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Titel: Det bildande karaktärsarbetet: en studie om ungdomars bildningskapande i teaterarbete 

 

Title in English: Learning through a character work: a study of young adults’ learning in theatre 

work 

 

Denna studie baseras på tre fokusgruppsamtal med ungdomar i en verksam teatergrupp. 

Undersökningen utgår ifrån att teaterskapande är en estetisk lärprocess. Studien undersöker 

vilka bildningsvärden som framträder i samtalen med ungdomarna. Med bildning avses här ett 

förmågan till perspektivbyte, personlig utveckling och växande. Studiens resultat visar att de 

bildningsvärden som framträder i samtalen är utvecklande av självinsikt och förståelse för 

andra, utveckla sina argument och värderingar, kunna ta vidare sin kunskap i andra 

sammanhang och öka sin förståelse om teater som konstform.  

 

Sökord: Ungdomsteater, Bildning, Estetiska lärprocesser,  
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FÖRORD 

 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Ulrika som varit en perfekt blandning av 

bestämd och peppande!  

 

Ett tack får också mina barn för att de kollat lite extra på film om kvällarna när jag behövt 

skriva, tror i och för sig att de tackar mig för det också… Och tack min sambo som stått ut 

med vissa vredesutbrott som uppsatsarbetet fört med sig. 
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INLEDNING 

Mitt intresse för teater grundar sig på flera faktorer. En faktor är att teater är en fantastisk 

konstform med oändliga möjligheter att kunna uttrycka sig. En annan är spänningen. Att se på 

teater är spännande. Att jobba med det, desto mer! En annan faktor som smugit sig på under de 

senaste åren är vad teatern ger människor i det övriga livet.  

 

I snart fem år, vid sidan av utbildningen till teaterpedagog, har jag arbetat med barn och 

ungdomar på en teaterförening. Mellan repetitioner, manusläsning och allmänt kreativt härligt 

kaos har det ibland hunnits med ett och annat samtal med mina deltagare. Samtal som handlat 

om vad teatern betyder för dem och vilken påverkan den kan ha på deras övriga liv. Dessa 

samtal jag haft blir sällan avslutade, det är ju teater vi ska göra och så ska det vara! Men samtal 

är också viktiga och det är därför jag vill göra denna studie. Jag vill samtala med ungdomarna 

i min teatergrupp om hur de ser på sitt teaterarbete och om de upplever att teaterarbetet för med 

sig något till deras övriga liv.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och litteratur på studiens aktuella område. Jag vill 

i denna studien se på ungdomars teaterskapande som en estetisk lärprocess, därför presenteras 

litteratur som behandlar estetiska lärprocesser och ungdomar och teater.  

Perspektiv på estetiska lärprocesser 

Burman (2014) menar att begreppet estetiska lärprocesser kan användas på flera olika vis men 

presenterar en avgränsad betydelse där estetiska lärprocesser handlar om ett lärande som kan 

uppstå när man själv är skapande, får erfara skapande eller mottar olika typer av skapande. Han 

menar att estetiska lärprocesser är ständigt förekommande, inte bara i skolans värld utan även 

i övriga livet. Burman menar att estetiska lärprocesser kan vara komplexa att mäta, att de ofta 

är oreflekterade och att de ofta inte motsvarar de förväntningar och krav som skolan har 

gällande mätbar och kvantitativ kunskap.  

 

Konstnärligt lärande genom estetiska lärprocesser  

Roos (2014) beskriver estetiska lärprocesser, i detta fall i arbetet med drama och teater, som 

upplevelse, utförande och möte. Hon beskriver området det konstnärliga utövandet där målet 

är skapandet av en färdig produkt. I området konstnärligt utövande står det kreativa lärandet i 

fokus och i processen fram till den färdiga föreställningen ska elever, genom deltagande i 

förberedelsearbete och repetitionsarbete, nå en personlig upplevelse av den konstnärliga 

processen.  

 

Roos (2014) menar att den kunskap som växer fram under ett gestaltningsarbete är mångsidig. 

I gestaltningsarbetet och i mötet med andra rollkaraktärer utvecklas en kännedom om andra 

människors handlanden och vad som påverkar deras val. I denna process, menar Roos, har 

skådespelaren/eleven som utför gestaltningsarbetet en chans att nå insikter som har potential 

att utvecklas och fördjupas om liknande arbeten utförs.  

 

Att motverka förtryck genom estetiska lärprocesser 

Josephson (2014) menar att antingen använder man en estetisk lärprocess för att lära sig om en 

konstform, eller så använder man sig av en estetisk lärprocess för att lära sig om någonting 

annat genom en konstform. Josephson själv arbetar med estetiska lärprocesser i syfte att lära 
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om annat. Hon arbetar med forumteater i syfte att nå kunskap om hur människors handlande 

förhåller sig till makt, etik och mänskliga värden. Målet med den estetiska lärprocessen genom 

forumteater, menar Josephson, är att motarbeta förtryck i stora som små avseenden. Josephson 

beskriver hur ett arbete med forumteater kan gå till och menar att först spelas en scen 

innehållande en kränkande situation upp för en publik. Efter spelet undersöker deltagarna 

gemensamt hur man hade kunnat göra situationen mindre kränkande. Efter diskussion spelas 

scenen upp igen på samma vis, men detta tillfälle får de som sitter i publiken möjlighet att ropa 

stopp när de upplever att kränkningen hade kunnat mildras. Den som ropat stopp får möjlighet 

att gå upp på scenen och prova sin idé om hur situationen hade kunnat gå till på annat sätt. Med 

detta tillvägagångssätt, menar Josephson, utforskar man genom gestaltning hur man kan agera 

och handla i kränkande situationer.  

 

Kroppen i centrum i en estetisk lärprocess 

Malby (2014) vill i sin undervisning i estetiska lärprocesser att kroppen och rörelsen finns i 

centrum för det gestaltande arbetet. Hon menar att varje människas kropp bär på kunskaper som 

är oartikulerade och erfarenheter som ännu inte kommit upp till ytan. Genom ett gestaltande 

arbete kan den oartikulerade kunskapen och de erfarenheter som inte kommit upp till ytan 

synliggöras. Det gestaltande arbetets funktion, menar Malby, blir som en kanal där kroppen kan 

nå förnimmelser av sådant som man tidigare inte vetat om att man har kunskap om. I erövrandet 

av denna kunskap har en människa via det gestaltande arbetet erfarit en estetisk lärprocess.  

 

Sammanfattning estetiska lärprocesser 

Ovanstående visar att begreppet estetisk lärprocess kan förstås som ett lärande som sker genom 

någon form av estetiskt utförande på olika sätt. Ovanstående visar att målen med de estetiska 

lärprocesserna kan vara olika men det som sammanlänkar begreppet är att man använder sig av 

estetiska uttrycksmedel för att nå lärande om eller i något.  

 

Ungdomar och teater 

Det har tidigare gjorts studier, om än få, om ungdomars utveckling genom teaterarbete utifrån 

ett deltagarperspektiv. Ett exempel på en studie är Chaibs (1996) avhandling. I avhandlingen 

undersöker hon tre teatergrupper och genom observationer, intervjuer och enkäter får främst 
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ungdomarna i teatergrupperna komma till tals, men även deras ledare. Chaib undersöker 

sambandet mellan teater och personlig utveckling hos ungdomarna. De framträdande resultaten 

i studien att självförtroendet blir större, frihetskänslan växer, identiteten förstärks, den 

kommunikativa kompetensen berikas och empati utvecklas.  

 

En annan studie av Österlind (2011) undersöker elevers erfarenheter av att ha läst teater i 

estetiska programmet på gymnasiet. Undersökningen genomfördes via en enkät där 30 elever 

deltog. Deltagarna i studien beskriver det teaterestetiska programmet som mycket givande och 

utvecklande. Artikeln presenterar studiens resultat som visar att det finns en tydlig enighet i 

uppfattningen om att studera teater innebär utveckling av specifika färdigheter inom 

teaterområdet samt ger personlig utveckling.  

