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62 lärdomar från Masthuggsteatern och Stafetten
Projektet Stafetten löpte under tre år och förde samman Masthuggsteatern med hög-,
mellan- och lågstadiet på Sandeklevsskolan i Göteborg i en scenkonststafett.
Stafettpinnen i projektet var professionella scenkonstföreställningar som överlämnades
från äldre till yngre barn varje år. Först Hem som skapades av teatern och högstadieelever
och som spelades för mellanstadiet. Sedan Skatten skapad med mellanstadiet för lågstadiet och sist Signalisterna, skapad med lågstadiet för förskolan.
Det här dokumentet är en lista på möjligheter, problem och frågor som det kan vara bra att
tänka på när skola och scenkonst ska samarbeta. Många av sakerna kan tyckas självklara,
men det som är självklart för någon kan vara överraskande för en annan och när stressen
sätter i är det lätt att saker faller mellan stolarna.
Finns det fler saker som borde inkluderas, andra grejer ni tycker vi missat eller som vi inte
stötte på? Hör av er till oss!
mail@masthuggsteatern.se

1. Varför gör ni det?
”Det fanns också en övergripande ambition med Stafetten, att utgöra en motverkande kraft i ett allt mer segregerat Göteborg, och att bidra med empowerment till barn i ett ofta stigmatiserat område i staden. Göra deras röster hörda
för barn i övriga staden.”
Kristina Ros, dramaturg
Visst, man kan fråga en skola om samarbete bara för att det skulle vara roligt
att göra något tillsammans, men ofta drivs ni ju av en större tanke. Att på allvar
definiera den tanken och använda den som ett riktmärke genom processen kommer
inte bara göra det lättare att söka finansiella medel, det kommer hålla er process
målmedveten och det kommer motivera er i stunder av tvivel.

2. Vad vill du ha ut av det?
”Som grupp har de givetvis gynnats av de inledande grupp- och samarbetsövningarna där de både fått lära sig att följa strömmen och att använda sitt egna
tänkande.”
Christian Bengtson, lärare
Det är olika vad parterna vill få ut av samarbetet. Ni kanske är mest intresserade
av eventuella föreställningar. Lärarna vill utveckla eleverna och följa läroplanen. Ni
måste kompromissa och hjälpa varandra om ni båda ska få ut vad ni vill.

3. Fundera över åldersgruppen
”Jag tycker att årskurs 1 och 2 är den perfekta tiden att göra den här typen av
projekt då man inte är lika låst schemamässigt. Även i förskoleklass.”
Anna Fäger, lärare
Fundera över åldersgruppen du vill samarbeta med. Naturligtvis är det din passion,
syfte och konstnärliga idé som i slutänden bestämmer, men det kan vara en idé
att fundera över vilka grupper det kommer vara lättast att samarbeta med? Äldre
elever kommer kunna utföra mer komplicerade uppgifter, men yngre elevers
skolgång är ibland inte lika låst tidsmässigt.

4. Inled med säkra kort
”Övningen krävde ju ett deltagande i form av koncentration från samtliga, annars
fungerade det inte. Det var ett dåligt drag från min sida att välja detta som första
steg. Det ledde till att vi fick spela lite poliser och stämningen blev inte så rolig.”
Jorge Alcaide, ljuddesigner, musiker och skådespelare
För att bygga förtroende för processen kan det vara bra att börja med några säkra kort.
Att inleda med övningar som kräver mycket koncentration, intresse och förtroende
innan ni har byggt upp dessa saker kommer bara leda till att er auktoritet försvagas
eller att ni måste bli poliser för att upprätthålla den. Börja enkelt och låt saker bli mer
avancerade efter hand.

5. Debriefing
”Många, visade det sig, bodde inte i Sverige när de var 9–12 år. Och en del historier handlade om krig, otrygghet och längtan.”
Åsa BodinKarlsson, skådespelare
Ibland när man arbetar med människor får man höra om hemska saker. Att
konfronteras med en annan värld än du är van vid kan vara en otäck upplevelse. Det
finns tillfället då barnet behöver akut hjälp och då ska du självklart vidta åtgärder.
Prata med läraren om inte annat. Men du själv kan också behöva stöd efter att ha
tagit del av ett hemskt minne eller berättelse. För vissa projekt kan det vara en idé
att, utöver det konstnärliga samtalet, ha en debriefing i teamet efter workshopen. En
kanal för att lufta era upplevelser så att ni kan hämta stöd hos varandra.

6. Förtroende tar tid
”Det var ju också tydligt att den myckna tiden gjorde att det uppstod ett förtroende mellan oss och eleverna. Utan detta förtroende kunde vi aldrig gjort de
djupintervjuer vi gjorde.”
Karl Ekdahl, regissör
Det tar tid och ork att bygga förtroenden, men de är nödvändiga för att arbetet ska
fungera. Det går inte att dundra in och förvänta sig guldkorn på direkten. Om ni
verkligen vill ha ett nära samarbete då måste ni ge er själva och barnen tid att lära
känna varandra så att ni vågar dela med er av tankar och idéer.

