska 

programmet, med inriktning teater efter att han gått i pension:   

 
Ja. Ja, jag halkade ju in här och då hade jag gått i pension från teatern. Men i och med 

att jag då hade varit verksam här som regissör för alla musikalerna, så när det då blev en 

estetisk linje här så blev jag tillfrågad om jag ville … Och det kan jag tala om för dig att 

det ville jag gärna bli. Jag tyckte det var kul att jobba med ungdomar. 

 

Men Bertils idéer från dramaverksamheten på 60-talet blev även integrerad i den nya 

estetlinjen ”… så när jag började här så använde jag mig utav det här. Och jag såg ju till 

då att när vi hade så hade de som inte var studiemotiverade, många av dem var bra på scen. 

Så tog jag hellre in dem än de andra.” 

 

Bertils sociala och holistiska grundsyn är tydlig i hans berättelse. Han själv blev 

skådespelare, men han har en ambivalens mot teaterämnet när det blir konkurrerande och 

skapar krav på utslagning och exkludering.    

 

6.1.3 Sixten 

 

”Att se och möta teater” 

Sixtens berättelse tar sin början i unga år när han spelar teater på roliga timmen. Hans 

teaterintresse har alltid funnits där, både i skolan och hemmet. Han växer upp i en familj 

där nästan samtliga barn kommer fortsätta med teater på något sätt. Han själv låter också 

teatern finnas med och utbildar sig först till fritidsledare, för att sedan utbilda sig vidare till 

fritidspedagog. Den stora vändpunkten teatermässigt sker dock i början på 80-talet, när den 

nystartade Länsteatern i kommunen har svårt att få publik till sina föreställningen och 

gjorde försök att skapa vänföreningar: 

… ja, länsteaterns vänner, och där jag hade anmält mig att vara med i styrelsen… Och 

där dök det upp att vi kanske skulle börja jobba redan med barnen för att få dem 

intresserade av teater och få spela teater själva. Och där började det då med att jag 

startade hela det här teaterprojektet så att säga, mitt eviga teaterprojekt. Det började där 

egentligen. 
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Sixten har som utgångspunkt att försöka skapa teaterintresse redan i tidig ålder genom att 

se teater, men också att spela teater. Sixten drar igång en verksamhet som heter 

småstickorna, där barn och ungdomar får chansen att utveckla sina teateridéer.  

Verksamheter finns kvar än idag, men under ett nytt namn och Sixten lämnade 

verksamheten redan under slutet av 80-talet för att gå vidare till nya teaterprojekt. Sixten 

har ett tydligt engagemang i Amatörteaterns Riksförbund (ATR) och har under åren varit 

aktiv i flertalet teaterfestivaler som arrangerats, samt själv gått kurser som bedrivits inom 

förbundet. Sixtens starka teaterintresse att se teater framträder i hans berättelse:  

… om jag får vara kritisk så är alltså folk som håller på med teater är väldigt dåliga på 

att gå och titta… Nu ska inte jag sitta och skryta med att jag ränner på allting, för det gör 

jag inte. Men jag försöker i alla fall att kolla vad som händer lite här och där. För jag 

tycker det är ett sätt … ett sätt att lära sig. ”Jaha? Han gjorde så i den uppsättningen? Ja, 

kan man göra så? Spännande.”  

Sixtens nyfikenhet att hela tiden lära sig nya saker inom teatern är påtaglig; ”För ju mer 

man håller på, desto mer tycker jag att det känns som att man vill lära sig lite mer om det 

här. ”Hur funkar det här?” och ”Hur gör andra?”... Men ett bra sätt, tycker jag, det är att 

titta på teater. Det kan man lära sig mycket av.” 

Starten av Sixtens teaterlärartid sker i samband med igångsättningen av estetiska 

programmet 1992. Han har året innan starten arbetet med en uppsättning av ”Carmen” med 

gymnasieelever på den aktuella gymnasieskolan och blir kontaktad av skolans rektor om 

intresse finns att arbeta på den kommande teaterinriktningen inom estetiska programmet.  

Och det vill han. Sixten drar igång arbetet med teaterinriktningen och kommer finnas med 

några år framåt, ända tills programmet byter till ny rektor och schismer uppstår, då säger 

Sixten upp sig och tar arbete på en ny gymnasieskola. Där får han tillfälle att arbeta med 

elever från alla möjliga program, vilket var mycket lärorikt.  

 

”Gruppen är viktig i teater” 

Sixten berättar om gruppens betydelse i teater och att gruppdynamiken så lätt kan ändras 

beroende av vad som händer i en grupp:  

För det har man under åren lärt sig när man har sysslat med teater, det här att det räcker 

med att man plockar ut en i gruppen och plockar in en ny, så ändrar det hela gruppens 

struktur, vad som händer i gruppen alltså. Så att på det viset är det känsligt, och därför 

måste man jobba ihop gruppen så att säga…  

Även om gruppens betydelse är central i ett teaterarbete så finns det enligt Sixten en 

motsägelse i att skapa en grupp:  

Ja, det finns en motsägelse i det där, för att på samma gång som du vill jobba ihop 

gruppen och få den samkörd på något sätt, så vill man ju ändå behålla det individuella 

hos varje. Det är minst lika viktigt. Micke måste få vara Micke, med alla hans fel och 

brister, så att säga. Och de andra måste få vara sig själva, men ändå så ska man göra 

någonting ihop. Skapa någonting ihop under vissa förutsättningar, under en begränsad 

tid.  

Sixten talar om individuell expansion. Att gruppens arbete är viktig för skapa en ”vi” 

känsla och att vi tillsammans skapar en föreställning, men personerna finns där också, med 
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de individuella insatserna som rollerna ger. Likaväl som det är spännande att se när grupper 

lyckas, är det lika rafflande att se enskilda prestationer utvecklas:   

En del har gått vidare och utbildat sig till skådespelare och dansare, och det är jättekul 

att följa dem, för man har verkligen skapat ett intresse, ett yrke hos dem. De har upptäckt 

att ”Ja, men det här kan jag ha som mitt yrke.” Och det är jättekul.” 

Sixten är väl insatt i skolans möjligheter och begränsningar vilket gör att han berättar 

mycket om goda exempel på när teaterämnet ger näring åt andra ämnen, men också om när 

skolans ram begränsar teaterns möjligheter (se nästa kapitel). 

För Sixten handlar teater mycket om att växa som människa i grupp, ”om att våga 

tillsammans, att se varandra, att våga röra varandra. Och framför allt att våga säga saker 

inför andra utan att skämmas för det. Och det märker man när man har jobbat ett tag så 

vågar de alla.”  

 

”Teater alstrar kreativa människor och kreativa människor behövs” 

Sixten berättar att teaterns arbetsformer skiljer sig mycket från övriga traditionella ämnen. 

Även själva lärarrollen blir annorlunda när du arbetar med ett kreativt ämne som teater:   

… lite kan vara det att vår arbetsform skiljer sig så in i bomben mycket från hur ordinarie 

lärare jobbar. De vill ju ha eleven sittande vid bord och de ska göra sina uppgifter. Men 

hur mycket våra elever rör på sig och är kreativa, desto bättre tycker vi det är. Vi är vana 

att det snurrar 20 bollar på en gång och kan plocka upp det. 

Sixten tycker att det är synd att lärare i andra ämnen inte tar till vara elevers kreativitet 

mer. Att de inte låter eleverna få arbeta utan text eller få möjlighet att jobba i ett rum utan 

stolar och bänkar. Sixten har till och med varit med om att övriga lärare försöker 

kontrollera hans lektioner när de sitter med på ett dramapass:  

Jag har varit med ute i skolor och haft dramaövningar och läraren har suttit bredvid och 

hela tiden sagt till att ”Tysta nu och lyssna nu på vad magistern, teaterläraren har att 

säga”, och sånt där, medan jag tycker att ju aktivare de är, desto bättre är det. Så att 

metoden, metodiken, skiljer sig. Och det tror jag, det är det som kan vara lite farligt, 

inom citationstecken. 

Sixtens bakgrund som fritidsledare och fritidspedagog har format honom till den lärarstil 

han haft inom skolan, dock betonar han att teaterämnet kräver sin egna speciella metodik 

för att framkalla kreativa och skapande människor.   
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6.1.4 Sammanfattning av de enskilda yrkesberättelsernas teman 

 

Ingrids yrkesberättelse är starkt förankrad i önskan om att vara med i ett sammanhang och 

få en identitet. Hon upplevde redan vid unga år att teater var något hon måste hålla på med 

och gärna också leda teaterverksamhet. Ingrid tror på det kollektiva arbetet och att hela 

tiden söka utmaningar. Hon har i sitt teaterarbete alltid börjat i sökandet; sökandet efter 

material, sökande efter det konstnärliga uttrycket och sökandet efter scenrummet. 

