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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka möjligheter och metoder för karaktärsarbete, 

inom teater med barn som har diagnosen autismspektrum. 

Våra frågeställningar var följande: 

1. Vilka förberedelser görs för att kunna göra karaktärsarbete med barn som har 

autismspektrumdiagnos? 

2. Vilka metoder använder en lärare för att utföra karaktärsarbete med barn som har 

autismspektrumdiagnos? 

3. På vilka sätt är arbetsmetoderna gynnsamma för barnen?  

Under rubriken Metod och material redogör vi hur vi gjorde vår materialinsamling och vilka 

metoder vi använde. Vi har läst litteratur om autismspektrumdiagnos och arbete med 

ensemble. Vi har även gjort en intervju med en lärare som sätter upp teaterproduktioner med 

barn som bland annat har diagnosen autismspektrum. 

Under rubriken Forskningsbakgrund redogör vi kort om vad autismspektrumdiagnos innebär 

med hjälp av den litteratur som vi har läst. Vi skriver dessutom om hur gruppdynamik och lek 

påverkar teatern. 

Under rubriken Resultatredovisning redovisar vi det material som vi fick från vår intervju 

med Jenna Gabriel, som är teaterlärare och gör teateruppsättningar med utvecklingsstörda 

barn.  

Under rubriken Resultatdiskussion resonerar vi kring de resultat som vi fick från vår intervju 

med Jenna Gabriel i samband med litteraturen som vi läst. Under detta kapitel kommer vi med 

egna åsikter om den information som vi har redovisat i resultatredovisningen och 

forskningsbakgrunden. Vi anser att det som Gabriel redovisar om sin process, nämligen att en 

förberedelseprocess som innefattar gruppdynamiska övningar, fantasiintroduktion och andra 

övningar som ger nödvändiga kunskaper, är ett krav när en lärare, pedagog eller teaterledare 

skall göra karaktärsarbete med barn som har autismspektrumdiagnos. Det är dessutom 

nödvändigt att se till att då barnen arbetar med jobbiga känslor och situationer att ledarna gör 

barnen medvetna om att det som sker inte är äkta eftersom barn med diagnosen har svårt att 

förstå, identifiera och uttrycka sina känslor. Det kan bli rörigt för dem känslomässigt om de 

upplever allt som sker på scen. Till slut kommer vi fram till att det viktigaste när en lärare, 

pedagog eller teaterledare arbetar med barn som har autismspektrumdiagnos är att de måste ta 

hänsyn till varje individs behov och svagheter för att barnet skall kunna lyckas i sitt arbete.  
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1. Inledning 

På senaste tiden har ämnet ”Teater som hjälpmedel för människor med utvecklingsstörningar” 

varit aktuell i flera medier. Då vi en dag diskuterade detta började vi fundera över vilka 

arbetsformer inom teater som fungerar bra i arbete med människor som har 

autismspektrumdiagnos och vilka arbetsformer som är svårare för dem. Vi diskuterade 

dessutom hur diagnosen kan påverka både hur arbetet utförs och vad resultatet blir. Vi pratade 

om hur karaktärsarbete kan upplevas som svårt även för oss då det kräver en hel del fantasi. 

Vi började då fundera kring hur teaterarbete, med människor som har utvecklingsstörningar 

som påverka deras förmåga att förstå och tolka omvärlden, görs.  

Vi sökte efter information om teater för utvecklingsstörda och fann att det kan göra tillvaron 

lättare för barn med autismspektrumdiagnos. Utifrån det fann vi det intressant att utforska mer 

om vilka metoder som finns för teaterarbete med barn med autismspektrumdiagnos. När vi 

började söka bland litteratur om teaterarbete med barn som har autismspektrumdiagnos fann 

vi att rollarbete med barn som har diagnosen är ett ämne som det nästintill inte finns något 

skrivet om. Eftersom det kan vara gynnsamt för barn med autismspektrumdiagnos att arbeta 

med teater och utforska fantasivärlden, vore det inte då till nytta att arbeta mer med en av de 

svårare uppgifterna inom teater; alltså att skapa en roll? Vi ställde oss då frågan: hur gör man? 

I den här uppsatsen kommer vi att redovisa hur en lärare med teatern som verktyg arbetar med 

barn som har autismspektrumdiagnos. Vi har intervjuat en amerikansk lärare vid namn Jenna 

Gabriel som beskrivit för oss hur hon arbetar med karaktärsarbete med sin grupp som består 

av barn med olika utvecklingsstörningar, bland annat barn med autismspektrumdiagnos. Vi 

kommer även att jämföra hennes erfarenheter till den litteratur som vi läst. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Att undersöka vilka arbetsformer en lärare använder för att utföra karaktärsarbete med barn 

som har diagnosen autismspektrum.  

2.2 Frågeställning 

1. Vilka förberedelser görs för att kunna göra karaktärsarbete med barn som har 

autismspektrumdiagnos? 

2. Vilka metoder använder läraren för att utföra karaktärsarbete med barn som har 

autismspektrumdiagnos? 

3. På vilka sätt är arbetsmetoderna gynnsamma för barnen?  
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3. Metod och material 

3.1 Metod 

Vi började med att läsa litteratur om karaktärsarbete, autismspektrumdiagnos och pedagogiskt 

arbete med människor som har autismspektrumdiagnos. Vi ville få en inblick i hur utförandet 

av karaktärsarbete sker. Vi ville dessutom få en förståelse för vad autismspektrumdiagnos 

innebär och slutligen få en bild av vilka metoder som är bra att använda sig av i 

undervisningen av människor med autismspektrumdiagnos. Vi valde även att genomföra en 

intervju med en amerikansk lärare som arbetar med att göra teaterproduktioner med 

utvecklingsstörda barn, bland annat barn med autismspektrumdiagnos. Vi ville få en bild av 

det praktiska arbetet som sker utifrån en lärares erfarenheter med just karaktärsarbete med 

barn som har autismspektrumdiagnos. Detta ansåg vi vara viktigt eftersom det inte finns 

litteratur om vår frågeställning då det är ett relativt avgränsat och nytt ämne. Vi studerade 

videoklipp tagna vid lektionstillfällen av gruppen Daytime Moon Creations att själva se hur 

de arbetar och hur barnen reagerar på olika typer av övningar. Klippen finns på deras blogg. 

Vi valde att inte bara utgå från litteratur då det finns väldigt lite skrivet om vårt specifika 

ämne. Dessutom ger litteraturen endast en överblick och generell bild av diagnosen och vilka 

möjligheter som finns för att arbeta med barn med autismspektrumdiagnos. Litteraturen ger 

inte specifika exempel på situationer. Inte heller tar de tillvara på individens unika behov vare 

sig de har en diagnos eller ej så som en lärare kan göra. Vi utgick från en amerikansk lärare 

baserat på den information om specialpedagogiken i skolorna i USA gentemot i Sverige som 

vi hade hittat och diskuterat. Specialpedagogik baserat på barnens behov har en längre 

historik inom det amerikanska skolsystemet vilket styrde vårt val. Amerikanske federal lag 

stadgar att barn med utvecklingsstörningar skall få gå i den lokala skolan men få 

specialundervisning utifrån sin diagnos. Detta skiljer sig från skolan i Sverige där det finns 

särskolor och en historia av att placera människor med utvecklingsstörningar i specialklasser 

där de skall lära sig att anpassa sig till samhället och skolan istället för tvärtom. Baserat på 

denna information så valde vi att utgå från en amerikansk lärare då vi ville använda oss av en 

teaterarbetsform som anpassar sig till barnens behov, inte en som tvingar barnen att anpassa 

sig till teaterarbetsformen.  

