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Sammanfattning av uppsatsen:  

Den här undersökningen behandlar rollsättning inom ramen för gymnasieskolans estetiska 

program med inriktning teater. Syftet med studien är att belysa vilka överväganden 

teaterlärare gör vid rollsättning. Studien har sin utgångspunkt i frågan om alla kan spela allt 

och konkretiseras genom att undersöka vilka överväganden teaterlärare gör vid rollsättning. 

Teater handlar om gestaltning med hjälp av olika tecken och de karaktärer som en 

skådespelare gestaltar kan därmed förstås som en form av representation. Insamlad data 

analyseras genom en tematisk analys och med hjälp av begreppen representation och 

teatertecken. I den tematiska analysen utkristalliserades följande tre teman: Rätt utmaning 

leder till rätt utveckling, Gruppen och individen samt Pedagogik eller konstnärlig kvalité. 

Genom att belysa vilka överväganden teaterlärare gör vid rollsättning med hjälp av 

begreppen representation och teatertecken visar resultatanalysen bland annat att 

rollsättning har en viktig roll i att skapa förutsättningar för elevernas utveckling som 

skådespelare. Medveten rollsättning leder till förståelse för teaterteckens betydelse samt 

sambandet mellan tecken och representation. 
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INLEDNING  
 

Att påstå att alla kan spela allt är både inkluderande och problematiskt. Att påstå att alla kan 

spela allt är inkluderande på det sättet att det öppnar upp teaterscenen för vem som helst att 

gestalta vem som helst. Påståendet är också problematiskt då det kan tolkas som att alla 

grupper i samhället inte behöver representeras på scenen genom skådespelare, det räcker med 

att skådespelarna gestaltar karaktärer som representerar publiken. Jag tycker att påståendet att 

alla kan spela allt är väldigt intressant då det i mångt och mycket speglar dagens samhälle. I 

samhället finns det olika grupperingar som inte alltid finns representerade inom till exempel 

teatern. Men spelar det någon roll? En av frågorna som tas upp i uppsatsen är om detta 

verkligen är ett problem. Om alla kan spela allt spelar det väl ingen roll vem som står på 

scenen? Var går då gränsen för vem som får spela vem? 

 

I dagens samhälle är kultur och scenkonst lättillgängligt och når ut till en bred publik, det 

skapar utmaningar för till exempel rollsättning. För att en publik ska känna sig representerad 

på scenen och identifiera sig med skådespelare så väl som karaktärer och rollgestaltningar på 

scenen är frågan om rollsättningen bör inkludera hela samhället. Detta är komplext då det 

inom konsten, och speciellt teatern ofta handlar om att gestalta någon. En skådespelare spelar 

således sällan sig själv, och teater kan därmed betraktas som en representationspraktik.  

 

Om man istället ser det utifrån de historier som berättas och vem som får representera till 

exempel hjälten eller skurken så handlar det helt plötsligt om vem som får representera vem. 

Då handlar det inte om att bredda skådespelarkåren med skådespelare som representerar fler 

grupper i samhället utan mer om att utbilda redan aktiva skådespelare till att kunna använda 

tecken som tolkas som en representation.  I uppsatsen beskrivs det till exempel att det är 

viktigt för regissörer att medvetet tänka på hur rollsättning går till och vem som får spela och 

representera vem. Även inom skådespelarutbildning är det viktigt att elever får utmanas i att 

spela olika slags roller, dels för sin egen utveckling men också för att medvetandegöra de 

normer som finns i dagens samhälle gällande vem som får spela och representera vem.  

Denna studie fokuserar på förståelsen för representation utifrån teatertecken. Fokuset ligger 

alltså på att undersöka teaterlärares överväganden vid rollsättning och att belysa dessa utifrån 

idéer om tecken och representation.  
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PROBLEMOMRÅDE 
 

Utan en publik blir det ingen teater. Inom teatern är publiken det som fullbordar cirkeln och 

skapar den tvåvägskommunikation som är avgörande för teatern som medium. Utan publiken 

skulle teatern inte vara teater och det som berättas på scenen skulle gå förlorat (Spolin, 1999). 

För att en publik ska ta till sig och drabbas av det som berättas på scenen är det viktigt och i 

många fall avgörande att publiken kan identifiera sig med det som berättas på scenen. Och 

vad är det som gör att publiken kan identifiera sig? Det har bland annat med rolltolkning och 

representationen bland skådespelarna att göra. Om publiken inte känner sig representerad kan 

det vara svårt för publiken att identifiera sig med det som berättas och det sker då en 

distansering mellan publiken och det som berättas vilket gör det svårt för publiken att ta till 

sig det som berättas (Loman, 2016).  

 

Detta kan lösas genom att antingen bredda skådespelarkåren så att den inkluderarar fler av 

olika etnicitet, kön och funktionsvariation eller att skådespelare tränas i att använda 

teatertecken för att representera fler grupper i samhället oavsett vilken skådespelare det är 

som gestaltar karaktären. Här kan skådespelarutbildningen vara en del av utvecklingen genom 

att dels öppna upp för fler att utbilda sig inom teater och dels genom att medvetet utmana 

rådande normer (Syler & Chen, 2017). Genom att göra medvetna val inom till exempel 

rollsättning kan elever och studenter bredda sin representationsrepertoar (Herrera, 2015). 

 

Den här studien fokuserar på rollsättning och specifikt rollsättning inom gymnasiets estetiska 

program med inriktning teater. Valet att undersöka gymnasiets estetiska program med 

inriktning teater gjordes på grund av att det finns tydliga mål och krav som eleverna behöver 

nå upp till. Detta görs bland annat genom att eleverna jobbar med olika föreställningar. 

Eleverna ska bland annat utvecklas i sina ”färdigheter i att använda kroppen och rösten som 

sceniska uttrycksmedel” och ”färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med 

en publik” (Skolverket, 2011, s 1). Dessa färdigheter utvecklas bland annat genom att 

eleverna får testa på olika rolltolkningar och introduceras till olika genrer och 

skådespelartekniker. Studien har ett lärarperspektiv och undersöker lärares syn på rollsättning 

i förhållande till elevernas utbildning inom teater. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att belysa vilka överväganden teaterlärare gör vid rollsättning. Detta 

görs genom att svara på följande frågor: 

 

- Vilka aspekter menar lärare är viktiga respektive oviktiga vid rollsättning? 