 

Hughes & Wilson (2004) presenterar de framträdande resultaten av en studie som gjorts om 

ungdomsteater i England. Studien gjorde en undersökning om vilken påverkan det hade på 

ungdomar att delta i arbete med ungdomsteater och vad det gjorde för ungdomars personliga 

och sociala utveckling. Studien fokuserar på hur ungdomsteater, som aktivitet utanför skolan, 

kan vara verksam i ungdomars personliga och sociala utveckling. Resultatet visar att 

ungdomars teaterarbete bidrar positivt till detta. Artikeln återger bland annat ett av studiens 

resultat ifrån en grupp ungdomar som varit delaktiga i studien genom att svara på enkätfrågor. 

Ungdomarna fick i enkäterna ge sin egen syn på eventuella effekter av sitt teaterarbete. I 

enkätsvaren var de mest nämnvärda effekterna ett förbättrat självförtroende, förbättrade 

prestationsfärdigheter, förbättrad förmåga att vara sig själv, förbättrad förmåga att uttrycka sig, 

ökad lycka samt en ökad förmåga till att ha ett öppet sinne.  
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I detta avsnitt presenteras studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Här ges också 

en begreppsförklaring på hur jag i studien ser på begreppet karaktärsarbete.  

Problemområde  

I denna studie betraktas ungdomars teaterskapande som en estetisk lärprocess i anslutning till 

de beskrivningar av estetiska lärprocesser som presenterades under avsnittet Tidigare forskning 

och litteratur. Studier som Chaib (1996), Österlind (2006) och Hughes & Wilson (2004) visar 

att teaterarbete kan ha effekter på ungdomars personliga och sociala utveckling.  

 

Med denna studie vill jag bredda förståelsen för vad teaterarbete kan betyda för ungdomar i 

deras övriga liv genom att se på deras teaterskapande, särskilt karaktärsarbetet, ur ett 

bildningsperspektiv. Ett ungdomsperspektiv kan ge den teaterpedagogiska professionen en 

fördjupad förståelse för vad karaktärsarbete kan innebära för ungdomars liv, utöver de 

teaterspecifika färdigheterna. Min studie bidrar till att fylla det forskningsglapp som finns i 

detta område, då den ser på det breda lärandet som kommer ur just karaktärsarbetet. Den tittar 

alltså på ett specifikt område i teaterarbetet och inte hela teaterarbetet, som tidigare studier gjort.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt teaterarbete, inriktat på 

karaktärsarbete kan verka bildande för ungdomar som valt att syssla med teaterverksamhet på 

sin fritid.  

 

• Vilka lärdomar beskriver ungdomarna att de får med sig av karaktärsarbete? 

 

• Vilka bildningsvärden framträder utifrån ungdomarnas upplevelser inom 

karaktärsarbete? 

 

Begreppsförklaring 

I denna studie riktar jag in mig på karaktärsarbete. Begreppet karaktärsarbete syftar i denna 

studie till det kroppsliga och mentala arbete en skådespelare gör med karaktärer som ska 

gestaltas i teaterföreställningar.  
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METOD 

I detta avsnitt redogör jag för och motiverar mitt val av forskningsmetod, beskriver 

urvalsprocessen och genomförandet av studien samt går igenom forskningsetiska 

överväganden.  

Kvalitativ metod  

Alvehus (2013) beskriver att kvalitativa metoder intresserar sig för meningar och betydelser 

istället för statistik och samband mellan olika statistik. Denna studie ska betraktas som 

kvalitativ i den bemärkelse som Alvehus beskriver, studien vill undersöka meningar och 

betydelser. Alvehus menar att kvalitativ forskning kan ses som en tolkande forskning på så vis 

att den vill utveckla vårt synsätt på omvärlden samt medverka till en mångsidig bild av den. 

Med denna studie vill jag bidra till kunskapsläget med hjälp av kvalitativa fokusgruppsamtal 

med teaterskapande ungdomar.  

 

Fokusgruppssamtal 

Som metod i denna studie valde jag att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden 

fokusgruppssamtal. Wibeck (2010) menar att det som är utmärkande för fokusgrupper, är att 

den genererar nya idéer och upptäckter som formas av det sociala sammanhanget. Wibeck 

skriver att det i fokusgruppsamtal ges möjlighet för deltagarna att ta del av varandras utsagor 

vilket kan ge en djupare dimension i samtalen. I en fokusgrupp kan det även ske en typ av 

lärandeprocess där deltagarna lyssnar till varandras erfarenheter vilket kan ge ytterligare bidrag 

till samtalet. Dahlin-Ivanoff (2015) menar att den huvudsakliga förutsättningen för ett 

fokusgruppssamtal är att deltagare formulerar olika förståelser och perspektiv och att forskarens 

förståelse för materialet skapas genom de kollektiva erfarenheterna som delats i samtalet. 

Dahlin-Ivanoff menar att genom användandet av fokusgruppssamtal står forskaren för en tro 

att man kan nå ny kunskap genom undersökandet av deltagarnas samtal. I min studie ska jag 

undersöka ungdomars upplevelser och erfarenheter av karaktärsarbete. I denna studie gjorde 

jag valet att träffa ungdomarna i grupp då jag ville att deras samlande utsagor som ska ligga till 

grund för min förståelse av materialet. En positiv bieffekt är att samtalen även kan komma att 

fungera som en lärandeprocess för ungdomarna som deltar.  
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Dahlin-Ivanoff (2015) menar att frågorna som ska ställas i en fokusgruppsintervju ska vara 

tydligt utformade så att frågorna ska kunna sätta fart på diskussionen. Frågorna som ställs ska 

vara tydliga och lättförståeliga och intressera den grupp man valt. Wibeck (2010) menar att i 

fokusgruppssamtal kan man välja att ha strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Fördelen 

med strukturerade intervjuer, menar Wibeck, är att forskaren är starkt involverad i styrningen 

på samtalen och kan därmed se till att önskvärda aspekter tas upp i samtalen. Nackdelen kan 

kan vara att forskarens kontroll styr innehållet för mycket så att den fria diskussionen inte 

kommer till. Wibeck menar att i den ostrukturerade intervjun är fördelen att det är deltagarnas 

intressen som styr diskussionen utifrån forskningsfrågan och gör det lättare att kunna analysera 

deltagarnas intressen för ämnet. Wibeck tar upp att nackdelen är att ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer kan bli oorganiserade och att vissa aspekter, som är viktiga för 

forskningsfrågan, inte kommer upp i den fria diskussionen. Wibeck menar att vid användandet 

av fokusgruppssamtal kan det vara en fördel att som forskare lägga sig någonstans mittemellan 

ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Mitt förhållningssätt till fokusgruppsamtal liknar 

det mellanläge som Wibeck beskriver. Jag utformade en intervjuguide (Se bilaga 1) med frågor 

som jag ville skulle finnas med i samtalen, och som samtidigt skulle tillåta mig att hålla en 

relativt låg profil och inverkan i samtalen. Jag ville i så lång utsträckning som möjligt låta 

ungdomarnas intressen få styra samtalen. 

 

Urval  

Hartman (2004) tar upp bekvämlighetsurval och beskriver det som ett simpelt och bekvämt sätt 

att som forskare göra sitt urval av deltagare på. Exempel på bekvämlighetsurval kan vara att 

man väljer folk man känner. I denna studie gjorde jag ett bekvämlighetsurval i den aspekt att 

jag tillfrågade deltagare i min egen teatergrupp om de ville vara med i studien. Fördelen med 

bekvämlighetsurval, menar Hartman, är just att den är enkel och praktisk om det råder en viss 

tidsbrist kring studien. Mitt urval grundar sig i viss mån på enkelhet men främst en övertygelse 

om att den valda gruppens erfarenheter och upplevelser skulle fungera väl för studiens syfte.  

Hartman tar även upp negativa aspekter med bekvämlighetsurval och menar att det kan finnas 

en risk att urvalen saknar representation då de personer man valt av bekvämlighet kanske inte 

stämmer överens med den övriga befolkningen. I mitt urval av deltagare har jag reflekterat 

kring risker och nackdelar med att endast samtala med en grupp och jag är medveten om att 

studiens resultat inte kommer att ge en generell ”verklighet” då jag inte träffat fler än en grupp.  
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I denna studie har jag alltså valt att genomföra fokusgruppssamtalen med en redan existerande 

grupp som känner varandra väl. Wibeck (2010) menar att det som talar för att använda redan 

existerande grupper är att man kan eliminera risken att någon deltagare är för blyg eller rädd 

för att delta i samtalet. Det som talade för mitt val av att genomföra samtal med min egen grupp 

var jag väl införstådd med att gruppdeltagarna hade en god gruppdynamik och känt varandra 

sen länge. Jag ansåg att risken var liten att alla inte skulle få komma till tals. Risker jag såg med 

mitt val av grupp var att då ungdomarna känner mig skulle haft svårt att säga nej om de inte 

ville. I detta fall var jag mycket noga med att vid varje tillfälle upprepa deras rätt att inte delta 

och att jag absolut inte skulle ta illa upp. Detta blev aldrig ett problem och jag är närmast säker 

på att ingen kände sig obekväm eller ville avsluta sin medverkan.  