3.1.1 Tillvägagångssätt 

Vårt litteraturval gav en generell bild av vilka svårigheter och styrkor som människor med 

autismspektrumdiagnos har. Vidare läste vi om praktisk pedagogik med människor som har 

autismspektrumdiagnos i icke-teater sammanhang för att få en bild av vad pedagoger och 

lärare ser som svårigheter i att lära ut till barn med autismspektrumdiagnos. Vi delade upp 

litteraturen så att vi läste olika böcker men båda fick en överblick över diagnosen, praktiskt 

arbete med autismspektrum och karaktärsarbete. Medan vi läste förde vi anteckningar av 

sådant som vi ansåg vara relevant för forskningsbakgrunden eller för att besvara 

frågeställningen. Eftersom vi läste vidare efter vi hade utfört intervjun så försökte vi finna 

kopplingar mellan det som sades i intervjun till det vi läste och vi antecknade dessa. Vi möttes 

och sammanförde våra anteckningar när vi var färdiga med vår läsning. Vi hade redan läst om 

karaktärsarbete i kursen Teaterns Teori och Metod.  
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Charlotte har en personlig relation till Jenna Gabriel som är både VD och lärare för en 

organisation i New York City, USA för barn med utvecklingsstörningar som vill spela teater. 

Denna organisation heter Daytime Moon Creations. Vi tog kontakt med Jenna Gabriel via 

mejl och frågade om hon kunde tänka sig att göra en intervju och möjligtvis filma en lektion. 

Efter några veckor fick vi ett positivt svar om hjälp. 

Vi började med att mejla några grundläggande frågor om gruppen för att vara helt säkra på att 

denna grupp var lämplig för vår frågeställning: 

 Är det barn i gruppen med autismspektrumdiagnos? 

 Gör ni karaktärsarbete? 

Vi fick som svar: 

 Ja, det är ett flertal barn i gruppen som har autismspektrumdiagnos. 

 Ja, vi gör mycket karaktärsarbete. 

Utifrån dessa svar så beslutade vi att denna grupp skulle passa bra som referensgrupp. Våra 

intervjufrågor utgick från vikten av en generell översikt av hur de arbetar med barn med 

autismspektrumdiagnos inom teater och vilka metoder inom karaktärsarbete som fungerar bra 

för barn med diagnosen. Vi ville också få en bättre förståelse för hur gruppen Daytime Moon 

Creations arbetade. Via mejlkontakt föreslog vi datum för intervjun samt bifogade de 

intervjufrågor som vi hade förberett. Responsen var positiv och litteraturförslag skulle också 

inkluderas vid samtalet.  

2012-03-25 genomfördes en kvalitativ intervju via datorprogrammet Skype. (Både 

webkamera och ljud.) Intervjun var drygt 50 minuter lång. Vår ambition med en kvalitativ 

intervju var att få en djupgående förståelse i en enskild lärares arbete i motsats till en 

övergripande av flera lärare. Vi använde oss av Den kvalitativa forskningsintervjun 

(Brinkman & Kvale, 2009) för att få en bild av vilken typ av intervju vi skulle utföra och 

vilken typ av frågor som vi skulle ställa.   

 Intervjun transkriberades ordagrant, genomlästes och vi valde ut den information som 

besvarade våra frågeställningar. Följdfrågor besvarades snabbt via mejl. 

Vi närvarade vid en föreläsning om ”autismspektrumtillstånd” vid Universitetssjukhuset i 

Örebro. Relevanta anteckningar från föreläsningen finns representerade i denna uppsats. 

3.1.2 Metodproblem 

Vårt intervjuobjekt är en mycket upptagen person och det medförde väntetider i 

mejlväxlingen som vi uppfattade som stressande.  

Våra slutsatser är baserade på en djupgående analys av en enskild lärares arbete samt den 

forskningslitteratur vi valt att studera om pedagogiska arbetsformer för människor med 

autismspektrumdiagnos. Våra slutsatser skall inte ses som en guide till hur en lärare, pedagog 

eller teaterledare skall göra karaktärsarbete utan ett förslag till arbetsmetoder som är bevisade 

genom praktisk erfarenhet som gynnsamma för både elever och det konstnärliga resultatet.  
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3.2 Material 

Vårt material består av en transkriberad intervju som är cirka 13 sidor. Organisationen, 

Daytime Moon Creations, som vi utgick från arbetar med att ta fram teaterproduktioner där 

utvecklingsstörda barn får skådespela. I svaren som intervjun gav fanns det dessutom sådant 

som inte direkt besvarade frågeställningen men som vi ändå ansåg vara viktigt för att vi skulle 

få en bättre uppfattning om hur de arbetar på Daytime Moon Creations, samt hur barn med 

autismspektrumdiagnos upplever teaterarbete. 

Vi redovisar vilken utbildning och erfarenhet Jenna Gabriel och de andra ledarna på Daytime 

Moon Creations har av barn med autismspektrumdiagnos och teater: Gabriel har en utbildning 

i drama, barn utveckling och funktionell teater (hur teatern kan användas till olika syften, till 

exempel inom vård och utveckling). Hon har tio års erfarenhet av att arbete med barn som har 

utvecklingsstörningar, bland annat barn med autismspektrumdiagnos, i olika samband, som 

sport-, teater- och sjukhusmiljöer. Dramatikern som arbetar på Daytime Moon Creations har 

en dramatikerutbildning. Hennes erfarenhet av utvecklingsstörda är att hon har vuxit upp med 

ett syskon som har autismspektrumdiagnos. Hon har dessutom arbetat med barn med 

utvecklingsstörningar i olika miljöer under många år. Alla ledarna har tidigare arbetat med 

barn med utvecklingstörningar i olika sammanhang. Alla volontärer utbildas, innan de börjar 

arbeta med barnen,  av en utbildad lärare som i många år har jobbat med barn som har 

utvecklingsstörningar. Hädanefter så refererar vi till Jenna Gabriel när vi skriver Gabriel. 

Vi valde att utgå från Viola Spolins bok Improvisation for the Theater för att Spolin arbetar 

utifrån Neva Boyds teorier. Neva Boyd är en lekteoretiker som Gabriel använder sig av. 

Gabriel berättar att de bygger delar av deras program på Neva Boyds teori och därför 

använder de sig av Spolin i senare arbete. Gabriel berättar i intervjun att Spolins metoder är 

bra för arbete med barn som har utvecklingsstörningar för att övningarna har ett fokus i taget.  
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4. Forskningsbakgrund 

4.1 Beskrivning av autismspektrumdiagnos och de svårigheter som medföljer 

Autismspektrumdiagnos är den nya benämningen för människor som har autism, aspergers 

eller atypisk autism (Mellåker, 2012-04-11). 

Autismspektrum är ett mycket brett spektrum men det finns en del unika svårigheter. De tre 

vanligaste är svårigheter med social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. 