- Hur arbetar lärare med att bredda och/eller specialisera elevers kunskap inom 

skådespeleri? 

- Hur kan teaterlärares överväganden vid rollsättning förstås utifrån begreppen 

representation och teatertecken? 

 

Den första frågan fokuserar på processen kring rollsättning och hur lärare tänker vid 

rollsättning av olika föreställningar. Den andra frågan fokuserar på elevernas lärande och hur 

rollsättning kan användas som ett medel till att bredda respektive specialisera elevernas 

kunskap inom skådespeleri. Den tredje och sista frågan fokuserar på att fördjupa förståelsen 

av lärares övervägande vid rollsättning genom teoretiska begrepp. Sammantaget ger dessa 

frågor mig goda förutsättningar att belysa de överväganden teaterlärare gör vid rollsättning. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Här presenteras bakgrund och tidigare forskning tematiskt. Här nedan presenteras teater som 

ämne inom gymnasieskolan. Därefter lyfter jag fram vissa av de kunskapskrav som ställs 

inom gymnasieskolans teaterundervisning som relaterar till rollsättning. Sedan lyfter jag fram 

några aspekter på teater och undervisning, och teater och tecken. 

 

Teater inom gymnasieskolan 
 

Enligt ämnesförklaring i ämnet teater på gymnasieskolan handlar teater om ”mötet mellan 

aktörer och publik, här och nu.” (Skolverket, 2011, s 1). Undervisningen syftar till att 

eleverna ska utveckla sina kunskaper om berättelsen, berättaren och rummet som är teaterns 

tre hörnstenar. Skådespeleri, regi och dramatik är några av de uttryck som används i samband 

med vad eleverna ska utveckla för kunskaper, detta görs i samspel med en publik (Skolverket, 

2011). Eleverna ska genom att arbeta kollektivt träna sin lyhördhet och ta initiativ. I 

ämnesbeskrivningen är det ett stort fokus på färdigheter, förmågor, kunskaper och förståelse 

(Skolverket, 2011).  

 

Teater och kunskapskrav 
 

I kunskapskraven för Scenisk gestaltning 1, Scenisk gestaltning 2 och Scenisk gestaltning 3, 

som är de kurser där eleverna först och främst skådespelartränas, ska eleverna i de lägre 

kraven ”gestalta med tillfredsställande resultat några enkla uttryck” medan de i de högre 

kraven ”gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck” (Skolverket, 2011). De ord som 

återkommer i kunskapskraven är just orden enkla och komplexa. Dessa ord skulle kunna 

tolkas som att det enkla ligger nära skådespelaren och då krävs det inte lika komplexa 

gestaltningar. Det enkla kan också ligga i att gestalta en karaktär som är så att säga två-

dimensionell, alltså enkel och inte så komplicerad. En komplex gestaltning skulle kunna 

tolkas som en gestaltning som ligger längre ifrån skådespelaren och som kräver en fler-

dimensionell gestaltning av en karaktär. Utifrån detta är det möjligt att påstå att 

undervisningen syftar till att utöka elevernas möjligheter att gestalta olika karaktärer och 

därmed även att bredda det jag väljer att benämna som deras representationsrepertoar. 
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Teater och undervisning 
 

Att arbeta med teater inom gymnasieskolan handlar dels om att arbeta med ett konstnärligt 

fokus, och dels ett pedagogiskt fokus (Remfeldt, 2011). När lärare arbetar med ett konstnärligt 

fokus läggs vikten vid produkten och om lärare arbetar med ett pedagogiskt fokus ligger 

vikten snarare på elevernas utveckling (Gonzales, 1999). Här ligger ansvaret enligt Remfeldt 

(2011) på läraren, det är alltså upp till läraren vad fokus ska läggas vid. Remfeldt (2011) 

beskriver teaterlärarkåren som en blandning av allt från utbildade teaterlärare till de som är 

skådespelare utan pedagogisk bakgrund eller utbildning. Den spridningen gör att 

undervisningen ser olika ut på olika gymnasieskolor även om de arbetar med samma kursmål 

och kunskapskrav. Som tidigare nämnts ligger alltså fokus på olika saker beroende på vem 

som är lärare, men gemensamt för lärarna är att elevernas lärande är viktigt. En del lärare har 

ett lärarperspektiv i sitt lärande, med det menas att det är fokus på att överföra den kunskap 

som läraren har till eleverna. Andra lärare har ett elevperspektiv på sin undervisning och då 

ligger fokus på elevernas lärande (Remfeldt, 2011).  

 

För de allra flesta lärare är föreställning en del av lärandet och med det blir rollsättning en 

viktig del av undervisningen. Som tidigare beskrivits finns det två olika sätt att se på 

undervisningen och detta speglas även i rollsättningen. En del lärare rollsätter utifrån vad som 

blir bäst för föreställningen, andra efter vad som gör att eleverna utvecklas mest (Remfeldt, 

2011). Gonzalez (1999) poängterar att en elev inte ska få en viss roll för att det är elevens tur 

eller att den bästa eleven inte ska få den bästa rollen, som oftast är huvudrollen. Här är det 

även viktigt att läraren får elevernas förtroende, detta oavsett hur involverade eleverna är i 

rollsättningen (Gonzales, 1999). 

 

Teater och tecken 
 

Att använda sig av specifika tecken inom teatern var länge det vedertagna sättet, till exempel 

var den girige mager och hjälten stark (Bergström, 1988). Heed (2002) förklarar teatertecken 

genom en anekdot om en person i publiken som blir så upprörd när en skådespelare dödar en 

annan skådespelare att hen dödar skådespelaren. Detta är med största sannolikhet dock enbart 

en anekdot och vandringssägen, men det visar på att teatertecknens funktion är att skapa en 

värld som publiken kan känna igen sig och engagera sig i. Det är alltså skillnad på ”tecken 
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och den faktiska företeelsen” (Heed, 2002, s 11). Med detta menar Heed (2002) att det som 

händer på scenen endast är en verklighet på scenen, i den skapade verkligheten. 