 

Forskarrollen  

Dahlin-Ivanoff (2015) tar upp betydelsen av gruppledarens funktion i fokusgruppsamtal och 

menar att gruppledarens uppgift inte är att intervjua utan att understödja samspelet deltagarna 

emellan. Dahlin-Ivanoff tar även upp att gruppledaren ska göra klart för deltagarna att denna 

inte är expert på det aktuella ämnet men ändå skapa en atmosfär bland deltagarna av att denne 

känner igen sig i erfarenheterna som framkommer. Då jag gjorde valet att genomföra 

fokusgruppssamtalen med min egen teatergrupp var det viktigt att reflektera över min egen roll 

i samtalen. Då jag i vanliga fall fungerar som ungdomarnas teaterpedagog, och har varit i många 

år, skulle dessa samtal innebära en viss förändring av våra vanliga roller. Jag närmade mig en 

gruppledarroll som liknar det Dahlin-Ivanhoff beskriver. Jag gjorde det bästa jag kunde för att 

understödja samtalen utan att verka för drivande. Jag påminde även ungdomarna om att jag inte 

satt på några svar eller något facit från de frågor jag ställde, utan att det var deras tankar och 

intressen som samtalen skulle handla om.  

 

Genomförande 

Den första kontakten med deltagarna togs under en av deras teaterrepetitioner för att undersöka 

om det fanns ett intresse att delta i studien. Samtliga ungdomar tackade ja till att delta i studien 

och i en gemensam gruppchatt gavs ytterligare information om vad samtalen skulle handla om 

samt vilka datum samtalen skulle äga rum. Jag skickade även ett mail till samtligas föräldrar 
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för att informera om studien (se bilaga 2). Samtliga av deltagarna var över 15 år så föräldrarnas 

medgivande behövdes inte men det kändes naturligt att informera och ställa mig öppen inför 

om det fanns frågor eller invändningar, vilket det inte fanns. Intervjuerna skedde vid tre 

tillfällen under ungdomarnas teaterlektioner. Samtalen spelades in vid alla tillfällen. Det 

gjordes inga anteckningar under samtalen då jag ville koncentrera mig på att lyssna och vara 

delaktig i min roll som forskare. Varje samtal varade cirka 40 minuter 

 

Bearbetning av material 

Langemar (2008) menar att vid valet av fokusgruppsintervjuer finns det inget givet sätt att 

bearbeta materialet men Wibeck (2010) tar upp ett exempel hur ett fokusgruppsamtal kan 

analyseras och bearbetas. Första steget är att transkribera materialet efter varje samtal. Det 

transkriberade materialet delas sedan in i mindre delar beroende på vilka ämnen som kan 

identifieras vid den första bearbetningen. Efter detta steg har man en översikt som gör det 

enklare att kunna koda materialet. Wibeck talar om kodning av materialet i form av ”etiketter” 

som man sätter på materialet för att hitta ord och uttryck som överensstämmer. Etiketterna 

fungerar genom att ge en ingång till att finna övergripande teman. Exemplet som beskrevs ovan 

kan likas vid mitt eget tillvägagångssätt. Efter varje samtal transkriberades samtalen som jag 

spelat in. Jag delade in materialet i kategorier för att lättare kunna urskilja vilka ämnen som 

tagits upp. Vid en andra bearbetning fann jag tydligare teman som sedan lade grunden till att 

vidare att kunna analysera resultatet. Wibeck (2010) menar att när man i fokusgruppssamtal 

utgår från en intervjuguide kan vissa ämnen och teman redan vara givna men att vissa teman 

kan tillkomma under samtalen; dessa bör då läggas till som teman. Under transkriberingen av 

mitt empiriska material fann jag teman som inte varit tilltänkta från början men som fick bli en 

del av resultatet.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

I denna studie har jag följt Vetenskapsrådets God forskningssed (2017). Vetenskapsrådet tar 

upp begreppet anonymitet och menar att i en del studier är inte enskilda personers identitet 

relevanta och i dessa fall kan anonymitet utlovas till deltagarna i studien. I mitt fall kunde jag 

lova att deltagarna i min studie inte skulle bli namngivna och att inget de sa skulle kunna 

kopplas till dem. Ett annat begrepp vetenskapsrådet tar upp är konfidentialitet, en generell 
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skyldighet att som forskare inte sprida de personuppgifter man fått av deltagarna i och med 

studien. I denna studie har inga personuppgifter samlats in och det finns ingen möjlighet för 

deltagarnas personuppgifter att spridas. Materialet som samlats in är det bara jag som tagit del 

av och det kommer att raderas efter studiens slut. Ett annat begrepp är integritet, vilket innebär 

att man som forskare bör vidta åtgärder för att deltagares personliga integritet ska skyddas. I 

min studie kommer jag ej att namnge en deltagare utan genomgående benämnda dem som 

ungdomar. Jag kommer ej heller att skriva i vilken teaterförening studien genomfördes. Vidare 

har jag vid transkriberingen tagit bort nämnda pjäsers titlar så att dessa inte kan kopplas till 

ungdomarna.  

 

Jag har även tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). En princip 

benämns som informationskravet, vilken innebär att den som genomför studien ska meddela de 

som deltar i studien om deras uppgift samt vilka villkor deras deltagande innebär. Det ska även 

meddelas att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avsluta sitt deltagande. Jag lämnade 

tydlig information till deltagarna i min studie om varför de var med, hur de skulle framställas i 

studien samt påminde vid varje samtal att man hade rätt att avbryta. En annan princip, 

samtyckeskravet, innebär att den som forskar ska skaffa ett samtycke från de som deltar i 

studien. I denna studies fall skedde samtycket muntligt. 

 

Ett etiskt dilemma inför denna studie var huruvida det kunnat vara känsligt att tala om vad man 

får med sig för lärdomar av karaktärsarbete. I min utformning av intervjufrågorna var jag noga 

med att frågorna skulle vara så lite personliga som möjligt och minimera risken att de skulle 

förstås som för privata. Med tanke på ämnet, lärdomar av karaktärsarbete, kände jag ändå att 

det var en liten risk att det skulle bli känsligt eller att någon skulle bli obekväm. Hade studien 

undersökt exempelvis gruppdynamik eller något som berörde människorna i gruppen, då hade 

jag inte valt min egen grupp för studien.  
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UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 

För att kunna analysera mitt empiriska material används olika perspektiv på bildning. 

Begreppet bildning är ett stort och svårfångat begrepp och nedan presenteras ett urval av 

perspektiv på begreppet. När jag gjort mitt urval bland olika perspektiv på bildning har jag 

utgått ifrån perspektiv som haft dels pedagogisk relevans och konstnärlig relevans, då studiens 

genomfördes i en både pedagogiskt och konstnärligt sammanhang. Ett av perspektiven, det som 

behandlar mötet med det främmande som presenteras nedan har ingen pedagogisk eller 

konstnärlig inriktning men togs med då jag ansåg att den var relevant att ha med i studien då 

den tar upp ett perspektiv på bildning som är intressant ur ett konstnärligt och pedagogiskt syfte.  

Perspektiv på bildning 

Burman (2014) menar att bildning handlar om ett livslångt lärande. Detta betyder, enkelt 

uttryckt, att ytlig information och grunda upplevelser omvandlas till djupgående kunskaper och 

förankrade erfarenheter som människan bär med sig livet ut.  

 

Kritiskt tänkande  

Gustavsson (2014) hävdar att bildning och förmågan till kritisk tänkande hänger ihop. Han 

menar att bildning inbegriper en tanke om att kunna se på föremål och företeelser på det stora 

planet och det lilla. Att kunna se på företeelserna, vad det faktiskt är, det lilla, och kunna bredda 

sin syn på det och förstå det ur större sammanhang, det stora. Gustavsson ser på begreppet 

bildning som att kunna undersöka sambandet mellan det allomfattande och det enskilda. 