Dessa kallas för symptomtriaden (Beyer & Gammeltoft, 1998, s.16). Beyer och Gammeltoft 

(1998, s.21) skriver att en tydlig svårighet inom social interaktion är att de har svårt att förstå 

intentioner bakom konversationer och handlingar. För att tydliggöra svårigheten med 

kommunikation skriver Beyer och Gammeltoft också om att dela upplevelser med en annan 

människa. Det exemplet som Beyer och Gammeltoft (1998, s.21) använder sig av är när en ny 

människa hälsar på hemma hos familjen så är barnet först rädd men söker sedan kontakt med 

modern för att stämma av upplevelsen.  Barnet ändrar sedan sin uppfattning utifrån den nya 

information de har fått från modern, till exempel om modern visar att hon känner personen är 

barnet inte rädd längre. Detta sker däremot inte med barn som har autismspektrumdiagnos, de 

har inte förmågan att stämma av deras upplevelser (Beyer & Gammeltoft, 1998, s.21). 

Ett tydliggörande av den svårighet inom föreställningsförmåga som människor med 

autismspektrumdiagnos har är att de ”kan inte föreställa sig en värld som innehåller något annat 

än, och något mera än, det som kan upplevas med sinnena” (Beyer & Gammeltoft, 1998, s.22). 

På en föreläsning vid Universitetssjukhuset i Örebro om autismspektrumtillstånd sade Ann-

Charlotte Mellåker att människor med autismspektrumdiagnos har svårigheter med delat 

intresse, mentaliseringsförmåga och förmåga att se sammanhang. 

Delat intresse innebär att människor med autismspektrumdiagnos har ett starkt vidhållande 

vid sina specialintressen och har svårt att visa intresse för vad andra intresserar sig i. 

(Mellåker, 2012-04-11)  

Svårigheten med mentaliseringsförmåga inkluderar svårigheter med: 

 Att tänka hur det blir för andra om jag agerar på ett visst sätt 

 Att avläsa känslor  

 Att jag påverkar andra känslomässigt med det jag säger eller gör 

 Att skapa inre bilder 

 Att förstå hur andra tänker för att förstå deras handlingar 

(Mellåker, 2012-04-11) 

Svårigheten med förmågan att se sammanhang inkluderar: 

 Oförmåga att lägga till underförstådd mening till det som de ser 

 Världen upplevs fragmentarisk 

 De är väldigt detaljorienterade, svårt att se helheten 
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 Svårt att uppfatta hela situationen 

 Svårt att tolka situationer 

(Mellåker, 2012-04-11) 

Enligt Peeters så är svårigheten av att tolka och förstå upplevelser på grund av deras 

”kvalitativt nedsatt förmåga att utveckla kommunikation, social interaktion och fantasi” (1998, s.68). 

Peeters (1998, s.82) skriver att kommunikationssvårigheterna kan variera stort från barn till 

barn. Visuell kommunikation fungerar nästan för alla barn för att ”sambandet mellan symbol 

och innebörd är mycket mer visuellt (ikoniskt)”.  Bilder fungerar bäst eftersom de ”ställer [...] 

lägre kognitiva krav” (1998, s.82). 

Peeters (1998, s.88) uttalar sig också om att människor med autismspektrumdiagnos har svårt 

att förstå att de kan använda sig av språket för att påverka sin omgivning och hur andra 

personer tänker och känner. Kommunikationssvårigheterna gällande en uppgifts 

svårighetsgrad kan leda till frustration och utbrott, Peeters ger ett exempel över hur en person 

med autismspektrumdiagnos kan reagera: 

 Hans sätt att säga att alltsammans är för mycket för honom är att 

 klösa, skrika, bita och riva loss tapeterna från väggen. Det säger  

 allt: Jag kan inte fortsätta, det är för svårt. (Peeters, 1998,s.124) 

Peeters citerar en kvinna som har autismspektrumdiagnos men är väldigt verbal om sin 

störning. Hon talar om hur människor med diagnosen kan uppleva världen och andra 

människor och varför detta kan skapa förvirring och rädsla. 

 Normala människor som plötsligt befann sig på en främmande 

  planet med rymdvarelser skulle troligen bli rädda, de skulle inte  

 veta hur de skulle passa in och de skulle säkert ha svårt att förstå  

 vad rymdvarelserna tänkte, kände och ville och hur de skulle  

 reagera på allt detta. Så är det med autism.(Peeters, 1998, s.108)  

 

4.2  Gruppdynamik och att arbeta pedagogiskt  

 I en nybörjargrupp gäller det att etablera gruppen och främja det  

 sociala samspelet. Därför väljer man övningar som underlättar 

  kontakten mellan deltagarna. […] I inledningsfasen är det alltså  

 dramaledarens uppgift att skapa trygga arbetsformer och lägga  

 grunden till en tillåtande atmosfär. (Rasmusson & Erberth, s.65) 

Enligt Åkerman och Liljeroth (1998, s.85-86) så skall undervisningen för barn med 

autismspektrumdiagnos grundas på kunskapen om människans utveckling och dennes 

allmänna pedagogiska kunskaper. Utbildningen skall också ta grund i kunskapen om hur 

autismspektrum fungerar och vilka behov som individen har. De skriver också att hinder 

måste uppmärksammas. Genom att sätta individen i centrum så kan de möjligheter som döljer 

sig komma upp till ytan. Utbildningen får aldrig utgå ifrån individens hinder och en lärare, 
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pedagog eller teaterledare skall alltid ställa sig frågan: ”Vad innebär autism för den enskilde 

eleven?” (Åkerman & Liljeroth, 1998, s.86). 

4.3 Karaktärsarbete 

Spolin (1999, s.233) skriver att karaktärsarbete skall vara den sista biten i teaterarbetet 

eftersom eleverna först måste lära sig att arbeta med ett syfte i taget, till exempel att uttrycka 

känslor eller att visa en miljö. Hon skriver också att eleverna måste ha kontakt med varandra 

för att kunna arbeta med karaktärer. Spolin (1999, s.233) anser att om en grupp börjar arbeta 

med karaktärer innan de har arbetat med att ta in varandra så är det omöjligt att sedan skapa 

relationer mellan karaktärerna. Spolin (1999, s.234) skriver dessutom att ”An actor must see 

and relate to a fellow actor, not a ’character’.” och med det menar hon att varje medlem i 

ensemblen måste ha en relation till de andra i ensemblen, inte bara att karaktärerna har en 

relation till varandra och just därför är det viktigt att avvakta med karaktärsarbete så att 

ensemblen lär känna varandra först. 

Spolin skriver dessutom detta om karaktärsarbete: 

 A student can dissect, analyze, intellectualize, and develop a valuable 

 case history of a character; however, if one cannot communicate this  

 physically, it is useless within the theater form. (Spolin, 1999, s.236) 

Spolin (1999,s.233) hävdar att om en grupp börjar arbeta med karaktär för tidigt så blir det ett 

tillbakadragande hos skådespelarna och de blir mindre tillgängliga för kommunikation med 

andra på scenen och för kommunikation till publiken. Hon skriver dessutom att för att 

skådespelarna inte skall bli tillbakadragna i sitt arbete så måste lek och mer fria och kreativa 

övningar komma först (Spolin, 1999, s.233). 

Vidare skriver hon hur karaktärer kan växa fram från övningar som har med reaktioner på 

handlingar som andra utför och miljöer som skådespelarna blir placerade i (Spolin, 1999, 

s.235). 

