
 

 

Örebro universitet 
Musikhögskolan 
Teaterpedagogprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

”Ju fånigare lekar desto bättre…” 
 

En studie om hur improvisationslärare lär ut improvisationsteater 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanne Jansson 
2019 
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst (MP009G) 
  



 

 

SAMMANFATTNING 

Författare: Sanne Jansson 
 
Handledare: Annika Danielsson 
 
Titel: ”Ju fånigare lekar desto bättre…” – en studie om hur improvisationslärare lär ut 
improvisationsteater 
 
Title in English: “The sillier game the better…” – a study regarding improvisation teachers 
teaching improvisation theater 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa pedagogers perspektiv på lärande i improvisationsteater, 
vad de anser vara viktiga förmågor för att lära sig improvisera samt hur de lär ut dessa 
förmågor. Studien baseras på observerade lektioner samt efterföljande semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer med fyra improvisationslärare från två olika stora städer i Sverige. Det 
insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av en etnografisk analysmodell. Resultatet 
utmynnar i sex framträdande teman som består i olika grunder improvisationslärarna anser 
vara väsentliga för att kunna improvisera samt vilket verktyg som kan användas för att lära ut 
de grunderna. Temana är; Samspel genom att lyssna och gestalta, Spontanitet genom lek, 
Aceptera genom Ja, och…, Våga misslyckas genom att släppa på kontrollen, Må bra genom 
empatiska medspelare samt Veta sina gränser genom reflektion. Studien visar att det finns ett 
starkt samband mellan improvisationsteater och leken vilket diskuteras i uppsatsens sista 
kapitel.  
 
Sökord: drama, improvisatoriska förmågor, verktyg i teaterimprovisation, didaktik, 
improvisation 
 
  



 

 

FÖRORD 
 
Jag vill tacka min storasyster Towe, min handledare Annika och mina kurskamrater för hjälp 
och stöd. Jag vill även tacka mina informanter som deltog med sin glädje och kunskap, utan er 
hade den här studien inte varit möjlig, tack!   



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING ........................................................................................................................................... 1 

PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................... 2 

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING .................................................................................. 3 
IMPROVISATION ................................................................................................................................... 3 

Vad är improvisation? ..................................................................................................................... 3 
Gestaltning i grupp .......................................................................................................................... 4 
Intuition ........................................................................................................................................... 5 
Spontanitet ....................................................................................................................................... 6 

LÄRANDE GENOM LEK ......................................................................................................................... 7 

METOD ................................................................................................................................................... 9 
ETNOGRAFISK ANSATS ......................................................................................................................... 9 
OBSERVATION ...................................................................................................................................... 9 
KVALITATIVA INTERVJUER .................................................................................................................. 9 
URVAL .................................................................................................................................................. 9 
GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................... 10 
FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................... 11 

RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS ............................................................................. 12 
ADAM ................................................................................................................................................. 12 

Vad jag såg och vad jag hörde med Adam .................................................................................... 12 
Framträdande teman hos Adam .................................................................................................... 14 

OLIVER ............................................................................................................................................... 15 
Vad jag såg och vad jag hörde med Oliver ................................................................................... 15 
Framträdande teman hos Oliver ................................................................................................... 16 

ANNELI ............................................................................................................................................... 17 
Vad jag såg och vad jag hörde med Anneli ................................................................................... 17 
Framträdande teman hos Anneli ................................................................................................... 18 

MARKUS ............................................................................................................................................. 19 
Vad jag såg och vad jag hörde med Markus ................................................................................. 19 
Framträdande teman hos Markus ................................................................................................. 20 

ANALYS AV FRAMTRÄDANDE TEMAN ................................................................................................ 21 
Samspel genom att lyssna och gestalta ......................................................................................... 21 
Spontanitet genom lek ................................................................................................................... 22 
Acceptera genom Ja, och… ........................................................................................................... 22 
Att våga misslyckas genom att släppa på kontrollen .................................................................... 22 
Må bra genom empatiska medspelare ........................................................................................... 23 
Veta sina gränser genom reflektion ............................................................................................... 23 

DISKUSSION ....................................................................................................................................... 24 
METODDISKUSSION ............................................................................................................................ 27 
VIDARE FORSKNING ........................................................................................................................... 28 

REFERENSER ..................................................................................................................................... 29 

INTERVJUGUIDE .............................................................................................................................. 31 
 



 

 1 

INLEDNING 
 
Allt för många gånger har jag som teaterpedagog stått helt mållös under 
improvisationslektioner och tänkt; ”Vad var det som gick fel där? Och varför blev inte deras 
improvisation bra?”. Motivationen till studien kommer från mina egna tankar om 
improvisationsteater. Efter att själv ha varit improvisationsteaterlärare en termin för 
amatörteaterföreningen Nya Teatern insåg jag att jag varken hade reflekterat eller undersökt 
hur jag ville lära ut improvisationsteater. Jag gjorde som jag alltid hade gjort eller som jag 
själv hade lärt mig att improvisera. Jag förstod inte vilka verktyg eller metoder jag skulle ge 
mina elever, för jag hade aldrig undersökt vad det egentligen var jag ville undervisa dem i.  
 
Under mina tre år på teaterpedagogprogrammet i Örebro har mitt intresse för att lära ut 
improvisationsteater ökat. Från att själv ha improviserat i många år, utan någon vidare tanke 
på det pedagogiska tillvägagångssättet, står jag nu med en mängd frågor. Vad behöver man 
kunna när man ska spela improvisationsteater? Vad är det som gör att det blir bra när det är 
bra? Hur lär lärare och pedagoger ut improvisationsteater? Vad anser de vara det eleverna 
behöver lära sig för att kunna improvisera? Där föddes tanken till den här studien, i min egen 
lust och strävan att undersöka vilka förmågor som krävs för att kunna improvisera teater och 
hur lärare och pedagoger lär ut dem. 
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Inom det svenska forskningsfältet finns det i nuläget ingen forskning om hur teaterlärare och 
pedagoger lär ut improvisationsteater, även fast improvisationsteater är vanligt förekommande 
i teaterpedagogisk undervisning. Vi vet vilka egenskaper improvisationsteater lär elever och 
vilka kunskaper en improvisatör använder sig av när denne improviserar. Det finns även 
forskning inom det musikaliska fältet om hur musiklärare lär ut improvisation. Kunskaper om 
improvisationsteater i pedagogisk praktik baseras främst på beprövade erfarenheter och vilka 
förmågor som är viktiga för att utveckla förmågan att improvisera är mindre belyst i 
forskningen. 
 
Tack vare den tidigare forskningen vet vi vad improvisation och improvisationsteater lär, 
fokuserat på aktörsperspektivet. Däremot finns det ingen nuvarande forskning som visar på 
lärarperspektivet inom improvisationsteater. Eftersom mycket forskning handlar om 
kunskaper en skådespelare eller improvisatör ska besitta, skulle det vara intressant att vidga 
improvisationsteaterns forskningsfält och se vad lärare och pedagoger använder sig av för 
didaktiska val i sin undervisning. Detta ökar den teaterpedagogiska relevansen i min 
undersökning eftersom den inriktar sig på pedagogen eller läraren. Om vi kan hjälpas åt att 
sprida de didaktiska valen som en improvisationslärare står inför och väljer så tror jag att vi 
kan öka kvalitén på improvisationsteaters utbildningar, kurser eller lektioner. Det är även 
relevant för mig som teaterpedagog och i min egen utveckling inom yrket att se och lära hur 
andra pedagoger och lärare tar sig an improvisationsteater och hur de undervisar i det. Den 
här studien kommer att baseras på det didaktiska och pedagogiskt inriktade problemområdet; 
”Hur lär improvisationslärare ut improvisationsteater?”  
 
 
Syfte med studien är att belysa pedagogers perspektiv på lärande i improvisationsteater. 
 
Mina frågeställningar lyder: 

1. Vilka förmågor anser pedagogerna är viktiga för att lära sig improvisera? 
2. Hur arbetar pedagoger med att lära ut dessa förmågor? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning och bakgrunden som finns 
inom forskningsområdet och som är relevant för mitt arbete. Avsnittet kommer följa två 
huvudteman, dels improvisation dels lärande genom lek. Under improvisation tillkommer 
underrubrikerna; Vad är improvisation?, Gemensam gestaltning, Spontanitet och intuition. 
 

Improvisation 

Vad är improvisation? 
 
Det är svårt att finna en entydig definition av improvisation men Kjellberg och Ek (u.å.) 
definierar improviation inom det musikaliska fältet som det oförutsedda, oplanerade och 
spontana. De benämner även improvisation inom teatern som ett spontant förlopp som inte 
ingår i den underliggande dramatiska texten. De understyrker även att inom den 
teaterpedagogiska undervisningen så spelar improvisationen en stor roll eftersom den förlöser 
och utvecklar deltagarnas kreativa fantasi.  
 
Nachmanovitch (2010) beskriver improvisation som ett sorts erkännande av obeständigheten 
och evigheten; vi vet vad som kan hända i framtiden, men inte vad som kommer att hända. 
Som en improviserande konstnär är det lätt att ta till trick när det krånglar men 
Nachmanovitch (2010) hävdar att en improvisatör ska lämna de tricken bakom sig och våga ta 
sig ut i det okända och våga riskera att misslyckas. Han menar att ”I själva verket älskar 
publiken mest de tillfällena när man låter sig falla. Då får de möjlighet att se hur man lyckas 
komma på fötter och kan lappa ihop världen igen” (s.28). Nachmanovitch (2010) beskriver 
värdet av improvisation som unikt eftersom varje ögonblick inträffar endast en gång i 
universums historia. 
 
Magerko et al. (2009) återger en definition av improvisationsteater som “creation of an 
artifact and/or performance with aesthetic goals in real-time that is not completely prescribed 
in terms of functional and/or content constraints” (s.117). Deras definition av 
improvisationsteater fokuserar avsiktligt på processen att skapa, där processen är viktigare än 
resultatet. Magerko et al. (2009) har samlat in sin data genom att filma både nybörjare- och 
expertimprovisatörer för att få svar på vad för kunskap och tankeprocess en improvisatör i 
skapandet av improvisationsteater behöver. Magerko et al. (2009) slutsats är fyra grundstenar 
som används av improvisatörer i skapandet av en improviserad scen. Dessa är: (i) 
grundläggande kunskap, (ii) delade mentala modeller, (iii) berättelsens utveckling samt (iv) 
användningen av referenser. 
  