Gustavsson menar att förmågan till kritiskt tänkande kan komma ur en undervisning som 

applicerar både små och stora perspektiv på företeelser och som erbjuder åsiktsutbyte om vad 

som sammanbinder de båda perspektiven och vad som innebär konflikt dem emellan. 

Gustavssons kriterier för att kunna utveckla kritiskt tänkande är att man givs möjlighet till 

jämförelse. För att människan på riktigt ska kunna få syn på sitt eget behöver hon få syn på det 

främmande i jämförelse med sitt eget. Han menar att detta är något som behöver fortskrida hela 

livet, med nya jämförelser och perspektiv. Precis som med bildning, menar Gustavsson, är 

förmågan till kritiskt tänkande, en oändlig process som är föränderlig. 
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Mötet med det främmande  

Bohlin (2014) tar upp filosofen Hans-Georg Gadamers definiering av bildningsbegreppet. 

Gadamer ser på bildning som en process där människan, vid mötet med något i hennes värld 

främmande, orimligt eller ofattbart, kan nå förändring genom att sammansmältas med detta 

främmande. Vid mötet med det som människan traditionellt inte är van vid uppstår frågor vi 

måste möta och resultatet kan bli att det som dittills varit främmande för oss når ett nytt förstånd, 

ett nytt perspektiv. Därmed uppstår en bildning.  

 

Reflektion och erfarenhet  

Anders Burman (2018) skriver om filosofen och pedagogen John Deweys syn på 

bildningsbegreppet. I Deweys tankar om bildning inom estetik läggs betoning på bland annat 

personlig utveckling, växande och harmoni. Dewey, menar Burman, lade tonvikten på att 

människan i sitt bildningskapande skulle nå en insikt om sig själv och nå kunskapen att kunna 

se sig själv i ett större sammanhang. Lundberg Bouqelon (2014) arbetar med Estetiska 

lärprocesser på Södertörns bildningsprofil med en så kallad estetisk reflektionsstrimma. Hennes 

tankar om bildningskapande är inspirerade av Dewey som menade att när människor undervisas 

genom att plugga in formler, läsa in det andra tänkt och lära sig det utantill går den riktiga 

kunskapen – erfarenheter, prövandet och undersökandet förlorat. Med avstamp i Dewys tankar 

om bildning menar Lundberg Bouqelon att människan behöver sätta ord på sina upplevelser 

och frångå tanken om att kunskap ska kunna överföras från en hjärna till en annan. I sin estetiska 

reflektionsstrimma ligger bildningspotentialen i att studenterna ges möjlighet, via gestaltning, 

att berätta om sina liv och tankar och där med att utveckla en vana att fortlöpande reflektera 

både med sig själva och andra.  

 

Empati och inlevelse 

Coelho Andoril (2005) framhåller gestaltningsarbete som bildande då detta handlar det om att 

sätta värde på andra människors erfarenheter. I ett gestaltande arbete behöver du föreställa dig 

människors olika perspektiv. Coelho Andoril ser på bildning som att förhålla sig empatiskt till 

något, att kunna stå inför andra människor och söka fördjupad förståelse för vilka motiv som 

driver olika människor framåt, och det är en i mångt och mycket det som ett gestaltningsarbete 

innefattar. Coelho Andoril menar att de färdigheter en skådespelare tränar sig till, exempelvis 
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inlevelse, empatisk förmåga, fantasifullhet och originalitet inte är färdigheter som avslutas efter 

utbildningen utan fortgår i människans bildningsskapande.   

 

Chaib (1996) ser amatörteaterskapande utifrån ett pedagogiskt bildningsperspektiv. Även hon 

tar upp att den empatiska förmågan samt inlevelseförmågan utvecklas genom gestaltningsarbete 

då ungdomar som deltar i ett gestaltningsarbete lär sig om mänskligt beteende. Då rollfigurer 

gestaltas i olika känslotillstånd och olika miljöer utvecklar man sin förståelse för andra 

människor och deras beteenden. Chaib menar (1996) att de färdigheter som återfinns i hennes 

resultat utmärks av en framåtrörelse i utvecklingen, något som inte tar stopp vid avslutat 

projekt.  

 

Befrielse och beredskap  

Chaibs (1996) resultat visar att när ungdomar gestaltar roller får de en paus från sig själva och 

det hårda arbetet med skapandet av rollen fungerar som en typ av avkoppling. Chaibs studie 

har visat att i en rollgestaltning, där man får använda sin fantasi och låta tankar flyga fritt kan 

man utveckla en befrielsekänsla. Då man under längre perioder lever sig in i en karaktärs liv 

och miljö framkommer nya tankar, syn på livet och utvecklandet av sina åsikter. Chaibs resultat 

visar även att genom att improvisera tränas teaterskapande ungdomar i att agera improviserat i 

plötsligt uppkomna situationer i övriga livet. Genom träning i improvisation övas en beredskap 

som kan användas i andra sammanhang.  

 

Förståelse för konst 

Hjort (2011) menar att i skolans konstnärliga undervisning ligger fokus på att skolelever lär sig 

att skapa själva. Hjort menar att i ämnet svenska ges elever undervisning i att lyssna, läsa och 

tala och förstå svenska och att det saknas det omfånget i didaktiken inom konstområdena i 

skolan. Hjort menar att skolelever i grundskolan tränas i att med kroppen, fantasin och 

intellektet utöva ex. musik och teater. Den andra delen i didaktiken, delen med att träna sin 

förmåga att kunna se med alla sina sinnen, ha reflekterande samtal av vad man sett och kunna 

skriva om detsamma, försvinner lätt i undervisningen. Hjort vill se att elever erbjuds att ta del 

av professionellt utförda konstformer för att nå ytterligare dimensioner av sitt skapande och 

samt ges möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse av det konstnärliga språket.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultaten av studien under de framträdande teman som uppkommit 

under samtalen. Temana är Upptäcka saker hos sig själv och andra, hitta argument och utveckla 

värderingar, ta vidare sin erfarenhet i andra sammanhang och förståelse för teatern som 

konstform. Efter varje tema analyseras resultatet utifrån studiens centrala begrepp och 

utgångspunkter.  

 

Tema 1 - Upptäcka saker hos sig själv och andra 

Ungdomarna diskuterar vilka lärdomar de generellt kan se att de erhållit genom att arbeta med 

ett flertal olika rollkaraktärer genom åren. Diskussionen är bred och ungdomarna har flera 

tankar. En ungdom menar att man genom att möta karaktärer kan utveckla sin förmåga i hur 

man kan agera i olika situationer och få en förståelse för hur ens ageranden kan uppfattas.  

 

Jag tänker också att man kan utvecklas i hur man vill agera. Liksom man ser 

konsekvenser på ett sätt och kan förstå att ens handlanden kan uppfattas olika. 

 

Någon är inne på att mötet med karaktärer kan få en att hitta saker hos sig själva eller hos andra 

människor. Genom karaktärsarbete kan det finnas gånger då man upptäcker att man känner igen 

sig i karaktärens sätt att tänka eller karaktärens sätt att vara.  

 

Man hittar saker i sig själv och hos andra. I sökandet efter en karaktär kan man hitta 

saker som speglas hos andra. Om man får en karaktär och känner igen sig då kan man 

känna lite ”såhär vill ju jag också vara” eller ”såhär tänker ju jag. 

 

 

Ungdomarna diskuterar om människors, i detta fall fiktiva rollers, olika perspektiv och 

ungdomarna är eniga om att man inte bara kan läsa vad som står i manus eller säga det någon 

annan sagt att man ska säga. Ungdomarna är eniga om att man måste gå in i en rolls perspektiv 

och förstå de andra rollernas perspektiv. Ungdomarna tycker att man för att kunna skådespela 

måste vara öppen.  

 

För att ett teaterarbete ska fungera kan man inte vara i sin lilla box. 