Återkommande är även teateryrkets fysiska och psykiska ansträngning. Man måste orka 

hålla i gång så där kraftfullt så att man inte blir trött. Teatern är en passion och i det arbetet 

så kräver det total hängivenhet, vilket i många lägen nästan tagit knäcken på henne. Ingrid 

tänker på teaterskapandet, som slice of life, en skiva liv som man lyfter fram för en publik. 

I den processen finns vinster för den personliga, sociala och konstnärliga utvecklingen, den 

blir som ett nav för allt. Det behöver inte betyda att man blir skådespelare för att man går 

teaterinriktningen, utan teaterverksamheten kan ge en utbildning som eleverna har stor 

glädje av oavsett vad de väljer att ta sig för i livet.  

 

Bertils yrkesberättelse är starkt förankrad i uppväxten i arbetarkvarteren i Fredhäll i 

Stockholm. Som tjugoåringen möter han förebilden Brian Way, vars dramasyn han delar 

och tar med sig i sitt yrkesliv som drama- och teaterlärare. Bertils yrkesberättelse tar 

avstamp i drama för arbetarklassens barn och den försöksverksamheten av en estetisk 

linje på en högstadieskola i slutet på 60-talet. Där han ihop med två lärare drar igång en 

dramaverksamhet för elever som hade låga studieresultat. Bertils motiv låg i att genom 

drama som metod ge möjligheten för de annars uträknade eleverna att få lyckas i skolan 

och därmed få chansen till vidare studier och arbete. Han upplever dock att de så kallade 

akademiska fähundarna på universitetet förstör den möjligheten, genom att låta till 

exempel teaterverksamheten bli rådande inom ämnet. Han anser att estetiska programmets 

teaterinriktning ska ha fokus på drama, istället för teater.     

 

Sixtens yrkesberättelse börjar i att se och möta teatern. För att teaterverksamheten ska 

blomstra behöver barn och ungdomar möta teater, så i början av 80-talet drar Sixten igång 

barn- och ungdomsteaterverksamhet som kommer leda honom till teaterläraryrket, på 

estetiska programmet. Återkommande i Sixtens berättelse är att gruppen är viktig i teater 

och om du inte har en god gruppdynamik i gruppen så går det inte göra teater. Teaterns 

främsta mål är att alstra kreativa människor och kreativa människor behövs. Skolan är 

dålig på att främja de estetiska ämnena i skolan och att integrera teater och drama i andra 

ämnen är något som Sixten saknar. Teater är ett ämne som bryter klassrummens inrutade 

mönster och får eleverna att växa som individer.  
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6.2 Vilka utmaningar och möjligheter återkommer i teaterlärarnas 
yrkesberättelser 

 

I informanternas yrkesberättelser talas det om teaterlärarnas situation och olika 

förutsättningar. Det som dock blev tydligast i de tre berättelserna är hur överens de är om 

olika saker när det kommer till utmaningar och möjligheter. I detta avsnitt av 

resultatkapitlet beskrivs gemensamma utmaningar och möjligheter i teaterläraryrket. 

Yrkesberättelserna har genererat fem teman som visar på utmaningar och tre teman som 

visar på möjligheter. Inledningsvis presenteras de teman som utgör utmaningarna i avsnitt 

6.2.1, därefter möjligheterna i avsnitt 6.2.2.   

6.2.1 Utmaningar  

 

”Det är jävligt känsligt att stå på en scen” 

Bertil beskriver i sin yrkesberättelse att det är en fördel att vara teaterlärare om man själv 

har spelat teater, för att då vet man också hur känsligt det kan vara när man står på en scen. 

”För man kan så lätt döda någon med en blick eller någonting annat.” Även Sixten 

beskriver att det är en fördel att själv har varit med i ett teatersammanhang och att 

gruppdynamiken är central för att skapa ett tillåtande klimat som leder vidare till teater. 

Sixten berättar om två barnskådespelare som växte mycket under arbetet med en 

barnteaterföreställning:   

Jag tänker på de här två som jag hade senast, små barnen i ”dockan”, de var försiktiga, 

blyga, men hur de växer under tiden. Och att man låter dem få tiden, för det är så lätt att 

sabotera alltihop det här, att gå in och säga ”Nu ska du göra så här” och ”Nu ska du göra 

så” och ”Tänk på det”, så där, komma med pekpinnar, det kan vara jättefarligt ibland, 

för det kan låsa elever tror jag. 

Bertils yrkesberättelse är tydlig i vad som är målet med teater- och dramaverksamheten:  

Därför tycker jag att det hade varit bättre att vi hade utbildat människor till frejdiga, 

frimodiga människor. För jag menar att bli skådis, det har sina nackdelar också. Mycket 

människor som ställer för stora krav på sig själva.   

Bertil har i sin enskilda yrkesberättelse beskrivit sitt ambivalenta förhållande gentemot 

teaterämnet på gymnasiet. Att det är drama som metod som är vägen till frimodiga 

människor. Det finns egentligen ingen motsättning i de övriga berättelsernas om drama 

och teaterns betydelse. Ingrid och Sixten ser drama som en del i teaterarbetet, dock 

poängterar Ingrid att teatern inte får gå för mycket åt de tidigare dramapedagogiska idéerna 

när sensitivitetsträningen låg nära till hand. Hon lyfter upp att hennes ämne har varit teater, 

där kommunikationen med en publik varit central.   

 

”Det är en ram som man tvingas in i.” 

Ingrid, Sixten och Bertil är överens om att den stora utmaningen med teater/dramaämnet 

inom skolan är att när väl teater blir ett skolämne så tvingas det in i en ram av betygsättning, 

schema och resursfördelning, något som skapar både möjligheter och utmaningar: 
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När jag tänker på den nu, jag har brottats med detta och blivit väldigt oppositionell och 

ofta, och bråkat, men det är ju lite spännande att skapa inom en ram. När man inte har 

alla resurser, när man tvingas hålla sig inom en ram så kommer det fram annat som kan 

ha konstnärligt värde. Så ja, så att ja, det som är, det är ju kursplanen, alltså det… det 

tycker jag inte om (Ingrids berättelse).  

Sixten tycker schemaläggningen är ett bekymmer: ”Jag menar jag hade ibland teater en 

och en halv timme och man måste få tid att starta upp gruppen så att säga. Och då har 

nästan den här en och en halv timme gått.” Sixten poängterar att tiden är jätteviktig i 

teaterämnet eftersom teater bygger på en process som tar tid att starta upp. Han såg hellre 

att man jobbade en hel dag med teaterämnet. Denna idé fanns även hos Ingrid, som 

praktiserat detta i ett skolutvecklingsprojekt, där teaterämnet skulle vara navet, och där 

lärarkollegiet tillsammans skulle anknyta med sina ämnen. Eleverna skulle få en konkret 

känsla av att skolan hängde ihop och att deras stora intresse för teater smittade av sig i 

andra ämnen, men schemat blev ett gissel:   

Schemat då, jag tänkte då att man skulle pröva schemalöst, och Skolverket hisnade och 

sa ”hur har du fått tillstånd till det?” Ja, säg det… det handlade om att bryta upp skolans 

schema, och många lärare var ju med på den modellen. Gymnastikläraren började med 

uppvärmning på morgonen, att springa runt huset och så. Jag tror på den här modellen 

fortfarande, men det funkade inte i skolans system. Då skulle hela skolan ha haft den här 

förhållningen. Bara estetdelen funkade det inte för, så vi fick ta allt fler kompromisser 

och ändra schemat. Men det stora felet, tycker jag, tankefelet som jag själv hade, det var 

att jag la ner stort arbete på att övertyga kollegor och skolledare och så, men den mest 

konservativa gruppen, det var faktiskt eleverna. Och då insåg jag att ett schema betyder 

mycket mer för dem än för mig.  

Ingrid berättar att eleverna var indoktrinerade i schemamodellen och den var mycket mer 

än bara en tidsorganisation, den var en trygghet. Så det skolutvecklingsprojekt som Ingrid 

gav sig in på var mer krävande för eleverna än vad hon tänkte från början.  