(i) Grundläggande kunskap förgrenas i förmågor där improvisatören kan använda sig av 
slutsatser, generalisering, visualisering, inlevelseförmåga och beslutsfattande strategier när 
improvisatören utför en scen. (ii) Det som författarna benämner “shared mental models” 
(delade mentala modeller; Magerko et al. 2009, s.122) är när improvisatörerna nått kognitiv 
konsensus och är överens om antagandena av scenen. (iii) Berättelsens utveckling består av 
delarna, historien och talet. (iv) Användningen av referenser består av spelregler och 
acceptans.  
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Här återges Goldstaubs (1996) perspektiv på improvisation inom musik. För att kunna 
improvisera inom musik menar han att improvisatören måste vara icke-dömande till världen 
omkring den och genom det kommer improvisatören se nya möjligheter och förbindelser. 
Goldstaub (1996) menar också att den mest destruktiva och fantasilösa vägen börjar med 
fraser som; ”Jag kan inte”. Fast improviserad musik kan vara oförutsägbar och ibland 
slumpmässig menar han att läraren ska ha en välplanerad plan för att kunna lära ut 
improvisation. När läraren ska lära ut improvisation betonar Goldstaub (1996) vikten av att 
instruera vad eleven ska fokusera på. Huvudfokuset ska vara på; ”intuitionen, lyssnandet, av 
stängandet av dömande av både dig själv och andra, utforskande, ensemble samspel som 
gruppmedvetenhet och grupp jämlikhet och skillnaden på process och produkt” (Goldstaub, 
1996:46, egen övers.).  
 
Close et al. (1994) beskriver ”äkta” improvisation med att ställa sig på scenen och agera utan 
någon förberedelse eller planering. Med hjälp av den definitionen förklarar de att det gör alla 
människor till experter på improvisationsteater eftersom vi lever våra liv utan manus (Close et 
al., 1994). De hävdar improvisationsteaterns självständighet som en egen konstform med sina 
egna discipliner och att det är 1900-talets avkomma från 1500-talets teaterform commedia 
dell´arte.  
 
Enligt Close et al. (1994) är ”Yes, &…” (s.28) den viktigaste regeln i improvisationsteater. 
”Yes, &…” (s.28) betyder att om någon ställer en fråga, så måste motspelaren svara positivt 
och sedan lägga till information. Genom att följa den regeln kan två improvisatörer bygga en 
scen tillsammans innan de ens förstått att det är det de gör. Om regeln följs så kommer det att 
finnas oändligt med sceniska möjligheter och improvisatörerna kommer en efter en att lägga 
till en byggsten tills de smärtfritt har skapat en scen (Close et al., 1994). Genom att använda 
sig av ”Yes, &…” (s.28) kommer improvisatörerna att komma överens och acceptera 
varandras intentioner på scenen. Genom att acceptera varandras idéer kommer de att skapa 
total hängivelse till verkligheten som de skapar tillsammans och föra skådespelarna samman 
och skapa ett gruppsinne (Close et al., 1994). Om improvisatören förnekar verkligheten som 
erbjuds kommer den att avsluta scenens utveckling och förstöra chanserna att uppnå ett 
gruppmedvetande med gruppmedlemmarna (Close et al., 1994). 
 

Gestaltning i grupp 
Close et al. (1994) lyfter upp stötta och tillit som färdigheter för att skapa en sådan bra 
improvisation som möjligt. Improvisatören måste lita på att medspelarna stöttar dem. Close et 
al. (1994) menar att den enda stjärnan i improvisationsteater är ensemblen och att det bästa 
sättet att göra bra ifrån sig som improvisatör, är att få din medspelare att se bra ut. Om 
ensemblen är van att stötta varandra och lita på varandra kommer improvisatörerna inte att 
vara oroliga för att göra misstag, för de litar på att medspelarna stöttar upp misstaget, 
rättfärdigar det, och väver in det i scenen (Close et al., 1994). Spolin (1999) betonar vikten av 
att gruppen måste vistas i en trygg atmosfär utan att de känner sig beroende av lärarens 
godkännande för att få en sund relation och gruppsammanhållning i ensemblen. Om en av 
improvisatörerna dominerar kommer inte de andra medspelarna att växa eller njuta av leken 
(Spolin, 1999). Hon betonar att improvisationsteater kräver en bra gruppsammanhållning 
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eftersom det är genom gruppens överenskommelse och samspel som material utvecklas till 
scener. Om improvisatörerna känner av konkurrens i gruppen kommer den enskilda 
improvisatören enbart att känna sig ängslig och motspelarna blir till hot (Spolin, 1999). 
 
I Ahlstrands (2014) avhandling framkom tre kategorier av bejaka; ”Driv, Dubbelhet och 
Växelverkan” (s.175). Växelverkan är vikten av gruppen i improvisation och när 
improvisatören kan förhålla sig till tre trådar samtidigt, min historia, din historia och vår 
historia (Ahlstrand, 2014). Att förhålla sig till en gemensam berättelse är svårt och kräver 
träning eftersom improvisatören måste hitta en balans mellan att inte bestämma vem man är 
och vad man vill berätta för snabbt, utan också känna in och förhålla sig till den andre 
improvisatören samtidigt som improvisatören ska förhålla sig till hur den gemensamma 
berättelsen ska föras framåt enligt Ahlstrand (2014).  
 
Ahlstrand (2014) betonar vikten att utveckla berättelsen tillsammans eftersom vi då kan få 
tydliga improvisationer och improvisatörer som vet hur de ska förhålla sig till varandra.  
Ahlstrand (2014) betonar också vikten av att kunna lyssna på den andres berättelse. Det är 
viktigt att inte bli så upptagen i att driva den egna historien att improvisatören slutar lyssna på 
den andre. Det handlar om att bejaka det som de andra i gruppen bidrar med (Ahlstrand, 
2014). Om improvisatörer gemensamt ska kunna utveckla och gestalta en improvisation krävs 
det att den enskilde improvisatören inte går in med för många förutbestämda föreställningar i 
improvisationen (Ahlstrand, 2014). Om improvisatören försöker nollställa sig blir det lättare 
att höra vart den andre är på väg och kan då lättare driva den gemensamma berättelsen framåt. 
Ahlstrand (2014) hävdar att en förutsättning för att improvisationen ska kunna framställas 
gemensamt är det fysiska berättandet i kroppen. Denna förutsättning är avgörande för att 
utveckla ett samspel i en improvisation vilket förutsätter att improvisatören även ska kunna 
lyssna på vad medspelaren försöker berätta med och i sin kropp (Ahlstrand, 2014). Genom att 
lyssna så kan improvisatören också berätta och beskriva det som gestaltas tillsammans 
(Ahlstrand, 2014). 
  

Intuition 
Johansson (2012) har i sin avhandling, Skådespelarens praktiska kunskap, utgått från vad en 
skådespelare ska kunna när den kan skådespela. Studien undersöker alltså inte specifikt 
improvisationsteater, men är ändå relevant då improvisatoriska förmågor kan vara en del av 
de mer generella kunskaperna. Johansson (2012) berör intuitionen vilket Spolin (1999) menar 
är en bieffekt av att våga släppa taget och vara spontan. Spolin (1999) betonar vikten av 
intellektuell, fysisk och intuitiv involvering när en person ska improvisera. Den intuitiva 
involveringen beskriver Spolin oftast misstas från att vara en mystisk kraft eller något bara 
genierna besitter, när den egentligen, enligt henne kommer till oss när vi utsätter oss för 
begränsningar av tryggheten och släpper taget i det okända. Intuitionen kommer enbart i nuet 
och i samma stund improvisatören är spontan, när den är fri nog att släppa taget och agera och 
bli en del av den rörliga och föränderliga världen runt omkring (Spolin, 1999). Men 
Johansson (2012) lyfter upp det hon uppfattar som två vinklar av intuition. En vinkel är 
intuitionen som ”den negativa stoppklossen” (s.57) som hon beskriver gör att den kollektiva 
processen avtar och stannar upp. Den andra vinkeln av intuitionen beskriver Johansson (2012) 
som ”ett uppstannande, en hejdning, hos mig själv” (s.57). Hon beskriver att skådespelaren 
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kan fånga intuitionen genom att leta associativt och att intuitionen är den djupa erfarenheten 
som gör sig påmind i en viss situation. Johansson (2012) ser på intuitionen som något som 
stör flödet som försiggår inuti henne. Skådespelaren måste då utröna hur den ska förhålla sig 
till dessa känslor och tankar som dyker upp som störningar i den skapande processen. När en 
skådespelare skapar måste den hela tiden söka nytt samtidigt som den ska förhålla sig till 
något som Johansson (2012) kallar ”förstahandsinformationen” (s.62). 
 
Förstahandsinformationen är de grundläggande förutsättningarna för skådespelararbetet, till 
exempel texten eller vad skådespelarna vill visa. Skådespelaren måste aktivt glömma all den 
lagrade information och erfarenhet den skaffat sig för att kunna skapa och se nya saker i 
arbetet, den behöver både stänga ute och vara öppen (Johansson, 2012). Balansen mellan att 
stänga ute all den information som är oväsentlig och vara öppen för all den information som 
kan tänkas hjälpa skådespelaren, ställer krav på det hon vill kalla intuition. För att kunna finna 
den här balansen ”krävs tillit till sig själv och till arbetssituationen” (s.64). Johansson (2012) 
beskriver att hon erfarit att skådespelare pratar mycket mer om impulser än om intuition, 
vilket kan bero på att impulser är synliga. Hon beskriver impulsen som något direkt, en fysisk 
reaktion på något som uppstår i nuet och att impulsen kommer som en stöt och är en direkt 
fysisk aktion medan intuitionen visar sig som en darrning och mer påkallar uppmärksamhet 
(Johansson, 2012). När skådespelaren följer impulsen så blir den en handling och när 
skådespelaren utför handlingen är impulsen logisk och blir relevant i det-som-för-närvarande-
försiggår (Johansson, 2012). 
 

Spontanitet 
I spontaniteten kommer den personliga friheten att frigöras och hela personen, intellektet, 
fysiken och intuitionen vaknar och på så sätt kommer improvisatören att känna sig fri nog att 
upptäcka faror utan att vara rädd (Spolin, 1999). 

 
Through spontaneity we are re-formed into ourselves. It creates an explosion that for the 
moment frees us from handed-down frames of reference, memory choked with old facts and 
information and undigested theories and techniques of other people’s findings. Spontaneity 
is the moment of personal freedom when we are faced with a reality and see it, explore it 
and act accordingly…it’s the time of discovery, of experiencing, of creative expression 
(Spolin, 1999, s. 4) 

 
I citatet beskriver Spolin sin syn på spontanitet och att vi genom den blir oss själva och att vi 
då kan se verkligheten runt oss och upptäcka den. För att nå spontaniteten menar Spolin 
(1999) att improvisatören måste vara i en miljö där lärande kan utföras och vara en person 
som är fri nog att lära sig och utföra en aktivitet som framkallar spontanitet, till exempel 
genom leken (Spolin, 1999).  
 
Vidare menar Johnstone (2015) att spontanitet kommer när vi försöker låta idéerna vara 
psykotiska, obscena och icke-originella. Han förklarar psykotiska tankar med de galna 
tankarna som andra människor inte accepterar och som vi tränar oss på att hålla inne. Om vi 
inte låter de psykotiska tankarna bli framförda i friheten kommer vi undertrycka våra 
spontana impulser, censurera fantasilivet och förstöra vår kreativa begåvning (Johnstone, 
2015). Det obscena är inte att gruppen bör vara obscen men att eleverna känner sig tillåtna att 
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bete sig så som de vill bete sig och använder de idéerna som faller dem in. Johnstone (2015) 
beskriver att många elever blockerar sin fantasi eftersom de är rädda att de inte är originella 
nog. Men om en improvisatör försöker imponera och vara originell kommer den enbart 
komma fram till idéer som är vanligare och mindre intressanta. Nyckeln ligger i att ”ju 
självklarare han är, desto ursprungligare, originellare framstår han” (s.108). Om 
improvisatören är sig själv desto självklarare kommer den vara på scen, den inspirerande 
konstnären kommer acceptera sin första tanke (Johnstone, 2015).  
 