 

En ungdom berättar att när hon arbetar med en karaktär så gör hon ett avbrott från att vara sig själv för 

att gå in i karaktären.  
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När jag spelar någon annan så går jag in i den rollens perspektiv. Jag tar liksom paus 

från mig själv ett tag och kanske får jag andra perspektiv 

 

En ungdom berättar om en upplevelse hon hade när hon spelade en pojke som skulle vara 

väldigt macho och maskulin och endast gilla att spela fotboll. Något hon tidigare stört sig på 

gav en annan upplevelse än innan och hon kunde känna en känsla av att förstå genom att känna 

det i kroppen.  

 

Jag skulle ju vara sådär macho och sitta brett isär med benen. Och jag kände igen det 

hos pojkar jag känner och jag kände liksom att jag mer tyckte att det kändes ju inte så 

bra. Typ som att jag tyckte lite synd om de som måste vara coola. 

 

Ungdomarna diskuterar hur förståelsen för hur ens egna person kan uppfattas kan öka genom ett 

karaktärsarbete. En ungdom berättar att hon en gång spelat en mycket högljudd och framfusig person 

som väldigt gärna ville sälja sina böcker. I arbetet med karaktären fick hon vara mycket fysisk och 

påträngande mot de andra karaktärerna i pjäsen. Hon berättar att hon fick en insikt att hon själv kunde 

ha den stilen gentemot andra ibland och upplevelsen av det gjorde att hon tänkte efter på hur hon själv 

var. 

 

Jag spelade ju den där jobbiga tanten som ville sälja de där självhjälpsböckerna. Hon 

var så framfusig mot alla och högljudd och jag kände liksom när jag spelade att jag 

själv kände igen mig i att vara så. Jag kände verkligen att jag inte kan bete mig så 

mycket så. Alltså inte att jag inte får prata och vara mig själv, men mer sådär 

överdrivet. 

 

Ungdomarna diskuterar skillnaden mellan att sätta sig in i någon annans liv med sin kropp eller 

att läsa om en person. En ungdom menar att det är en stor skillnad på att läsa om en karaktär 

och att spela en karaktär. 

 

Jag tycker det är en enorm skillnad. Man går ju runt och rör sig och känner livet utifrån 

den personen. Är i den personens liv. Man kan läsa om en persons liv men det blir 

något annat när man är den.  

 

Ungdomarna berättar om en föreställning de alla spelat i som handlande om en flicka som 

blev försatt i en obehaglig situation (motvilligt tvingats sitta en intervjusoffa i Live-tv och bli 

intervjuad om sitt liv) av samtliga hon kände. Ungdomen som spelade den utsatta flickan 

pratar om karaktärens utsatthet och hur hon blev förtryckt. Hon fick upplevelsen att bli arg på 

riktigt när karaktären hon spelar blir orättvist behandlad. Flera av ungdomar håller med henne 
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och berättar om likande upplevelser. Någon menar att det är så att spela teater, de känslor och 

beteenden som man ska försöka gestalta är inte helt lätta att undvika att bli påverkade av. 

 

Ibland kan jag känna att jag blir ARG på riktigt om den karaktären jag spelar blir 

behandlad dåligt. Nästan så jag kan skämmas, för att det är ju inte på riktigt. ”Det här är 

inget jag kan skämmas över” Det blir liksom en stark empati för någon man spelar 

 

Ungdomarna pratar om den påverkan de upplever i reaktionen på hur karaktärer blir 

behandlade eller behandlas. Är det en påverkan i den aspekt att man blir påverkad i tankarna 

och att det stannar där eller kan den påverkan göra något som märks i övriga livet. 

Ungdomarna berättar om tillfällen då de upplevt att något som hänt i teaterarbetet har fått de 

att tänka och agera i sitt övriga liv.  

 

Om man spelar en riktigt elak person så kan man få syn på hur de man är taskig mot, 

hur de känner sig. Asså de hände faktiskt mig. Att jag såg någon som blev mobbad i 

skolan och så hade jag precis varit en mobbare, fast på teatern. Och jag blev så arg. Och 

jag brukar annars vara lite blyg sådär att inte våga säga till. Det var som att jag förstod 

något. 

 

Analys av tema 1 

Ungdomarna berättar om insikter man fått om sin egen person genom arbetet med karaktärer. 

Ungdomarna säger sig kunna se sig själva utifrån genom speglingen av karaktärer de arbetat 

med. Genom erfarenheterna de delar drar jag paralleller till vad Burman (2014) återger är 

Deweys syn på bildning. Han menar att en människa, i en bildningsprocess kunde nå en 

överblick över sig själv och få förmågan att se sig själv i ett större sammanhang. Här menar jag 

att karakärsarbetet kan ge ungdomar en insikt om själva och se sig själva utifrån. 

 

Coelho Andoril (2005) menar att arbetet med gestaltning är bildande då personen som gestaltar 

behöver föreställa sig människors olika perspektiv och erfarenheter. Hon menar också att ett 

gestaltningsarbete i sig innebär att man behöver förhålla sig empatiskt inför andra människors 

liv. Av samtalen med ungdomarna framkommer erfarenheten av att gestalta det motsatta könets 

stereotypa uttryck och att efter gestaltningen känna en förståelse man tidigare inte känt. Av 

samtalen framkommer även berättelser om hur man upplevt starka reaktioner i form av ilska 

för att någon man spelar blivit behandlad dåligt. Det empatiska förhållningssättet i att söka 
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förståelse för andra människors motiv och erfarenheter via gestaltning som Coelho Andoril 

framhåller som bildande, menar jag återfinns i ungdomarnas diskussion om upplevelsen att 

sätta sig in i en annan människa livsvärld och röra sig som denne. De starka reaktionerna av 

ilska som ungdomarna beskriver, när de upplevt förtryck i karaktärsarbetet, menar jag tyder på 

att de förhållit sig empatiskt och kunnat uppleva inlevelse för karaktärer som blivit förtryckta.  

 

Tema 2 - Hitta argument och utveckla värderingar  

Ungdomarna berättar om en föreställning de spelade när de var ca 12-13 år. Manuset och 

karaktärerna fick de skapa själva genom improvisation och pjäsen behandlande ojämlikheter 

mellan könen. I gestaltningsarbetet fick de arbeta med statusövningar och undersöka hur killar 

och tjejer stereotypt gick, satt och pratade.  En ungdom berättar att det var hennes första möte 

med den frågan.  

 

Det var första gången jag hörde talas om det här med stereotypa med tjejer och killar 

faktiskt… Vi överdrev så himla mycket. Tjejerna fick göra vissa saker och killarna fick 

göra vissa saker. Och jag tänkte då lite, såhär är det ju inte. Men så kom jag liksom ut i 

riktiga livet och såg att jo, sånt här finns”. 

 

En annan ungdom har likande erfarenheter: 

 

Jag fick större perspektiv. Jag blev påverkad. Jag såg mönster, även om dom inte var 

lika extrema som i pjäsen så kanske man mer fick upp ögonen. Det är ju på många sätt 

så, typ på arbetsplatser. Att man tjänar olika och så. 

 

 

Ungdomarna fortsätter prata om pjäsen och kommer in på rollerna de spelade. En ungdom 

berättar om att hennes roll i pjäsen var en forskare som ville förändra strukturerna och framför 

allt sätta dit en fritidsledare som väldigt gärna ville att tjejer skulle vara på ett sätt och killarna 

på ett annat. Hon menar att hon i rollen fick chansen att utveckla sitt språk och sina argument 

för saker hon i verkliga livet tyckte var viktiga, men hade haft svårt för att säga till om. En 

annan ungdom berättar om en karaktär i pjäsen som spelades av en tjej i gruppen som inte går 

kvar. Den karaktären var en kraftig motståndare till jämställdhet men ungdomen tycker att det 

ändå kan vara bra att prova det extrema för att få den erfarenheten.  

 
Den rollen, hon var ju inte riktigt normal… men jag tycker ändå att hon blev som någon 

förebild. Det kan behövas någon som är lite extrem och att man får prova det. 
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En annan fyller i: 

 
Ja men liksom att man spelar höjden av en extrem åsikt. Man kan få lite perspektiv åt 

båda håll kanske. 

 

Ungdomarna börjar i och med samtalet om pjäsen om könsroller diskutera feminism och en 

ungdom berättar om hennes roll i pjäsen, en ytterligare som avskydde feminism och ville att 

allt skulle vara gammaldags.  

 

Det kan vara bra att spela roller som går helt emot vad man själv tycker. Alltså man 

kanske förstår då, även fast man inte håller med, och jag höll inte med henne alls! 