 

Skådespelaren som tecken 
 

Wiberg summerar en skådespelares redskap till skådespelarens kropp, fantasi och erfarenhet. 

”För att ge rollen liv handlar det om att hitta något hos dig själv som du kan lyfta fram och 

använda” (Wiberg, 2009, s 128.). Den roll som skapas av skådespelaren utgår från 

skådespelaren själv och skådespelaren hämtar drag och tecken hos sig själv som är 

gemensamma med rollen. Wiberg (2009) menar att det är viktigt att gå ut och skaffa sig 

erfarenhet genom att studera andra människor. Genom att studera andra kan skådespelaren 

plocka upp tecken och rörelsemönster som hjälper till i att skapa en roll.  

 

Diderot (1959) förklarar skådespelarens uppgift som att återge yttre tecken för känslor, alltså 

är det inte skådespelarens uppgift att frambringa känslor i sig själv utan att återge tecken för 

känslor som glädje, sorg osv. Diderot (1959) ifrågasätter också vad som kan kallas som äkta 

inom teatern, att det inte handlar om att spegla verkligheten utan om att framställa en handling 

genom en rad tecken som publiken i sin tur tolkar. Det har också skrivits handböcker i hur en 

skådespelare ska använda till exempel gester för att återge en känsla av glädje eller sorg 

(Heed, 2002). Även Brecht (1966) poängterar att en skådespelare aldrig blir den roll hen 

spelar utan att skådespelaren genom en serie tecken föreställer någon annan.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Här nedan förklaras de begrepp som används för att förstå och sedan analysera resultatet. De 

begrepp som används är representation och teatertecken. Dessa begrepp används för att 

möjliggöra en fördjupad förståelse av teaterpedagogernas överväganden vid rollsättning. 

 

Representation 
 

” We know how to see characters on the stage because they make themselves visible within 

acknowledged conventions of representation” (Graver, 1997, s. 221). Det Graver (1997) pekar 

på här är skillnaden på skådespelarens och karaktärens närvaro på scenen. Det komplexa inom 

teatern är att skådespelaren och karaktären är närvarande på scenen samtidigt och att en 

skådespelare aldrig kan gå ur sig själv och in i en annan karaktär. Det skådespelaren gör, hur 

hen pratar och kommunicerar, klär sig och relaterar till andra som befinner sig på scenen 

representerar något som publiken i sin tur tolkar. Graver (1997) menar också att ett 

framträdande betyder något först när det tolkas och för att ett framträdande ska kunna tolkas 

behöver det finnas en publik. Tolkningen görs sedan utifrån den verklighet och erfarenhet 

publiken bär med sig in i det universum som skapats för föreställningen.  

 

Hall (1997) menar på att representation är en grundläggande del i hur något betydelsefullt 

skapas och det innefattar bland annat tecken och bilder som står för eller representerar saker. 

Hall förklarar representation på två sätt. För det första är representation något som används 

för att beskriva eller skildra något. För det andra betyder representation att symbolisera, att stå 

för, ett prov på eller ett substitut för något. Enligt Hall (1997) finns det olika system för 

representation. Hall (1997) menar att alla människor bär med sig ett koncept eller en mental 

representation som tolkar det vi ser, hör och upplever. Genom det systemet kan vi tolka och 

ge mening till det vi ser, hör och upplever. Eftersom detta är ett system vi bär med oss är det 

ett tolkningssystem som är unikt för varje individ. Trots detta finns det många likheter mellan 

hur olika individer tolkar samma upplevelse, detta på grund av att vi är en del av samma 

kultur. Ett exempel på representation som Hall ger är att ett ritat får inte är ett riktigt får, utan 

det representerar ett riktigt får. Det ritade fåret är alltså ett tecken för ett riktigt får. På samma 

sätt är ordet får är inte heller ett riktigt får utan en representation av ett får.  
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Teatertecken 
 

Allt inom teatern är tecken som tolkas av publiken som sedan skapar sig en uppfattning av 

vad som sker (Kowzan, 1982). Kowzan (1982) menar på att teatertekniken är så djupt rotad i 

det verkliga livet att det är snudd på omöjligt att inte läsa in naturliga tecken i en 

teaterföreställning. Naturliga tecken kan vara hur en skådespelare står, går och pratar privat. 

Vi har alla olika yttre tecken som är kopplade till vår person, dessa tecken är både medvetna 

och reflexartade.  Kowzan (1982) menar att inom teatern finns det både naturliga och 

artificiella tecken. Ett naturligt tecken kan till exempel vara en äldre person som med sin 

redan darrande stämma, det naturliga tecknet, spelar en äldre person. Samma tecken använt av 

en yngre skådespelare blir ett artificiellt tecken. Tecknet för en äldre karaktär är då den 

darrande rösten som för den äldre skådespelaren finns naturligt, medan den yngre 

skådespelaren själv behöver skapa det. Om den äldre skådespelaren skulle spela en ung 

karaktär behöver då den äldre skådespelaren skapa artificiella tecken för att gestalta detta så 

att publiken kan se en representation av en ung karaktär. 

 

På scenen är både skådespelaren och karaktären närvarande samtidigt (Graver, 1997). Rent 

historiskt har regissörer därför haft olika syn på huruvida skådespelare ska synas ute i 

samhället eller om de endast ska hänge sig åt konsten (Bogatyrev, 1977). Bogatyrev (1977) 

förklarar det med att publiken kan ha svårighet att se en skådespelare i roll om publiken har 

sett skådespelaren som privatperson. Skådespelaren är alltså bärare av vissa tecken som 

publiken kopplar med skådespelaren som person (Graver, 1997). Inom teatern är det viktigt 

att de tecken som kopplas till personen försvagas medan de tecken som skapar karaktären blir 

starkare. 
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METOD 
 

Här nedan följer en presentation av metodval, urval och studiens genomförande. De 

forskningsetiska ställningstaganden som gjordes presenteras också. 

