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När jag träffar en ny 
barngrupp för första 
gången frågar jag alltid 
hur det kommer sig att 

de vill börja på teater. Svaren kan 
variera men ett återkommer ofta: 
Min pappa/mamma/moster säger 
att jag är en riktig teaterapa!
  Ibland känns det så. Vissa ver
kar vara födda till att stå på scen. 
Redan från början ser man hur de 
njuter av uppmärksamheten, att 
showa, att ta till de stora uttrycken 
och att få folk att skratta. Andra 
kan vara mer tveksamma och be
höva lite stöd för att ta de första 
darriga stegen ut på scen. Som 
pedagog är det min uppgift att 
lägga upp undervisning
en så att den pas
sar alla, både den 
som förbehålls
löst kastar sig ut 
i improvisatio
nerna och den 
som är mer för
siktig. Inte alltid 
det lätt aste. Men  
rollerna är inte  
statiska. Du som läser 
detta har kanske upplevt 
själv vad teater kan göra för den 
personliga utvecklingen. Den som 
först verkar blyg kan med tiden 
blomma ut och ta för sig. Den som 
från början är modig och framåt 
lär sig att det är helt okej, rentav 
skönt, att ibland ställa sig vid sidan 
av och ge andra utrymme. Ibland 
sker det så långsamt att man inte 
ens märker det, ibland går det så 
fort att man knappt hänger med. 
Deltagarna hjälper varandra att 
utvecklas och gå framåt. Och det 
blir tydligt att alla är viktiga. Var
enda en behövs för att ge just den 
här gruppen dess unika dynamik 
och konstnärliga uttryck.
  Ett annat tillfälle när alla behövs 
är när det är dags för kongress i 
Amatörteaterns Riksförbund. I 
maj händer det. Då ska en ny sty
relse väljas och en riktning tas ut 

för de kommande två årens verk
samhet. Förutom de diskussioner 
och formaliteter som ska klaras av 
brukar det också bli härligt häng, 
god mat och tillfälle att träffa nya 
och gamla bekanta. Du som varit 
på kongress innan vet hur trevligt 
och intressant det brukar vara. 
Men du som inte har varit där? 
Och kanske gärna vill men kän
ner dig lite tveksam? Kanske har 
du suttit på årsmöten innan och 
upplevt att, på samma sätt som i 
teatergruppen, verkar det som att 
somliga är födda till... tja, kanske 
inte teaterapor, men årsmötes
fiskar? De trivs som fisken i vatt
net och verkar som gjorda för att 

begära ordet och argumen
tera för sin sak. Om man 

inte känner sig som 
en årsmötesfisk utan 
mer som en vanlig 
fisk är det lätt att 
känna sig vilsen.
  Men du behövs. 
Alla behövs, precis 

som i teatergrup
pen. Och precis som 

i teatergruppen lär vi av 
varandra. ATR består av 220 

medlemsföreningar, och alla är 
olika med olika förutsättningar. 
Vi behöver veta hur samtalen 
och tankarna går i just er fören
ing. Vad ser ni för utmaningar och 
möjligheter framöver? Vad vill ni 
att förbundet ska göra de närmsta 
åren? Vad behöver amatörteatern 
för att återstarta efter pandemin? 
Ta en funderare tillsammans i för
eningen redan nu. Kanske vill ni 
lämna in en motion (ett förslag)?
  Och skriv redan nu in kongress
helgen i kalendern: 2829 maj i 
Gottsunda. Vi ser fram emot att 
träffas och vill att kongressen ska 
kännas tillgänglig, välkomnande 
och rolig för alla. Årsmötesfiskar, 
vanliga fiskar, teaterapor, blyga, 
modiga, trötta och pigga. 
Vi ses där!
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Vittangi amatörteater - 
Gruppen som 

knappt fick mötas

Mamma Emma Engström, 36 år, lägger armen om 
Selma Engström, 10 år, och ler.
  Jag kommer ihåg när du kom hem från din 
inspelning. Du sa att det hade varit superroligt.

  Ja, svarar Selma. Det VAR verkligen superroligt!

