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Ta med skolklassen på teater! 
 

Ett handledningsmaterial för högstadiet och 
gymnasiet 

Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man 
vara orolig över hur de ska bete sig och vad de ska tycka. Men det kan bli lättare om man 
förbereder sig samt ger dem kunskap om vad teater är, och hur det går till att göra en 
föreställning.  

I det här materialet hittar du fakta om hur en teaterföreställning blir till och vilka som 
jobbar på teatern. Du hittar också frågeställningar som ni kan utgå ifrån och sedan 
samtala om i klassrummet. 

 

Behöver man verkligen förbereda sig och sina elever på besöket? 

De flesta som jobbar med teater skulle nog säga att man helst inte ska det. Att man bör 
komma till teatern med öppna ögon och ta in det som visas på scenen utan att förvänta 
sig något och bara låta upplevelsen komma till dig. 

Men å andra sidan kan förberedelserna vara en hjälp.  En del elever kanske aldrig har 
varit på teater förut och kan behöva prata om själva besöket. Att känna till saker om 
pjäsens författare kan också tillföra upplevelsen något extra.   
Fråga dig själv vad ert syfte med teaterbesöket är. Är det för att eleverna ska lära sig 
något om teater? Vill man fördjupa sig i ämnet, författaren, tidsepoken eller dylikt? Eller 
vill man att eleverna ska uppleva kultur och konst samt kanske analysera det 
konstnärliga innehållet? 
 
Se den här handledningen som en hjälp på vägen. Som tips helt enkelt. 
Men kom ihåg att det viktigaste är att man går på teater med sina elever inte varför. 

Kontakta mig gärna om du har några frågor kring handledningen. Vi tycker också att det 
är jättekul om ni vill skicka in sådant ni gjort/skapat/pratat om i klasserna till oss. Vi tar 
gärna emot era tankar och känslor kring en pjäs! 

Lycka till! 

Maria Trost   

maria.trost@uppsalastadsteater.se  
Dramapedagog, Uppsala stadsteater 
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Hur blir en föreställning till? 

Att göra en föreställning är en ganska lång process. Själva planeringsarbetet börjar långt 
innan man startar själva repetitionerna. Det finns många olika yrken som medverkar i 
processen och skapar de olika delarna som slutligen fogas samman till en föreställning. 

Man kan dela in yrkesgrupperna i två kategorier; 

1. De som jobbar kring produktionen, ser till att saker fungerar runt omkring och 
t.ex. gör affischer mm; teaterchef, producenter, samordnare, marknadsförare, 
ekonomer, m.fl. 

2. De som jobbar med att skapa det som syns på scenen; regissör, ljussättare, 
kostymtecknare, scenograf, dekorsnickare, kostymmästare, skådespelare m.fl. 

Ungefär så här kan det gå till att göra en föreställning: 

1. Teaterchefen och/eller regissören bestämmer sig för vilken föreställning de ska 
spela. 

2. Producenten och regissören anlitar/bestämmer vilka som ska vara med och skapa 
själva föreställningen. 

3. Regissören repeterar med skådepelarna. Samtidigt byggs scenografin, 
kostymerna sys, affischen görs, musik komponeras. mm. Regissören har kontakt 
med alla som medverkar men får hjälp av producenter och 
produktionssamordnare. Tid ungefär 6-8 veckor. 

4. Strax före premiären får man träna i de kläder man ska ha, spela i den scenografi 
det ska vara samt testa med ljus och annan teknik. 

5. Premiär. Nu är föreställningen klar.  

Här följer några korta intervjuer med några av de olika yrkesgrupper som kan vara med 
och arbeta kring en föreställning; 

Linus Tunström, Teaterchef: 

Vad gör en teaterchef? 
Teaterchefen bestämmer vilka pjäser som ska spelas, hur teatern ska utvecklas, har kontakt med 
ägarna, och har det yttersta ansvaret för ekonomin och för alla som jobbar på teatern. 
Hur blir man teaterchef? 
Man söker när det blir en plats ledig. Man har troligen erfarenhet både från teaterarbete och 
ledarskap. Man kanske har varit regissör, producent eller något annat yrke som har kombinerat 
båda delarna. 
Vad är det roligaste med att vara teaterchef? 
Att jobba med roliga, begåvade människor och se idéer och fantasier ta form och bli till verklighet. 
 