Teaterlärarna berättar om att det är en kamp att få in teater och drama i skolans ram. Sixten 

påvisar att skolan blir fyrkantig och att var och en håller på sitt. Han berättar att det är svårt 

att få till samverkan med andra ämnen. Han berättar om att teatern har stora möjligheter 

att berika andra ämnen på skolan, men oftast säger andra ämneslärare ”det här är min kloss 

och den får ingen annan röra.”. Även Bertil beskriver något som han kallar för en ”crash 

and grab mentalitet”. Han berättar om en händelse i samband med att det skulle byggas en 

ny teater på skolan och han som teaterlärare var delaktig i utformningen av den. Hans 

visioner om en modern och funktionell teater gick i stöpet, då andra estetiska ämnen under 

sommaren tog chansen att påverka utformningen:  

Så vi trängdes ut. Vi fick för fan knappt vara här. Där har du också en solidaritet då. 

Mitt, mitt, crash and grab-mentalitet. Och det är det värsta jag vet alltså. Och vi hade 

tänkt att uppifrån rummen här skulle vi kunna göra stora … måla stora fonder och 

alltihop, och sen skulle man kunna … det går ju inte att bära ut genom dörrar och sånt, 

utan då skulle det ha funnits så man kunde hissat ner dem från och så, men det tog ju de 

bort. Allt sånt tog de bort. 

Den stora kampen för ämnets existens inom skolan är dock inte andra ämnens 

revirmarkeringar, utan det är skolledningen:  

… Det här berodde alltså på, tror jag, det tror jag fortfarande, beror väldigt mycket på 

vad rektor tycker om ämnet som sådant alltså, om det estetiska programmet eller teater. 

Det var (rektors namn) som drog i gång i det hela, men när hon slutade, då dog 
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programmet. Nej, det fanns inget intresse… från ledningens sida för det här programmet. 

För att det var viktigare med svenska och engelska och matte. Och det är viktigt. Det är 

jätteviktigt.  

Sixten berättar vänligt om rektorn som tog initiativet att dra igång teaterinriktningen, men 

att det lika fort kan brytas om det kommer in en rektor som inte förstår ämnet. Ingrid 

berättar en liknande historia:  

Och då är skolledaren ett problem, för att ofta har skolledare ingen aning om vad ämnet 

kräver. Utan man ställer samma krav på teaterämnet som man gör på allt annat i skolan. 

Och det är speciellt. De speciella kraven borde skolledare få utbilda sig i för att det ska 

bli bra. Så att man inte behöver förhandla och så i allt. 

Ingrid tycker att rektorer borde gå en kurs i estetiska ämnen, för att de ska kunna förstå 

ämnets specifika karaktär. Hon berättar att hon upplever sig själv som besvärlig och att 

hon har svårt med auktoriteter. Men att teater måste få kosta både i engagemang och i 

pengar och då finns det inget val.    

 

”Teater förlorar i status om det inte går in i skolans organisation” 

Ingrid berättar dock att teatern har en viktig funktion att fylla inom skolan och behöver 

därför gå in i skolans organisation med alla dess utmaningar och möjligheter. Hon berättar 

att annars riskerar ämnet att förlora i status gentemot andra ämnen och därför behövs det 

betygsättning och bedömning inom ämnet, men det är inte helt lätt:  

… det är ju en knepig sits, för att det är nästan så man måste balansera mellan att vara 

en del av skolans traditioner och samtidigt vara konstnärlig.  

Ingrid menar att ämnets status har förändrats under sina år som lärare i skolan, att från 

början varit ett ämne i marginalen, så upplever hon att ämnet under sina senare år fått högre 

status, mycket tack vare att det blivit ett tydligt studieförberande program på gymnasiet. 

Hon berättar dock att programmet i begynnelsen hade en stämpel att vara ett program du 

kunde söka om du var skoltrött och inte var så skolmotiverad. ”Och då kom det vinddrivna 

existenser och så, men missförstådda, oftast. Men så är det inte sen, men det var så i en 

fas… statusen på estetprogrammet har ju ökat.”. Bertil som har en skådespelarbakgrund 

berättar om synen på teatern i samhället under femtiotalet, när han var en ung 

skådespelarstudent i Göteborg:     

Jag vet när jag kom in i Göteborg och man skulle ha någonstans att bo och man gick och 

ringde på inneboende rum, men när de hörde att man jobbade på teater så stängde de 

bara dörren. Det var ju liksom … Ja … så. Ta undan maten, skådespelarna kommer. Ta 

undan tvätten, skådespelarna kommer. Som i August Blanches pjäs. Statusen är ju inte 

hög. Det är den inte. Och där ligger vi ju där vi ligger. 

Bertils berättelse beskriver teaterns status i samhället, men samtliga teaterlärare är överens 

om att teatern överlag har en låg status i skolan och i samhället i jämförelse med andra 

ämnesdiscipliner.  

Sixten menar på att hans åsikt är att skolan ska vara statlig. Det finns ett problem med att 

resurser fördelas genom kommunerna. Det gör att det blir väldigt olika i olika kommuner. 

Teater måste få kosta och det står i läroplanen att ämnet måste ge eleverna möjlighet till 

att sätta upp en teaterföreställning, med scenografi, ljus och ljud mm och det kostar pengar. 
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Därför tycker Sixten att staten ska ta tillbaka ansvaret över skolan, så det blir samma 

förutsättningar för alla.  

 

”Och sen är det betygssättningen som är ett helvete” 

Ingrid är kluven när det kommer till betygsättningen i ämnet och det är de övriga 

teaterlärarna också. Hon berättar dock om att betygsättningen behövs för att bli 

”respekterad inom ramarna för skolan”:   

Det fanns en tid då man inte skulle ha det och då sjönk statusen katastrofalt. Så att betyg 

är, det är hopplöst att sätta, vad är det man sätter betyg på? Det är en ständig fråga. När 

var och en jobbar utifrån sina förutsättningar, det gör man även i andra ämnen i skolan, 

men om man får olika uppdrag. Man har inte gemensamma prov utan har olika uppdrag, 

roller, som man kan få olika chanser att blomma i, så är det hopplöst att komma till 

betygssättningen. Det är en knut.  

Ingrid är företrädare för ämnesbetyg framför kursbetyg i skolan och ser att teaterämnet 

skulle vinna på ett ämnesbetyg, mycket på grund av den progression som finns i ämnet. 

Att eleverna utvecklas hela tiden och det kan vara svårt att sätta ett betyg så tidigt i en elevs 

process. Även Sixten poängterar att teater är ett kollektivt arbete och att det är jätteknepigt 

att sätta ett betyg på en process som kanske inte är klar efter ett år, utan den kanske måste 

ha tre år på sig om det överhuvudtaget går att bli ”färdig” med teater.  ”För det är en process 

som hela tiden … och som egentligen aldrig tar slut, tänker jag mig. För att då är jag nog 

död då.”. Sixten berättar en liknelse:   

Det är som att bedöma en bil när den är halvbyggd och säga ”Det här kommer att bli en 

jättebra bil” eller ”en dålig bil.” Det tyckte jag var svårt. Och det är lite grann utav 

skolans dilemma, att det är så inrutat. ”Så här måste det vara. Så här gör vi i alla andra 

ämnen och då måste vi göra så” 

Ingrid arbetade dock fram modeller för att få till en någorlunda rättvis bedömning. Genom 

att eleverna gjort återkommande självskattningar och att samtalet var nära till hands så blev 

det sällan några hetsiga diskussioner, men hon gör det också tydligt att det är hon som har 

ansvaret att slutligen sätta betyg. Bertil är dock helt emot betygsättning och om de måste 

sättas, så sätter han det hellre på gruppens arbete, än de enskilda individerna:   

Jag tycker att man inte ska ha det. … själva idén, den väsentligaste idén med drama är 

… det är att vi får människor som litar på varandra, som trivs som grupp och som kan 

arbeta som grupp. Och då kan vi inte ha ett system där man sätter spetsbetyg. Och den 

blir inte godkänd och den blir inte godkänd. Jag sätter betyg rakt över. Och det kan vara 

ett graderat system, men då är det på hur gruppen har arbetat. För annars är vi inne på 

ett stjärnsystem.  

Bertil tror inte på att betygsättningen främjar teaterämnet, utan riskerar istället att splittra 

sönder gruppen och skapa onödig konkurrens.    