4.4 Lek och dess svårigheter för barn med autismspektrumdiagnos 

Jenna Gabriel hänvisar till lekteoretikern Neva Boyd. Vi kunde inte finna Boyds bok i Sverige 

men hänvisar till den beskrivning som Gabriel gav i intervjun. Boyd påstår att barn utvecklar 

de kunskaper som de behöver för att vara fullt fungerande vuxna genom leken. Genom att 

introducera barnen till lek igen så kan de lära sig de kunskaper som de har gått miste om, till 

exempel förmågan att kompromissa och att följa impulser. 

Beyer och Gammeltoft skriver om olika typer av lek och bland dessa finns det låtsaslek som 

de beskriver så här: 

 Barnet kan låtsas att en kloss är en bil (objektersättning), att nallen 

  är levande (tillägg av låtsasegenskaper) eller att det ligger ett lejon  

 under en säng (låtsad existens). Låtsasleken är en viktig inkörsport  

 till barnets känslomässiga och kognitiva värld. Den tidiga låtsasleken  
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 avspeglar barnets ännu så länge bristfälliga förmåga att mentalisera  

 (göra sig föreställningar om andra tankar). (Beyer & Gammeltoft, 1998, s.34)  

Beyer och Gammeltoft (1998, s.34) skriver dessutom att låtsaslek är ovanligt hos barn med 

autismspektrumdiagnos men när det förekommer så handlar det oftast om deras 

specialintressen. 

Beyer och Gammeltoft skriver att inom området låtsaslek hos barn med 

autismspektrumdiagnos så finns det två huvudteorier om varför det är ovanligt. Den ena är att 

det beror på en brist av intresse och motivation. Den andra är att de har en ”bristande förmåga 

att skapa inre bilder” (Beyer & Gammeltoft, 1998, s.35). Beyer och Gammeltoft (1998, s.35) 

har i sin bok valt att utgå från att det är en kombination av dessa faktorer.  

Beyer och Gammeltoft skriver att lek hos barn som inte har en utvecklingsstörning följer 

vanligen en naturlig ordning:  

 uppmärksamhet, förväntan och delat fokus; imitation och spegling;  

 parallellek och lekdialog; skript och social berättelse; turtagning;  

 spel och regellek. (Beyer & Gammeltoft, 1998, s.42-43) 

Beyer och Gammeltoft (1998, s.50) skriver att barn med autismspektrumdiagnos upplever en 

svårighet kring imitation eftersom de har svårt att finna sambandet mellan sina handlingar och 

andras.  

I lek med barn som har autismspektrumdiagnos så måste läraren/pedagogen/ledaren anpassa 

både instruktionerna och miljön för att barnet inte skall känna sig överväldigade av uppgiften 

att hitta på något att leka spontant utifrån för många eller för få möjligheter. Detta beror på att 

barn med autismspektrumdiagnos ofta har en mycket låg utvecklingsålder i samband med 

deras andra svårigheter (Beyer & Gammeltoft, 1998,s.29). Dock så är det viktigt när arbetet 

med att skapa miljön för lek utförs att minnas att ”det man vill åstadkomma är en anpassning till 

barnet och dess förväntningar, inte en styrning av barnet” (Beyer & Gammeltoft, 1998, s. 45). 
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5 Resultatredovisning 

5.1 Förberedelser 

Gabriel säger att innan de kan börja arbeta med karaktärer så måste de se till att få alla barnen 

på samma energinivå, att se till att alla i gruppen känner ett ansvar för varandra och känner sig 

bekväma med alla i rummet och med situationen. Det är viktigt att barnen också börjar känna 

att alla i gruppen är deras vänner. Även ledarna ska ses som vänner så att de inte bara är 

vuxna som barnen kan be om hjälp. Gabriel hävdar att detta är de svåraste men även de 

viktigaste uppgifterna som en lärare/pedagog/ledare måste jobba med. Utan dessa tre 

händelser är det omöjligt att skapa teater. Arbetet med att få barnen att känna att de har vänner 

i gruppen är viktigt eftersom många barn med utvecklingsstörningar har svårt att forma 

relationer. Om de inte har relationer i verkliga livet hur kan de då forma relationer mellan 

karaktärerna på scen? 

På Daytime Moon Creations börjar de alltid med äkta lek. Äkta lek innebär att barnen får leka 

fritt men inom en viss uppbyggd miljö. Ledarna ser till att skapa en miljö som gör så att 

barnen inte känner ett tvång utan en vilja att leka. Barnen skall inte heller känna att det bara 

finns ett sätt som är rätt utan det kan finnas olika lösningar. Gabriel anser att de har byggt upp 

en miljö som är tillräckligt strukturerad så det finns många möjligheter för barnen att leka 

men den ger också ledarna möjlighet att försätta i mer strukturerade lekar och vidare till 

övningar. De har byggt sina program efter Neva Boyds teori. Enligt Gabriel är Boyds teori 

viktig för teaterarbete då förmågan att kompromissa och att följa impulser är bland de 

kunskaper som barn lär sig genom lek. Gabriel anser dessutom att dessa kunskaper är 

nödvändiga både i livet och för att kunna spela teater. 

Gabriel berättar att de sedan går vidare med övningar som har ett syfte.  De brukar ofta börja 

med en övning som de kallar ”What does it look like?”. Eleverna får ordet på en känsla som 

de skall gestalta (med det menar vi att uttrycka fysiskt med hjälp av ansikts-och 

kroppsuttryck). Ledarna arbetar på detta viset för att barnen skall förstå att de inte måste 

känna sig arga för att göra uttrycket utan det går att göra det enbart fysiskt. De använder sig 

av en annan lek som heter ”Freeze Tag with emotion” där eleverna springer runt och leker 

kull men om de blir tagna så skall de frysa och visa en förutbestämd känsla med 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Barnen som inte är frusna har som uppgift att rädda de frusna 

barnen och i detta får de jobba med relationer. De lär sig hur de skall identifierar känslor och 

hjälpa andra att handskas med känslorna. Ett exempel som Gabriel ger är att barnen skall 

uttrycka att de är ledsna och sedan skall räddarna ge dem en klapp på axeln och säga ”Det 

kommer att bli bra”. Tanken är att barnen skall lära sig att de kan påverka andra.   

Gabriel berättar att Daytime Moon Creations sedan går vidare med övningar som innehåller 

fysiska handlingar. Med det menar hon övningar där eleverna får uppgifter som de skall lösa, 

såsom vad gör du?, vad vill du?, hur beter du dig för att få det?. Dessa övningar är också till 

för att lära eleverna att deras handlingar har konsekvenser och de kan påverka sin omgivning 

genom hur de väljer att handla.  
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Leken och de följande fantasiövningar är förberedande för karaktärsarbete som ledarna börjar 

med när de anser att eleverna är redo. De går vidare med övningar som går ut på att eleverna 

får tänka sig in i olika miljöer, till exempel; Hur beter du dig om du är på månen? 

5.2 Metoder för karakärsarbete 

5.2.1 Övningar och brainstorming 

Gabriel berättar att gruppen nu börjar gå in på övningar som fokuserar lite mer på rollarbete. 

Exempelvis så berättar Gabriel att de tar övningen där barnen placeras i olika miljöer och 

säger till dem att de nu skall placera någon annan i den miljön. I dessa övningar får eleverna 

fantisera och låtsas vara någon eller något annat.  