 

Metodval 
 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp som 

innefattar intervjuer, observationer och textanalys. Hartman (1998) beskriver begreppet 

kvalitativ och menar på att det bland annat står för att man vill undersöka hur något är 

utformat eller skapat, eller vilka egenskaper någon eller något har. Hartman (1998) förklara 

kvalitativa undersökningar som att de ” […] karakteriseras av att man försöker nå förståelse 

för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 1998, s 239). Genom att 

använda sig av kvalitativ metod vill forskaren nå en förståelse för livsvärlden som undersöks 

(Hartman, 1998). Valet av kvalitativ analys gjordes på grund av att studiens syfte fokuserar på 

teaterlärares uppfattningar om och överväganden kring rollsättning. Avsikten med studien är 

alltså att skapa förståelse för hur teaterlärare tänker kring rollsättning inom gymnasieskolan, 

som i denna studien är den livsvärld som undersöks. 

 

Intervju 
 

Inom den kvalitativa analysen föll valet på semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom de både bygger på förutbestämda frågor och 

möjligheten för den som intervjuar att ställa följdfrågor till följd av det informanten svarar på 

frågorna (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuguiden utformades efter studiens frågeställningar 

och samma fråga ställdes flera gånger med lite olika vinkel för att ge informanterna möjlighet 

att ge så kompletta svar som möjligt (se exempel på detta i bifogad intervjuguide, bilaga 1). I 

slutet av intervjun gavs informanterna möjlighet att svara mer ingående på det jag funnit varit 

genomgående under intervjun. Informanterna gavs också möjlighet att själva bidra med 

synpunkter. Vid intervjutillfället låg fokus på att informanterna skulle svara på frågorna, 

informanterna gavs mycket utrymme eftersom det är deras röst skulle vara den som 

dominerade. Under studien genomfördes en intervju per informant på ca 30 minuter per 

intervju. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. 
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Urval 
 

De tilltänkta informanterna kontaktades via mail och all kommunikation gällande intervjun 

sköttes via mail. De informanter som initialt kontaktades var också de informanter som sedan 

intervjuades. Det har inte ställts några specifika krav på till exempel erfarenhet eller 

utbildning bland de informanter som har tillfrågats. Det enda krav som ställdes var att de 

undervisar inom gymnasieskolans estetiska program med inriktning teater. Av fyra 

kontaktade informanter valdes tre ut till att medverka i studien. Urvalet gjordes enbart efter 

hur snabbt informanterna svarade på förfrågan om att vara med i studien och har inget att göra 

med om de passade bättre eller sämre att delta i studien. I avsnittet om forskningsetiska 

ställningstaganden står det mer om hur bland annat personuppgifter har behandlats under 

studien. Informanterna har intervjuats via telefon, Skype och i ett fall på informantens 

arbetsplats. På grund av att informanterna bodde på olika platser under tidsperioden för 

studien var det enklare att inte möta informanterna på plats (Ahrne & Svensson 2015).  

 

Analys 
 

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Under transkriberingen fokuserade 

jag på vad informanterna sa inte hur de sa det. Efter att transkriberingarna var klara gjordes en 

tematisk analys av materialet för att se vilka gemensamma teman som framkom i de olika 

intervjuerna. En av fördelarna med att använda sig av tematisk analys är att den är flexibel. 

Med en tematisk analys identifieras och analyseras mönster och teman i ett material (Braun & 

Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) framhåller fördelen med att en tematisk analys, till 

skillnad från andra analysmetoder, kan användas inom många olika områden och att det gör 

analysmodellen väldigt flexibel. Braun och Clarke (2006) förklarar också att ett tema 

nödvändigtvis inte behöver handla om mängd utan snarare att dessa teman tillsammans ska 

fånga det övergripande temat i det insamlade materialet. Den tematiska analysen börjar med 

att forskaren bekantar sig med det insamlade materialet, detta kan bland annat ske genom 

transkribering. Sedan letar forskaren efter olika teman, för att sedan bestämma vilka teman 

som är aktuella, namnge valda teman och producera en resultatrapport (Braun & Clarke, 

2006). På samma sätt har jag analyserat insamlat material. 

 

Efter att det insamlade materialet sammanställts genom en tematisk analys har det även 

analyserats med hjälp av begreppen representation och teatertecken. Representation och 



 

 11 

teatertecken används som teoretiska begrepp i analysen för att visa på att skådespelaren, när 

hen iklär sig en karaktär, representerar något som publiken tolkar utifrån vissa satta regler 

som skapats för det gemensamma universum som skådespelarna och publiken befinner sig i 

under föreställningen. Det är alltså de teatertecken som skapar en karaktär genom att de 

tecken som används representerar vissa saker som skapar karaktären som ligger i fokus vid 

resultatanalysen. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
 

I studien har jag förhållit mig till de forskningsetiska riktlinjer som är publicerade av  

Vetenskapsrådet (2017). Dessa riktlinjer innebär att forskaren tar fullt ansvar över att insamlat 

material samt slutprodukten.  Utöver de forskningsetiska riktlinjerna har studien även tagit 

hänsyn till GDPR (General Data Protection Regulation). Enbart korrekta personuppgifter som 

har varit aktuella för studien har samlats in. Personuppgifterna har endast funnits att tillgå för 

uppsatsförfattaren (Codex, 2018).  

 

Enligt de forskningsetiska riktlinjer Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram har samtliga 

informanter gett sitt samtycke till att medverka i studien samt att deras personuppgifter 

behandlas enligt GDPR. I resultatkapitlet bevaras informanternas konfidentialitet genom att 

de fick fingerade namn. Jag har valt att kalla informanterna Charlie, Alex och Robin. 