Katja Sliwinski producent:  

Vad gör en producent? 
En producent ansvarar för produktionen tillsammans med regissören och tanken är att försöka se 
till att den får de bästa förutsättningarna utifrån idén om vad man vill göra. Medan regissören har 
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det konstnärliga huvudansvaret så tar producenten hand om ekonomi, planering, arbetsmiljö mm. 
Vi följer processen och försöker underlätta samarbetet mellan alla yrkesgrupper som är med och 
jobbar fram våra pjäser. Vi jobbar med flera produktioner samtidigt och är med tidigt, från att det 
beslutas att vi ska göra en pjäs tills att den rivs. 
Hur blir man producent? 
Det finns olika vägar, jag gick teaterproducentutbildningen på Di (nu scenkonstproducent STDH) 
men man kan också ha jobbar inom olika yrken inom teater tidigare och sen komplettera med tex 
ekonomi eller ledarskapskurser och få jobb som producent. Jag tror att det är bra att ha arbetat 
och förstått de olika yrkena som finns på en teater innan man läser en utbildning. 
Vad är det roligaste med att vara producent? 
Att vara med och skapa häftiga scenupplevelser och att få jobba med så mänga olika intressanta 
människor. 
 

Dritero Kasapi regissör:  
 
Vad gör en regissör? 
En regissör tar en historia som är skriven i dramatisk eller någon annan form och berättar den i en 
scenisk form dvs. genom skådespelare, i ett rum/scen och under en viss tid. Ambitionen är dock 
inte bara att återberätta en historia. Regissören tolkar ett skeende, eller ger sin egen syn på olika 
mänskliga erfarenheter som man hoppas att publiken känner igen sig i eller/och att publiken får 
upptäcka något nytt om sig själv eller samhället. 
Vad man vill berätta är tätt kopplat med hur man vill berätta, det vill säga vilka medel man tar sig 
an. Kring detta val av medel från regissörens sida skapas föreställningens estetik. Några 
regissörer är mer visuella, några använder mer musik och sång, några jobbar med små utryck, 
några har stora utryck och så vidare. Alla dessa val är i berättelsens tjänst, alltså det är 
regissörens sätt att förmedla till publiken vad han menar med den historien han har valt att 
berätta. Det är förstås lika viktigt att den estetik som man utvecklar kring en föreställning också 
ska vara attraktiv för publiken att se, att den håller publikens uppmärksamhet både emotionellt 
och tankemässigt.  Sedan samarbetar regissören med scenograf, kostymtecknare, musiker, 
ljussättare mm som alla försöker hjälpa till att förverkliga regissörens idé. 
När repetitionerna börjar utgörs större delen av arbetet med skådespelarna. Det är de som genom 
att tolka deras roller understödjer regissörens ide om vad det är man vill berätta med 
föreställningen. I mötet med skådespelarna faller allt förhoppningsvis på plats och det är genom 
de som föreställningen utvecklas mest och tar sin slutgiltiga form.  
Hur blir man en regissör? 
Regissör kan man bli på olika sätt. En del går på regissörsutbildningar som Stockholms 
dramatiska högskola.  Men det finns flera mycket intressanta regissörer som har varit 
skådespelare, scenografer, dramatiker etc. det finns de som pendlar mellan dessa yrken, ibland 
jobbar de som regissörer, ibland är de skådespelare etc. En del blir regissörer genom att ha 
arbetat med teater i amatörsammanhang, sedan i fria grupper och lärt sig yrket genom att helt 
enkelt prova sig fram. Dessa regissörer har i stort sätt gjort alla möjliga yrken på teatern. Några av 
de mest spännande regissörerna jag känner till har denna bakgrund. 
Det finns säkert miljoner andra sätt att vara regissör som jag har ingen aning om. 
Vad är det roligaste med att regissera? 
Teatern är ett komplicerat maskineri men som uppfyller ett av de mest fundamentala behoven 
människor har, nämligen att berätta och lyssna på historier. Det roligaste med mitt jobb är att jag 
får lov att berätta historier för människor. 
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Gert Wibe, Dekorchef: 

Vad gör en dekorsnickare/målare: 
En dekorsnickar/dekormålare tillverkar scendekoren (dvs det du ser på scenen) utifrån 
scenografens anvisningar. 
Hur blir man dekorsnickare/målare? 
De flesta snickare/målare har en grundläggande yrkesutbildning. Dekormålarna har ofta en 
konstnärlig utbildning och ett intresse för måleri. 
Vad är det roligaste med att vara dekorsnickare/målare 
Det roligaste med jobbet är att det skapande och varierande. Det är också roligt att tillsammans 
med andra jobba fram något som visas för en publik. 
 