När Emma och Selmas teatergrupp för nästan ett år sedan 
fick besked om att dom nya restriktionerna gjorde att de 
inte längre kunde spela upp sin föreställning inför publik, då 
bestämde gruppen sig för att istället sätta upp en radioteater. 
Repetitionerna kunde fortsätta via zoom, men just när det 
var dags för att börja spela in föreställningen så kom beslutet 
att nu måste alla gruppaktiviteter ställas in. 
Det gamla klassrummet på andra våningen 
i Vittangi Folkets hus var för litet för att 
teatergruppen skulle kunna hålla ett tillräckligt 
stort avstånd, men det stoppade heller inte 
teatergruppen. Istället för att ställa in hela 
projektet så åkte skådespelarna dit en och en 
och spelade in hela pjäsen, en föreställning 
som i slutändan blev 40 minuter lång. Inte en 
enda scen spelades in med mer än två personer 
i lokalen, en skådespelare och så regissören. 

När allas repliker var inspelade så klippte regissören ihop hela 
föreställningen.

 Sedan är det ju rätt lustigt, för en del av skådespelarna 
började på teatern efter att vi hade gått över till att repa på 
zoom, så vi har ju aldrig träffat till exempel Hillevi på riktigt, 
säger Emma. Selma ser förvånad ut.
 Har vi inte?
 Nej, inte på riktigt i alla fall, men det känns ju som att vi har 
det, för vi har ju repat så länge och så har vi ju lyssnat på hela 
föreställningen. Och då lät det ju plötsligt som att vi hade varit 
i samma rum allihopa. Jag tyckte att resultatet blev jättehäftigt!

 Javisst ja, säger Selma. Jag minns att när vi 
lyssnade på den när allt var klart så tänkte jag 
först att det var konstigt, för jag kunde inte 
minnas att jag hade varit i samma rum med 
Hillevi. Det var lite coolt!

Pjäsen dom spelade in skrevs för nästan två 
år sedan av gruppens regissör. Ironiskt nog så 
skrevs pjäsen med syftet att dra fokus till att 
det borde hända lite mer saker i Vittangi och 
att det måste finnas fler mötesplatser i byn, så 

TEXT & FOTO: GUDRUN "NELLIE" SKOGSBERG

Tornedalsflaggan

Selma Engström, 10 år på inspelning.
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BLEKINGE FOLKHÖGSKOLA

Mer information och ansökan hittar du på:

 blekingefolkhögskola.se

sök nu!
DRAMAPEDAGOGUTBILDNINGEN

pjäsen fick namnet En plats där vi kan mötas. Och så slutade 
det med att en hel teaterproduktion spelades in utan att 
skådespelarna möttes över huvud taget. Och lite svårt var det 
allt att stå där ensam i ljudbåset. Den enda som fanns att läsa 
repliker mot var regissören och inte kunde man prassla med 
manus heller, för då kom det med på inspelningen. Och all 
teknik luktade handsprit eftersom dom måste rengöras mellan 
varje inspelning. Lite skeptisk hade Selma varit när hon skulle 
åka till Vittangi 
Folkets hus för 
att spela in, men 
när hon fick syn 
på båset och all 
utrustning så blev 
det rätt spännande.

 I början så trodde jag att det skulle bli tråkigt, för jag hade ju 
byggt upp en bild av att jag skulle få stå där på scenen framför 
publik. Fast sedan när vi höll på och spela in så blev det 
jättekul. Det svåraste var att inte peta på sakerna, för då hördes 
det i hörlurarna.
  Jag tyckte nog att det blev lättare faktiskt, säger Emma. Jag 
har ju inte spelat teater innan, förutom när jag gick i skolan då, 
så det kändes skönt att få stå där och testa olika sätt och veta 
att det gick att ta om det  om jag skulle råka säga fel.
Det var ju mest för Selmas skull som mamma Emma började 
på teatern. Det var lite mer än ett år sedan som dom gick med 
i amatörteatergruppen i Vittangi och först följde mamma 
med för att inte Selma skulle behöva gå själv. Det var ingen 
åldersindelad grupp utan alla som ville spela teater fick söka 
till en och samma grupp, både barn och pensionärer. Yngst i 
gruppen blev Selma, med sina 10 år.  
Det visade sig i alla fall att både 
Emma och Selma fick det väldigt kul 
på teatern. Det utvecklades till ett 
fritidsintresse som mamma och dotter 
kunde få ha tillsammans.