 

”Teaterlärare är ett ensamyrke” 

Ingrid beskriver teaterläraryrkets ensamhet mest, men även Sixten tar upp det i vissa delar 

av berättelsen, som något nödvändigt. Ingrid berättar att teatereleverna blir som hennes 

arbetskamrater, men de har inte samma roller för hon är lärare, de är elever:   
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För är man lärare … då står man utanför vissa saker som gruppen har som sitt. Och det ska 

man kanske inte lägga sig i. Så då kan det bli en ensamkänsla, om man inte har andra 

teaterkollegor. Och oftast … har man inte råd med mer än en på många ställen. Skaffa en 

kompis från början. Och det behöver inte vara i samma ämne, det behöver inte vara en lärare. 

Det kan vara en vaktmästare, en skolsköterska, men en personal på arbetsplatsen som man 

har förtroende för, och som man vet att man kan öppna sig för och att det stannar där. Det är 

ett oerhört stöd att ha en kompis på jobbet, en personalkompis. Det kan vara städerskan, det 

kan vara vem som helst, men någon man får en god kontakt med och har förtroende för. Det 

har jag försökt med, och det har varit väldigt bra. För annars kan man bli oerhört ensam och 

inte ha någon ventil att pysa med. Det behöver man. 

Ingrid berättar att du kan arbeta nära eleverna och få mycket stöd där, men det är ändå två 

skilda roller/funktioner som kräver att du som teaterlärare inte kan ”flippa ur hur som 

helst”. Hon berättar om ett tips hon fick under sin utbildning på lärarhögskolan:   

När jag gick lärarhögskolan i Linköping så sa de att om man blir väldigt arg på en elev 

och frustrerad, då kan känslorna ta över pedagogiken. Då ska man inte säga något, utan 

man ska rusa in i ett kartrum eller en garderob och skrika det värsta man orkar. Och sen 

kan man gå ut och vara pedagog igen. Men man får inte vråla och skrika så. Jag vet inte, 

jag har nog inte hållit det fullt ut. Men det är ett bra tips att ladda ur. För då är man inte 

så emotionell, utan då kan man börja tänka lite också. Men ibland är det bra med 

omedelbara reaktioner också tycker jag. Och det handlar om relationen till eleven. Om 

man bygger en tillit så kan man gå väldigt långt att bli arg och glad och allting. Men det 

bygger på en trygghet, och tillit är jätteviktigt. Utan den så står man sig nog rätt slätt, 

tror jag faktiskt.  

Och tilliten är ett återkommande tema i Ingrids berättelse. Att om du har tilliten till eleverna 

och eleverna har tilliten till dig så klarar du dig jättebra som teaterlärare.  
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6.2.2 Möjligheter  

Även om lärarna berättar mycket om svårigheter och utmaningar i teaterläraryrket, så är 

det hela tiden återkommande att eleverna är behållningen i teaterläraryrket.  

 

”Teatereleverna är färgstarka individer som anstränger sig” 

Sixten berättar om svartklädda teaterelever som går i korridorerna och sjunger ramsor och 

låttexter av alla de slag:  

Och de hördes som sagt. Och de talar inte tyst direkt, utan de … Och de är vana att höras. 

Och det är ofta såna elever som söker. Plus att det är de här lite blygare som inte vågar 

så mycket i början, men hur man ser under tidens gång hur de växer. Och det är 

spännande.  

Ingrid beskriver teatereleverna som individer som ofta under sin grundskoleperiod har känt 

sig udda och originella:  

Sen kommer de till estetprogrammet och träffar en hel klass med originella. Och då kan 

man bli förskräckt, och det är en del som sjunker ihop utav det och tycker … de har 

byggt upp sin identitet kring att vara originell, och så är de inte det. Och andra tycker det 

är jätteskönt, kanske som har varit mobbade och så, att träffa likar och känna gemenskap. 

Så det är många som söker teaterutbildning utan att ha varit på teater. Det har man kunnat 

konstatera. Men något har dragit, och de är … ja, det låter elakt mot andra program, men 

de är färgstarka individer som är lite speciella, och det är jättehärligt tycker jag.  

Teatereleverna får mycket beröm i teaterlärarnas berättelser för att de är starka individer 

som vågar hävda sin rätt i skolan. Det är villiga att arbeta och vill ha utmaningar, något 

som Ingrid understryker. Ingrid tycker dock att skolan inte alltid tar till vara teaterelevernas 

engagemang och vilja:  

Ungdomar älskar att anstränga sig. De vill bli utmanade, de vill anstränga sig. De som 

säger att ungdomar är lata, de har … då är det något som har missats på vägen. För det 

ligger inte i naturen. 

 

”Eleverna gör mödan värd” 

Sixten berättar om glädjeinslagen i teaterläraryrket och att se eleverna växa. Kollegorna är 

absolut viktiga, men det är ändå teatereleverna som är den stora behållningen: 

Det är klart det finns kollegor också som har spelat in och som har varit kul att jobba 

tillsammans med och så där. Nej, men den stora behållningen, det är nog det att se det 

här som händer med eleven under tiden. De här kalvarna som kommer i första året på 

gymnasiet [skratt] och sen så hur de har mognat tredje året och fått en stabilitet som är 

… Men man måste låta dem våga utvecklas också på det viset. 

Bertil berättar om att det var av egoistiska skäl som gjorde att han blev teaterlärare. Att 

arbeta med ungdomar håller dig ung:  

Ja, för att hålla sig ung. För att på ett frejdigt och frimodigt sätt få ta del av nya tankar 

som finns hos ungdomen. På så sätt håller man sig ung själv och vital, vid liv alltså. Det 

är ett helt egoistiskt motiv för att kunna leva och ha ett bra liv, att umgås med dessa 
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människor, ja. Elever. Tycker jag. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att sitta som lärare 

i matte eller någonting sånt.  

Även Ingrid nämner eleverna som den absolut viktigaste möjligheten i teaterläraryrket, att 

få vara med i ett teatersammanhang med eleverna och skapa tillsammans: 

Kommunikationen med eleverna som imponerar på mig på många sätt, och se dem växa. 

Men också konstnärligt, att få göra teater. Men det gör jag inte för min skull, jag gör det 

för att vi tillsammans ska få ett utbyte i en frågeställning, någonting man vill utforska i 

en viss föreställning och förhoppningsvis få ett litet svar på i alla fall. Och tycka att … 

och sen också grupparbetet med teater, det är oerhört givande. Och att lösa problem. När 

jag börjar med ett teaterprojekt så vet jag aldrig var det slutar. Och det vill jag inte veta. 

Utan jag vill bli överraskad.  

Ingrid kallar sina elever för arbetskamrater för att teaterarbetet på en skola skiljer sig i flera 

avseenden från den professionella teatern utanför. Utanför skolan så är regissören styrande 

och har valt pjäs som ska sättas upp, men inom skolan så arbetar man parallellt tillsammans 

redan från början:  

Man väljer pjäs tillsammans, man strukturerar, till skillnad från yrkesteatern som sitter 

och jobbar i förväg så jobbar jag parallellt med detta och följer, och då kan det bli något 

helt annat än jag trodde från början, och jag älskar det.  

 

”Att se eleverna växa” 

Att skapa tillsammans med eleverna är huvudord i alla tre berättelser, men också 

teaterlärarnas glädje att se eleverna växa:   

Och de här teaterfestivalerna som Småland kör, det är jättekul att gå och se. Man ser de 

här år från år, de här ungdomarna som kommer tillbaka och hur de utvecklats och kan 

mer och blir säkrare och duktigare och nyanserade. Från att ha varit en grupp som kanske 

har släpat in en hel skog, hundra granar för att göra en scen på fem minuter och sen släpa 

ut alltihop, så hittar man formerna. ”Ja, man kanske kan bara låtsas att det är en skog det 

här.” (Sixtens berättelse).  

Sixten återkommer i sin berättelse om goda exempel på elever som vuxit i sina roller och 

utvecklat sina kunskaper. Han tycker att det är synd att inte skolan använder mera av de 

teatermetoder som finns för att skapa goda gruppmänniskor. Ingrid berättar även om hur 

elever med olika svårigheter kan växa i skapandet av teater:  

Man får effekter, och då är det både drama och teater. Till exempel att när man går in i 

en roll så överkommer man sina problem. En stammare slutar stamma. Det har jag varit 

med om. Det är så oerhört starkt. Här på gymnasiet hade jag en dyslektiker på estet. Elev 

som hade uppenbara problem med sin dyslexi. Vi skulle sätta upp en föreställning då 

han erbjöd sig att ta den rollen som hade mest text. Och det var mycket långa stycken. 

Och jag, eftersom han sa det själv så sa jag ”fixar du detta, jag vet ju, orkar du med det 

här?” ”Jag vill försöka”, sa han, och sen gjorde han en strålande insats. Gick inte fel 

någonstans.  