Pasi Vaara, Scenmästare 

Vad gör en scenmästare? 
En scenmästare sköter och har ansvar för dekorskiften (byta dekor och rekvisita på scenen) och 
hängningar (lampor mm) under och mellan föreställningar. 
Hur blir man scenmästare? 
Man kan söka utbildning vid Stockholms dramatiska högskola eller gå som lärling. 
Vad är roligast i ditt jobb? 
Att det är omväxlande(olika pjäser, olika scener)arbetsuppgifter och en inspirerande miljö. 
 

Merja Löfström, Kostymmästare 

Vad gör en kostymmästare? 
 Man tillverkar teaterkostymer. Man måste vara ganska fiffig, för det dyker ofta upp problem som 
måste lösas. Det kan handla om snabba byten som måste få speciella knäppningar, kläderna 
kanske ska gå sönder i spel på något speciellt sätt osv. 
Hur blir man kostymmästare?  
Det finns ingen utbildning som heter kostymmästare, utan man får gå antingen en 
skräddarutbildning eller en textillärarutbildning. Det finns också en 2-årig utbildning i Göteborg 
som är inriktad på teatersömnad. 
Vad är roligast i ditt jobb?  
Att det är olika varje dag. Ena dagen får man göra 1700-tals kostymer och nästa dag får man gå 
och handla helt nya kläder i vanliga klädaffärer. 
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Vad man ska tänka på innan själva besöket 

Allt är ”live”. Allt som sker på scenen händer där och nu. Inför varje föreställning laddar 
skådespelarna precis som en fotbollsspelare innan en match. Man värmer upp sin kropp, 
sin röst och fokuserar för att komma ihåg sin text och gå in i sin roll. Ljuset och ljudet 
sköts av tekniker som ibland sitter precis vid publiken. En del skådepelare och tekniker 
störs inte så mycket av om någon i publiken sitter och tittar i sin mobil medan andra kan 
störas jättemycket. 

En föreställning är som en tavla. Alla upplever den på olika sätt. Vissa tycker att den är 
bra andra att den är dålig. Vissa vill förstå, medan andra bara gillar känslan. Man ska 
både respektera konstnären och den som tittar på tavlan. Man river inte sönder en tavla 
man ser bara för att den är dålig. Det är samma sak med en teaterföreställning. Du måste 
inte gilla den, men du behöver inte visa det just då och där. Ibland behöver man ge pjäsen 
lite tid. Kanske du först efter någon vecka börjar gilla den. Eller så blev du i alla fall 
berörd på något sätt.   
 
 

Tänk därför på följande när du kommer som publik; 

 Närvaro. Var där för att vara publik, det vill säga titta på föreställningen. Även om 
du tycker att det är tråkigt, så titta färdigt. Kolla in annat i rummet, (vi ger exempel 
på vad senare i materialet) 

 Använd aldrig mobilen under en föreställning. Stäng av ljud och vibration. 
Filma/fota och sms:a inte. 

 Ät inget som låter under föreställningen. Prassel med påsar, tuggande ljud, en 
burk som öppnas kan störa de andra i publiken och även de som arbetar.  

 Måste man så måste man. Helst bör man ju inte gå på toaletten under en 
föreställning, gå gärna innan det börjar och i pausen. Håll dig helst. Men visst, 
ibland måste man ju. 

 Skratta och gråt, men prata inte med varandra. Ibland vill man ju prata om det 
man ser men även det stör ju de andra. Vänta till efter föreställningen eller i 
pausen med att prata med din kompis. Absolut får du reagera med ljud; skratta 
när något är roligt till exempel. Men man kan ju försöka låta bli att skratta när det 
ska vara sorgligt även om inte du upplever det så eller tycker att det är fånigt eller 
pinsamt. 

Skådepelaren Katharina Cohen om publik: 

Hur tycker du att man ska vara som publik?  
Jag tycker att man som publik ska känna sig trygg och förväntansfull för då reagerar man 
äkta på det som händer på scen. Älskar när folk skrattar till på ställen där man inte 
förväntar sig det för då känns det som om de reagerar från hjärtat och magen. Som publik 
kan man nästan inte göra fel, om man inte bestämmer sig för att bråka eller vara "lustig" 
så klart. Det är inte kul! Då måste man hantera det från scen. Det är därför jag gillar barn 
och ungdomspublik. Dom reagerar ofta mer direkt än vuxna som är artigare.  
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Hur är du när du själv är publik?  
Själv är jag supertråkig och spänd som publik. Det ska mycket till om jag ska släppa på 
garden tyvärr. Men när jag ser något jag blir helt förtrollad av, åker hakan ner och jag 
glömmer att det sitter andra där!  
 