 

Ungdomarna berättar om en annan pjäs de spelade för ett år sedan, även den skapade av dem 

själva. Pjäsen byggde på deras upplevelser om hur det är att vara tonåring i dagens samhälle. 

De fick utgå både från sina egna berättelser och hur de tänkte sig att andra kunde uppleva det. 

En ungdom som spelade en tonåring vars föräldrar inte lyssnade på henne berättar: 

 

När vi fick skapa vår egen pjäs, den om tonåringar i dagens samhälle. Då tänkte jag 

väldigt mycket på hur jag och mina kompisar har det och när vi sen skulle spela massa 

olika tonåringar så kändes det så viktigt. Jag tänkte till verkligen, på saker som sker. 

Hur hanterar tonåringarna i pjäsen sitt liv? Hur hanterar jag mitt liv? 

 

Ungdomarna diskuterar huruvida karaktärer i pjäser de spelat har påverkat deras åsikter. 

Ungdomarna tycker inte att just åsikter är något de märkt förändring av men en ungdom ger sin 

bild av teaterarbete och åsikter som karaktärer har.  

 

Teater, eller att göra teater gör att man får större syn på allt som händer i en pjäs. Men, 

det kommer ju inte göra att man accepterar allt man spelar. Liksom jag kan spela att jag 

tycker att alla som inte är vita ska skickas ut men jag skulle ju aldrig tycka så själv. 

Men jag kanske kan förstå, eller inte förstå men mer fatta att det finns. 

 

Ungdomarna diskuterar sin syn på vilka pjäser de vill spela. Flera skulle inte vilja spela en pjäs 

som stod för något de själva inte kunde stå för. En ungdom tycker att de beror på. 

 

Alltså om alla här inne var kristna och ville spela en pjäs som hade budskapet att alla 

skulle gå i kyrkan, då skulle jag kunna gå med på att spela det för att jag inte tycker att 

det är så hemskt, även om jag inte tycker så själv. Men skulle alla vilja sätta upp en pjäs 

som hade budskapet att ta bort aborträtten, då skulle jag inte vilja vara med 
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Samtliga ungdomar är överens om att de kan spela roller de personligen inte tycker likadant 

som eller vars värderingar man delar.  

Analys av tema 2 

Lundberg Bouqelons (2014) estetiska reflektionsstrimma, som ingår i skolans bildningsprofil, 

syftar till att studenter skulle få möjlighet att gestalta berättelser om sitt liv och sina tankar och 

därmed nå förmågan att fortlöpande reflektera kring livsfrågor som rör dem själva och andra. 

Av samtalen med ungdomarna framkommer erfarenheter om att deras värderingar och tankar 

om livet och samhället utvecklats genom karaktärsarbete. Särskilt utmärkande verkar vara när 

ungdomarna fått skapa pjäser och karaktärer själva utifrån sin egen verklighet och utifrån 

ämnen som berör deras skapande av värderingar. Bildningspotentialen i detta fall ligger i att 

när ungdomarna getts möjlighet till att skapa pjäser och karaktärer utifrån sin verklighet, har 

detta gett upphov till reflektioner och utveckling av värderingar hos ungdomarna. 

 

Gustavsson (2014) menar att förmågan till kritiskt tänkande hänger ihop med bildning i det 

avseendet att bildning i likhet med kritisk tänkande innefattar förmågan att kunna se på 

företeelser på det stora och lilla planet, samt att kunna undersöka sambandet mellan dessa. För 

att utveckla ett kritiskt tänkande menar Gustavsson att människan behöver ges möjlighet till att 

jämföra det främmande i relation till sitt eget. En liknande definition har Gadamer av bildning. 

Han menar att när en människa sammanflätas med något som i hennes värld är ofattbart och 

främmande och därigenom når ett nytt förstånd uppstår en bildning. I ungdomars berättelser 

om karaktärer och situationer i pjäsen som inte stämt överens med vad de själva anser är rimligt 

och klokt tycks det finnas en öppenhet för att ta sig an och undersöka ”den andra sidans” 

perspektiv. I karaktärsarbetet ges möjlighet till att sammanflätas (sätta sig in i en karaktär) med 

det främmande och ibland ofattbara. Ungdomarna pratar gott om att, genom karaktärer, pröva 

att uttrycka ”extrema” åsikter och handlingar för att själva kunna känna vart de själva står, men 

också få förståelse för åsikten eller handlingen som strider emot deras egen uppfattning.  

Tema 3 - Ta vidare sin erfarenhet i andra sammanhang 

Ungdomarna diskuterar huruvida karaktärsarbete, framför allt inom området att improvisera 

karaktärer, kan ha påverkat dom i sitt vardagliga liv. En ungdom berättar att hon tycker sig ha 

god självdistans och funderar på om det kan ha att göra med hennes erfarenhet av att jobbat 

med olika roller. Hon är inne på att hon själv som person gjort bort sig i sin roll ibland, men 
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upptäckt att det inte gör något och att det kan kännas av i verkliga livet också, gör hon bort sig 

spelar det inte så stor roll. En annan fortsätter resonemanget och menar att roller de spelar ju 

ibland agerar hur märkligt som helst och att det också kan påverka ens erfarenhet av att göra 

lite tokigt eller fel ibland, det är inte hela världen. En ungdom berättar att de under en period 

fick jobba mycket med att improvisera fram roller, både i övningar och inför pjäs. Hon funderar 

på om den erfarenheten kan hjälpa henne i andra sammanhang.  

 
Vi fick ju improvisera väldigt mycket under ett tag. Och sen liksom nånting skulle gå 

fel typ under en presentation eller i ett socialt sammanhang, då kanske man kan tänka 

snabbt eller liksom låtsas som vi gör här, ja att improvisera i andra sammanhang. 

 

En ungdom talar om att hon känner sig mer kreativ generellt och kopplar det till sitt teaterarbete 

 

Jag blir mer kreativ. Just det här som jag sa förut med att skapa från ingenting. Jag gör 

liksom det i andra sammanhang också. Jag kan rita från ingenting typ. Jag tar tillvara på 

”ingenting-kreativiteten”. Känner att det blir okej. Det kommer någonstans ifrån och 

jag vill göra nånting med det. 

Analys av tema 3 

Samtalen visar att det sker reflektioner kring huruvida en känsla av att ha en god självdistans 

kan ha varit teaterarbetets förtjänst, i form av att lära sig att inte ta sig själv på så stort allvar. 

Denna känsla beskrivs som positiv och något som genomsyrar livet i övrigt. Utifrån detta tema 

drar jag paralleller till Chaib (1996) som menar att karaktärsarbete ger ungdomar en paus från 

sig själva och fungerar som avkopplande. Under pausen kan en känsla en av befrielse uppstå, 

vilket jag tycker stämmer överens med erfarenheten om att ha en god självdistans.  

 

Av samtalen framkommer även erfarenheter av att när man spelat karaktärer som gjort bort sig 

eller handlat tokigt så kan det ha speglat av sig på det verkliga livet i form av att man inte tar 

det så allvarligt om man gör bort sig. Ett liknande fenomen som framträder i samtalen är 

erfarenheten i att vara en god improvisatör i sitt övriga liv, om man ställs inför plötsliga 

händelser. Ungdomarna tror att då de under perioder fått improvisera mycket så har det märkts 

i andra sammanhang. Erfarenheterna stämmer överens med Chaib (1996) som menar att 

ungdomar i improvisationsarbetet övar sin beredskap inför andra saker i livet.  

Tema 4 - Förståelsen för teatern som konstform 

Ungdomarna berättar om hur deras intresse för skådespelare och karaktärer i andra 

föreställningar de ser. Exempelvis i skolan eller på fritiden. Att det de sysslar med själva på 
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fritiden, det teaterarbetet som de utför väcker ett intresse för hur teatern som konstform 

fungerar. Ungdomarna tror kanske att det kan skilja sig åt från andra som inte sysslar med teater. 

En ungdom menar att hon alltid vill intervjua skådespelarna för att få reda hur de tänkte när de 

gjorde på ett visst sätt.  

 

Ungdomarna diskuterar hur deras förståelse för teatern som konstform har utvecklats. Det 

spånas kring om det finns en kunskapsskillnad i förståelsen för teater.  