Karaktärerna uppstår oftast genom teaterövningar. Gabriel beskriver en lek, som de kallar 

”Night at the Museum”, där eleverna skulle gestalta föremål på ett museum. De skulle gå runt 

som sitt föremål och frysa, det vill säga stanna upp i deras rörelser och stå still, när nattvakten 

är i närheten för att han inte skulle se att de rörde sig. Eftersom eleverna tyckte leken var så 

rolig så blev det grunden till pjäsen. Eleverna var inte samma karaktärer som de var i leken 

men grundprincipen var densamma och detta gjorde det lättare för barnen i senare arbete då 

leken som de hade gjort var en förenklad version av pjäsen.  

Det är inte ovanligt att karaktärerna blir lika barnen eftersom det krävs en stor förmåga till 

abstrakta tankar för att kunna spela en annan person som skiljer sig mycket från den egna 

självbilden. Gabriel uttalar sig att detta troligen grundar sig i svårigheten med 

föreställningsförmåga. Eftersom många av de barn med autismspektrumdiagnos i Daytime 

Moon Creations har olika svårt för abstrakta tankar så är det en stor variation på 

engagemanget hos eleverna. Gabriel beskriver att en del elever kastar sig in med allt de har 

och kan slänga ur sig olika dialekter medan andra elever bara läser replikerna rakt upp och ner 

från manuset.  

Gabriel berättar att när de jobbar med karaktärer så har de förhoppningar om att bygga upp 

relationerna mellan rollerna men att de inte alltid hinner med. De börjar alltid med att bygga 

upp enskilda karaktärer först för att det tillåter dem att nå varje individ på den nivån som de 

klarar av. Eleverna skapar karaktärerna själva och de har ganska fria tyglar. Ledarna fungerar 

mer som guider i skapandet, så att eleverna inte skapar karaktärer som kan vara opassande 

eller svår att relatera till. Allt karaktärsskapande utgår från vad barnet har för intresse och 

ledarna guidar aldrig bort barnet från detta utan försöker se till att de skapar en karaktär som 

är både lämplig för pjäsen och som intresserar barnet. Gabriel ger ett exempel om en elev som 

älskar Johnny Cash och som alltid vill spela honom. Ledarna hjälper honom att istället skapa 

en karaktär som är inspirerad av Johnny Cash.  

När karaktärerna har fått utvecklas lite så försöker ledarna att få barnen att ta kontakt med de 

andra rollerna och skapa relationer mellan dem. Oftast så hinner de inte gå in på relationer 

eftersom processen att skapa karaktärer som är redo att möta och samarbeta med andra 

karaktärer är lång.  
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5.2.2 Att konkritisera karaktärer och manus 

Daytime Moon Creations har alltid en produktion som mål. Deras manus är alltid nyskrivna i 

ett samarbete mellan en dramatiker och eleverna. I den yngre gruppen är det oftast så att 

pjäsen och karaktärerna växer fram ur övningar men mycket tas också från vad barnen har för 

intressen. Ledarna försöker hitta något som alla barnen har ett gemensamt intresse för när de 

skall arbeta fram/skapa pjäsen. Ledarna använder sig sedan av varje barns individuella 

intressen och hjälper dem att skapa en karaktär genom att göra deras inspiration och idéer till 

något mer konkret. De äldre grupperna har mer frihet i skapandet, de pratar om sina intressen 

och bollar idéer med ledarna. Om det uppstår en idé så improviserar de en scen kring den och 

Gabriel filmar det. Sedan tittar hon igenom det och skriver ner det som hände och skapar 

manuset.  

Gabriel beskriver att många personer med autismspektrumdiagnos kan ha svårt med att se 

helheten i det som de läser. Om du till exempel frågar någon med autismspektrumdiagnos vad 

en bok handlar om så kommer de troligen att berätta exakt vad som hände bit för bit. När 

barnen jobbar med pjäser som de har varit med och skapat så är det lättare för dem att få en 

enhetlig överblick. Detsamma gäller med karaktärer som de har varit med och skapat.  

Grupperna på Daytime Moon Creations har valt att skriva manus utifrån barnens egna 

upplevelser och intressen eftersom det är vanligt att barn med utvecklingsstörningar, bland 

annat barn med autismspektrum, har mycket svårt för att förstå det som de inte själva har 

upplevt. Om manuset är då byggt från saker de kan relatera till och förstå så går det mycket 

lättare att arbete med det. Gabriel ger ett mycket tydligt exempel i intervjun på varför det är 

viktigt att barnen skall kunna relatera det som händer i pjäsen till deras liv.  

 we had with our older group/ they did/ their play was set on Mars  

 and so they had this princess who was befriending the prisoners/  

 they had taken a couple astronauts captive/ the Martian princess  

 befriends the prisoners and the girl who was playing the princess  

 was actually very close friends in real life with one of the girls who  

 was playing one of the prisoners and she had this line where she was  

 like /where the parents were saying we’re going to get rid of the  

 prisoners and she says “no you can’t you can’t they’re good” and  

 she would keep reading it and we weren’t understanding the intent  

 behind it and so we looked at her and said ‘Christina what would it  

 be like if I told you you couldn’t see Geraldine anymore’ and she  

 immediately she was like/ I said what would you tell me/ and she just 

  goes ‘No! no no no! You can’t! You can’t! I love Geraldine’ and I was 

  like that’s/ do you think maybe that’s how the princess is feeling right now 

 /and when they have tangible things that you can lock into/they get that 

5.3 Utvecklingsmöjligheter och välmående 

Gabriel beskriver vilket syfte övningarna har och uttalar sig om att många av dem ger barnen 

kunskap som de kan använda sig av i sina vanliga liv. Övningen ”What does it look like?” ger 

barnen en möjlighet att lära sig att identifiera känslor inom sig själva och andra. ”Freeze tag 
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with emotion” kan användas för samma syfte men då lär barnen sig också hur de skall hjälpa 

andra att hantera sina känslor. Gabriel hävdar att de också lär sig om relationer i denna 

övning, bland annat att människor har ett behov av att ta emot hjälp av andra. Barnen lär sig 

dessutom att de kan påverka sin omgivning och andra människor i övningen ”Freeze tag with 

emotion”. 

Vi ställde frågan: Förstår eleverna alltid att det är en roll de spelar och att det är på låtsas? 

Gabriel svarade att organisationen arbetar utifrån att det är viktigare att barnen mår bra i de 

situationerna som uppstår än att de alltid förstår att det som de gör inte är riktigt. Det är 

däremot så att på Daytime Moon Creations skall ledarna se till att barnen förstår att känslor 

och situationer inte är äkta när dem jobbar med tuffa känslor såsom ilska, sorg och rädsla. Det 

anses vara nödvändigt för barnens välmående. När de arbetar med känslor som att vara glad 

så är det inte en prioritet. 
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6. Resultatdiskussion 

6.1 Förberedelser 

6.1.1 Gruppdynamiska övningar 

Att ta sig tiden att få barnen på samma energinivå är viktigt eftersom det är då de kan skapa 

ordentlig kontakt med varandra. Spolin (1999, s.236) skriver dessutom att det bara är då 

skådespelarna kan tillföra energi till drag som fysiska handlingar och en röst som en karaktär 

kan skapas. Vi anser att om barnen alla är på olika energinivåer så kommer att alla dessa 

karaktärer bli på helt annorlunda nivåer. 