Eftersom det inte är av vikt att presentera informanternas kön har informanterna fått 

könsneutrala namn. Samtliga informanter informerades om studiens syfte, hur deras 

personuppgifter behandlas samt förutsättningarna för intervjun (se bilaga 2).   
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RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
 

Nedan presenteras studiens resultat parallellt med att det analyseras. Insamlad data analyseras 

genom en tematisk analys samt de begrepp som presenterats tidigare. De teman som redovisas 

nedan är följande: 

 

- Rätt utmaning leder till rätt utveckling 

- Gruppen och individen  

- Pedagogik vs. konstnärlig kvalité 

 

Rätt utmaning leder till rätt utveckling 
 

Rollsättning bör ge eleverna en utmaning som hjälper dem att utvecklas, detta är en 

gemensam syn på rollsättning bland informanterna. Att ge eleverna utmaningar kan genom 

det teoretiska begreppet teatertecken tolkas som att eleverna behöver lära sig vad olika tecken 

står för och hur de tolkas av en publik. Eftersom eleverna har olika livserfarenheter behöver 

eleverna olika utmaningar för att utöka sin erfarenhet och därmed sitt teckenförråd. Charlie 

poängterar att utmaningar ser olika ut för olika elever och att det ofta är det som utgör en 

svårighet vid rollsättning. ”Men ingen ska behöva spela träd” (Charlie). Alex menar att det är 

viktigt att hitta nya utmaningar till eleverna så att de får utmanas på nya sätt och på nya 

områden. ” […] att hitta andra utmaningar så att man inte fackar in dom” (Alex). Alex 

poängterar också att det ofta kan vara så att eleverna själva ”fackar” in sig för att de har hittat 

något de är väldigt bra på.  

 

Begreppet teatertecken fokuserar på publikens uppfattning och tolkning av det som gestaltas 

på scenen. Att eleverna själva ”fackar” in sig visar på att lärarna menar att eleverna förlitar sig 

på sin egen representationsrepertoar. Men det är möjligt att förstå det här på ett annat sätt. 

Inom teater är det inte skådespelaren själv som ”fackar” in sig utan det är publiken som tolkar 

det som gestaltas på scenen genom olika tecken. Min analys visar på att om det är så att en 

elev lätt ”fackar” in sig är det viktigt att läraren hjälper eleven ut i nya utmaningar. Att inte 

bara lärare och eleverna själva lätt ”fackar” in elever visar på att det finns ett behov av att 

skilja på skådespelaren och karaktären och att ge eleverna en ökad förståelse för att det inte är 

de själva som representeras på scenen utan den karaktär de gestaltar. Här blir det synligt att 

läraren har en viktig del i att utmana eleverna och hjälpa eleverna att tänka utanför sin egen 
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representationsrepertoar. Detta kan tolkas som att läraren intar publikens roll och hjälper 

eleverna upptäcka saker som de själva inte visste att de kunde representera, detta genom att 

lära eleverna olika teckens betydelse och hur dessa kan tolkas. Robin menar på att det finns en 

vilja hos lärarna att eleverna ska utvecklas och då är det viktigt att lärarna tar ansvaret för att 

visa för eleverna vilka möjligheter det finns inom skådespeleri. 

 

Som Alex beskriver ovan kan det lätt bli så att elever ”hittar sin grej” och gärna vill hålla sig 

till det de är bra på. Charlie menar på att det är viktigt att pusha eleverna och hjälpa dem att 

göra det som kanske känns konstigt och ovant. Det som för eleverna kan kännas konstigt och 

ovant kan tolkas som artificiella tecken, tecken som inte faller sig naturligt för eleverna utan 

som behöver skapas av eleverna. Charlie poängterar också att det är viktigt att som lärare vara 

närvarande i processen och tillsammans med eleverna reflektera över processen. Genom att 

lärarna finns med i processen kan eleverna tillsammans med lärarna reflektera över hur olika 

tecken tolkas och uppfattas, här får återigen lärarens roll som publik stor betydelse. 

 

[…] behöver jag en bredare grund. Jag behöver ha fler verktyg […]. Även om jag älskar att snickra 

och använda hammaren så är det bra om jag vet hur en skruvmejsel fungerar så kan jag välja sen 

längre fram även om jag snickrar mest. (Alex) 

 

Att bredda elevernas kunskap ser informanterna som mer eller mindre synonymt med att 

pusha elevernas comfort zone. En av anledningarna till att vara noga med rollsättning är 

därför att hjälpa eleverna ut ur deras comfort zone. Detta kan återigen tolkas som att 

artificiella tecken är viktiga för att skådespelare ska kunna representera olika karaktärer på 

scenen. Genom att lärarna pushar eleverna får eleverna nya erfarenheter som hjälper dem att 

upptäcka nya artificiella tecken och hur dessa kan tänkas tolkas av en publik.  

 

Att eleverna ”hittar sin grej” gör att de får ett ökat självförtroende. Det starka självförtroendet 

och tron på sin egen kapacitet menar Alex är starkt kopplad till publiken och publikens 

reaktioner och tolkning av det som gestaltas av eleverna på scenen. Detta kan förstås utifrån 

begreppet teatertecken, där publiken betraktas som en avgörande del i teatern och att den för 

med sig en viss förförståelse. Min analys visar på att det inte bara handlar om elevernas 

förmåga att genom tecken gestalta något riktigt bra och sedan kommunicera det med 

publiken, utan att det även handlar om att publiken behöver tolka de tecken som gestaltas på 

scenen. Med andra ord är idéer om att eleverna ”hittar sin grej” eller själva ”fackar” in sig i 
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själva verket starkt kopplat till hur deras representationer förstås och mottas av publiken. Det 

är således inget de gör på egen hand.  

 

Gruppen och individen 
 

Robin tänker inte bara på att rätt elev ska ha rätt roll, hen tänker också på grupp- 

sammansättningen och hur eleverna kan lära av varandra. 

 

En bra och lagom utmaning för eleven, sen tänker jag lite på sammansättningen av elever, hur de 

kan utveckla varandra. […] gruppdynamik tar jag med. Jag tar med utvecklingen av kunskaper och 

vad just den här eleven behöver. (Robin) 

 

Robin poängterar också att det kan vara viktigt att ha eventuella grupperingar i åtanke vid 

rollsättning. Robin ser även till elevernas mående och engagemang vid rollsättning. Det är 

inte heller ovanligt att Robin har ett samtal med de elever hen vet kan behöva extra 

anpassning på grund av hur eleven mår. Charlie pratar om att det är viktigt att våga ställa krav 

på eleverna. Att ställa krav betyder inte att lärare inte tar hänsyn till elevernas mående. 

Charlie menar på att eleverna växer av att utmanas och ta ansvar.  