Lärande genom lek 
Vygotskij var en sovjetisk psykolog, pedagog och filosof som har studerat barns fantasi och 
kreativitet och varit mycket inflytelserik inom den moderna pedagogiken. Vygotskijis syn på 
det onaturliga i att barn ska framföra färdiga pjäser istället för att pjäsen skapas av barnet själv 
upplever jag kan liknas med improvisationsteater och dess processer.  
 
Vygotskij (1995) hävdar att grunden för alla kreativa aktiviteter inom kulturens alla områden 
är fantasi. Allting som är runt omkring oss, allting som har skapats av människans händer, 
hela den kulturella världen är alltså en produkt av vår fantasi och skapandet som bygger på 
denna fantasi. Om vi betraktar skapande på det viset märker vi tydligt att de kreativa 
processerna yttrar sig med full kraft i den tidiga barndomen, vi finner det bäst om vi iakttar 
leken (Vygotskij, 1995).  
 
Barnens lek fungerar som ett eko av vad de tagit till sig från vuxenvärlden, leken blir aldrig en 
exakt kopia av verkligheten utan barnen kombinerar olika upplevda intryck, gör nya 
kombinationer och skapar då en ny verklighet som överensstämmer med deras egna intressen 
och behov (Vygotskij, 1995). Det är alltså detta som enligt Vygotskij (1995) är grunden till 
allt skapande, förmågan att ur olika beståndsdelar skapa en ny konstruktion, att sätta ihop det 
gamla till nya kombinationer. Han hävdar att dramat är den form av allt skapande som står 
leken närmast och blir då en källa till barnsligt skapande. Han betonar också det onaturliga i 
att barn ska framföra färdiga pjäser, skrivna av vuxna, och vill hävda att allt barnet gör på 
scenen ska vara skapat av dem och ha uppstått i barnets skapande process, leken. Grundregeln 
för barns skapande består däri att man måste se dess värde inte i resultatet, inte i skapandets 
produkt, utan i själva processen (Vygotskij, 1995). 
 
Spolin (1999) sägs vara skapare av teaterleken, som hon använder för att undervisa i teaterns 
formella regler. Hon upplever att färdigheterna för att skådespela utvecklas i det ögonblicket 
som en person, vuxen eller barn, ger sig hän till leken och upplever allt det roliga och det 
spännande som leken har att erbjuda. Enligt Spolin (1999) finns det inget rätt eller fel sätt att 
lösa problemet i leken utan det finns bara ett sätt, sökandet, vilket skådespelaren lär sig 
genom att uppleva processen av leken. Hon menar att leken är det enda sättet som konstnärlig 
och intuitiv frihet kan växa. Spolin (1999) använder leken som verktyg, eftersom leken är 
social, har ett problem som måste lösas och ett mål som improvisatören måste involvera sig i. 
Lekens mål, som improvisatören konstant måste fokusera på och varje handling riktas emot, 
kommer att framkalla spontanitet (Spolin, 1999). Spolins (1999) pedagogik riktar sig mot ett 
icke-auktoritärt förhållningssätt gentemot sina elever. Hon tror att för att kunna leka måste 
improvisatören känna total personlig frihet vilket enbart kan växa i en atmosfär där det inte 
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finns några auktoriteter, där improvisatörseleven inte känner sig beroende av lärarens 
godkännande. Auktoriteter distraherar dem från att fullt ut uppleva sig själva och lösa 
problemen i leken (Spolin, 1999). 
 
Nachmanovitch (2010) hävdar att alla skapande handlingar är lek och att det är kreativitetens 
startpunkt. Med hjälp av leken är inlärning och utveckling möjlig och om vi anpassar oss till 
leken kan den göra oss flexibla så vi kan omtolka verkligheten och bejaka förnyelser. Han 
belyser att ”leken som fri improvisation skärper vår förmåga att hantera en föränderlig värld” 
(Nachmanovitch, 2010:49). Enligt honom ligger fokuset på processen och inte på produkten 
eftersom leken är tillfredsställande i sig och inte förutsätter någonting annat, vilket påminner 
om Spolins (1999) och Vygotskijs (1995) syn, att det enda rätta du kan göra i leken är att 
försöka uppleva processen för det är där du finner kunskap.  
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METOD 
I det här avsnittet redogör jag först för arbetets etnografiska ansats och de metoder jag har 
använt. Därefter presenteras urvalet, utförande av metoden och forskningsetiska 
tillvägagångssätt. 

 
Etnografisk ansats 
Etnografi, eller fältforskning, är en forskningsansats där deltagande observationer utgör 
kärnan. Genom observation och att forskaren är närvarande är det lättare att själv se och 
registrera handlingar (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Med hjälp av etnografin ges det 
möjlighet för forskaren att få en djupgående förståelse av det beteende eller de handlingar 
som studeras (Elvstrand et al. 2015). Den här studien inspirerades av etnografin och under 
analysen av materialet lånade jag av den etnografiska tolkningsmodellens tre steg (Elvstrand 
et al. 2015). Jag har även valt att ta avstånd från deltagande observation och använt mig av 
passiv observation.  

Observation 
Studien bygger bland annat på observation där jag intog en passiv roll och satt vid sidan av 
och förde fältanteckningar. Eftersom fokuset med studien var att studera läraren eller 
pedagogen i sin miljö motiverar det till att tillämpa observationer av lektionerna. 
Observationerna följdes upp med en efterföljande semistrukturerad kvalitativ intervju. 
Eftersom en intervju, enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015), inte säger någonting om det 
som sker utanför intervjun motiverar det observation som metodval. Med hjälp av observation 
kunde jag och improvisationsläraren få en gemensam referensram då vi kunde hänvisa till den 
observerade lektionen. Fältanteckningar gjordes där jag har beskrivit övningar som läraren 
eller pedagogen utför och utsagor den sagt under lektionens gång. Inga av fältanteckningarna 
beskriver vad eleverna sagt eller gjort, detta för att jag enbart fokuserade på läraren eller 
pedagogen.  

Kvalitativa intervjuer 
Semistrukturerad kvalitativ intervju innebär att den som intervjuar följer en mall som består 
av ett antal öppna frågor eller teman som samtalet kretsar kring. Detta leder till att den som 
blir intervjuad har större möjlighet att påverka intervjuns innehåll (Alvehus, 2013). Att 
använda sig av intervjuer är vanligt när det kommer till kvalitativ forskning enligt Eriksson-
Zetterquist & Ahrne (2015). Intervjuer kan, om det görs med människor i samma sociala 
miljö, ge insikter om förhållanden i den rådande miljön samt individernas åsikter och 
upplevelser inom miljön (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då denna studie försöker 
närma sig en generell förståelse av hur pedagoger och lärare lär ut det de anser vara viktiga 
grunder i improvisationsteater anser jag att semistrukturerade kvalitativa intervjuer är ett 
metodval som lämpar studien bra. 

Urval  
Trost (2010) framhåller att man skall begränsa sig till ett fåtal intervjuer, mellan fyra och åtta. 
Annars blir materialet från intervjuerna ohanterligt och forskaren klarar inte av att få en 
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överblick samtidigt som man ska se alla viktiga detaljer som förenar eller skiljer sig åt i 
materialet (Trost, 2010). Därför valde jag att intervjua fyra informanter.  
Det geografiska urvalet till studien gjordes baserat på var improvisationsteater har ett stort 
fäste, vilket är i två större städer i Sverige. Där har jag besökt tre olika verksamheter som 
bedriver kursverksamhet inom improvisationsteater. Jag gjorde ett snöbollsurval vilket 
innebär, enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015), att man väljer en person att intervjua 
som man fått kännedom av och som har erfarenheter eller upplysningar som är intressanta. 
Snöbollsurvalet används enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) när man har specifika 
frågeställningar. Forskaren ber då informanten om namn på andra personer som skulle kunna 
uppfylla forskningens frågeställningar och syfte och vidare ge information och synpunkter. På 
så sätt kan snöbollen rulla vidare mellan potentiella intervjuobjekt (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015).  
 
Jag kom i kontakt med en informant som jag har lärt känna i improvisationssammanhang och 
som sedan hänvisade till en annan informant som denne trodde skulle passa mitt syfte. Den 
tredje informanten fann jag med hjälp av en vän som haft denna som lärare. Jag frågade 
senare den tredje informanten om det möjligtvis fanns någon som undervisade en kurs på den 
specifika dagen som jag skulle vara där, och så kom jag i kontakt med den fjärde informanten. 
Jag har alltså använt mig delvis av snöbollsurvalet.  
 
Trost (2010) anser att man i en kvalitativ studie ska eftersträva så stor variation på 
informanterna som möjligt och inte några få likartade. ”…där skall finnas variation men inte 
så att mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. Urvalet skall helst vara 
heterogent inom den givna homogeniteten” Trost (2010:137). Mitt urval innefattar fyra 
improvisationslärare från tre olika verksamheter som undervisar i olika kurser inom 
respektive verksamhet. Alla informanterna känner till varandra och har gått kurser 
tillsammans, spelat i samma improvisationsteatergrupp eller varit varandras lärare respektive 
elev. Informanterna har olika utbildningar och kön. 

Genomförande 
Jag skapade en intervjumall baserat på min frågeställning och semistrukturerad kvalitativ 
intervju. Jag observerande passivt under lektionen och tog anteckningar på de övningar som 
läraren instruerade samt antecknade vad den sade till sina elever. De observerade lektionerna 
varierade mellan två till fyra timmar. Efter lektionens och observationens slut intervjuade jag 
läraren och spelade in samtalet på min mobil. Intervjuernas längd varierade mellan 32 och 67 
minuter. Samma kväll eller dagen efteråt transkriberade jag intervjun. Jag utelämnade pauser, 
stakningar och vissa utsagor som inte hade med studiens fokus att göra från både mig och 
informanten. Informanterna anonymiserades genom att få andra namn som överensstämmer 
med deras ålder och kön och de kommer benämnas i studien som lärare eller 
improvisationslärare även fast de har olika utbildningar.  
 