Principen att barnen i gruppen har ett behov av att bli vän med de andra barnen och dessutom 

skapa en relation till ledarna så att de är mer än bara vuxna som de kan be om hjälp stöds av 

det Peeters skriver om lek nämligen: 

 Under utvecklandet av sociala färdigheter i socialt samspel har  

 man konstaterat att ett barn med autism inte kan börja vara med  

 om han eller hon inte ens tål att befinna sig i närheten av främlingar. 

  (Peeters, 1998, s.190) 

Han menar att för att barn med autismspektrumdiagnos skall kunna vara med i lek så måste de 

vara bekväma med människorna som befinner sig i rummet. Eftersom teater skulle kunna ses 

som en utvecklad form av låtsaslek, så som Beyer och Gammeltoft (1998, s.34) beskriver det, 

så är det också en nödvändighet i teater att barnen är bekväma med de andra människorna i 

rummet. Vi anser att det bör läggas stor vikt vid att forma vänskap mellan alla i ensemblen 

och personalen eftersom det skapar en otrolig trygghet i gruppen. En trygg miljö är ett krav 

för att kreativt skapande skall kunna ske (Erberth & Rasmusson, 2008, s.44). Detta har vi 

själva upplevt i vårt teaterarbete. Då vi varit tvungna att arbete i grupper som vi inte känt oss 

trygga i så har vi själva upplevt en stor frustration i den oinspirerande miljön vi befunnit oss i. 

Vi anser, baserat på det Peeters (1998, s.190) har skrivit om barn med autismspektrumdiagnos 

förmåga att leka i grupper med främlingar och våra egna upplevelser, att pedagoger bör ha 

som huvuduppgift att först skapa en trygg miljö för eleverna eftersom barn med 

autismspektrumdiagnos har ännu svårare att uttrycka sin otrygghet och frustration.  

6.1.2 Leka för att lära 

Valet att börja varje session med äkta lek anser vi vara en klok filosofi. Denna åsikt grundar 

vi i våra egna upplevelser. Lekar som är fria och utan begränsningar öppnar det kreativa 

sinnet vilket gör att det är mycket lättare att skapa fritt utan hämningar. Att skapa en 

strukturerad miljö är viktig för lek med barn med autismspektrumdiagnos skriver dessutom 

Beyer & Gammeltoft (1998, s.45). Med en begränsad miljö som ger ett antal möjligheter till 

lek istället för oändliga så är det inte lika troligt att ett barn med autismspektrumdiagnos 

upplever en sådan frustration som leder till ett utbrott. Snarare blir de lockade att leka. Utifrån 

Neva Boyds teori som Gabriel presenterade för oss så anser vi att det är väldigt viktigt att 

börja med äkta lek eftersom det ger barnen en möjlighet att lära om saker som att 

kompromissa och att följa impulser. Båda dessa är en nödvändighet i all teaterarbete.  
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6.1.3 Känna eller visa? 

Övningen ”What does it look like?” går ut på att eleverna skall lära sig att gestalta känslor 

utan att uppleva dem. Detta väcker ofta stor debatt inom teatervärlden på grund av att det 

råder flera olika åsikter om denna skådespelarteknik är funktionsduglig då vissa anser att 

skådespelare skall uppleva känslor istället. Den ena sidan som anser att skådespelare skall 

bara gestalta känslor och inte uppleva känslor anser att det kan vara skadligt att hela tiden 

känna det som karaktären känner. Den andra sidan som anser att en skådespelare skall 

uppleva känslor uttalar sig att det inte kan upplevas som äkta av publiken om det inte heller är 

äkta. Vi har under kursen Teaterns Teori och Metod haft ett antal diskussioner om vad som är 

rätt och vilka nackdelar det finns inom båda teorierna. Spolin skriver ”Emotion constantly finds 

expression in bodily position.” (1999,s. 235) och utifrån det anser vi att det duger med att visa 

det fysiskt och att i just detta fall är det bättre för barnen att bara gestalta känslor eftersom 

barn med autismspektrumdiagnos har svårt att förstå och uttrycka känslor. Det är dessutom 

många barn som har autismspektrum som har stora kommunikationssvårigheter. Detta kan bli 

ett problem om barnen upplever låtsaskänslor som börjar påverka dem i deras verkliga liv, 

särskilt om de inte kan uttrycka det eller be om hjälp när det blir fel. 

6.1.4 Att lära att handlingar påverkar 

Leken ”Freeze Tag with emotion” innebär att barnen leker kull men när en blir tagen så skall 

de gestalta en förutbestämd känsla och för att blir räddade så måste ett annat barn ge den 

socialt accepterade responsen på det. Vi anser att det är en bra övning för att den dels lär 

barnen om relationer, att behöva andra, och att acceptera och ge kroppskontakt. Gabriel 

hävdar att denna övning är bra för att hjälpa barnen att förstå och forma relationer, som 

behövs i senare karaktärsarbete. Barnen lär sig att människor har ett behov av att umgås med 

och få hjälp av andra människor.  Det är något som många barn med autismspektrumdiagnos 

har svårt för antydde Mellåker (Mellåker, 2012-04-11). Att barnen lär sig att acceptera och ge 

kroppskontakt är viktigt då det är ett sätt att visa att de har tillit till någon och känner sig 

bekväm i deras samvaro. Det är dessutom en viktig övning då enligt Peeters (1998, s.88) det 

är många barn med autismspektrumdiagnos som har svårt att förstå att de kan använda språk 

för att påverka hur andra känner och tänker. När barnen skall rädda varandra så lär de sig att 

de med hjälp av språk och handlingar kan påverka deras omgivning. Denna förståelse är 

viktig att ha för att kunna arbeta med karaktärer.  

Övningar som innefattar fysiska handlingar och som ställer frågor som ”Hur beter du dig för 

att få det du vill ha?” anser vi är viktiga eftersom de lär barnen handling och konsekvens och 

att de kan påverka konsekvenserna genom att ändra sitt beteende. Den kunskapen behövs i 

karaktärsarbete när en grupp skall börja arbeta med relationer mellan karaktärerna då de måste 

förstå att en handling skall ske för att ge en reaktion (Spolin, 1998, s.219). Vi anser att 

övningar som kräver att barnen skall tänka sig in i en annan miljö är en bra inledning till mer 

abstrakt och kreativt tänkande som karaktärsarbete.  
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6.2 Metoder för karaktärsarbete 

6.2.1 Individen och karaktären 

Vi anser att karaktärerna är lika med barnens självbild är ett faktum som 

läraren/pedagogen/ledaren får acceptera när de arbetar med barn som har 

autismspektrumdiagnos. Barn med autismspektrumdiagnos har svårigheter med 

föreställningsförmåga och det kräver en hel del av det för att skapa och spela en annan person.  

Att arbeta med individuella karaktärer så att läraren/pedagogen/ledaren kan arbeta med varje 

barn på den nivån som de befinner sig på är viktigt för att svårigheterna i autismspektrum 

uppenbarar sig annorlunda hos varje individ. (Beyer & Gammeltoft, 1998,s.41) Att arbeta 

med varje barn på deras egen nivå är en, så som Beyer och Gammeltoft skriver, ”anpassning 

[...] inte en styrning av barnet”. (1998,s.45) Vi håller med om detta för att även människor som 

inte har utvecklingsstörningar är annorlunda. Alla människor har olika styrkor och svagheter 

och om läraren/pedagogen/ledaren då tar hänsyn till dessa så är det mycket lättare att arbeta. 