 

Charlie pratar om att det största hindret för eleverna ofta är de själva, att eleverna dömer sig 

själva och sitt eget arbete utifrån vad de tror att andra tycker och tänker. Eftersom teatertecken 

och representation till stor del handlar om vad publiken ser och upplever kan det ses som helt 

naturligt att skådespelare dömer sig själva utefter sina prestationer, detta på grund av att en 

skådespelare aldrig kan frikopplas från den karaktär som skådespelaren gestaltar. ”Den 

mentala grejen tror jag är nio fall av tio det största hindret” (Charlie). För att motarbeta detta 

menar Charlie att det är viktigt att eleverna får upp ögonen för hur viktigt det är att se 

föreställningsarbete som ett teamwork. Här har vi återigen ett exempel på att vissa spärrar kan 

ligga i vad eleverna själva ser sig som för karaktärer, vilken deras representationsrepertoar är. 

Teater handlar om att presentera en karaktär genom gestaltning av en serie teatertecken och 

hur publiken tolkar dessa tecken. Med detta som grund borde eleverna kunna spela vem som 

helst och publiken ska så att säga kunna köpa det. 

 

För att balansera det eleverna behöver för att utvecklas på ett individuellt plan med att 

rollsättningen ska fungera för gruppen i stort väljer ibland informanterna att ge vissa elever en 

specifik utmaning. En specifik utmaning kan till exempel vara att en elev får en karaktär som 
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är fysiskt krävande eller en karaktär som inte ligger eleven nära i till exempel ålder. För att 

gestalta till exempel ålder behöver en skådespelare använda olika tecken. Som vi ser i tidigare 

exempel kan en äldre karaktär gestaltas genom att skådespelaren darrar på rösten och rör sig i 

ett långsamt tempo. Här består utmaningen i att gestalta en ålder som inte är skådespelarens 

egen och för att detta ska göras på ett övertygande sätt behöver eleven upptäcka vad olika 

tecken representerar. Om en skådespelare ska gestalta en karaktär som inte ligger nära 

skådespelaren behöver skådespelaren använda sig av artificiella tecken, om skådespelaren 

gestaltar en karaktär som ligger nära skådespelaren själv kan skådespelaren i en annan 

utsträckning använda sig av naturliga tecken. Genom min analys framkommer det att för att 

eleverna ska kunna gestalta en karaktär som ligger långt ifrån deras egen person behöver de 

lära sig hur en skådespelare skiljer på sin person och karaktären de ska gestalta.  

 

En av svårigheterna informanterna möter är de elever som har valt att studera teater på 

gymnasiet för att det inte fanns något annat av intresse och som därför inte har ett intresse för 

teater. Här är informanterna överens om att det är viktigt att även de eleverna får en rättvis 

chans i rollsättning och att det då underlättar att se till just vad individen behöver för 

utmaning för bäst utveckling. Med förutsättning att gestaltning bygger på teatertecken visar 

min analys att elevernas ovana med att spela teater inte borde vara ett hinder. Om en 

skådespelare använder sig av tecken och inte kopplar in sin person handlar skådespelarträning 

i första hand om att lära sig vad olika tecken betyder och hur de kan tolkas, inte hur en 

skådespelare frammanar känslor. Genom att fokusera på att lära eleverna olika tecken och vad 

de betyder behöver inte eleverna oroa sig över att de ska representera en viss karaktär i sig 

själva utan kan förlita sig på teatertecken för att gestalta en karaktär.  

 

Att bearbeta befintligt material så att det passar de eleverna som är engagerade i projektet är 

inte helt ovanligt för någon av informanterna. Informanterna gör detta på grund av att rollerna 

ska passa med eleverna och eleverna ska passa med rollerna. Detta kopplar informanterna till 

hur viktigt det är att eleverna får rätt utmaning för att utvecklas. Omskrivningar kan till 

exempel vara att stryka repliker eller skriva in en monolog. Detta gäller i de fall 

informanterna använder sig av redan skrivet material. Trots att det är teatertecken som ligger 

till grunden för gestaltning är det inte helt oviktigt att ha skådespelares tidigare erfarenhet i 

beaktning vid rollsättning. Det finns alltid mer att lära inom skådespeleri och teatertecken.   
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Pedagogik vs. konstnärlig kvalité 
 

Att fokusera på det pedagogiska, alltså elevernas lärande i en föreställningsprocess, är enligt 

Alex och Robin det viktigaste att ha i åtanke vid rollsättning. Charlie däremot lägger störst 

fokus på att det ska bli en så bra föreställning som möjligt. Robin menar dock att om eleverna 

får rätt utmaning och därmed kan göra den tilldelade rollen rättvisa blir det i slutändan en bra 

föreställning.  

 

På frågan om vilken roll informanterna har när de rollsätter svarar Alex och Robin att de har 

en pedagogisk roll, medan Charlie mer fokuserar på att det är viktigt att vara rak och ärlig i 

sin kommunikation vid rollsättning. Charlie poängterar även att hen alltid har föreställningens 

bästa i åtanke vid rollsättning. Robin menar att den pedagogiska rollen väger tyngst då fokus 

ligger på att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Både den pedagogiska rollen och 

den roll med konstnärligt fokus kan tolkas som publikroller, läraren blir den som ser eleverna 

utifrån och som kan se hur tecken används och vad de representerar. Detta gör i sin tur att 

läraren får en viktig roll i att leda eleverna i rätt riktning i deras karaktärsarbeten. 

 

Gemensamt för alla informanter är att eleverna får önska vilken roll de vill spela i den 

aktuella föreställningen. Här kan vi återigen, utifrån begreppet representation, tolka detta 

utifrån elevernas representationsrepertoar. Enligt eleverna själva har de en uppfattning av vad 

de kan gestalta och inte, detta gör att eleverna i vissa fall kan begränsa sig själva. Samtliga 

informanter tycker att det är viktigt att eleverna får vara en del av processen. Charlie är den 

enda läraren som har en auditionprocess inför elevernas slutproduktion. Under 

auditionprocessen är det viktigt för Charlie att eleverna känner sig trygga och att alla elever 

får samma förutsättningar. Även om Charlie uttryckligen har föreställningens bästa i åtanke 

under rollsättningen betyder inte det att den elev som har mest erfarenhet får huvudrollen. Det 

är fortfarande lika viktigt att eleverna får den roll som passar dom bäst i förhållande till vad 

de klarar av, så att det inte blir en för stor utmaning. Genom min analys blir det tydligt att 

elevernas förmåga att använda tecken ökar ju mer erfarenhet eleverna har, borde det vara av 

största intresse att se till att den eleven med mest erfarenhet får den mest komplexa rollen. 