I genomförandet av den etnografiska tolkningsmodellens tre steg presenterar jag först vad 
improvisationslärarna gjorde under lektionen och vad som sades under den efterföljande 
intervjun. Från detta framträdde teman, alltså vilka grunder den tillfrågade 
improvisationsläraren ansåg krävas för att kunna improvisera, detta blev steg två. Materialet 
tolkades, analyserade och jämfördes sedan mellan alla improvisationslärare och litteraturen. I 
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det slutgiltiga, tredje steget, diskuterar jag det som framkommit från tidigare steg i relation till 
den tidigare forskningen och bakgrunden (Elvstrand et al., 2015). 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Med observation som forskningsmetod är idealet enligt Vetenskapsrådet (2017) att den 
personen observationen gäller, alltid ska vara informerad om att den är föremål för forskning 
och skriftligen samtyckt till det. För att få både ett skriftligt och muntligt samtycke till studien 
skrev och ringde jag mina informanter innan studien. I den skriftliga och muntliga 
informationen informerade jag om studien syfte, att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan i studien och hur datamaterialet skulle användas. Eftersom alla då svarade ja har 
de samtyckt till studien. Vid observation är det nödvändigt att de observerades identitet inte 
kommer att röjas (Vetenskapsrådet, 2017). I studien har jag därför utelämnat allt som kan 
kopplas till informanterna, som arbetsplats och givit dem fingerade namn. Även fast fokuset 
under observationen låg på att observera improvisationsläraren gick det inte att undvika att 
observera eleverna. Men eftersom fokuset enbart låg på läraren fördes inga anteckningar på 
det eleverna sade eller gjorde. Eftersom de inte omnämns i studien går det heller inte att röja 
elevernas identitet. De elever som deltog i undervisningen understeg aldrig åldern 18 år.  
 
Vetenskapsrådet (2017) nämner begreppet ”konfidentialitet” (s.40) som kan uppnås genom att 
inte anteckna en bestämd individs identitet i det insamlade materialet. När jag samlade in 
material, genom fältanteckningar och intervjuer såg jag till att inte avslöja några namn eller 
platser. Det insamlade materialitet till den här studien uppfyller då kravet på konfidentialitet. 
Vidare för att bevara informanternas konfidentialitet råder Vetenskapsrådet (2017) även att 
materialet från ett avslutat forskningsprojekt, inte ska användas till något annat eller spridas. 
Därför kommer jag efter att min studie är klar, förstöra allt material jag har samlat in som 
berör mina informanter.  
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RESULTAT: PRESENTATION OCH ANALYS 
I det här avsnittet presenterar jag informanterna person för person. Jag börjar varje avsnitt 
med en presentation av personen och platsen. Därefter presenteras deras utsagor från intervjun 
och observationen. Sedan kommer en sammanfattning av de framträdande teman från 
utsagorna som sedan analyseras med hjälp av tidigare forskning och bakgrund.  
 

Adam 
Jag observerar Adams lektion han har med fyra unga vuxna. De spelar improvisationsteater på 
sin fritid och har som mål att senare kunna bli en självständig improvisationsteatergrupp. 
Eleverna har anställt Adam för att undervisa dem i improvisationsteater, eleverna själva kallar 
det improvisationsskola. De har lektioner med Adam fyra dagar i veckan och de har alla gått 
tidigare kurser med Adam som kursledare inom improvisationsteater.  
 

Vad jag såg och vad jag hörde med Adam 
Adam börjar lektionen med ett inövat ”uppvärmningspaket” där de skickar klappar till 
varandra med händerna, vilket jag upplever som en slags uppvärmningsrutin. När jag frågar 
vad anledningen till övningen är, förklarar Adam att det har med att komma in i ett här och 
nu, i total närvaro, ”att sätta work mode”.  
 

Jag brukar ofta skicka klapp så som vi gjorde nu med den här gruppen och försöka hålla ett 
väldigt högt tempo så man inte hinner tänka på annat, så man fyller sitt sinne med det 
innehållet. Det är det enda man hinner tänka på. Så tvinga sig att vara här och nu. 

 
Att hålla fokus här och nu kallar även Adam för ”att lyssna”, att notera och fokusera på vad 
som sker här och nu på scenen. Adam tycker det är viktigt att improvisatören ska notera vad 
som sker, vad medspelaren försöker kommunicera och vad för erbjudanden den ger. Det är 
även viktigt enligt Adam att notera hur improvisatören själv står och hur den förhåller sig till 
sig själv. Han likställer begreppet ”att lyssna” med ”att vara närvarande”.  
 
De fortsätter lektionen med en övning där två av eleverna ska vara världens sämsta 
improvisatör och de andra två eleverna ska vara världens bästa improvisatör. En av de sämsta 
improvisatörerna spelar en scen tillsammans med en av de bästa improvisatörerna. Jag 
observerar scener där de sämsta improvisatörerna alltid nekar den andres idéer om världen 
som de befinner sig i och går igenom imaginära ting som byggts upp. Efter övningen är slut 
ber Adam om en reflektion från eleverna vilket leder till utsagor som ”alla går in med sin 
grej” och ”dåliga improvisatörer skapar problem”. Dessa reflektioner av övningen skulle 
kunna liknas med motsatsen till det Adam kallar ”ja, och…” samt ”att lyssna”. Enligt Adam 
handlar ”ja, och…” om att acceptera din medspelares idé och ta information från den idéen 
och bygga vidare på den. Ibland kallar man det även för att bejaka, hålla med eller säga ja, 
enligt Adam. ”Ja, och…” ska inte missförstås och få karaktärerna att tro att de måste säga ja 
till varandra eller hålla med varandra utan det Adam är ute efter är att hitta något som gör att 
improvisatörerna bygger det här pusslet tillsammans. 
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Du kommer med ett spontant erbjudande, jag hör vad du säger, jag noterar det. Jag hör vad 
du kommunicerar och det erbjudandet bygger jag vidare på utefter min spontana förmåga. 
Det är väl en väldigt viktig egenskap som improvisatör att kunna bygga vidare på någons 
idéer. Därför är det viktigt att kunna notera vad den försöker kommunicera, då är det 
enklaste att bygga på det på det lättaste sättet och acceptera det och addera till den 
informationen. Det är fine att ha karaktärer som säger emot varandra men som improvisatör 
vill vi hålla med varandra om hur till exempel situationen eller miljön ser ut. 
 

Detta skulle kunna liknas med att övningen när eleverna ska spela som världens sämsta 
improvisatör innebär motsatsen till att tänka ”ja, och…”.  
 
Lite längre in på det första passet innan paus jobbar de med något Adam kallar 
mönsterbildning. En övning inom mönsterbildningen är en typ av associationsrunda. Det går 
ut på att improvisatörerna ska associera med det ord personen bredvid den sagt. Den 
associationsrunda Adam jobbar med är att tillsammans säga associerade ord i en och samma 
kategori. Kategorin sägs tillsammans högt efter det sista associerade ordet. Adam kallar den 
här sortens övningar, mönsterbildning, för spontanitetsövningar. ”Spontanitet” är en av 
grunderna Adam anser att en improvisatör ska lära sig, han kallar det även ”att följa sina 
impulser”, sin intuitiva förmåga. Improvisatören ska inte agera eftertänksamt eller planerat, 
för då blir det enligt Adam inte improviserat. Spontanitet behövs för att det ska bli något vi 
inte gjort förut och för att publiken ska se när vi skapar det. Adam övar mycket spontanitet 
med nybörjare inom improvisationsteater och det gäller att få eleverna att sluta värdera, tänka 
eller söka.  
 

Då kan man ge dom tips att ha ögonkontakt med sin partner så du inte börjar titta någon 
annanstans och försök att få bort det där ”öhm” tänk ljudet och lita på att det kommer och se 
om du kan ha ett högt tempo, lyssna på vad dom säger och ta den första associationen. 

 
Adam tycker att det är viktigt att improvisatörer ska lita på de associationer som först kommer 
till oss. Istället för att välja den rätta, lita på att det är bra nog och så gör vi det bästa av det.  
 
För att kunna agera spontant måste improvisatören behärska ”att ta risker och vara okej med 
misstag och misslyckanden” vilket enligt Adam handlar om att när misstaget har begåtts har 
det skett och vi kan inte gå tillbaka i tiden, det bästa vi kan göra är då att acceptera det och gå 
vidare. Eftersom publiken ser allt som sker är det enligt Adam ingen idé att försöka dölja det. 
När improvisatörer inte är rädda för att göra misstag så kommer det att hjälpa dem att skapa 
mer kreativa och intressanta stycken. ”För om du är rädd att det inte ska funka, det finns ju 
mycket som kan gå fel och om du är rädd så kommer du limitera dig och bara göra saker du 
gjort förut, och då blir det inte improvisation, utan det blir planerat.”  
 
De grunder inom improvisation som jag inte observerade under Adams lektion men som han 
under intervjun presenterade var bland annat ”att kunna kommunicera sina idéer” som han 
beskriver är en del av grunden ”att kunna gestalta”.  
 

Det är en del i gestaltandet, att kunna kommunicera sina idéer till sin medspelare och till 
publiken. Om jag vill visa att det här är en arg karaktär, då måste jag kunna kommunicera 
det, och det gör jag genom att gestalta på något sätt som vi alla känner igen. 
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Adam undervisar eleverna i vikten att vara tydliga i sina initieringar och erbjudanden till sina 
motspelare. ”Hur konkreta kan vi vara i våra förslag? ... Ju mer konkreta vi kan vara och ju 
mer detaljrik och specifik desto enklare blir det för den andra att ta information och bygga 
vidare på”. Adam undervisar sina elever i att vara tydliga och berätta för publiken och sin 
motspelare vilket rum de är i, vad de gör i det här rummet och vilka de är. Att kunna gestalta 
lär Adam ut genom att låta eleverna öva på att bli vana att spela olika känslor som olika 
karaktärer har. Till exempel ”Hur går en långsam karaktär?”. 
 

Framträdande teman hos Adam 
De teman som framträder under Adams lektion och intervju och som svarar på 
forskningsfrågan om förmågor; 
 

• Att lyssna 
• Spontanitet 
• Kunna kommunicera sina idéer 
• Ja, och… 
• Gestalta 
• Att ta risker och vara okej med misstag och misslyckanden 

 
Adam nämner förmågan ”att lyssna” som att kunna notera och fokusera på vad som sker här 
och nu på scenen. Improvisatören ska kunna notera vad som sker, vad medspelaren försöker 
kommunicera och vad för erbjudanden den ger. Förutom att kunna uppfatta motspelaren ska 
improvisatören också kunna notera hur den själv står och hur den förhåller sig till sig själv. 
Adam tycker att förmågan ”att lyssna” också kan vara förmågan att vara närvarande.  
 
Adam anser att ”spontanitet”, eller att följa sina impulser, sin intuitiva förmåga är när 
improvisatören inte agerar eftertänksamt eller planerat. Om improvisatören agerar 
eftertänksamt eller planerat, improviserar den inte enligt Adam. Publiken vill se när 
improvisatörerna är spontana och skapar någonting de inte gjort förut.  
 
Att ”kommunicera sina idéer” är en del av grunden att ”gestalta”. Om improvisatören vill 
visa att den är en arg karaktär måste den kommunicera det med sin motspelare och med 
publiken, genom att gestalta det. Om improvisatören är tydlig och detaljrik med sin 
kommunikation och gestaltning blir det lättare för motspelaren att ta del av den informationen 
och bygga vidare på den.  
 
Enligt Adam handlar ”ja, och…” om att acceptera sin medspelares idé och bygga vidare på 
den informationen. Adam säger att ”ja, och…” ibland kallas för att bejaka, hålla med eller att 
säga ja. ”Ja, och…” handlar inte om att karaktärerna enbart ska säga ja till sin medspelares 
idéer utan det handlar om att bygga pusslet i historien tillsammans.  
 