 

Att gå på teater, alltså att se andras. Vi som går på teater vi kan nog se mer hur det 

fungerar. Att se de här små förändringarna, typ som kläder. Eller vad varje karaktär står 

för i budskapet. Man ser djup i rollerna. 

 

En ungdom berättar om hur hennes förståelse för karaktärsarbete, eller teaterarbete över lag, 

utvecklas. Hon märker det genom att det hon gör i teatergruppen också återkommer i ett annat 

teatersammanghang, en frivilliggrupp i skolan. Hon berättar att det hon lär sig i teatergruppen 

på fritiden förs över naturligt till det andra teaterarbetet, utan att hon behöver anstränga sig lika 

mycket.  

 

Alla andra i den gruppen fråga hela tiden ”varför gör vi det här?” Det kändes bra att 

känna liksom ”Det vet jag varför vi gör”. 

 

Analys av tema 4 

Ungdomarna har erfarenheten att de har en förståelse för teaterarbete och teatern som konstform 

som skiljer från andra som inte sysslar med det samma. Ungdomarna ger uttryck för ett intresse 

och en förståelse av vad som ligger bakom skådespeleri och arbetet bakom scenen. De använder 

sina erfarenheter av vad de själva gjort för att undersöka och se hur andra gör och nå en 

helhetsförståelse för konstformen.  Hjort (2011) menar att när elever i en estetisk undervisning 

bara ges möjlighet att skapa själva men samtidigt inte erbjuds reflektera kring skapandet eller 

se på skapandet utifrån alla sinnen försvinner helhetsförståelsen för konstformen. Utifrån 

ungdomarnas erfarenheter och tankar menar jag att ungdomarnas förståelse för teater som 

konstform ökar genom den ständiga reflektionen som sker i deras eget teaterskapande. När de 

möter teaterföreställningar har de, genom sin erfarenhet, utvecklat en helhetsförståelse för 

teaterns utryck. Hjort menar att om elever ges möjlighet att ta del av professionellt utförda 

konstformer och ges möjlighet att sätta det i relation till sitt eget skapande skulle elever nå en 



29 

 

utvecklad förståelse för konstformen samt få en förståelse för dess begrepp. Ungdomarna ger 

uttryck för att känna en självsäkerhet i sin förståelse för vad teaterövningar gör och av vilka 

orsaker man gör dem. Av samtalen om erfarenheter från att ha sett på teater framkommer inte 

huruvida ungdomarna talar om professionellt utförd teater, men i samtalen utläser jag en 

förståelse för teaterspråket och ett utvecklat sätt att sätta sitt eget skapande i relation till någon 

annans.  
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DISKUSSION  

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera studiens resultat i relation till studien syfte, förslag till 

vidare forskning samt diskutera val av metod och tillvägagångsätt.  

Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka på vilka sätt teaterarbete, inriktat 

på karaktärsarbete kan verka bildande för ungdomar som valt att syssla med teaterverksamhet 

på sin fritid. Denna studiens resultat visar att de framträdande bildningsvärdena i 

karaktärsarbetet är att finna insikter och förståelse om sig själv och andra människor, utveckla 

värderingar och argument, kunna ta vidare sin erfarenhet i andra sammanhang samt utveckla 

en förståelse för teatern som konstform. I studien valde jag att se på ungdomars teaterskapande 

som en estetisk lärprocess. I uppstarten av denna studie drog jag inga självklara paralleller 

mellan den estetiska lärprocessen och begreppet bildning. Under studiens gång har jag insett 

att de hänger samman i den aspekt att både estetiska lärprocesser och bildning beskrivs som en 

framåtrörelse. En kunskap eller lärdom som uppstår hos en människa som har chans att finnas 

kvar hos denne och kunna utvecklas och fördjupas. Burman (2014) talar om bildning som ett 

livslångt lärande och i litteraturen om estetiska lärprocesser kan vi även där se en syn på att det 

lärande som uppstår genom estetisk utförande inte avstannar efter avslutat arbete, utan kan 

fortgå i människan. Under studiens gång har jag därför funnit att bildning och estetiska 

lärprocesser går i mångt och mycket ihop då de båda talar om framåtrörelse och en utveckling 

som inte avstannar. Genom att se på ungdomarnas teaterskapande som en estetisk lärprocess 

gav det mig en ingång i att se på teaterskapandet som ett lärande för att sedan undersöka vilken 

typ av lärande det kunde innebära. Detta menar jag är ett teoretiskt resultat. 

 

Burman (2014) menar att den estetiska lärprocessen fungerar som ett lärande som kan uppstå 

när en person skapar, får erfarenheter av att skapa och/eller mottar olika typer av skapande. Det 

lärande Burman skriver om, är det jag vill mena att mitt resultat visar. Lärandet i detta fall är 

de bildningsvärden som framträtt i samtalen om karaktärsarbeten.  Roos (2014), i likhet med 

Coelho Andoril (2005) och Chaib (1996) är inne på att de visdomar som kan uppstå under ett 

gestaltningsarbete inte stannar för stunden utan har potential att finnas kvar efter att arbetet är 

avslutat. Denna studies resultat visar att den estetiska lärprocessen som teaterskapande 

ungdomar genomgår ger ett brett lärande som sträcker sig längre än bara lärande för stunden. I 
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samtalen med ungdomarna framkommer berättelser om kunskaper och erfarenheter man erhållit 

genom att delta i teaterarbete och som märks av i det övriga livet. Malby (2014) lyfter upp, i 

syfte att beskriva sin syn på estetiska lärprocesser, att människan bär på erfarenheter och 

kunskaper som ännu inte artikulerats eller kommit upp till ytan. Genom det gestaltande arbetet 

kan dessa få upptäckas och synliggöras. Denna studies resultat visar att ungdomarna har 

erfarenheter av att genom att känna en karaktär i kroppen, funnit insikter de tidigare inte haft. 

Exempelvis i karaktärsarbetet där det motsatta könets stereotypa uttryck skulle gestaltas. 

Genom den estetiska lärprocessen i karaktärsarbetet har kunskaper som tidigare inte funnits 

artikulerade medvetandegjorts i ungdomarna.  

 

Josephson (2014) presenterar ett perspektiv på en estetisk lärprocess där man använder sig av 

forumteater i syfte att motverka förtryck. I ungdomarnas teatersammanghang används inte 

teatern i syfte att motverka förtryck, men i relation till Josephsons beskrivning av användandet 

av forumteater visar studiens resultat att ungdomarnas teaterarbete fungerar på ett liknande sätt. 

Ungdomarna har beskrivit sina reaktioner och känslor när de hamnat i situationer där karaktärer 

de spelat blivit dåligt behandlande eller när de själva spelar karaktärer som behandlat någon 

illa. Erfarenheten från arbetet med karaktärer och situationer i jobbiga situationer tycks ha varit 

att ungdomarna reflekterat över förtryck och dålig behandling. I forumteater, beskriver 

Josephson, får publiken ropa stopp när de upplever en förtryckande situation i scenen. I 

ungdomarnas teaterskapande ropar de inte stopp under scenerna men jag vill likna de känslor 

och reflektioner som ungdomarna beskrivit som ett slags inre ”Stopp”. I den estetiska 

lärprocessen i ungdomarnas teaterskapande ska inte syftet vara att motverka förtryck men 

utifrån resultatet vill jag se erfarenheterna och lärdomarna om motverkandet av förtryck som 

ett slags bieffekt.  

 

Resultatet i min studie går i samma linje med tidigare studier som gjorts om ungdomars 

teaterskapande. Studier som Chaib (1996), Österlind (2011) och Hughes &Wilson (2004) 

visade att teaterskapande verkar gott på ungdomars personliga och sociala utveckling. Min 

studie tittade på bildningsvärdena i karaktärsarbetet och resultatet likar flera av de resultat som 

framträtt i tidigare studier. Exempelvis ökad empati och inlevelse, förmåga till öppet sinne och 

övning av sin beredskap. Man hade kunnat diskutera min studie som överflödig, just med tanke 

på likheterna med tidigare studiers liknande resultat. Jag vill dock mena att min studie som 

riktade in sig på karaktärsarbetet kunde finna ett par ytterligare dimensioner av lärande, utöver 
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de som funnits i tidigare studier. Exempelvis i temat om hur helhetsförståelsen för teater som 

konstform har utvecklats genom att själv delta i teaterarbete samt att den kreativitet som 

utvecklas i arbetet med karaktärer kan ge ingångar till att vara mer kreativ i andra sammanhang. 