Peeters skriver: att trots att de kan ha svårigheter med inlärning så ”bör deras starka sidor och 

intressen utnyttjas på bästa sätt”. (1998, s.211) Att arbeta med varje individ på deras nivå är 

dessutom viktigt eftersom det finns en stor variation i kommunikationsförmåga hos barn med 

autismspektrum. Vissa kan behöva tydligare instruktioner tillsammans med någon form av 

visuellt stöd, till exempel en bild på den aktivitet som skall utföras, medan andra bara behöver 

några få verbala instruktioner. (Peeters, 1998, s.82)  

I grupperna på Daytime Moon Creations utgår alltid karaktärskapandet från barnens intresse. 

Att utgå från barnens intressen är ännu viktigare i arbetet med barn med 

autismspektrumdiagnos då det inte är ovanligt att de visar ett ”ihärdigt fasthållandet vid dem och 

bristen på intresse för allt annat”. (Peeters, 1998, s.117) Att karaktärsskapandet utgår från 

barnens intresse är dessutom viktigt utifrån det perspektivet som Mellanåker (2012-04-11)  

redovisade: att barn med autismspektrum har svårt att ”samordna sin uppmärksamhet med 

någon annan” när det inte är något som de är väldigt intresserade i. Vi anser att det är viktigt 

att ta hänsyn till det i karaktärsarbetet och speciellt i arbetet med relationer mellan barn med 

autismspektrumdiagnos för att förmågan att ”samordna sin uppmärksamhet med någon 

annan” måste finnas eftersom det inte kan ske ett kreativt samarbete utan det.  Vi anser att 

karaktärsskapande utifrån sådant som har uppstått i övningar är en bra metod att använda sig 

av då barnen inte känner någon press att skapa en karaktär i en övning som inte går ut på det 

och skapandet blir mera fritt då. Spolin skriver att ”... exercises insist upon strong stage 

relationships which create definite character attitudes and actions”. (1999, s.235) Med detta menar 

hon att övningen som skapar ett beroende av varandra i ensemblen kan dessutom få attityder 

och handlingar att växa fram som kan användas för att skapa karaktärer. 

6.2.2 Att skapa en pjäs från erfarenheter  

Arbetsprocessen på Daytime Moon Creations innefattar att pjäsens grund ofta skapas från 

teaterövningar. Utifrån den beskrivningen som Gabriel gav av processen att skapa pjäsen 

uppfattar vi att den är väldigt lik en metod att bygga scener som Viola Spolin beskriver, 

nämligen: 
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 If the focus of the exercise is understood by the players, and they  

 keep their focus on the problem (object) which the focus of the  

 theater game presents, in a sense anyone and everyone can 

 develop scenes. (Spolin, 1999, s.189) 

Utifrån den uppfattning som vi har av autismspektrum, så anser vi att det är lättare för barn 

med autismspektrum att få en förståelse för hur karaktären skall vara på scen när de har varit 

med och bestämt vilka personlighetsdrag karaktären skall ha och inte istället varit tvungna att 

avläsa dessa från en färdig text.  

Svårigheten med att se helheten i saker, till exempel en bok, som Gabriel beskriver utgör så 

klart en svårighet i karaktärsarbete om barnen skall utgå från ett färdigskrivet manus. Barnen 

måste då avläsa personlighetsdrag och det är mest troligt att de då bara kommer att spela på 

dessa drag. Spolin skriver att då en skådespelare bara spelar på vissa drag så skapar de inte en 

verklig person.  

 Developing a character is the ability to intuit an essence from  

 the welter of the complex of a whole person [...] ability to show 

 the essence rather than a description of the whole... (1999, s.236) 

På Daytime Moon Creations så väljer de att skriva pjäsen utifrån barnens upplevelser och att 

detta är gynnsamt finner vi stöd för i litteraturen vi har läst. Beyer & Gammeltoft (1998, s.78) 

skriver att då barn med autismspektrumdiagnos skall leka ihop innebär det ett högt krav på 

social förmåga. Då bör innehållet av leken vara enkel och något som de redan känner till. Vi 

anser att skapa en ny verklighet, teaterns värld, dessutom utgör en svårighet eftersom barn 

med autismspektrumdiagnos har en mycket konkret uppfattning av världen och denna är ” för 

begränsad för att tillåta någon spontan generalisering” (Peeters, 1998, s.71). Med detta 

menar Peeters att de inte kan föreställa sig något som de inte själva har upplevt. Utifrån den 

förståelse vi har fått av autismspektrum, anser vi att det är en fördel om barnen formar manus 

utifrån sina erfarenheter. Vår åsikt är att de då får en verklig upplevelse som de kan ställa 

scenen i relation till och utifrån det också få en förståelse för hur karaktären skulle reagera.  

Däremot så skall läraren/pedagogen/teaterledaren om och när de använder sig av barnens 

erfarenheter ta hänsyn till det som Beyer och Gammeltoft skriver: 

  Människor med autism har livet igenom stora problem med att delta 

  i en dialog om sina upplevelser, och de har stora problem med att  

 göra känslomässig avstämning, där de kan ställa sin egen  

 upplevelse mot andras. (1998, s.21) 

Detta utgör en svårighet inom karaktärsarbete då den egna upplevelsen för barnet kanske är 

väldigt annorlunda från hur andra människor upplever det. Om händelsen då används i pjäsen 

utan att läraren/pedagogen/ledaren pratar om den med barnet så kan det bli svårt för en publik 

att förstå. Det är viktigt att se till att upplevelsen som de relaterar till ger ett uttryck som andra 

kan förstå och relatera till.  
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6.3 Att utvecklas och må bra 

Genom många av teaterövningarna som används i förberedelsearbetet får barnen erfarenheter 

och kunskap som de kan applicera i sitt vanliga liv. Ett exempel på detta är att de lär sig att 

identifiera känslouttryck hos sig själva och hos andra. De får dessutom lära sig de korrekta 

sociala responsen till situationer som kan uppstå i deras vardagliga liv. Övningen ”Freeze tag 

with emotion” är ett bra forum för detta. Övningen är dessutom till nytta när barnen skall lära 

sig om relationer och att människor behöver ta emot hjälp av andra.  

Peeters (1998, s.88) skriver att människor med autismspektrumdiagnos inte alltid förstår att de 

kan ändra sin omgivning genom att kommunicera hur de upplever den. Övningar som “Freeze 

tag with emotion” och “What does it look like?” ger barnen möjligheten att utveckla 

förmågan att uttrycka sina känslor. Vi anser att dessa övningar kan vara ett sätt att göra deras 

tillvaro lättare för att de kan lära sig att uttrycka sin upplevelse av en situation istället för att få 

ett utbrott.  

Övningar som får barnen att tänka ”hur beter jag mig för att få det jag vill ha?” är viktiga för 

att barnen lär sig att de verbalt kan uttrycka att en uppgift är för svår utan att frustrationen 

över det väller över och leder till ett utbrott. Denna inställning stödjer Peeters (1998, s.88) när 

han skriver om utbrott som sker på grund av frustration. 

Fantasiövningarna som ”Night at the Museum” ger barnen möjligheten att utveckla sina 

förmågor att fantisera. De får möjligheten att föreställa sig saker som de inte själva har 

upplevt, vilket är något som Beyer och Gammeltoft (1998, s.22) skriver att de har svårt för.  