 Det blev våran grej, säger Emma. 
Det är min och Selmas tid och så 
får vi komma ut och träffa lite andra 
människor än de vi träffar annars. 
Det blir ju oftast bara gemensamma 
aktiviteter med hela familjen eller att 
vi umgås med samma vänner som vi 
känner och alltid är med, men genom 
teatern så får vi vidga våra vyer lite. 
Sedan när vi började repa på zoom så kunde ju andra 

vara med som vi inte hade träffat annars, som Hillevi som inte 
bor här i Vittangi. Selma ser fundersam ut igen:
 Alltså, jag har verkligen för mig att jag har träffat Hillevi på 
riktigt, men jag har nog inte det.

Det är kanske inte så konstigt att Selma känner så, eftersom 
hon spelade en ganska stor roll tillsammans med Hillevi. 
Selma spelade lilla Lisa som kände att inte en enda vuxen 

lyssnade på henne 
i den där trista lilla 
byn och Hillevi 
spelade tant Edla, 
en pensionär som 
tyckte att det var 
mest skräp med 
allihopa i byn. 

Förutom med lilla Lisa då förstås. Dom delade också ett 
språk tillsammans, eftersom Edla lärde Lisa en massa ord och 
meningar på meänkieli.

Selma berättar att det var väldigt kul att få spela Lisa 
tillsammans med Hillevi.

 Först och främst så var det ju kul liksom att få prata på 
meänkieli, och sedan så var det ju kul att få lära sig det 
samtidigt som jag fick vara på teatern. Så det var ju win win 
liksom!

Även Emmas rollkaraktär hade några repliker på meänkieli:
 Jag tror också att eftersom det var just radioteater, och inte 
direkt framför en publik, så blev nog jag i alla fall lite modigare 

och vågade försöka lära mig fler 
repliker på meänkieli än jag hade gjort 
annars.

Så trots inställda föreställningar och 
trots att dom inte ens hunnit träffa 
hela teatergruppen på riktigt ännu, så 
har Emma och Selma hunnit vara med 
om en hel del saker det senaste året. 
Det går ju att mötas på flera sätt, men 
förhoppningsvis så får även Selma och 
Emma en chans att möta en publik på 
riktigt framöver. Och kanske får dom 
även möta Hillevi en dag. 

Lyssna på En plats där vi kan mötas i  
          Amatörteaterpodden!

ScenframställningScenframställning
Kreativt skrivandeKreativt skrivande
Teater & DramaTeater & Drama
Motion för hälsaMotion för hälsa
ImprovisationImprovisation Teaterlinjen

Ansök på www.ofhs.se

Ansök senast 15 maj!
Ansök senast 15 maj!

"jag har verkligen för mig att jag har träffat Hillevi på 
riktigt, men jag har nog inte det."

Vittangi Folkets hus
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Under en längre tid har många tankar kring teaterämnets 
förutsättningar och behov i Kulturskolan florerat bland 
kollegor. Kollegor som vi har träffat på den egna kulturskolan, 
på andra kulturskolor, på olika nätverksträffar i landet samt 
i olika sociala forum på nätet. Både Kulturskoleutredningen 
och en enkätundersökning gjord vid Stockholms universitet 
visar att teaterlärare på kulturskolor runt om i landet upplever 
att de saknar förutsättningar för att kunna ”erbjuda barn 
och unga undervisning av 
hög kvalité i kulturella och 
konstnärliga uttrycksätt, liksom 
möjligheter till såväl fördjupning 
som bredd i undervisningen 
med utgångspunkt i var och 
ens enskilda förutsättningar” 
(Regeringens proposition 
2017/18:164 En kommunal 
kulturskola för framtiden 
– en strategi för de statliga 
insatserna). 