Om detta är fallet blir både en audition och elevernas önskemål oviktiga och lärarna behöver 

endast ta hänsyn till elevernas erfarenhet. Inom utbildning ligger det dock i lärarnas intresse 

att eleverna utvecklas och därför tar inte lärarna enbart hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenhet utan snarare vilken roll som ger eleverna bästa förutsättningar att utvecklas.  
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På den gymnasieskola där Alex jobbar får eleverna mer och mer att säga till om under deras 

tre år på teaterprogrammet. I slutändan brukar det dock vara så att eleverna önskar att lärarna 

är med i processen, även om eleverna får mer och mer frihet när det kommer till rollsättning.  

 

Jag kan väl erkänna att jag använder mig ganska mycket av typecasting […]. Att skapa en karaktär 

som är långt ifrån en själv det tar väldigt lång tid och det är mycket jobb. […] då är det skönt för 

självförtroendet att göra ett riktigt bra jobb. (Charlie) 

 

Samtliga informanter nämner typecasting, som innebär att en skådespelare får en roll som 

ligger nära skådespelaren själv. Typecasting kan också tolkas som att skådespelaren får en roll 

baserat på att skådespelaren innehar naturliga tecken som liknar den karaktär som 

skådespelaren ska gestalta. Charlie använder sig av typecasting medan Alex och Robin 

använder sig av typecasting endast i undantagsfall. Alex nämner bland annat att hen använder 

sig av typecasting om en elev behöver extra stöttning. Som det nämndes tidigare kanske det 

finns elever i gruppen som inte har ett intresse för teater utan att de valde programmet för att 

det inte fanns något annat. Då kan typecasting vara bra eftersom det inte utmanar eleven för 

mycket, eleven behöver kanske istället lära sig mer om teater i stort och inte utmanas i en 

komplex karaktär. 

 

Sammanfattning 
 

Genom resultatanalysen kan vi se att det är viktigt att eleverna får en utmaning som ligger i 

nivå med deras erfarenhet och som hjälper dem att utveckla sin förståelse för representation 

och teatertecken. Vi kan även se att elevernas förmåga att ”facka” in sig själva visar på att de 

har en viss representationsrepertoar som inte nödvändigtvis stämmer överens med det lärarna 

eller publiken ser i de karaktärer som gestaltas. Inom teater är publiken avgörande vilket gör 

att det är publiken som tolkar de tecken som gestaltas på scenen genom olika karaktärer. 

Lärarens roll blir därför jämställd med publikens, under elevernas utveckling är det läraren 

som kan hjälpa eleverna att se saker som de själva inte ser. Genom att lärarna kan hjälpa 

eleverna upptäcka saker som de själva inte ser kan eleverna utveckla en förståelse och ett 

samband mellan representation och teatertecken.   
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DISKUSSION 
 

I det här kapitlet diskuteras resultatanalysen, metodvalet för studien samt vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien är att belysa vilka överväganden teaterlärare gör vid rollsättning. I 

resultatanalysen framkommer att samtliga informanter tycker att det är svårt med rollsättning 

och att svårigheten bland annat ligger i att ge eleverna rätt utmaning för att ge dem bästa 

möjliga förutsättningar att utvecklas. Att skapa en föreställning med syftet att eleverna ska 

växa samtidigt som slutprodukten ska hålla hyfsad kvalité är en annan utmaning 

informanterna har. Informanterna pratar om att eleverna lätt ”fackar in sig” och att de ”hittar 

sin grej”, här blir det tydligt att eleverna ofta kopplar skådespeleri med sin egen person och att 

det är skådespelaren som står på scenen och inte karaktären. För att eleverna ska förstå 

skillnaden på skådespelaren och karaktären är teatertecken ett bra verktyg lärare kan använda 

(Graver, 1997). Genom att fokusera på teatertecken och inte på att eleverna ska frammana 

känslor öppnar det upp för eleverna att spela vem som helst (Diderot, 1959). Genom att 

fokusera på teatertecken kan stereotyper och normer belysas. Genom att belysa stereotyper 

och normer ges både lärare och elever en möjlighet att välja om de ska följas, undersökas eller 

brytas. Att skaffa sig kunskap om teatertecknens betydelse kan också ge lärare ett utökat 

språk och underlätta när de ger feedback till eleverna. Detta i sin tur ger elever, studenter och 

skådespelare verktyg att utveckla sin förståelse för teatertecken och hur dessa används inom 

teater. 

 

Inom gymnasieskolan finns också vissa ramar att förhålla sig till, det går inte att komma ifrån 

att både elever och lärare har vissa kunskapskrav och ämnesförklaringar att förhålla sig till 

(Skolverket, 2011). Som tidigare nämnts används begreppen ”enkla uttryck” och ”komplexa 

uttryck” för att beskriva elevers arbete i förhållande till kunskapskraven (Skolverket, 2011). 

Dessa kan ses som olika nivåer inom representation. De elever som kan använda sig av 

komplexa uttryck har förmågan att använda teatertecken på ett sätt där de kan representera en 

karaktär som skapas genom artificiella tecken, medan en elev som använder sig av enkla 

utryck inte kan det. Det framkommer också genom tidigare forskning att undervisningen ser 

väldigt olika ut på olika gymnasieskolor, trots att utgångspunkten är de samma (Remfeldt, 
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2011). Samtliga informanter i studien utryckte att det var nyttigt att behöva fundera över hur 

de tänker vid rollsättning.  