Att kunna ”gestalta” innebär, enligt Adam, att improvisatörerna är tydliga för sin motspelare 
och för publiken vilket rum de är i, vad de gör och vilka de är. 
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Adam nämner ”att ta risker och vara okej med misstag och misslyckanden” vilket handlar 
om att acceptera misstag och gå vidare. Eftersom publiken ser allt, så är det ingen idé att 
försöka dölja sina misstag utan istället bygga vidare på misstaget. Om improvisatörer lär sig 
att acceptera sina misstag kommer det hjälpa dem att skapa mer kreativa idéer, enligt Adam.  
 

Oliver 
Jag observerar två lektioner som Oliver har, en lektion med nybörjare och en med mer erfarna 
improvisatörer. Det är mellan fem till sju elever på varje lektion. Oliver är kurschef och 
utbildningsansvarig och leder fristående teaterverksamhet för vuxna.  
 

Vad jag såg och vad jag hörde med Oliver 
Under båda lektionerna har Oliver långa pass med lek som uppvärmning. Under leken 
upplever jag att eleverna värmer upp både kroppen och hjärnan. Oliver är med och deltar i 
leken. Under båda lektionerna riktar Oliver in sig på en huvudövning. Att leka mycket är 
enligt Oliver ett verktyg för att ”ta bort rädsla”, som han jobbar mycket med tillsammans med 
nybörjare. Oliver arbetar mest med att ”ta bort rädsla” från eleverna genom att avmystifiera 
och tillintetgöra misslyckandena genom att försöka få eleverna att skratta åt misstagen och 
utsätta sig för det som är otäckt. ”Vi är vana vid att misslyckandena leder till straff vilket gör 
att folk måste öva sig på att misslyckas utan att slå på sig själva”. Enligt Oliver är detta en del 
av ”att våga riskera att det inte blir som man har tänkt sig” som kan liknas med att våga 
släppa på kontrollen där kontrollen syftar på att inte misslyckas, påpekar Oliver. Oliver 
berättar att han alltid säger ifrån när någon påpekar sitt misslyckande i leken eftersom eleven 
då bekräftar det förbjudna i att misslyckas samt visar för gruppen att det är oacceptabelt. 
Oliver förklarar det med att eleven straffar både sig själva och gruppen genom att påpeka sitt 
eget misstag. ”Vi älskar också att se en person på scen som misslyckas och trivs med sig 
själv, det är nästan oslagbart.” När eleverna sedan vågar misslyckas finns det förutsättningar 
för att jobba med ”spontanitet”, ”eller få tillgång till sin fantasi genom spontanitet”. Om 
spontanitet bestraffas så blir det hämmande för kreativiteten. När Oliver lär ut spontanitet 
försöker han att hitta eller skapa övningar som får eleverna att bli förvånade över vad de 
säger.  
 

Det man kan vara rädd för när man gör det här är att man bara kommer på snusk, folk ska 
tro att man är galen, eller det vanligaste att man inte framstår som intressant eller originell. 
Om äpple dyker upp fem gånger (i en associationsrunda) då är det superbra, då är det 
spontant. Att få dom att våga att komma med det dom själva uppfattar som ointressant. 

 
Oliver anser att alla typer av lekar är bra för ändamålet, att ”ta bort sin rädsla”, ”att våga 
riskera att det inte blir som man tänkt sig” och ”spontanitet” för att det alltid finns ett element 
av misslyckande i leken. Men för att eleven ska lyckas leka leken fullt ut måste eleven kunna 
”bejaka” menar Oliver.  
 
Bejakandet är något som Oliver anser krävs för att kunna hänge sig och säga ja till leken och 
dess premisser. ”Att våga anta” är även något som Oliver skulle säga är som att bejaka, men 
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att svara på bejakningen. ”Kanske att bejaka och att våga anta hör ihop i den meningen att 
säga ja och sen, det måste betyda punkt punkt punkt.” Oliver påstår även att det är mycket 
viktigt att ”lyssna och kunna ändra sig”, vilken han anser vara mycket som att våga anta.  
 

Att kunna ändra sig skulle jag säga är lite en definition av lyssnande eller att vara beredd på 
det, inte att ändra sig, utan vara beredd på det utifrån hur den andre gör. Och lyssna både 
med hörsel men kanske också utifrån en perception, typ, att se vad är det som händer. 

 
Med denna typ av lyssnande genom både öronen och ögonen leder Oliver eleverna genom 
båda lektionerna. Genom att ge eleverna konkreta direktiv under scenernas gång, så kallad 
side-coachning får han dem att lyssna på varandras kroppar och röster. Oliver säger saker som 
”titta på hennes händer, titta på varandra, reagera på det hon sa”. Oliver säger att han brukar 
göra så kallade lyssningsövningar med sina elever, där han låter eleverna studera varandra och 
sedan gissa vad de till exempel heter.  
 
Efter uppvärmningslekarna under den andra lektionen började huvudövningen där en elev står 
på scenen och de andra deltagarna ska ”pumpa hen med möjligheter, x ska haka på allt”. 
Elevens uppgift är att bara haka på verkligheten som de andra motspelarna bygger upp 
omkring den. ”Bejaka rubbet innan du vet vad du bejakar” är ett av Olivers direktiv. De som 
ska pumpa eleven med massa olika verkligheter får i råd att de inte behöver fråga eleven om 
aktiviteten, ”Du behöver inte säga ”ska vi…” utan bara börja dansa”. Detta kallar Oliver en 
sorts grillning, att eleven kastas mellan idéer och tvingas säga ja eller att bejaka. ”Säga ja till 
världsbilden brukar jag säga. Du måste erkänna den värld som presenteras för er. Eller 
acceptera kanske man kan säga.”  
 
Oliver side-coachar mycket under sin undervisning och ger individuella utmaningar. Han 
hoppar även in i övningarna ibland när han vill att eleven ska utsättas för fler impulser. Han 
har en ständig konversation med eleverna och ber dem alltid att reflektera över sina scener 
och handlingar som de har utfört. 
 

Framträdande teman hos Oliver 
De teman som framträder under Olivers lektion och intervju och som svarar på 
forskningsfrågan om förmågor; 
 

• Bejaka 
• Att våga anta 
• Ta bort rädsla 
• Spontanitet 
• Att våga riskera att det inte blir som man har tänkt sig 
• Lyssna och kunna ändra sig 

 
Enligt Oliver är ”bejaka” när improvisatören hänger sig och säger ja till leken och dess 
premisser. 
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”Att våga anta” är att svara på bejakningen. Att ”bejaka” är som att säga ”ja” och ”att våga 
anta” är att säga ”och sen”.  
 
Oliver arbetar med att ”ta bort rädsla” från improvisatörerna genom att få dem att skratta åt 
sina misstag och utsätta sig för det otäcka. 
 
Oliver nämner ”spontanitet” som att improvisatören ska få tillgång till sin fantasi genom 
spontanitet och att vara spontan. Oliver nämner att ”få dom (improvisatörerna) att våga 
komma med det som dom själva uppfattar som ointressant”.  
 
Genom att avmystifiera och tillintetgöra misslyckanden kommer improvisatören närmare ”att 
våga riskera att det inte blir som man har tänkt sig”. Om vi vågar satsa och släppa på 
kontrollen kommer publiken att få se en improvisatör som misslyckas och trivs med sig själv 
på scenen, berättar Oliver. 
 
Oliver beskriver grunden att ”lyssna och kunna ändra sig” som att improvisatören ska 
kunna lyssna med både ögonen och öronen. Både se och höra vad det är som händer på 
scenen, att lyssna på motspelarens kropp och röst. När improvisatörerna lyssnar på sin 
motspelare så tycker han att förmågan att anta ligger jämsides, eftersom det kommer ett 
antagande när vi lyssnar på våra motspelare. Därför är det även viktigt att kunna ändra sig.  
 

Anneli 
Jag träffar Anneli och en nybörjarkurs med sju deltagare. Anneli är en av flera kursledare som 
leder fristående teaterverksamhet för vuxna inom hennes verksamhet. Hon är vikarie för den 
här gruppen och hoppar in för en annan improvisationslärare men hon har träffat några av 
eleverna förut.  

Vad jag såg och vad jag hörde med Anneli 
Lektionen börjar med uppvärmning med olika namnlekar, tempohöjande lekar och 
fokusövningar. Anneli och kursdeltagarna skämtar mycket med varandra, eftersom deras 
ordinarie lärare lär ut samma lek fast på ett annat sätt. Det är en skämtsam jargong i rummet.  
 
Efter uppvärmningen presenterar Anneli den övningen som de ska fokusera på under hela 
lektionen. Övningen går ut på att skapa scener där två improvisatörer gör en och samma 
fysiska aktivitet samt pratar om något annat än det de gör. Under scenerna sitter Anneli med 
de andra deltagarna, på publikplats och side-coachar olika konkreta direktiv till 
improvisatörerna. Det Anneli anser vara ”A och O” inom improvisationsteater är något hon 
kallar ”lyssning”, ”då är det inte bara fysisk lyssning utan också spatial, men att känna in 
rummet, känna av känslor, känna av var folk befinner sig i rummet”. Anneli förklara det som 
ett ödmjukt lyssnande, att improvisatörerna måste se varandra och lyssna in sin partner och 
bygga en historia tillsammans med dem. För henne är det viktigt att improvisatörerna inte kör 
över varandra med sina idéer eller är så fokuserade på sin egen idé att de inte kan släppa in 
någon annan. Ödmjukheten i lyssningen ska inte göra så att du inte vågar ta initiativ eller 
framföra dina idéer men improvisatören får enligt Anneli inte göra det på någon annans 
bekostnad.  
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När Anneli side-coachar använder hon ord som ”titta på varandra, ta det lugnt, svara på det 
han frågade”. När jag frågar Anneli om hon kan bryta ner ”lyssning” i flera olika förmågor 
nämner hon ”observation”, ”inkänning” och ”empati”, och för att komma dit krävs en 
trygghet i gruppen och att pedagogen lyssnar på dem. Observation förklarar Anneli som att 
vara i nuet och se vad som händer och inte börja tänka framåt, till exempel observera hur din 
partner ser ut och om du kan läsa in någon känsla. För att kunna vara i nuet anser Anneli att 
improvisatören måste vara beredd att ta risker för att vara sann mot sin karaktär. ”Inkänning” 
är lite som observation fast beskriver mer en känsla. ”Att man känner av stämningar på 
scenen, man kan känna av var folk befinner sig i förhållande till en”. ”Empati” är att ta 
hänsyn och kunna se hur din partner mår. Empatin ska även, enligt Anneli, inte enbart riktas 
mot din motspelare utan också mot dig själv. Allt handlar ”om att få folk att må bra på scenen, 
för om vi mår bra på scenen så kommer publiken må bra…folk vill må bra vill jag säga”.  
 
Parallellt med att kunna använda ”lyssning” är att ”gestalta” säger Anneli. Hon förklarar det 
som att vara lyssnande på din egen karaktär. Anneli anser inte att gestaltning behöver vara att 
improvisatörerna kan skådespela bra, utan att de ska tro på sin karaktär. Tror man inte på sin 
karaktär så kommer man inte att kunna skådespela den, och publiken kommer inte tro på den. 
Anneli ger eleverna ramarna och ber dem att fokusera på något känslomässigt, en aktivitet 
eller något fysisk för att närma sig ”gestaltning”.  
 