Har det hänt något särskilt under en föreställning någon gång? 
Det händer speciella saker varje gång man spelar! Jag har varit med om att folk haft sex i 
publiken, varit fulla och gått vilse i salongen på väg mot toan under föreställningen, 
kommit in bakvägen och velat smita in över scen under pågående föreställning, fått 
hjärtattack, svimmat, tjoat eller klappat i händer eller liknande. Också mindre saker som 
att folk sover (snarkar!) spelar spel eller pratar i telefon märks också.  
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Att ta reda på innan man ser föreställningen 

För en ovan teaterbesökare kan det vara kul att veta vad man ska se. Det underlättar 
ibland förståelsen och upplevelsen. Man kan då t.ex. jämföra vad man läst om 
författaren, med den tolkning regissören gjort av manuset. 

 Vad är det vi ska se? 
 Hur lång är den? 
 Titta på affischen, vad får man för förväntningar av affischen? 
 Vilken målgrupp riktar den sig till? 

Ta reda på så mycket som möjligt om författaren och pjäsen. 

Om det är en klassiker kan man ofta hitta tolkningar och historik kring både pjäs och 
författaren. Men om det är en modern författare kan det vara svårare att hitta fakta. 
Ibland är pjäsen en bearbetning av en bok. Då kan man ta reda fakta om den som skrev 
boken. Men precis som med filmer som gjorts efter en bok, är det inte alltid så lyckat att 
läsa boken först. 

 Vem har skrivit pjäsen? 
 När skrevs den? 
 Varför skrevs den?  
 Vad finns för olika tolkningar kring pjäsen? 
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Frågor att fundera kring under föreställningen 

Här följer ett antal frågeställningar som man kan ha med sig när man tittar på 
föreställningen. 

 Tips: Dela in klassen i grupper, fördela de olika områdena på varje grupp och låt dem 
specialisera sig på att titta på det i föreställningen. 

Scenografin/tekniska lösningar 

Titta på hur scenografin ser ut medan du går på föreställningen.  
Fundera särskilt över följande frågor; 

 Hur sitter man som publik? (t.ex. runt omkring, på sidorna eller rakt framför) 
 Vad föreställer scenbilden/miljön? Är den realistisk eller abstrakt?  
 Byter man miljön eller ser allt likadant ut hela tiden? 
 Förändras scenbilden på något sätt? 
 Vilka färger hittar du i scenografin? 
 Vilka material används? 
 Vilka föremål används? 
 Hur rör sig skådepelarna i scenografin. Används allt? 
 Finns några särskilda tekniska lösningar?  

 

Ljus/ljud/effekter 

Titta på hur ljuset ser ut och vilka ljud och effekter som används i föreställningen.  
Fundera över följande frågor; 

 Titta upp i taket. Ungefär hur många lampor kan du se som används för att belysa 
scenen? 

 Är det några särskilda effekter i ljuset?  
 Vilka färger används? 
 Uppfattar du ljuset som varmt eller kallt ibland? När? 
 Vilka ljud används? Ljud kan bestå av ljudeffekter och musik och kanske annat.  
 Används några andra tekniska effekter?  

Kostym/smink/mask 

 Hur ser kläderna ut? Är de realistiska och tidsenliga? 
 Vilka färger har kostymerna.  
 Vilka material har man använt? 
 Ser du något speciellt, ovanligt eller konstigt? 
 Hur är skådespelarna sminkade? 
  Hur ser frisyrerna ut? 
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Framförandet 

 Hur pratar skådespelarna? 
 Hur rör de sig? 
 Hur förhåller de sig till varandra? 
 Gör de något du tycker är konstigt? 
 Sjunger de? 
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Frågor att samtala kring efter föreställningen 

När ni har tittat på föreställningen och är tillbaka i skolan kan ni jobba med det eleverna 
samlat in på lite olika sätt. Hur avancerat man gör det beror ju så klart på hur gamla 
eleverna är. 

1. Samla ihop eleverna och låt de sitta i de olika grupperna. Låt eleverna 
tillsammans gå igenom det de noterade under föreställningen. 
När de är klara kan de redovisa för resten av klassen vad de kommit fram till eller 
ställa sig följande frågor; 

 Varför har man gjort som man gjort i föreställningen? (tex. varför sitter 
publiken på sidorna av scenen  istället för rakt framifrån?) 

 Vad gav det er för upplevelse/känsla? (tex. upplevde man det annorlunda 
som publik att sitta så och hur kändes det?) 

 Tycker ni lika i gruppen? Prata om och jämför era olika upplevelser och 
iakttagelser. 
 