Utifrån dessa samtal påbörjades 
en diskussion mellan lärare i 
Kulturskolan Göteborg och 
Västerås Kulturskola som 
nu mynnat ut i en satsning 
med stöd av Kulturrådet. 
Satsningen är ett samarbete 
mellan Kulturskolan Göteborg 
och Västerås kulturskola, men 
med tanken att sprida vårt 
arbete till fler kulturskolor så 
att satsningen på sikt kan bli en 
nationell angelägenhet. 
Det vi i satsningen siktar 
mot är att ta fram ett 
lärandeupplägg som kan ge 
teaterläraren ett stöd och 
trygghet i undervisningen, 
då det kan vara ett stort ansvar att inte bara undervisa, 
utan också utforma mål och ramar för undervisningen. Ett 
lärandeupplägg skulle kunna ge lärare i teater/drama bättre 
möjligheter att hjälpa alla elever i alla åldrar, oavsett nivåer av 
erfarenhet, att utveckla sitt teaterkunnande genom en kvalitativ 
undervisning så långt de vill och kan, med möjlighet till 
fördjupning. Med ett lärandeupplägg kan eleverna också ges 
möjlighet till större delaktighet i undervisningen. Dessutom 
kan de, genom ett ämnesspråk, vara med och påverka sitt eget 
teaterkunnande. Alla kan lära sig teater, det ska inte bara vara 
för några få förunnande som anses ha talang. Vi vill alltså 
genom verbaliseringen också ändra på att teaterkunnandet är 
något du ”bara har”. Det blir på ett sätt odemokratiskt att inte 
sätta ord på kunskapandet.  Det vi vill undersöka i satsningen 
är alltså: vad är det en kan, hur lär vi ut det och när lär vi ut 
det? Dessutom hoppas vi att det material vi får fram genom 
satsningen kan bidra till en tydligare kommunikation med 
chefer, vårdnadshavare och andra berörda kring ämnets behov 
och möjligheter.

I augusti 2021 kickades satsningen i gång och vi började 
planera för en lärarworkshop för lärare i teater/drama i 

början av oktober. Tanken var att lärare från Västerås skulle 
komma ner till Göteborg, men på grund pandemin blev det 
istället träffar på respektive ort. Dock hade städerna kontakt 
via Teams tre gånger under dagen. Inför workshopen hade 
lärare i teater/drama samt teaterelever från Västerås och 
Göteborg svarat på frågor om vilka förmågor de tycker är de 
viktigaste hos en skådespelare. Då flertalet svarade förmågan 
scenisk närvaro, blev det vårt fokus för workshopen. Vi gjorde 

övningar på scenisk närvaro 
för att utifrån den kroppsliga 
erfarenheten sedan skriva 
ner så många delförmågor 
en kunde komma på som 
ryms inom scenisk närvaro. 
Det blev en givande dag där 
många olika tankar kring 
undervisning delgavs. Det 
konstaterades att scenisk 
närvaro är ett fält som rymmer 
många delförmågor. Något 
som dök upp både i Västerås 
och Göteborg är hur en får 
elever motiverade, att de ska 
hitta meningen i varför de 
gör det de gör. Hur flyttas 
förmågor och upplevelser 
från en övning till en annan 
situation? Hur hjälper en 
eleven att förstå vikten av 
olika övningar? Det kollegiala 
lärandet och mötet lyftes fram 
som viktigt och vi som driver 
satsningen ser fram emot fler 
kollegiala möten. En liknande 
workshop genomfördes i 
december i Västerås med 
teaterelever och teaterlärare 
kring övningar på scenisk 
närvaro.

 
Vi har ytterligare en workshop inplanerad, dock vet vi inte i 
skrivande stund när denna kommer ske på grund av pandemin. 
Tanken är att lärare från Göteborg ska åka till Västerås för en 
tvådagars workshop. Just nu tar vi hand om det material som 
uppstod på workshopen i oktober, för att skapa en fortsättning 
av arbetet inför nästa workshop. Stödet från Kulturrådet 
sträcker sig över läsåret 21/22, men vi hoppas kunna fortsätta 
längre än så. Vi ser framför oss ett levande dokument där flera 
medverkar på sikt, inte bara vi som driver satsningen. 

Är du intresserad av satsningen och vill ta kontakt går det bra 
att eposta oss: 

TinaMaria Ranaxe, Västerås kulturskola,  
tinamaria.ranaxe@vasteras.se
 
Linnea Christensen, Kulturskolan Göteborg,  
linnea.christensen@grundskola.goteborg.se
 
Hanna Håkanson, Kulturskolan Göteborg,  
hanna.hakanson@grundskola.goteborg.se

TiK - Teater i Kulturskolan
En satsning på teaterämnet 

i Kulturskolan