Man kan också diskutera om jag i min undersökning har letat efter positiva resultat eller 

bekräfta det som redan gjorts på området. Jag vill mena att jag visserligen hade en föraning om 

att studiens resultat skulle visa på olika former av lärande i karaktärsarbetet men inte vilka 

bildningsvärden som skulle framträda.  

 

Studier som gjorts på området samt min egen ger en enbart positiv bild av teaterskapande. Det 

finns inga så kallat negativa aspekter att finna i resultaten. Detta kan nog bero på att 

ungdomarna jag pratat med, samt deltagarna i tidigare studier, själva valt att syssla med teater 

på fritiden. De positiva resultaten kan också bero på att jag valde att genomföra samtal med 

min egen teatergrupp. Den redan goda dynamiken i gruppen och att vi känt varandra länge kan 

ha bidragit till att samtalen handlade mycket om positiva saker ungdomarna tagit med sig. Att 

ungdomarna har mig som ledare kan ha bidragit till att de ville säga ”bra saker” och gjort en 

stor ansträngning i samtalen. Jag kan ana att resultatet i min studie sett något annorlunda ut om 

jag genomfört gruppsamtal på ex. en skola som hade haft teaterprojekt som var obligatoriskt. 

Utgångspunkten i min studie var att teaterarbetet är självvalt och man kan därför inte se 

resultatet som något generellt som skulle gälla ex. teaterskapande ungdomar i skolverksamhet.  

 

Resultaten av denna studie har varit positivt överraskande för mig. Inte bara i aspekten att 

resultaten visade ”bra saker” utan också för att erfarenheten av studien gett mig nya insikter. 

Innan studiens genomförande kände jag en oro över att undersökningsfrågorna var något 

komplexa för åldersgruppen. I efterhand får jag erkänna att min oro inte hade fog då 

ungdomarnas förmåga att reflektera och bjuda på sina tankar överträffade mina förväntningar. 

Ungdomarna har i efterhand beskrivit samtalen som mycket berikande även för dem och att de 

upplevt att de känt sig upplyfta av att ha fått sätta ord på hur de upplever teaterarbete. Denna 

studie har gett mig en insikt, i egenskap av blivande teaterpedagog, att sådana här samtal är 

relevanta även i sammanhang där man inte genomför en studie. Jag ville i studien titta på 

bildningsvärden i karaktärsarbetet och utöver de bildningsvärden jag fann, kan jag också se ett 

bildningsvärde i att ungdomarna fick möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter och lyssna till 

varandra - en lärprocess och bildningsprocess i sig. 
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Området har stor forskningspotential. Med tanke på det stora antalet ungdomar som sysslar med 

teater finns det förvånansvärt lite studier som gjorts på området utifrån ett ungdomsperspektiv. 

Förslag till vidare forskning hade kunnat vara att undersöka ungdomars teaterskapande utifrån 

ett konstnärligt perspektiv. Hur tänker ungdomar om den konstnärliga processen och vilka 

konstnärliga delar i teatern är de som ungdomarna anser vara mest relevanta och minst 

relevanta?  

Metoddiskussion  

I denna studie valde jag att använda mig av fokusgruppssamtal. I relation till studiens syfte är 

jag mycket nöjd med valet att samtala med ungdomar i grupp och inte enskilt. Till en början 

hade jag tänkt att intervjua ungdomar enskilt, men det jag tror hade gått förlorat då är 

ungdomarnas inverkan på varandra, i positiv bemärkelse. Wibeck (2010) menade att det sociala 

sammanhanget som fokusgruppssamtal innebär, kan ge nya idéer och upptäckter vilket kan 

skapa djupare dimensioner i samtalen. Den aspekten är något jag verkligen upplevde var 

utmärkande i samtalen med ungdomarna. I gruppsamtalen gavs det möjlighet att lyssna på 

varandras erfarenheter för att sedan fylla i med sina egna utifrån vad personen innan hade sagt. 

Det som däremot hade kunnat lyfta och fördjupa materialet är att jag kunde haft efterföljande 

enskilda samtal efter de genomförda gruppsamtalen. Under samtalen uppkom det ibland 

intressanta spår från enskilda ungdomar som kunde tendera att försvinna då någon annan 

började leda in samtalet på annat. Det kunde därför varit av värde att med hjälp av enskilda 

intervjuer vid senare tillfälle, för att fånga upp intressanta spår som tappades bort i 

gruppsamtalen. 

 

Jag tror att mitt val av att välja en redan existerande grupp kan ha bidragit till deltagarnas 

upplevelse av att samtalen var berikande och upplyftande. Då samtalen tenderade att handla om 

situationer och händelser de upplevt tillsammans bidrog det till att samtalen fungerade 

inkluderande för samtliga. Hade jag valt att träffa ett urplock av ungdomar som inte känt 

varandra sedan tidigare är jag osäker på om samtalen skulle blivit av samma dynamik. Självklart 

hade det gått att genomföra studien på det viset men det som hade gått förlorat då är de samlade 

gemensamma erfarenheterna av saker ungdomarna upplevt tillsammans.  

 

Dahlin- Ivanhoff (2015) skriver om betydelsen av gruppledarens funktion i fokusgruppsamtalen 

och menade att uppgiften inte var att fungera som intervjuare utan snarare understödja 
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samspelet mellan deltagarna. Jag valde att inta en relativt passiv roll i samtalen i den 

bemärkelsen att jag endast ställde frågor samt en del följdfrågor. En del tillfällen hände det att 

samtalen började handla om helt andra saker än det jag frågat om, och vid de tillfällena gjorde 

jag valet att inte avbryta eller styra om, utan inväntade avslut. På ett sätt tänker jag att det hade 

varit positivt att jag intagit en lite mer ledande roll i samtalen, dels för att det ibland kunde vara 

svårt att komma tillbaka till ämnen, dels för att samtalen blev längre och något uttröttande för 

ungdomarna ibland. På ett annat sätt tror jag att det hade varit sämre om jag intagit en mer 

ledande roll då det kunnat vara en risk i och med att jag i vanliga fall är ungdomarnas 

teaterledare. Det är visserligen inte så att jag är kraftfullt styrande som pedagog eller regissör 

åt ungdomarna men det är ändå en tydlig ledarroll. Därför tror jag att det var bra att bryta den 

rollen ordentligt i detta sammanhang och verka mer i bakgrunden i samtalen.  

 

Avslutande kommentar 

Jag är otroligt tacksam för vad denna studie givit mig personligen. Slutligen vill jag 

uppmärksamma att det finns ett behov av att ungdomars röster i ungdomskonstnärlig och 

pedagogisk forskning fortsättningsvis ska få en större roll. Genom studien ser vi också att 

ungdomarna lyfter fram solidariska insikter, vilka jag vill lyfta fram i en tid då 

samhällsutvecklingen kan uppfattas mörk.   
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Vad tänker ni att man kan lära sig av att jobba med karaktärsarbete? 

 

Har ni några erfarenheter om något ni lärt genom karaktärsarbete? 

 

Hur skulle ni beskriva att man kan utvecklas genom karaktärsarbete? 

 

Påverkar karaktärsarbetet er på något sätt? 
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Bilaga 2 mail till föräldrar 

Hej! Hoppas allt är bra! Jag studerar nu mitt sista år på teaterpedagogprogrammet och ska 
nu sista terminen skriva en C-uppsats. Jag har som ämne att skriva om ungdomars 
upplevelser av att delta i karaktärsarbete. Jag har tänkt att med ungdomsgruppen ha 
gruppsamtal om detta ämne vid tre olika tillfällen. Dessa samtal kommer att spelas in, Alla är 
självklart anonyma och inga svar kommer kunna härledas till personen eller gruppen. Jag har 
pratat med ungdomarna och samtliga tycker det låter intressant och vill vara med. 
 
Skulle det vara så att ni har frågor till mig om samtalen eller eventuella motsättningar nås jag 
på telefon eller mail.  
 
Samtalen kommer vi ha på lektionstid. Dessa tillfällen tas inte av de tillfällena ungdomarna 
har rätt till, utan jag kommer att lägga till de lektionstimmar som faller bort i och med 
samtalen, ca 2 h.  
 

 

 