Samtliga teaterlärare berättar om drama och teaterns möjligheter i andra ämnen. Bertil 

berättar bland annat om goda exempel på en matematiklektion när han lät dramametoden 

influera multiplikationstabellen:   
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Det finns ju vissa tabeller som är svårare än de andra så att säga, och då gjorde jag så att 

då läste de multiplikationstabellerna som om det hade varit en hemlighet, en spännande 

historia eller som om det är världens roligaste berättelse man berättar med det här. Och 

på så sätt tragglade man igenom så lärde de sig, så satt det. För att sitta och försöka och 

sen gråta och tycka att det är för jävligt, det är inte något bra sätt att lära sig på. Jag tror 

nämligen på att nöjesmetoden då lär man sig och tycker att det är skojigt. 

Även Sixten beskriver ett liknande exempel när teatern kan bli en del av engelsklektionen:  

Och det är det jag tycker är märkligt, att skolan inte använder sig mer av det här i sin 

undervisning. Vi var inne på det förut, att man kan gå över flera ämnesområden. Om jag 

skulle sätta upp Så tuktas en argbigga till exempel, av Shakespeare, så kan jag titta på 

den engelska texten, den gamla engelska texten, en nyare översättning på den svenska 

texten och så här. Det kan vara mycket lärorikt. Man kan jobba med andra ämnen också 

då, skriva, man kan … i bild kan man … Och det finns skolor som har jobbat så här över 

gränserna så att säga. 

Teaterns möjligheter är stora i teaterlärarnas berättelser. Att teatern inte bara är ett 

konstnärligt uttryck blir påtagligt och att teater och dramaämnet har en funktion i skolan 

blir tydligt.  

 

6.2.3 Sammanfattning av yrkesberättelsernas utmaningar och möjligheter 

 

När det gäller utmaningar så upplever lärarna att det är jävligt känsligt att stå på en scen 

och prestera framför en publik. Det är viktigt att du som lärare inte pressar eleverna för 

mycket, utan är lyhörd och inkännande. Den största utmaningen enligt lärarna är dock att 

förhålla sig till skolans organisation. Det är en ram som man tvingas in i av schema, 

betygsättning och begränsade resurser. Schemat och betygsättningen är två stora 

utmaningar för samtliga teaterlärare, där schemat skapar en struktur som begränsar 

teaterämnet i skolan. Teater är ett processämne som kräver sin tid och att ha korta lektioner 

på ett schema gör att syftet med ämnet till viss del försvinner. Att bygga en grupp tar tid 

och att arbeta inom ramen för skolans schema stressar teaterlärarna och gör att de inte alltid 

får fram de resultat de vill med sin undervisning. Dock upplever Ingrid att schemat fyller 

en funktion för eleverna genom att det skapar en trygghet för eleverna att veta när de ska 

arbeta med ett specifikt ämne under dagen. Betygsättningen är ett helvete enligt 

teaterlärarna och att sätta betyg på en grupp av individer som växer otroligt mycket som 

personer under året, blir ett dilemma. Att sätta betyg på enskilda kurser där det finns en så 

tydlig progression i ämnet som kanske inte är klar efter ett år, utan den kanske måste ha 

tre år på sig gör att Sixten och Ingrid förespråkar ämnesbetyg. Bertil är helt emot betygen 

och anser att om ett betyg måste sättas, så görs det utifrån gruppens prestation, inte utifrån 

den enskilda eleven.   

Andra utmaningar är att teatern förlorar i status om det inte går in i skolans organisation. 

Teaterlärarna berättar om kampen att få in teater och drama i skolans ram. Sixten och Bertil 

påvisar att skolan inte uppmanar till samverkan mellan ämnen, utan var och en håller på 

sitt. Samtliga teaterlärare berättar om teatern och dramats möjligheter att berika andra 

ämnen på skolan, men oftast hindras detta av andra lärare eller av skolledningen. 

Rektorerna uppfattas i många fall som ointresserade av estetiska ämnen och att de inte 

förstår ämnets specifika karaktär. Betydelsen av att det är en rektor som värnar om teater 

och dramaämnet är centralt för en framgångsrik verksamhet. Ingrid beskriver att trots 
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teaterämnets utmaningar i att tvingas in i en skolstruktur så är det ett måste för ämnets 

överlevnad att förhålla sig till skolans organisation. Hon berättar att annars riskerar ämnet 

att förlora i status gentemot andra ämnen. Den sista utmaningen handlar om att 

teaterläraryrket är ett ensamyrke, som trots den nära kontakten med sina elever har olika 

roller. Det kräver att du som teaterlärare måste finna stödjande kollegor inom andra ämnen 

eller annan personal på skolan. Behovet av att ha en ventil är nödvändig i ett ämne där 

personlig och social utveckling står i centrum.   

Den stora möjligheten inom teaterläraryrket är mötet med eleverna och se teatereleverna 

som färgstarka individer som anstränger sig. Teatereleverna märks på skolan och får 

mycket beröm i teaterlärarnas berättelser för att de är starka individer som vågar hävda sin 

rätt i skolan. De är villiga att arbeta och vill ha utmaningar, något som skolan är dålig på 

att ta tillvara. Eleverna gör mödan värd och att ha teaterelever på gymnasiet håller dig ung 

berättar Bertil i sin berättelse. Att se eleverna växa är det stora glädjeämnet i 

yrkesberättelserna och det handlar inte först och främst om det konstnärliga växandet, utan 

om personlig expansion. Att se elever ta sig an utmaningar och lyckas är centralt i 

teaterlärarnas berättelser. Att få vara med om när stammaren slutar att stamma i teatern, 

eller när dyslektikern får de långa replikerna och lyckas äga texten i rollgestaltningen. 
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7. Diskussion 

Diskussionskapitlet som följer tar upp en reflektion utifrån den metod som jag valt i denna 

studie. Vidare kommer resultatet som framkommit att diskuteras och relateras till tidigare 

forskning. Som avslutning kommer ett avsnitt om vidare forskning.   

7.1. Metodreflektion 

Enligt Johansson (2005) kan narrativ intervjumodell av företrädare av strukturerade 

intervjuer ses som ovetenskaplig, osystematisk och mjuk. Även maktförhållandet mellan 

informanten och intervjuare bör beaktas i narrativ metod. Den narrativa intervjun bygger 

på att få tillstånd ett tillåtande klimat och låta den intervjuade få berätta, vilket naturligtvis 

kan bidra till att den intervjuade tar över samtalet, men jag vill dock inte se det som en 

nackdel, utan mer som en fördel i möjligheten att komma djupare i yrkesberättelsen. Jag 

anser också liksom Kvale (1997), Riessman (1993) och Johansson (2005) att fördelarna 

med narrativ studie ligger i att komma åt yrkesberättelsens komplexitet, samt att de 

fördjupade och återkommande samtalen leder till att yrkesprofessionens kärna blir 

framträdande. Riessman (1993) beskriver även fördelar med metoden i formen av att du 

även kan undersöka den narrativa tonen i samtalet. Alltså både själva berättelsen och på 

vilket sätt den berättas (a.a.).  

Goodson och Numans (2003) genomförde även de ett forskningsprojekt med pensionerade 

lärare, vilket varit en hjälp även för denna studie. De berättar bland annat om fördelar med 

att intervjua tidigare lärare i form av att de inte är beslutsinriktade, vilket är vanligare bland 

aktiva lärare, inte heller söker de efter försvarbara lösningar på nuvarande och kommande 

problemsituationer. Tidigare lärares tankar är på ett mycket mer personligt sätt inriktad på 

slutsatser. ”Dessa slutsatser tjänar då som något slags sammanfattning av de professionella 

insikter som vuxit fram under lång tid” (a.a., s. 92). Detta är något som även jag känt av. 

Intervjuerna har varit mycket uppriktiga och visat på tydliga slutsatser och erfarenheter av 

yrkeslivet som teaterlärare. Jag har även upptäckt att det kollektiva minnet hos tidigare 

lärare inte har varit lika starkt och att banden med tidigare kollegor inte finns kvar på 

samma sätt, vilket gjort att kritiska minnen lättare kommit upp.  

När det handlar om yrkesberättelser gäller det att samla in ett så detaljerat material som 

möjligt, med huvudintresse att förstå personens yrkesliv och arbete (Goodson & Numan, 

2003). Samtliga informanter har varit förberedda inför samtalen och även haft med sig 

beskrivningar och stödord i sitt berättande, vilket jag sedan fått ta del av. Detta har varit en 

stor hjälp för mig i arbetet runt att systematisera, men också få en insikt i vilka teman som 

varit centrala för informanten. Stödordsanteckningarna hjälpte även till att hålla igång 

samtalet och få till den narrativa tonen i intervjun.   