…har du ingenting så börja göra något fysiskt för det kommer också ge väldigt mycket till 
scenen och efter ett tag, om du ställer dig och börjar spika upp en tavla, och bara gör det och 
tar dig tiden att göra det då kommer du också hitta ”Vem är jag? Varför spikar jag upp den 
här tavlan?”. 

 

Framträdande teman hos Anneli 
De teman som framträder under Annelis lektion och intervju och som svarar på 
forskningsfrågan om förmågor; 
 

• Lyssning 
o Observation 
o Inkänning  
o Empati 

• Gestalta 

 
Anneli anser att ”lyssning” är ”A och O” inom improvisationsteater. Hon bryter ner 
”lyssning” i tre kategorier, ”observation”, ”inkänning” och ”empati”. Anneli anser att 
”lyssning” innebär både att kunna lyssna fysiskt och att kunna lyssna in rummet, som att 
känna av känslor och var din motspelare befinner sig. När improvisatörerna lyssnar på 
varandra har de möjlighet att bygga en historia tillsammans. Annelis beskrivning av 
”observation” är att vara i nuet, se vad som händer och inte tänka framåt. ”Inkänning” är den 
känslomässiga delen av observation för att kunna känna av känslomässiga händelser. 
”Empatin” står för hur både motspelaren och improvisatören mår på scenen, vilket är viktigt 
för Anneli. 
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Anneli förklarar ”gestalta” som att lyssna på din egen karaktär. Det handlar inte om att kunna 
skådespela bra, utan att vara hängiven din karaktär och att tro på den. Om du tror på din 
karaktär kommer du att kunna skådespela den oavsett hur bra du är på att skådespela och 
publiken kommer att tycka att din karaktär är trovärdig.  
 

Markus 
Markus är kursledare och konstnärlig ledare på sin verksamhet. Lektionen han undervisar är 
för erfarna improvisatörer och de är cirka tio elever som deltar. Kursens syfte är personlig 
feedback och side-coaching, som ett verktyg att utvecklas. Den här lektionen är kursen första 
tillfälle av tio.  

Vad jag såg och vad jag hörde med Markus 
Lektionen börjar med att alla sitter i en cirkel i rummet där Markus berättar om syftet med 
kursen. Några i rummet känner varandra sedan tidigare men några är helt nya, för både 
Markus och de andra deltagarna. De ställer sig upp och gör en namnrunda där alla säger sitt 
namn högt och tydligt, sedan upprepar de sina namn i ett snabbare tempo och därefter skickar 
de ett namn och en klapp runt i ringen. Markus berättar att han alltid brukar börja med en 
namnrunda första gången han träffar en ny grupp. Han anser att den energin som man ger de 
andra i en namnrunda med högt tempo och med klapp är en viktig förutsättning för att kunna 
”se till att din medspelare har roligt”. Genom att se din medspelare och försöka vara positiv 
till dennes förslag så kan du få den att ha roligt menar Markus. Markus anser att ”tryggheten 
och glädjen är A och O” när man lär ut improvisationsteater, för utan tryggheten kan 
improvisatören inte ha riktigt lika roligt. Förutom namnlekarna gör Markus alla sorters lekar 
för att skapa en tryggare miljö, ”ju fånigare lekar desto bättre…för i de trygga kontexterna 
och fåniga kontexten tror jag man har roligare”.  
 
Efter namnrundan får eleverna utföra tre olika associationsövningar, där de blandar fysisk 
rörelse och interaktion med varandra. En av övningarna är att eleverna ska skicka imaginära 
presenter till varandra. När en elev tar emot en present så blir det någonting annat som den 
sedan skickar vidare. Denna övning skulle kunna överensstämma med ”ja, och…” som är 
något som Markus anser vara nödvändig för att kunna improvisera. ”Ja, och… betyder då att 
du kommer med ett förslag, jag säger ja till förslaget och bygger på detta”. Markus säger att 
improvisatören inte behöver säga ja verbalt utan kan också bara bekräfta det. När 
improvisatörerna använder sig av ”ja, och…” bygger de historien tillsammans.  
Efter uppvärmningen börjar huvudövningen. Övningens syfte är att en elev ska göra en 
aktivitet på scenen med en annan improvisatör utan att prata om själva aktiviteten, utan till 
exempel om karaktärernas relation. Markus ber dem att först göra övningen två och två, alla 
samtidigt, för att sedan låta dem reflektera tillsammans hur det kändes och vad de kom fram 
till. Att låta elever mötas och reflektera tillsammans efter en scen är något som Markus 
använder för att eleverna ska öva på att ”veta sina gränser”. Markus strävar efter att alla som 
går upp på improvisationsscenen ska vara medvetna om vad de är bekväma respektive 
obekväma med och varför man är eller inte är bekväm med det.  
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För ibland är det så att impro kan vara ett sätt för människor att komma utanför sina 
komfortzoner men ibland så slänger dom ut sig så snabbt så att dom sårar sig själva. Jag 
tycker att en improvisatör på scenen ska kunna vara personlig, kunna ta från sig själv och 
sina tidigare erfarenheter. Men jag gör det som improvisatör och jag tar saker som jag inte 
har bearbetat än, saker som jag inte äger. Som Stanislavskijs var inne på, att man ska ta 
saker från sig själv som man kan ha kontroll över... Och det tycker jag händer ibland med 
improvisatörer som inte fått lära sig att vara medvetna om var dina gränser går, ta hand om 
dig själv. 

 
Markus vill även att scenen ska vara en säker plats för alla och att man som improvisatör ska 
vara medveten om vad man signalerar ut när man gör olika aktiva val på scenen. ”En sån här 
medvetenhet tar tid att lära sig, och det handlar om att respektera det och sig själv.” Efter att 
eleverna har fått prata med varandra och reflekterat två och två börjar huvudövningen. Nu 
sätter sig alla elever på en rad och bildar publikplatser och en scen. En och en går eleverna 
upp för att spela en scen där de ska få personliga noteringar av Markus, till sin hjälp får de en 
motspelare. Under scenens gång sitter Markus framför dem och antecknar. Övningen går ut 
på samma sak som övningen innan, att göra en aktivitet på scenen utan att prata om 
aktiviteten.  
 
För att kunna spela improvisationsteater anser Markus att improvisatörerna behöver behärska 
”social kompetens” eller ”empati”, där man har en förståelse för att kunna läsa av någon 
annans uttryck och vad den sänder ut för situation och signaler med kroppen. För om 
improvisatören inte kan läsa av sin medspelare så är det omöjligt att bygga en historia 
tillsammans. Den improvisatör som inte besitter social kompetens eller empati kommer bara 
gå på sin egen tanke och historia. Markus pratar mycket om social kompetens och hur vi kan 
medvetandegöra vad vi signalerar med våra kroppar, genom att läsa av vår medspelare hela 
tiden. Men i stressade situationer så försvinner möjligheten till social kompetens och empati, 
”…för om stressnivån är för hög på scenen till exempel så börjar man sluta läsa av”. För att 
kunna få ett tryggt klimat på scenen jobbar Markus mycket med att få ner stressnivån.  
 
Efter att eleverna spelat scenerna reflekterar de tillsammans med Markus och han ber dem 
ibland att spela om scenen med den tillämpade noteringen. Efter huvudövningens slut samlas 
gruppen i en gemensam ring, precis som i början. Där ber Markus eleverna att reflektera och 
berätta vad de lärt sig idag och om det är någonting speciellt som de undrar över. Att avsluta 
ett lektionspass i ring är något Markus alltid håller fast vid, för att ge eleverna utrymme att 
berätta vad de tyckt om lektionen och få reflektera fritt. 
 

Framträdande teman hos Markus 
De teman som framträder under Markus lektion och intervju och som svarar på 
forskningsfrågan om förmågor; 
 

• Social kompetens 
• Ja, och… 
• Veta sina gränser 
• Se till att din medspelare har roligt 
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Markus nämner ”social kompetens” eller ”empati” som är när improvisatören har en 
förståelse för att kunna läsa av en annan människa och vad den sänder ut för signaler. Om en 
improvisatör inte kan läsa av sin motspelares signaler så kommer det vara omöjligt för dem 
att bygga en historia tillsammans, enligt Markus. Den improvisatör som inte besitter ”social 
kompetens” kommer bara improvisera på sin egen tanke och historia. Att besitta ”social 
kompetens” är även, enligt Markus, att vara medvetna om vad vi signalerar med vårt eget 
kroppsspråk.  
 
Markus nämner förmågan ”ja, och…” som ett verktyg som improvisatörer använder för att 
bygga historien tillsammans. Enligt Markus betyder ”ja, och…” att improvisatören kommer 
med ett förslag, motspelaren säger ja till det förslaget och fortsätter bygga på idén. Han 
nämner även att improvisatörerna inte behöver säga ”ja, och…” ordagrant utan kan bekräfta 
det motspelaren sa med andra ord.  
 
Markus strävar efter att alla som går upp på improvisationsscenen ska vara medvetna om vad 
de är eller inte är bekväma med, att de ska ”veta sina gränser”. Markus vill även att 
improvisatörerna ska vara medvetna om varför de har de gränserna. Markus vill inte att 
improvisatörer ska slänga sig ut på scenen och ta saker från sig själva som inte är bearbetade 
än utan han vill att improvisatörer ska ta hand om sig själva.  
 
Markus anser att genom att se din medspelare och försöka vara positiv till dennes förslag så 
kommer du ”se till att din medspelare har roligt”. Om improvisatörerna är trygga och glada 
med varandra kommer de att ha som allra roligast, enligt Markus. 
 

Analys av framträdande teman 
I det här avsnittet ska jag analysera de teman jag funnit i informanternas utsagor och se om 
jag hittar några likheter eller olikheter mellan dem. I det här avsnittet analyserar jag de teman 
jag funnit med hjälp av den tidigare forskningen.  
 

Samspel genom att lyssna och gestalta 
Informanterna nämner ”att lyssna”, ”lyssna och kunna ändra sig” och ”lyssning” som grunder 
som de anser vara nödvändiga för att kunna improvisera. Både Oliver och Anneli lyfter vikten 
av att lyssna på både motspelarens kropp och röst. Medan Adam och Anneli tar upp ”att 
lyssna” respektive ”lyssning” som en möjlighet att notera vad motspelaren säger så att de kan 
bygga en historia tillsammans, samt att vara i nuet och att kunna notera och fokusera på vad 
som sker här och nu på scenen. Ahlstrand (2014) betonar också vikten av att lyssna med hela 
kroppen, så att improvisatören kan berätta och beskriva det som gestaltas tillsammans.  
 