Att arbeta med varje individ på deras nivå, så som Gabriel beskriver det, är inte bara viktigt 

för att de skall kunna arbeta med karaktärer på grund av barnens svårighet för delat intresse 

som Mellåker beskriver (Mellåker, 2012-04-11). Det är också till nytta för att barnen känner 

sig uppmärksammade och att de tillhör en grupp. Vi anser att det är viktigt då barnen kan lära 

sig att skapa relationer inom gruppen som de sedan kan ha med sig i sin vardag. Denna åsikt 

grundar sig i det som Gabriel hävdar, nämligen att barn med utvecklingsstörningar har svårare 

att skapa relationer. 

Principen att det är viktigare att barnen har roligt än att de måste förstå att det som de gör inte 

är riktigt stöds av det Peeters (1998, s.80) skriver: normala barn tycker ofta att det är roligt att 

förändra sin världsbild medan barn med autismspektrumdiagnos har svårt att förstå världen 

som den är. Utifrån det som Peeters (1998, s.80) och Gabriel uttrycker om detta så ansluter vi 

oss till samma åsikt. Mår eleverna bättre av att inte alltid veta att det som de upplever inte är 

riktigt så är det klart att ledarna inte skall tvinga dem att inse det då det istället kan skapa 

förvirring och känslan av olycka. Däremot när det gäller känslor som kan påverka barnen på 

ett negativt sätt så är det självklart att barnen skall veta att om de upplever känslan så är det 

inte är på riktigt och att situationen som producerar den känslan inte heller är verklig. 

Uttrycket kan finnas utan upplevelsen.  
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6.4 Vår slutsats 

Vi har kommit fram till att göra karaktärsarbete med barn som har autismspektrumdiagnos 

kräver en förberedelseprocess som innefattar gruppdynamiska övningar, fantasiintroduktion 

och andra övningar som ger nödvändiga kunskaper. Vi anser att dessa förberedelser är viktiga 

för barn med autismspektrumdiagnos eftersom enligt Spolin (1999, s.233) så blir det ett 

tillbakadragande hos skådespelarna om de börjar arbeta med roller för tidigt. Då människor 

med autismspektrumdiagnos redan har svårigheter med kommunikation och att skapa 

relationer anser vi att det kommer skapa fler svårigheter än möjligheter om gruppen börjar för 

tidigt utan att ha fått barnen i ett kreativt tänkande först, så som Spolin (1999) också skriver 

att läraren/pedagogen/ledaren först måste göra. 

Vi anser att processen skall börja med att läraren/pedagogen/ledaren ser till att alla i 

ensemblen är på samma energinivå och känner ett gemensamt ansvar för gruppens välmående. 

Vår slutsats är att genom den form av äkta lek som beskrivs av Gabriel tillsammans med de 

ramar som Beyer och Gammeltoft rekommenderar (en begränsad och anpassad miljö) så finns 

det stora möjligheter att lära barn nödvändiga kunskaper som att följa sina impulser genom 

lek. (Beyer & Gammeltoft, 1998,s. 44-45) Leken fungerar dessutom mycket bra som en 

öppning av det kreativa sinnet. 

Vi anser att läraren/pedagogen/ledaren sedan skall gå vidare med att barnen får övningar som 

går ut på att utföra fysiska handlingar, så som att förändra sitt beteende för att få något. Vi 

anser att det är viktigt att göra det innan barnen börjar med karaktärsarbetet för att de lär sig 

handling och konsekvens. Det är något som de måste förstå för att förstå hur karaktärer kan 

reagera på varandra och händelser. Ledarna bör arbeta med övningar där barnen får lära sig att 

rent gestalta känslor utan att känna dem. Eftersom barn med autismspektrumdiagnos har svårt 

att förstå och uttrycka hur de känner så är det viktigt att teaterarbetet inte påverkar dem på ett 

negativt sätt känslomässigt. I arbetet med att gestalta känslor så lär sig eleverna också att 

identifiera känslor hos både sig själva och andra. De kan då känna igen gestaltningen när den 

sker på scen och ge en lämplig respons. 

Ytterligare en slutsats är att när gruppen skriver manus med barn som har 

autismspektrumdiagnos så bör dramatikern se till att skriva utifrån de intressen som barnen 

har. För att forma pjäsen hittar läraren/pedagogen/ledaren tillsammans med dramatikern ett 

intresse som är gemensamt hos alla barnen. För karaktärsskapande hänvisar ledarna 

tillsammans med dramatikern till varje individs intressen eftersom barn med 

autismspektrumdiagnos ofta har svårt att visa intresse för saker som inte är sina egna 

intressen. Det är dessutom till hjälp i skådespelet om manuset skrivs med hjälp av upplevelser 

som barnen har haft då de har så stora svårigheter med att förstå sådant som de inte själva har 

upplevt.  

Många av de övningar som Gabriel använder sig av ger barn med autismspektrumdiagnos 

möjligheten att lära sig sådant som de kan använda i deras verkliga liv. Vi har även kommit 

fram till att eleverna inte alltid måste förstå att det är en roll som de spelar. Ledarna måste se 

till att barnen förstår att skrämmande och tuffa känslor eller situationer inte är på riktigt. 

Utgångspunkten i allt arbete måste vara att barnen mår bra och har roligt.  
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Vi anser att det viktigaste att komma ihåg genom hela processen är att det handlar om att 

anpassa allt arbete så bra som är möjligt till varje individ och de svagheter och styrkor som de 

har. Det är just det som Peeters och Gabriel uttrycker så bra ”När allt kommer omkring är autism 

så olika... Det viktiga är att inte tappa modet om det inte går”. (Peeters, 1998, s.201)  ”Every kid is 

so very different […]so often it’s really […] not just even about the diagnosis it’s really just about how 

do you reach another person”. 
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8. Bilaga 

Intervjufrågor 

1) We have read that autistic children are prone to tantrums and can become aggressive 

when they have tantrums. Does this happen in your group? How often? How do you 

handle it? 

2) Do you converse with the children about the way they see the world? 

3) What is the most common problem you face during a class? 

4) How do you work with the children when you are working towards a production- what 

kind of work do you do and in what order? 

5) How long are the rehearsals/lessons in general? 

6) I read in a book about working with people with autism that they have difficulty with 

time and understanding how long they are to spend on certain activities and that this can 

lead to frustration. Have you experienced that with any of the children in your group? 

-if so, how do you handle it? 

7)  Do you work with the children’s individual characters or do you work with the 

relationships between the characters? 

8) How many leaders do you usually have at each rehearsal/lesson? 

9) Do any of the leaders have an education in working with special needs children? 

10) How much do the parents contribute to the production? 

11) How early do you start with character work?  

12) Do you create the characters? How much influence do the children have in the 

creation of the roles?  

13) Do you usually decide certain basic characteristics for the characters and what are 

they?  

14) How long do you do character work? 

15) What methods do you use with the children to help them find a role?  

16) What kind of exercises do you use to work with characters? 

17) Do you try to avoid any types of characters? 

18) Are the characters close to how the children are “in real life” or do they differ a great 

deal? 



 
 

19) When/if the characters are close to how the children are “in real life” is it hard for the 

children to tell the difference between playing themselves and playing a role?  

-If so, how do you work with this? How do you make sure that the children are aware that 

they are playing a role and not themselves? 

20) Describe a typical class/rehearsal.-How you work, what order you do things in, what 

kind of exercises you use to get certain results, how you handle unexpected situations… 

 

 

 