Något som inte har varit lika lätt är att urskilja yrkesberättelsernas start och slut (Goodson, 

1996; Johansson, 2005). Samtliga yrkesberättelser är till stor del förankrad i 

informanternas bakgrund och uppväxt. Motiven bakom att bli teaterlärare ligger starkt 

förankrat i vad informanten upplevt i sin barndom. Ingrids tema ”att vara med i ett 

sammanhang och få en identitet” är startskottet för att hålla på med teater och få en plats 

inom ämnet. Bertils dramainriktade förhållningssätt är starkt förankrad i sin egen uppväxt 

i Fredhäll och mötet med Brian Way. Sixtens teaterintresse är starkt förankrad i hans 

syskon och föräldrars teaterintresse. Detta har inneburit att yrkesberättelserna i flera delar 

kan liknas vid livsberättelsernas mer omfattande dramaturgi (Goodson, 1996).   
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När det gäller bekvämlighetsurvalet så är det naturligtvis så att jag kan riskera att välja ut 

informanter som berättar min historia (Goodson & Numan, 2003), det anser jag dock inte 

varit någon risk i detta fall. Samtliga informanter har varit initiativtagare i sin berättelse 

och jag har aldrig behövt styra in berättelsen på mina egna åsikter för att förtydliga något, 

vilket varit en stor fördel. De tre informanter har varit starka i sina berättelser, men ändå 

lyhörda för att inte komma ifrån ämnet, vilket varit en stor hjälp. 

Lieblich et al. (1998) analysmodell har varit en passande analysmodell för min studie. Den 

riktar in sig på helhetsperspektivet med fokus på innehållet. Den tillåter att man tematiserar 

berättelsen, men även lyfter upp berättelsens värderingar, vilket gör att lärdomar och 

”tyckandet” av sin profession och undervisning blir synliggjord.  

7.2. Resultatdiskussion 

I det följande kommer resultatet för denna studie att diskuteras i två avsnitt. Det första 

avsnittet behandlar resultatet för frågeställning ett som handlar om de teman som 

framträder i de enskilda yrkesberättelserna, det andra avsnittet behandlar resultatet för 

frågeställning två som handlar om utmaningar och möjligheter inom teaterläraryrket.   

7.2.1 Teaterlärarnas enskilda yrkesberättelser 

De enskilda yrkesberättelserna visar på varierande sätt vad det innebär att vara teaterlärare. 

Vad som blir tydligt i informanternas berättelser är att gränsdragningen till närliggande 

yrken som dramapedagog, teaterpedagog och teaterledare blir ytterst tunn. När 

informanterna berättar om sitt yrkesliv sker dessa hopp mellan olika yrkestitlar ganska 

obesvärat och utan att det finns någon större konflikt. Det som kan vara bidragande när det 

gäller definitionsproblemet runt teaterläraryrket är att yrkestiteln är relativt ung, samt att 

yrket saknat en enhetlig utbildning (Remfeldt, 2001; Olsson, 2006).     

Vad som tydligt framgår i samtliga berättelser är att teater är ett kall som trots dess kostnad 

i engagemang i kropp och själ måste finnas. Hos Ingrid har det alltid funnits en lust att vara 

med i ett sammanhang och få en identitet. Teater främjar identitetsskapande och genererar 

samhörighet i grupp vilket flertalet tidigare studier konstaterat (McCammon & Österlind, 

2011; Chaib, 1996; Olsson 2006). Ingrids berättelse är fylld av goda exempel på när teatern 

skapar samhörighet och får eleverna att växa. Ingrids yrkesberättelse visar också på att 

arbeta med estetiska ämnen i skolan kräver stora emotionella och fysiska ansträngningar 

(se likheter med McLauchlan, 2016). Det finns något dubbelbottnat över det brinnande 

teaterintresset, där teaterverksamhetens bieffekt blir att teaterläraren måste gå in med hela 

sin person och agera kurator, skolsköterska och medmänniska för eleverna, men samtidigt 

ge energi och dra igång de kreativa processerna. Ingrid är den berättelse som i störst 

omfattning tar upp arbetsmiljön för teaterlärare. Hon beskriver att teaterläraryrket är ett 

ensamarbete i många fall, även om eleverna finns med så har de andra roller inom skolan 

som elever. Vanligtvis finns det inga kollegor i teaterämnet, utan stödet och möjligheten 

till ventileringen av problem sker med lärare inom andra ämnen. Därför blir behovet av 

fortbildning och möjlighet till ämnesnätverk centralt (McLauchlan, 2016; Petersen & 

Lazarus, 2014).  

Sixtens berättelse liknar i flera avseende Ingrids yrkesberättelse. Sixtens teaterintresse 

startar också i unga år och vägen till teaterläraryrket går genom barn- och 

ungdomsteaterverksamhet. Sixten vill få barn och ungdomar att se och möta teater. Hans 

berättelse tar på ett tydligt sätt avstamp i amatörteatern som har en stark folkbildande 

prägel. Amatörteatern och estetiska programmet, inriktning teater har flera gemensamma 

referenser. Dels handlar det om kopplingen till ATR (Amatörteaterns Riksförbund), där i 
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stort sett samtliga estetiska program har serviceavtal med förbundet, dels handlar det om 

synen på teaterskapandet. Att det inte bara handlar om att eleverna skall träna sina 

förmågor i skådespeleri, utan också ”färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, 

ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel” (Skolverket, u.å.b).   

 

Gruppen är central i teater enligt Sixten, även om individerna också ska få växa. Sixten 

sätter stort värde på att eleverna är aktivt engagerade i teaterprocessen och han uppmuntrar 

eleverna till att komma längre. Sixten vill ha aktiva deltagare. Han tycker det är viktigt att 

eleverna inte sitter ner och är tysta, utan han vill ha diskuterande, ifrågasättande, 

reflekterande och handlande elever. Teaterlärarna i min och Petersen och Lazarus (2014) 

studie såg sig som icke traditionella lärare som tillsammans med eleverna styrde 

undervisningen. Den demokratiska processen i teaterämnet är tydlig vilket medför att 

lärare ihop med elever planerar och strukturerar arbetet. Ingrid menar att du som 

teaterlärare söker och upptäcker tillsammans med eleverna; ”När jag börjar med ett 

teaterprojekt så vet jag aldrig var det slutar. Och det vill jag inte veta. Utan jag vill bli 

överraskad.” Teaterlärarna i min studie väljer pjäs, planerar och genomför arbetet 

tillsammans med eleverna. Teaterläraren blir en samarbetspartner som erbjuder stöd med 

material, idéer och undervisningsfokus (Petersen & Lazarus, 2014).   

 

Jag var nästan beredd på att drama och teater debatten skulle komma upp i yrkes-

berättelserna, dock var det överraskande att det var den utbildade skådespelaren Bertil som 

lyfte upp den. Jag hisnade när han spontant vid första träffen sa; ”Jag ville inte utbilda 

teater i skolan”. Bertils berättelse skiljer sig från Ingrid och Sixtens berättelser i form av 

teaterns funktion i skolan. Bertil arbetade under många år som teaterlärare, men är ytterst 

ambivalent i sin berättelse om teatern som konstnärligt ämne verkligen ska finnas inom 

skolan. Hans centrala tema är ”drama för arbetarklassens barn”, alltså de barn, liksom han 

själv som växte upp under begränsade möjligheter i arbetarkvarteren, där skolan inte kunde 

tillgodose dessa elevers utveckling. Drama som metod blir därför en hjälp i skolans alla 

ämnen och ett bidrag för att stärka dessa studieovana elever. Bertil menar att teater inom 

skolan däremot skapar konkurrens och riskerar förstöra elevers självkänsla. Drama som 

metod är enligt Bertil ett mycket bättre sätt att arbeta. Där är inte själva teaterprestationen 

i centrum, utan gruppen och den personliga utvecklingen. Bertil berättar varmt om mötet 

med dramagurun Brian Way som blir hans inspiration i den försöksverksamhet av ”drama 

som metod” som genomförs i en högstadieklass under 60-talet.  