Informanterna nämner även ”gestalta” vilket för Adam innebär, att improvisatörerna är 
tydliga för sin motspelare och för publiken vilket rum de är i, vad de gör och vilka de är. Han 
nämner att det är en del av grunden av att kunna ”kommunicera sina idéer”. Anneli förklarar 
”gestalta” som att lyssna på sin egen karaktär. Det handlar inte om att kunna skådespela bra 
utan att vara hängiven karaktären och tro på den. Om du tror på din karaktär kommer du att 
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kunna skådespela den oavsett hur bra du är på att skådespela och publiken kommer att tycka 
att din karaktär är trovärdig. Om improvisatören vill visa att den är en arg karaktär måste den 
kommunicera det med sin motspelare och med publiken, genom att gestalta det. Om 
improvisatören är tydlig och detaljrik med sin kommunikation och gestaltning blir det lättare 
för motspelaren att ta del av den informationen och bygga vidare på den. Samspelet i en 
improvisation kan jämföras med Ahlstrands begrepp ” växelverkan” (s.183) som betyder att 
improvisatören inte ska förutbestämma vem man är eller var man är innan improvisatören 
lyssnat in sin motspelare så att de kan föra en gemensam berättelse framåt. Ahlstrand (2014) 
hävdar att det fysiska berättandet i kroppen är en förutsättning för att kunna utveckla ett 
samspel i en improvisation. Därför kallar jag det här temat för Samspel genom att lyssna och 
gestalta. 

Spontanitet genom lek 
Informanterna nämner ordet ”spontanitet”. Adam anser att ”spontanitet”, eller att följa sina 
impulser, sin intuitiva förmåga, är när improvisatören inte agerar eftertänksamt eller planerat. 
Om improvisatören agerar eftertänksamt eller planerat, improviserar den inte enligt Adam. 
Detta kan jämföras med Spolins (1999) beskrivning av spontanitet. Hon menar att när 
improvisatören är spontan blir den fri sina vanor, minnen och sin ”lagrade information”. Att 
bli fri sina vanor kan liknas med det Johnstone (2015) kallar att låta sina idéer vara 
psykotiska, obscena och inte originella. Oliver beskriver ”spontanitet” som att improvisatören 
ska få tillgång till sin fantasi genom spontanitet och att vara spontan. Oliver säger också att 
”få dom (improvisatörerna) att våga komma med det som dom själva uppfattar som 
ointressant”, vilket kan jämföras med Johnstones (2015) icke-originella idéer. Spolin (1999) 
menar att genom leken framkallas spontaniteten eftersom lekens mål, som improvisatören 
måste tillfullo fokusera på och varje handling riktas emot, låter improvisatören frigöra sig 
själv. Därför väljer jag att kalla det här temat för Spontanitet genom lek. 

Acceptera genom Ja, och… 
Informanterna använder uttrycket ”Ja, och…” som förmågor som de anser vara betydande för 
improvisatörer, vilket kan likställas med Close et al. (1994) engelska begrepp ”Yes, &…” 
(s.28). Enligt både Adam och Markus handlar ”Ja, och…” om att acceptera sin medspelares 
idé och bygga vidare på informationen från den idén. Adam säger att ”Ja, och…” ibland 
kallas för att bejaka, hålla med eller att säga ja. ”Ja, och…” handlar för både Adam och 
Markus inte om att karaktärerna enbart ska säga ja till sin medspelares idéer utan kan bekräfta 
det motspelaren säger med andra ord. Oliver använder ordet ”bejaka” när improvisatören 
hänger sig och säger ja till leken och ”att våga anta” är att svara på bejakningen. Att ”bejaka” 
blir då som att säga ja och ”att våga anta” är att säga och… enligt Oliver. Här anser jag att 
Olivers ”bejaka” och ”att våga anta” går under samma tema som ”Ja, och…”. Close et al. 
(1994) använder verktyget för att improvisatörerna ska acceptera varandras idéer. Därför 
väljer jag att kalla det här temat för Acceptera genom Ja, och…. 

Att våga misslyckas genom att släppa på kontrollen 
Adam nämner ”att ta risker och vara okej med misstag och misslyckanden” vilket handlar om 
att acceptera misstag och gå vidare. Eftersom publiken ser allt, så är det ingen idé att försöka 
dölja sina misstag utan istället bygga vidare på misstaget. Detta kan jämföras med det 
Nachmanovitch (2010) menar att en improvisatör ska våga ta sig ut i det okända och våga 
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riskera att misslyckas. Vågar improvisatören misslyckas så kommer publiken få se en 
improvisatör som låter sig misslyckas på scenen och tar sig upp igen (Nachmanovitch, 2010). 
Om improvisatörer lär sig att acceptera sina misstag kommer det hjälpa dem att skapa mer 
kreativa idéer, enligt Adam. Oliver arbetar med att ”ta bort rädsla” från improvisatörerna 
genom att få dem att skratta åt sina misstag och utsätta sig för det otäcka. Genom att 
avmystifiera och tillintetgöra misslyckanden kommer improvisatören, enligt Oliver, närmare 
”att våga riskera att det inte blir som man tänkt sig”. Om vi vågar satsa och släppa på 
kontrollen kommer publiken få se en improvisatör som misslyckas och trivs med sig själv på 
scenen, berättar Oliver. Goldstaub (1996) hävdar att ett huvudfokus i improvisation är att 
stänga av dömandet av både dig själv och andra. Därför väljer jag att kalla det här temat för 
Att våga misslyckas genom att släppa på kontrollen. 

Må bra genom empatiska medspelare 
Markus nämner ”social kompetens” eller ”empati” som är när improvisatören har en 
förståelse för att kunna läsa av en annan människa och vad den sänder ut för signaler. Annelie 
använder ordet ”empati” som en underkategori till ”att lyssna”. För Anneli är ”empati” hur 
både motspelaren och improvisatören mår på scenen, vilket är viktigt. Hon hävdar att, om 
improvisatörerna mår bra kommer även publiken må bra. Jag anser att Markus grund ”se till 
att din medspelare har roligt” stämmer överens med hans beskrivningar av ”social 
kompetens”. Markus anser att genom att se din medspelare och försöka vara positiv till 
dennes förslag så kommer du att ”se till att din medspelare har roligt”. Om improvisatörerna 
är trygga och glada med varandra kommer de att ha som allra roligast, enligt Markus. Close et 
al. (1994) menar att det bästa sättet att göra en bra improviserad scen, är genom att få din 
medspelare att se bra ut med hjälp av förmågor som stöttning och tillit i gruppen. Om 
medlemmarna är trygga med varandra, och mår bra tillsammans så kommer de lita på 
varandra och våga släppa kontrollen och våga begå misstag. Även Spolin (1999) poängterar 
att om en improvisatör dominerar i gruppen och skapar konkurrens kommer de andra 
improvisatörerna inte kunna växa eller njuta av leken. Därför väljer jag att kalla det här temat 
för Må bra genom empatiska medspelare. 

Veta sina gränser genom reflektion 
Markus anser att ”veta sina gränser” är en av grunderna i improvisationsteater. Markus strävar 
efter att alla som går upp på improvisationsscenen ska vara medvetna om vad de är eller inte 
är bekväma med och varför det är så. Markus vill inte att improvisatörerna bara ska slänga sig 
ut på scenen och ta saker från sig själva som inte är bearbetade än, utan han poängterar vikten 
att ta hand om sig själv. För att nå ”veta sina gränser” använder sig Markus av reflekterande 
samtal, därför väljer jag att kalla det här temat för Veta sina gränser genom reflektion. 
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DISKUSSION 
I den här delen kommer jag att diskutera det som framkommit genom analysen och diskutera 
det i relation till tidigare forskning och bakgrund. 
 
Syftet med den här studien var att belysa pedagogens perspektiv på lärande i 
improvisationsteater. I min undersökning har jag funnit olika teman. Temana består i olika 
grunder som lärare inom improvisationsteater anser vara väsentliga för att kunna improvisera 
och vilka verktyg som kan användas för att lära ut de grunderna. Temana är;  
 
Samspel genom att lyssna och gestalta innebär att pedagogen kan lära ut samspel genom att 
lyssna och att gestalta med improvisatörerna. Ahlstrand (2014) betonar att det fysiska 
berättandet, gestaltningen och att lyssna med kroppen, är en förutsättning för att kunna skapa 
ett samspel i en improvisation. För att kunna improvisera måste improvisatören vara alert och 
flexibel med den värld som skapas under scenens gång, eftersom den ständigt kan ändra sig. 
Genom att fokusera på nuet blir det möjligt att lyssna var motspelaren är med sin kropp och 
röst. Om improvisatörerna kan gestalta, kommunicera sina idéer och lyssna på varandra 
kommer de att kunna bygga en historia tillsammans. 
 
Spontanitet genom lek innebär att improvisationsläraren kan använda sig av leken för att lära 
ut spontanitet till improvisatörerna. Spolin (1999) menar att improvisatörerna kan framkalla 
spontanitet genom leken eftersom vi då frigör oss själva och får tillgång till vårt ocensurerade 
jag. Johnstone (2015) kallar spontanitet för att låta sina idéer vara psykotiska, obscena och o-
originella. Informanterna betonar vikten av att låta improvisatörerna våga komma med idéer 
de själva inte upplever som intressanta, precis som Johnstones (2015) tankar om o-originella 
idéer. Om improvisatörerna agerar eftertänksamt och planerat kommer spontaniteten att bli 
blockerad. Det är när de ger sig hän till leken som de släpper kontrollen och blockeringarna. 
 
Acceptera genom Ja, och… innebär användningen av Close et al. (1994) begrepp ”Yes, &… 
(s.28) som verktyg för att lära ut förmågan att acceptera varandras idéer och bygga vidare på 
den världen som motspelaren erbjuder. Informanterna nämnde den svenska motsvarigheten, 
”Ja, och…”. Om improvisatörerna accepterar varandras idéer så kommer de kunna skapa en 
överenskommelse med världen som de befinner sig i och får då ett gemensamt sinne. Om 
improvisatörerna lär sig att svara positivt till sin medspelares erbjudande och därefter lägga 
till information om erbjudandet kommer improvisatörerna lära sig att acceptera. 
 
Att våga misslyckas genom att släppa på kontrollen innebär att förmågan att våga misslyckas 
kan läras ut genom att släppa på kontrollen. Nachmanovitch (2010) menar att en improvisatör 
måste våga att ta risker så att publiken kan få se improvisatören misslyckas och sedan ta sig 
upp igen. Informanterna påpekar vikten av att acceptera sina misstag. Om improvisatören 
accepterar sina misstag, utsätter sig för det okända och tillintetgör misslyckanden kommer 
den att våga släppa på kontrollen. Om improvisatörerna inte vågar misslyckas kommer de 
heller inte att lyckas. Om de håller inne på sin potential och inte släpper på kontrollen 
kommer de att stanna i sin utveckling. 
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Att må bra genom empatiska medspelare innebär att improvisatörerna kan må bra genom att 
sina medspelare är empatiska. Både Close et al. (1994) och Spolin (1999) poängterar vikten 
av en grupp som är trygg och stöttar varandra, där dominans skapar konkurrens och 
missgynnar improvisatörernas utveckling. Close et al. (1994) menar att den bästa scenen är 
när improvisatören försöker få sin medspelare att se så bra ut som möjligt. Informanterna 
menar att om improvisatörerna är trygga med varandra så kommer de ha som allra roligast. 
Grunderna påpekar vikten av att ta hand om varandra på scenen. Om improvisatörerna är 
empatiska kommer det att finnas förutsättningar för att gruppmedlemmarna mår bra. Mår 
improvisatörerna bra och är trygga med varandra kommer de att skapa alla förutsättningar för 
en bra improvisation.  
 