 

Men, kan verkligen alla spela allt? Är inte också tecken kopplade till en person? Under vissa 

tidsperioder har vissa regissörer önskat att skådespelaren ska hålla sig undan och bara visa sig 

på scenen, detta för att publiken inte ska tänka på skådespelarens privatperson utan endast se 

karaktären skådespelaren gestaltar på scenen (Bogatyrev, 1977).  Men hur mycket man än 

säger att det enda som krävs för att publiken ska känna sig representerad på scenen är att 

skådespelaren använder sig av vedertagna teatertecken som sen publiken kan tolka för att 

själva skapa sig en uppfattning av vad som händer på scenen, vad är det som gör att publiken 

känner sig representerade? Personligen tror jag att publiken även behöver känna sig 

representerad bland skådespelarna, men med det sagt tror jag absolut att det är viktigt att 

regissörer, lärare och pedagoger utvärderar sin syn på rollsättning och vilka normer som följs.  

 

Det finns således två sidor av samma mynt, representation och teatertecken ger antingen den 

existerande skådespelarkåren allt den behöver för att gestalta vilken karaktär som helst eller 

så behövs skådespelarkåren breddas för att publiken ska känna sig representerad på scenen. 

Här är det också viktigt att återigen skilja på skådespelaren som person och karaktären 

skådespelaren gestaltar. Jag har i denna uppsats således inte besvarat frågan om alla kan spela 

allt, men jag ser också en poäng i att hålla frågan levande. Om frågan besvaras skulle det 

också med största sannolikhet cementerat synen på representation och vem som kan spela 

vem. Genom att hålla diskussionen levande ges fler möjligheten att ge sin syn på detta och det 

leder förhoppningsvis till ett öppet klimat att fortsatt diskussion om alla kan spela allt.  

 

Metoddiskussion 
 

När studien är genomförd och all data är insamlad, analyserad och diskuterad finns det vissa 

delar av studien jag kan vara kritiskt till. Å ena sidan är jag nöjd med insamlad data i 

förhållande till studiens storlek och syfte, å andra sidan uppstod det en del frågetecken under 

intervjuerna som jag inte tog tag i. Att jag lämnade vissa frågor obesvarade under intervjuerna 

kan jag i efterhand ifrågasätta. Att jag valde att inte gå in mer på detaljer i intervjuerna speglar 

sig i materialet genom att insamlad data ger översiktliga svar på forskningsfrågorna. 
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En av orsakerna till de översiktliga svaren kan vara att jag inte ställde så höga krav på vilka 

informanter som valdes ut till studien. Om efterforskningar hade gjorts och informanter med 

klart olika syn på rollsättning hade intervjuats hade studiens resultat blivit annorlunda. Med 

detta vill jag dock inte säga att insamlad data inte ger ett tillfredställande svar på studien. 

Valet av teaterlärare som undervisar inom gymnasieskolan ger också en viss begränsning 

eftersom deras fokus för rollsättning (oftast) är elevernas utveckling och inte den konstnärliga 

kvalitén. 

 

Vidare forskning 
 

I den studie som presenteras här har samtliga informanter uttryckt att det har varit nyttigt och 

lärorikt att ifrågasätta hur lärare tänker vid rollsättning. Att det finns ett behov av att 

verbalisera de beslut som tas av lärare (och pedagoger, regissörer m.fl.) vid rollsättning visar 

på att det är viktigt att forska inom detta område. Om det ställs i förhållande till vem som får 

synas på scenen öppnas det upp ett forskningsfält där rollsättning och representation på 

scenen kan kopplas ihop. Genom att forska vidare i hur teatertecken kan verbaliseras kan 

lärare bredda sitt språk och därmed ge elever, studenter och skådespelare verktyg för en större 

förståelse för hur teatertecken kan användas. Som sagt så tror jag också att det är viktigt att 

hålla frågan om alla kan spela allt levande och det möjliggörs bland annat genom framtida 

forskning inom frågor som representation och rollsättning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Be informanten läsa igenom och skriva under samtyckesblanketten.  

Informera om mig själv och studien  

 

1. Hur ser processen ut när ni rollsätter i era projekt? 

2. På vilket sätt är eleverna involverade i processen? 

3. Hur skulle du beskriva din roll som rollsättare?  

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på vid rollsättning? 

5. Vilka aspekter är de absolut viktigaste? 

6. Finns det något som du tycker att du inte bör ta hänsyn till vid rollsättning? 

7. Har du upplevt att det har varit svårt med rollsättning någon gång? Varför? Berätta! 

8. Vad betyder det för dig att bredda en elevs kunskap inom skådespeleri? 

9. Vad betyder det för dig att specialisera en elevs kunskap inom skådespeleri? 

10. Hur ser du på breddning och specialisering i relation till rollsättning? 

11. Vilka konsekvenser kan det få att fokusera på att bredda en elevs kunskap inom 

skådespeleri? 

12. Vilka konsekvenser kan det få att fokusera på att specialisera en elevs kunskap inom 

skådespeleri? 

13. Arbetar du aktivt med det ena eller det andra? 

14. Det här med breddning och specialisering, är det ett övervägande du har med vid 

rollsättning? 

Finns det något annat som du skulle vilja tillägga kring vad vi har pratat om? 

Har du några frågor? 
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Bilaga 2 - Informantbrev 
 

Hej! 

Jag heter Emma Danstål och studerar sista året på Teaterpedagogprogrammet vid 

Musikhögskolan Örebro. Just nu är jag mitt uppe i arbetet med min kandidatuppsats och jag 

kontaktar dig för att jag söker teaterlärare till min intervjustudie 

 

Syftet med min studie är att undersöka vilka övervägande lärare gör vid rollsättning. 

 

Intervjun kommer vara ca 50 minuter lång, och vi ses på en plats vi tillsammans kommer 

överens om. Jag kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer kring 

intervjustudier. Jag kommer alltså att anonymisera dig och dina svar i uppsatsen. Det är helt 

frivilligt att delta i studien, även om jag gärna vill intervjua dig. Jag kommer dock att spela in 

intervjun. Inspelningen kommer enbart att användas i denna studie. 

 

Är detta något du kan ta dig tid att ställa upp på? Hör då av dig så snart som möjligt så att vi 

kan boka en tid.  

 

Om du inte har tid får du gärna tipsa om någon annan teaterlärare på teaterestetiska 

programmet jag kan kontakta, det kan vara på ett annat gymnasium. 

 

Hoppas få höra från dig snart! 

 

Emma Danstål 

Teaterpedagogprogrammet, Musikhögskolan Örebro 