 

Debatten om teater och/eller drama i skolan är inte ny (Way, 1976; Rasmusson, 2000; 

Österlind, 2008), den har återkommit med jämna mellanrum och eldats på för att belysa 

antingen teater eller dramats behov av existens. På grund av att det saknats en enhetlig 

utbildning till lärare i teater så har teaterämnet fått låna utrymme inom andra utbildningar, 

såsom till exempel dramapedagogutbildningen. Jag själv utbildade mig till dramapedagog, 

fast jag ville arbeta som teaterlärare.  Min kritik mot dramapedagogikutbildningen var att 

utbildningen innehöll för lite teaterdidaktik på för låg nivå. I efterhand kan jag förstå 

varför. Dramapedagogiken är liksom Elsner (2000) belyser ytterst en pedagogisk metod, 

teater är ett konstnärligt ämne.     

 

När det gäller informanterna i denna studie så spelar bakgrunden roll för vilken inriktning 

av drama kontra teater som representeras. Sixten och Ingrid har sin bakgrund inom 

amatörteatern, där drama ses som ett första steg innan teaterarbetet. Inom 

dramapedagogiken går denna inriktning under begreppet det konstpedagogiska 

perspektivet (Sternudd, 2000). Bertil har sin bakgrund från den brittiska traditionen med 



 

39 

 

 

Brian Way som förebild där drama inte kopplar ihop sig med teater, utan där deltagarna 

utvecklas tillsammans i grupp utan målet att skapa en teaterföreställning, det så kallade 

personlighetsutvecklande perspektivet (a.a.). Dock kan jag konstatera att både drama och 

teater i undervisning fyller både en estetisk och didaktisk funktion vilket gör att begreppen 

ständigt gör anspråk på olika delar och ibland samma delar av en dramatisk verksamhet. 

Bland annat Sixten är tydlig i sin berättelse att inte värdera drama eller teaterverksamheten 

olika. Han ser vinster med dem båda, dels som personlig utveckling, dels som grundträning 

innan teater.  

 

Det framgår även i Sixtens berättelse att skolan är dålig på att främja de estetiska ämnena 

i skolan och även att integrera teater och drama i andra ämnen. Just teater och dramats 

position i skolan är problematiskt. På gymnasiet försvann kursen estetisk verksamhet i 

senaste läroplanen (Gy11) och på grundskolan har drama- och teaterämnet reducerats ner 

till att endast nämnas fyra gånger (Lgr11) i samband med skolans värdegrund och 

läroplanen för fritidshem. Dramatisering finns som inslag i ämnesplanerna för svenska, 

svenska som andraspråk, engelska, moderna språk och modersmål. Teater nämns bara en 

gång i samband med svenskämnet och det i formerna av att eleverna ska se en 

teaterföreställning. Österlind et al. (2016) belyser en neråtgående trend för ämnena teater 

och drama i skolan trots att forskningen visat på goda resultat av verksamheten (Winner et 

al., 2013) så ser det mörkt ut.     

 

7.2.2 Utmaningar och möjligheter inom teaterläraryrket  

När det gäller utmaningarna i teaterämnet så är samtliga teaterlärare överens om att 

teaterämnet kräver mycket av sina deltagare. Det handlar inte bara om teaterläraryrkets 

krav utan även om elevernas krav på att prestera och hamna i centrum. Bertil är 

motståndare till teaterämnet i skolan och skulle hellre se att dramaämnet fick större 

utrymme. Han berättar om att vara elev i skådespelarsammanhang tär både på ditt 

självförtroende och din självkänsla. Drama ger mer möjligheter till att växa som människa 

i grupp. Sixten och Ingrid är dock tydliga i att teaterinriktningen inom estetiska 

programmet inte är en skådespelarutbildning, utan en träning i teaterns samtliga 

uttrycksformer, såsom dramatik, regi med mera. Ingrid berättar om att eleverna efter 

utbildningen går vidare inom olika områden och att utbildningens syfte är att utbilda 

kreativa och fritt tänkande människor, vilket samstämmer med Bertils intention.  

Den stora utmaningen inom teaterläraryrket är dock att ämnet ska integreras i skolans ram 

och organisation, där betygsättning, korta schemapositioner och rektorer som inte förstår 

värdet av ämnet står som hinder. När det gäller betygsättningen så är alla teaterlärare 

överens om att den är ytterst problematisk. Ingrid undrar ”Vad är det man sätter betyg på? 

Det är en ständig fråga. När var och en jobbar utifrån sina förutsättningar.” Min åsikt är att 

undervisning om betygsättning varit ett ytterst avgränsat område inom hela lärar-

utbildningen, inte bara drama och teater. Jag kan även själv uppleva svårigheten i att 

bedöma elevers insatser, vilket gör att bedömning- och återkopplingsstrategier blir i högsta 

grad viktig. Ingrid berättar att hon arbetat aktivt med formativ bedömning och 

självskattningsomdömen vilket även Petersen och Lazarus (2014) sett liknande exempel 

på i sin studie. 

Schemat diskuteras varken i Petersen & Lazarus (2014) eller av McLauchlans (2016) 

studie, men är en viktig fråga och utmaning i både Ingrid och Sixtens yrkesberättelse. 

Teaterämnets processinriktade undervisning kräver långa schemapositioner något 

informanterna upplever att skolans är dålig på att tillgodose.  Schemafrågan är därför även 
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en ledningsfråga. Relationen med rektorn på skolan är central för att ämnet ska få de 

resurser som ämnet kräver. Samtliga teaterlärare berättar om dåliga rektorer som inte är 

insatta i ämnet, eller förstår ämnets specifika karaktär. Ingrid går så långt att hon tycker 

rektorer ska gå en kurs i estetiska ämnen, så att de får en förståelse för ämnets specifika 

behov. En tanke som både är provocerande och intressant.  Min egen erfarenhet av rektorer 

på estetiska programmet är att de vanligtvis är mer förvaltare än entreprenörer. Att beslut 

oftast fattas med osthyvelsmetoden, utan att se till den enskilda verksamhetens krav och 

resurser. Sixten är den enda som säger något positivt om en rektor i sin berättelse. Han 

beskriver en tidigare rektor som entusiastiskt drev och tog initiativ till att främja teatern på 

skolan. Samtliga teaterlärare poängterar att rektorns roll som företrädare av estetiska 

ämnen är av vikt för att höja ämnets status i skolan. Att ämnet marginaliseras och uppfattas 

som mindre värt än andra traditionella akademiska ämnen (McLauchlan, 2016), märks 

även i denna studie. Estetiska ämnen går under andra premisser än övriga traditionella 

ämnen. USK (undervisningsskyldigheten) försvann 1995, men ändå klarar inte rektorerna 

av att genomföra en tjänsteplanering som inrymmer hela tjänsten. De tidigare teaterlärarna 

berättar om kvällsarbetet med studieresor, teaterbesök och egna föreställningar, så kallad 

övertid som aldrig går att få ut i kompensationsledighet, trots att styrdokumenten i ämnet 

visar på att dessa inslag måste rymmas inom undervisningen (Skolverket, u.å.b).    

Som sagt får ämnet försvara sin plats i skolan (Österlind, 2008; Braanaas, 2008; Sternudd, 

2000) och där av skapas en opposition mot rådande maktstruktur, vilket framträder i 

informanternas berättelser.  Jag upplever dock att det uppstår ett problem när teater- och 

dramaämnet ställer sig i opposition mot rådande struktur, vilket även Ingrids berättelse 

poängterar. Det blir lätt att ämnet klassificeras sig som anarkistiskt och inte blir respekterat 

till exempel av rektorer och övriga traditionella ämnen, vilket försvårar ämnets möjlighet 

till att expandera. Även om estetiska ämnen oftast får försvara sin position i skolan, så ger 

det inte mer möjligheter att ställa sig i direkt opposition mot rådande skolklimat. Det jag 

anser hjälper är att visa på de estetiska ämnenas betydelse i skolan, genom goda exempel 

som forskningen på senare år har visat i form av OECD rapporter och tidigare forskning 

(Podlozny, 2000; Cooper, 2010).     

Möjligheterna är dock större än utmaningarna. Eleverna gör teaterläraryrket värt mödan 

att kämpa emot utmaningarna. Mötet med eleverna och deras utmaningar är mer centralt 

enligt lärarna. ”Att få se elever lyckas är det bästa med yrket” (McLauchlan, 2016, s. 181, 

egen översättning) och det håller samtliga teaterlärare med om i denna studie. 

Teaterlärarna i denna studie beskriver sig själva som medskapare, handledare, lärare i 

teaterarbetet vilket kan jämföras med Chaib (1996), Thörnquist (2006) och Petersen & 

Lazarus (2014) studier. Relationen mellan teaterlärare och elever är central för att lyckas i 

sin lärarroll. Tillit och ömsesidig respekt är nyckelfaktorer, vilket även Remfeldt (2011) 

belyser.  