2. Placera eleverna i tvärgrupper, dvs en från scenografi, en från ljud etc., och 
låt dem tillsammans sammanställa vad de iakttagit under föreställningen. De 
kan ställa sig följande frågor; 
 

 Kan man se att de olika delarna i föreställningen ”hänger ihop”? 
 Vad tror ni att man vill säga/visa med föreställningen? 
 Vad upplever ni enskilt och i gruppen att man vill säga med föreställningen? 

 
3. Låt eleverna enskilt redovisa skriftligt vad de kommer fram till med hjälp av 

ovanstående frågor. 

Undvik att ställa frågor som; Vad tyckte ni? Var den bra? Att dela in något i bra eller dåligt är att 

förenkla sin analys och sin upplevelse av något. Försök att istället ställa frågor som fördjupar och 
snarare ställer ytterligare en fråga än ger ett svar. 

 

   

Tänk på att svaren ska vara subjektiva. Det finns inga fel svar 

utan den enda sanningen är var och ens egen upplevelse. 
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Tips på övningar att göra kring en pjäs 

När man varit på en pjäs blir man kanske sugen på att själv spela teater eller göra en 
teaterföreställning tillsammans. Att sätta upp en teaterpjäs är ju dock ett rätt stort och 
kostsamt projekt men man kan ju prova på processen som ett rollspel. 

Övning: Produktionen 

 Bestäm tillsammans i klassen en teaterpjäs som ni vill ”sätta upp” (eller så får 
läraren vara teaterchef och helt enkelt bestämma). 

 Dela in klassen i några av de olika yrkena som finns på en teater; en grupp som gör 
affisch och program, en grupp som är regissörer, en grupp som är scenografer och 
en grupp som gör kostym och mask. 

 Låt regissörerna fördjupa sig i pjäsen och presentera för de andra hur de vill att 
pjäsen ”ska vara”, t ex. realistisk eller absurd eller kanske utspela sig någon 
annanstans eller i en annan tid. 

 Låt de olika grupperna sedan arbeta kring sina områden och presentera sedan era 
arbeten för varandra. 

Om man vill kan man ju även ta det ytterligare ett steg och även spela själva pjäsen!  

 Man kan också göra en variant där klassen delas in i olika grupper och får varsin 
pjäs som de sedan ska skapa en regi idé, scenografi, kostym, mask och affisch 
kring och presentera för de andra grupperna. 

Övning: Arbeta med manuset 

Kanske blev man inspirerad av det man såg och vill prova på att spela eller jobba med den 
pjäs man tittade på tillsammans. Här följer några tips på vad man kan göra; 

 Skaffa manuset och jobba med några enskilda scener som eleverna får repetera 
själva och spela upp för varandra. 

 Jobba med rollerna och låt varje elev välja en roll som de fördjupar sig i. Hur skulle 
du gjort rollen? Vem var hen? Vad kan man ta reda på hen från manuset? Låt 
eleverna skriva en tolkning av ”sin” roll. 

 Titta på hur manuset är uppbyggt och skriv ett eget kortare manus. 
 Jämför manuset och pjäsen. Har man följt författarens scenanvisningar? Har man 

ändrat något? 

 

Övning: Spela teater 

Det här är kanske det roligaste men också svåraste. I de här övningarna får man verkligen 
släppa loss sin kreativitet och skapa helt egen teater tillsammans. Här följer tips på hur 
ni i klassen kan göra egna små ”miniteaterpjäser”; 
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 Använd rollerna från den pjäs ni såg men låt dem mötas i en helt ny miljö och ny 
situation och kanske tid (dela ut eller låt dem bestämma själva). Dela in klassen i 
grupper och låt dem hitta på varsin egen pjäs kring rollerna som de tränar på och 
visar upp. 

 Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem hitta på ett nytt slut till pjäsen. 
Träna och visa upp. 

 Bry er inte om pjäsen ni såg utan låt eleverna själva skapa helt egna korta pjäser. 
Utgå tex från en bild eller ett musikstycke och låt dem skapa egna små scener 
utifrån dem. Visa sedan upp för varandra. 
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Innehållsförteckning 

Hur blir en föreställning till    sid. 2-4 

Att tänka på före besöket    sid. 5-6 

Ta reda på innan föreställningen    sid. 7 

Frågor att fundera kring under föreställningen  sid. 8-9 

Frågor att fundera på efter föreställningen   sid. 10-12 

 

Vi har hållit de olika avsnitten separata på olika sidor för att ni enkelt ska 
kunna skriva ut delar av materialet. 
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