Veta sina gränser genom reflektion innebär vikten av reflektion i grupp för att veta var 
individens gränser går i en improvisation. Att ta erfarenheter från sig själv som blir för 
personliga och som inte är bearbetade, kan skapa obehagliga situationer för både den enskilda 
improvisatören och dess motspelare. Därför är det av största vikt att prata och reflektera 
tillsammans om vad som är okej och vad som inte är okej att göra och säga. 
 
Ett tema som inte var frekvent återkommande, men som känns angeläget att lyfta för vidare 
diskussion är temat Veta sina gränser genom reflektion. Detta lyftes endast av en informant, 
Markus, och det finns heller ingen tidigare forskning som diskuterar detta. En reflektion jag 
gör, är att Markus arbetar med en mer erfaren grupp och som han tidigare nämnt ”en sån här 
medvetenhet tar tid att lära sig”. Kanske är det även så att det handlar om Markus erfarenhet 
med att jobba med improvisationsteater och upplevelser han själv haft. Veta sina gränser 
genom reflektion skulle också kunna läggas till under temat Att må bra genom empatiska 
medspelare eftersom det handlar om en trygg och stöttande grupp. Om gruppen är trygg med 
varandra och får varandra att må bra kanske de reflekterande samtalen om gränser tillkommer. 
 
Alla de här verktygen är viktiga att ta hänsyn till som improvisationslärare. En reflektion jag 
gör är att många av verktygen avlöser varandra. Till exempel; om en grupp mår bra för att det 
är empatiska medspelare i gruppen, kommer reflektioner och diskussioner om var gränserna 
går automatiskt. När gruppen sedan är trygga med varandra och vet var deras gränser går 
kommer de att våga släppa på kontrollen och begå misstag. I denna studie kan vi se att inget 
tema är viktigare än det andra, utan det får den enskilda improvisationsläraren ta ställning till. 
De olika temana har olika värde beroende på gruppens mål. Det är angeläget att understryka 
att temana kan ha olika relevans för olika pedagogiska sammanhang. Det handlar om 
gruppens erfarenhet, deras mål och lärarens syfte med undervisningen. Däremot är det 
angeläget för alla att se värdet av improvisationslärarens medvetenhet kring undervisningen. 
Är improvisationsläraren medveten om vad den vill nå med undervisningen kommer den 
finna rätt verktyg till ändamålet. 
 
Vidare kan diskuteras om Vygotskijs (1995) syn på leken överensstämmer med Spolins 
(1999) och Nachmanovitchs (2010) syn på improvisations och improvisationsteater. 
Vygotskijs (1995) syn på grunden till allt skapande, är leken. Detta eftersom det är genom 
leken som vi tränar på förmågan att skapa nya kombinationer av det upplevda. Med hjälp av 
olika beståndsdelar kan vi skapa en ny konstruktion, vi sätter ihop det gamla till något nytt. 
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Nachmanovitch (2010) hävdar också att alla skapande handlingar och kreativitetens startpunkt 
är genom leken. Vidare beskriver Nachmanovitch (2010) att med hjälp av leken är inlärning 
och utveckling möjlig. Om vi ger oss hän till leken blir vi flexibla och kan omtolka 
verkligheten och bejaka förnyelser. Att omtolka verkligheten och bejaka förnyelser 
(Nachmanovitch, 2010) liknar det Vygotskji (1995) menar vara lekens grund, att skapa nya 
kombinationer av olika beståndsdelar. Spolins (1999) syn på leken överensstämmer med det 
Nachmanovitch (2010) påpekade. Nachmanovitch (2010) menade att genom leken är 
utveckling och inlärning möjligt och Spolin (1999) hävdar att förmågorna att skådespela 
utvecklas i det ögonblicket en person ger sig hän leken. Vygotskij (1995) menar att dramat är 
den form av skapande som står leken närmast och Spolin (1999) menar att leken är det enda 
sättet som låter den konstnärliga friheten att växa.  
 
Vidare menar Vygotskji (1995) att grundregeln för barns skapande, leken, är att se värdet i 
processen och inte i den skapande produkten. Även Nachmanovitch (2010) menar att fokuset 
på leken är på processen och inte på produkten. Spolins (1999) syn på leken är även den att 
vikten ligger i att uppleva processen. Samtidigt är Magerko et al. (2009) definition av 
improvisationsteater också fokuserat på processen att skapa, där processen är viktigare än 
resultatet.  
 
Utifrån vad som framkommit vid observationer och intervjuer verkar det finnas ett samband 
mellan leken och improvisationsteater. Att leken och improvisationsteatern har samma 
ursprung. Detta stärks av tidigare forskning där Magersko et al. (2009) definition av 
improvisationsteater är den samma som Vygotskijs (1995), Nachmanovicth (2010) och 
Spolins (1999) syn på leken. Vidare nämnde Vygotskij (1995) att lekens grund är att skapa 
nya kombinationer av olika beståndsdelar och Nachmanovicth (2010) hävdar att om vi ger oss 
hän leken och bejakar blir vi flexibla att omtolka världen. Det ovan nämnda kan liknas med 
det informanterna menar när de berättat om skapandet inom improvisationsteater, vilket är när 
vi bygger en värld tillsammans. I temat Samspel genom att lyssna och gestalta betonas vikten 
av lyssnandet med hela kroppen för att vara alerta och flexibla med den värld som skapas 
under scenens gång. Om improvisatörerna kan ge sig hän till nuet och kommunicera och 
lyssna på varandra kan de bygga en historia tillsammans. Leken och improvisationsteater 
följer alltså liknande mönster. 
 
Jag finner även likheter med informanternas syn på förmågor i improvisationsteater och 
Vygotskijs (1995), Spolins (1999), Nachmanovitchs (2010) och Magerko et al. (2009) syn på 
värdet i processen och inte på produkten i leken respektive improvisationsteatern. I temat Att 
må bra genom empatiska medspelare lyfts vikten av en trygg och stöttande grupp. Den bästa 
improvisationen är enligt Close et al. (1994) när improvisatören försöker få sin medspelare att 
se så bra ut som möjligt. Vidare menar temat att dominans kommer skapa konkurrens och 
missgynna improvisatörernas utveckling. Det här kan tolkas som att det fokuseras mer på 
processen än på produkten, eftersom fokuset ligger på att försöka få sina medspelare att må 
bra.Vidare syftar fler teman på tryggheten i gruppen för att våga göra misstag och på så sätt 
utvecklas som improvisatör och grupp. De förmågorna som riktar in sig på processen finns 
där för att skapa en förutsättning för att både gruppen och individen ska må bra och få 
varandra att må bra.  
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Baserat på informanternas utsagor och den tidigare forskningen kan improvisationsteater 
sägas ha många drag som också finns i leken. Lek och improvisation är en förutsättning för 
varandra. Därför är det viktigaste pedagogiska verktyget för en improvisationslärare att kunna 
lära ut lek, eftersom detta är grunden till skapande. Grundstenarna är desamma mellan leken 
och improvisationsteater, men skillnadnaden är att improvisationsteater är en organiserad 
verksamhet med en given plats och leken är ”frivillig”.  
 
De teaterpedagogiska konsekvenserna av min studie har visat sig vara många. Vidare skulle 
teaterpedagoger eller lärare kunna använda sig av vad som framkommit här för att få andras 
perspektiv på hur undervisning i improvisationsteater kan gå till. Under studiens gång har jag 
fått mer klarhet om de komponenter som innefattar improvisationsteater och vilka verktyg jag 
kan använda mig av för att lära ut dem. Jag har även lärt mig lekens och processens betydelse 
inom improvisationsteater för att skapa en sådan trygg miljö och grupp som möjligt. De 
trygga miljöerna inom improvisationsteater och den pedagogiska praktiken är något som alla 
teaterlärare måste ta fäste vid.  
 
Något som tillkommit utöver min studie är när jag under observationerna fick se värdet att 
side-coaching. Informanterna använder verktyget för att tillåta eleverna att lära sig i stunden. 
Med det menat så ansåg improvisationslärarna att det inte är någon idé att säg till efter scenen 
är slut vad eleverna ska tänka på, eftersom scenen aldrig kommer spelas igen. 
Improvisationslärarna säger till direkt under scenens gång vad eleverna ska tänka på och göra. 
Jag tror att det här verktyget kommer underlätta för mig i min egen undervisning eftersom jag 
flertalet gånget ser vad mina elever borde göra under improvisationsscenens gång, istället för 
att ta upp det efteråt.  
 

Metoddiskussion 
Att använda sig av snöbollsurvalet och människor som känner varandra sedan tidigare och 
som har arbetat med improvisationsteater tillsammans kan ha påverkat mitt resultat eftersom 
de kanske är för lika i en alltför homogen grupp. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar 
att det kan finnas en risk för att mitt insamlade material inte blir så varierat då personerna som 
jag har intervjuat redan har kontakt med varandra och förmodligen delar liknande erfarenheter 
och attityder. Även Trost (2010) nämner att det i de flesta kvalitativa intervjuer ska finnas 
variation men i vilken grad bestäms av forskningens syfte.  
 
Eftersom syftet med den här studien var att belysa pedagogers perspektiv på lärande i 
improvisationsteater ville jag med säkerhet träffa informanter som jag visste var intresserade 
av pedagogik och blivit bedömda som bra lärare och pedagoger. Jag anser att användningen 
av snöbollsurvalet på det sättet också uppfyllde det jag strävade efter. Även om materialet 
kanske hade fått mer variation om jag träffat improvisationslärare som inte kände till 
varandra, upplever jag att det insamlade materialet blev varierat nog.  
 
Att jag tillämpade både observation och kvalitativ semistrukturerad intervju tillförde till 
studien. Hade jag enbart använt mig av en metod hade jag inte kunnat knyta det informanterna 
sa till vad de gjorde så tydligt som jag lyckade. Eftersom jag var ute efter hur 
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improvisationslärare praktiserade sina idéer om improvisationsteater och inte enbart deras 
åsikter tjänade studiens två metodval bra. 
   

Vidare forskning 
I relation till forsknings-/kunskapsläget inom området har det i och med min studie lagts till 
en undersökning som handlar om pedagogen och läraren inom improvisationsteater. Det finns 
forskning om vad improvisationsteater lär ut men det har inte förut funnits en undersökning 
om hur läraren och pedagogen kan lära ut improvisationsteater.  
 
Temat Veta sina gränser genom reflektion var inte genomgående i materialet och det fanns 
heller inte någon tidigare forskning om det inom improvisationsområdet. Det skulle därför 
vara intressant om någon tog vidare det och studerade vad det kan ha för vikt inom 
improvisationsteater. Det skulle även vara intressant om någon fördjupade sig i temana för att 
kanske finna ännu mindre komponenter som finns däri.  
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INTERVJUGUIDE 
 

- Vilka förmågor anser du vara grunderna som krävs för att kunna improvisera? 
o Hur går du tillväga för att lära ut det? 

- Vad är det vanligaste didaktiska valen som du gör? 
- Vad tycker du gör en bra improvisation? 

o Några exempel från idag? 
- Vad anser du vara ditt ansvar som lärare? 
- Vill du avsluta med något? 