McLauchlan (2016) beskrivning av stödfunktioner för teaterläraryrket är av stor vikt, vilket 

även denna studie har visat. Goda och förstående kollegor som går att ventilera med blir 

viktiga. Teaterlärarnas möjligheter att mötas i olika forum och på nätet blir av vikt och 

relationen med förstående beslutsfattare är ytterst viktigt, så att förutsättningar för ämnets 

behov kan tillfredsställas.     

Liksom Goodson och Numan (2003) framträder de positiva delarna av läraryrket i form av 

goda historier om elevers ansträngningar och goda insatser även i denna studie. Dock är 

även ämnets betydelse central i denna studie.  Teater och drama som undervisningsmetod 

öppnar även upp möjligheten att vara en hjälp inom andra ämnen. Bertils dramainriktade 
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försöksverksamhet på 60-talet var ytterst en hjälpverksamhet för övriga teoretiska 

skolämnen som till exempel svenska, matematik och religion mm. Men även Sixten och 

Ingrids berättelser beskriver teaterns möjligheter att integrera och bli en hjälp inom skolans 

övriga ämnen.   

7.3. Förslag på vidare forskning 

Denna studie har visat teaterlärarnas möjligheter och utmaningar i teaterläraryrket, något 

som är i behov av vidare forskning. Det finns områden som inte har belysts i denna studie, 

som till exempel teaterlärarens relation med övriga lärarkategorier inom estetiska ämnen 

eller lärargrupper inom mer traditionella ämnen som svenska, engelska, matematik. Det är 

också av vikt att studera skillnader och likheter i ämneslärarutbildningen i teater. Hur 

skiljer sig en teaterlärarstudents livsberättelse från de tidigare teaterlärarnas historier? Hur 

ser de nya teaterlärarna på relationen mellan drama och teater? Även skulle det vara 

intressant att undersöka vad som gör att teaterlärare lämnar yrket, så kallad drop out 

forskning (Goodson & Numan, 2003). Jag tror också på att utöka forskningen när det gäller 

goda exempel inom estetiska ämnen, såsom Podlozny (2000), Winner et al. (2013) och 

Cooper (2010). Att visa på möjligheterna för ökad måluppfyllelse och samverkan mellan 

skolans alla ämnen. Det tror jag är vägen för att visa på ämnets behov av existens.   

7.4. Slutord 

En av mina gamla lärare på dramapedagogutbildningen sa till oss, att vi har en viktig roll 

att fylla i samhället. Inte bara det att vi skulle sprida teatern och dramats möjligheter inom 

skola och övrig verksamhet, utan att vi ska dokumentera och beskriva vår verksamhet. Min 

upplevelse är att vi som teaterlärare är dåliga på att beskriva vår verksamhet i skrift och 

om vi ska få en ökad status inom bland annat skolan så behöver vi visa teaterns möjligheter 

i skriftlig verksamhet, såsom uppsatser och avhandlingar.  Jag har även upplevt en 

avsaknad av ett gemensamt språk inom teaterämnet. Det kan bero på att drama- och 

teaterforskningen ofta lånat mycket begrepp från andra forskningsdiscipliner. Vad 

forskningen skulle må bra av enligt Bowell & Heaps (2010) är att skapa en egen 

terminologi och använda dessa ord och begrepp i en gemensam forskningsdisciplin. Min 

förhoppning är att detta arbete kan bidra med ny kunskap och forskning inom teaterämnet/ 

teaterläraryrket, samt på sikt även stärka teaterdidaktikens teoribildning.    
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Bilaga 1  Intervjuguide och checklista 

Berätta om:  

Hur det kom sig att du blev teaterlärare?10  

- Varför just teaterlärare? 

- Egen teaterbana, utbildning, lärare/mentorer som varit viktiga osv.   

- Finns det någon speciell händelse som gjorde att du valde bli teaterlärare? 

- Valde du mellan annat yrke? Vilket/vilka.  

 

Hur ser du på teaterämnet i skolan, med lite distans? 

- Vad anser du vara målet med teaterundervisningen? Konstnärliga, 

Pedagogiska, sociala mål.  

- Status i skolan? Hur tror du eleverna/andra lärare ser på ämnet? 

 

Hur ser du på teaterläraryrket, med lite distans? 

- Hade du valt samma yrkesbana idag?   

- Hur ser du på uppdraget med lite distans? T.ex. Är det ett kollektivt arbete 

eller ensamarbete.  

- Utmärker sig teatereleverna på något sätt, jämfört med andra gymnasieelever? 

- Hur ser du på Arbetsmiljön? Fysiskt och psykosocial.    

 

Har du upplevt utmaningar med teaterläraryrket?  

- Egna berättelser om utmaningar, kritiska minnen, erfarenheter. Förslag på 

områden: undervisning, elever, skolledning, styrdokument (och bedömning), 

föräldrar. Finns det några händelser som påverkat dig under tiden du var 

teaterlärare som fick dig att tänka om?  

- Vad var roligast? Jobbigast?   

- Råd till den som funderar att bli teaterlärare?  

 

                                                 
10 De fyra frågorna som är i fetstil är frågorna som ställdes, de övriga frågorna/begreppen är en checklista under samtalet. 
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Bilaga 2  Brev till intervjupersoner 

 

Hej! 

Jag arbetar nu med en magisteruppsats inom ämnesdidaktik/pedagogik. Titeln på 

uppsatsen är; Vad innebär det att vara teaterlärare? Min uppsats tar utgångspunkt i en 

narrativ forskning. I en erfarenhetsbaserad forskning av tidigare, nu pensionerade 

teaterlärares kunskaper och lärdomar. En erfarenhet som inte får glömmas bort. Syftet med 

uppsatsen är att bidra med kunskaper om professionen teaterlärare genom att undersöka 

hur tidigare teaterlärare berättar om sin lärarroll över tid, samt vilka utmaningar och 

möjligheter som kan skönjas i deras berättelser om arbetat med elever som studerar på 

estetiska Programmet, med inriktning teater. 

Narrativ forskning är ett relativt nytt forskningsområde som de senaste årtiondena vuxit 

fram som ett tvärdisciplinärt forskningsfält. Narrativ forskning undersöker livsberättelser 

med dess struktur och innehåll. Narrativ forskning handlar i mångt och mycket om dess 

tolkande karaktär. Det handlar om att systematiskt tolka andra människors tolkningar av 

sig själv och sin sociala värld. I min uppsats fokuserar jag på yrkesberättelser. Berättelser 

från ett yrkesliv som teaterlärare. Frågor som varför blev du teaterlärare? Vilka utmaningar 

och möjligheter såg du i ditt yrkesval? Hur såg du på relationen till dina elever, skolan, 

styrdokument? Osv. På nästa sida ser du vilka frågor vi kommer röra oss runt. Förbered 

dig gärna genom att titta igenom frågorna, kanske även göra några stödord för att komma 

in i berättandet.  

När det gäller de etiska aspekterna av denna uppsats så följer jag vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer i form av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. När det gäller de etiska riktlinjerna så är uppsatsens syfte beskrivet ovan. 

Fokus ligger på din berättelse från yrkeslivet. Du berättar det du anser vara värt att berätta 

utifrån syfte och frågeguide. Allt deltagande är naturligtvis frivilligt och upplever du att du 

vill backa ur, så har du din fulla rätt. Din medverkan är också anonym i skrift. Jag kommer 

använda ett påhittat namn när jag berättar om dig och allt material förutom själva 

berättelsen kommer att förstöras i samband med publicering. När det gäller narrativ 

forskning så är dialogen mellan informant och intervjuare viktig, därför kommer jag 

återkomma efter intervjun med den utskriva intervjun så du får läsa den och ändra saker 

som du anser vara fel eller missförstånd, osv. Det är meningen att du ska se 

yrkesberättelsen som din berättelse, därför vill jag att vi träffas en tid efter intervjun och 

går igenom de olika delarna och gemensamt bestämmer vad som ska vara med.    

Nyttjandekravets syfte är att utifrån erfarna tidigare teaterlärares berättelser förstå 

teaterläraryrket lite bättre och bidra till ny kunskap inom teaterläraryrket. 

 

Har du vidare frågor är det bara att maila: xxx eller ringa på telefonnummer: xxx 

 

Ska bli jätteroligt att träffa dig. Med vänliga hälsningar Carl Michael   