7. Variera gruppstorlekar
”Dessa möten har varit värdefulla för mig, att få möta personer en och en, där
samtalen fick fördjupas.”
Hans Brorson, skådespelare
Olika saker kommer fram i olika konstellationer. Brainstorming och workshopövningar
kan behöva en större grupp så att man kan inspireras av varandra, men för det
fördjupande samtalet behövs en mindre grupp, kanske till och med att man
koncentrerar sig på en elev i taget. Det tar tid, men om man på allvar vill ta del av
någons liv måste man ge den utrymme och just tid.

8. Fånga rörelserna
”Jag tror att mycket av den fysikalitet som föreställningen har idag är tack vare
de mötena då vi fick se barnen själva röra sig på golvet.”
Yarien Rodriguez, skådespelare
Det finns fler saker att fånga än ord och berättelser. Rörelserna i rummet är något
som kan ge er föreställning en lekfullhet och skärpa. Ni kan ha någon i teamet
som tittar extra mycket på just rörelse. Ni kan ha skaffat tillstånd att spela in
workshoparna så att ni kan titta i efterhand. Det viktiga är att på något vis ta om
hand om och spara det som händer fysiskt i rummet. Det där som man inte kan
fånga bara genom att skriva ord på ett papper.

9. Låt projektet bli större än scenkonsten
”…barnen hade konstutställning med sina burkar i foajén. Det gjorde dem mer
närvarande i huset och i verket och det var roligt att få ta del av deras fantastiska burkkonst. ”
Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, skådespelare
Det finns fler sätt för barnen att sätta sin prägel på en föreställning än handlingen
på scenen. Arbetet kan spilla ut i foajén som en konstutställning som i Skatten
eller publiceras i trycksaker som program eller antologier. Hitta så många sätt som
möjligt att demonstrera och visa på vilken insats eleverna har gjort. Det ger inte
bara en till dimension för teaterhändelsen, det stärker era samarbetspartners
självkänsla och leder till empowerment.

10. Vad händer om någon lämnar projektet?
”Mitt i allt slutade rektorn för mellanstadiet vilket gjorde att det fanns lite tid
och intresse från ledningens sida att involvera sig i projektet.”
Archana Khanna, projektledare
Vad gör du om din kontaktpunkt på skolan plötsligt slutar eller blir sjukskriven? Det
går naturligtvis aldrig att förutspå framtiden, men det skadar inte att ställa frågan.
Är det hög ruljangs på anställda på skolan eller kanske hos er? Är alla i projektet
medvetna om att saker kan förändras? Finns det en plan B eller åtminstone en idé
för hur man tar fram en plan B? En extra kontaktperson som är insatt i projektet så
att ni har någonstans att vända er när en annan kontakt försvinner?

11. Du kommer att överraskas
”Jag minns särskilt en inspelning vi gjorde då en burk skickades runt i ringen och
alla barnen i klassen fick viska in i burken[...] Ingen annan hörde vad någon annan sa. Det blev en högtidlig stämning. Ett allvar i rummet.”
Gunilla Johansson, regissör
Det är inte alltid tillfällena du tänkt dig som har mest slagkraft. Ibland kan det
rituella och högtidliga öppna upp en grupp, ibland det snabba och lekfulla. Poängen
är att vara uppmärksam på när de händer. Ta vara på tillfällena, hasta inte förbi de
bästa ögonblicken för att planeringen säger att ni borde vidare till nästa moment.

12. Spegla ditt samhälle
”Att det fanns en medveten rekrytering av ensemblen i mångfald av ursprung,
språkkunnighet och så tror jag var väldigt viktigt för barnen. Att de kan få förebilder som liknar dem och pratar samma språk som dem.”
Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, skådespelare
Det kommer alltid finnas en ålderskrock mellan er vuxna och barnen, men utöver
den är den svenska scenkonsten också väldigt dominerad av vit medelklass. Att ha
ett konstnärliga team med många olika bakgrunder gör det inte bara lättare för
barnen att hitta någon att identifiera sig med, det ger också er bredare kompetenser
när det kommer till att bedöma hur olika uttryck kommer te sig i en slutform. Om ni
faktiskt hittat en bra ingång eller bara återskapar stereotyper. Detta gäller inte bara
skådespelare utan hela teaterteamet, framförallt ledande positioner som influerar
resten av arbetet.

13. Var tydlig mot barnen om projektet
”Vi sa många gånger att de skulle få vara med och skapa en föreställning, och
detta tror jag uppfattades som att de själva skulle vara med i det konkreta arbetet med föreställningen, att de själva skulle stå på scen. Där kunde vi varit tydligare.”
Hans Brorson, skådespelare
När ni kommer fram till arbetet med barnen har ni själva diskuterat och planerat
projektet länge, länge. Det kombinerat med ett vuxenperspektiv kan göra att man
tar saker för självklara som i barnets ögon inte är det. Var tydliga med vad som
projektet innebär, vad som begärs av dem och vad ni vill ge dem. Var övertydliga,
för du vill inte hamna i en situation där du bryter löften du inte visste att du gett.

14. Tydlighet i din egen planering
”Teatern, min uppdragsgivare, hade gjort en tydlig projektbeskrivning som jag
fick samtidigt med förfrågan om min medverkan.”
Karl Ekdahl, regissör
Ju fler personer som är inblandade i projketet, desto fler idéer finns det om hur
saker ska göras. Tydlig planering gör att alla lättare vet vad som förväntas av dem
och vad de kan förvänta sig av andra. Särskilt när du jobbar med skolan. När du
ska in i en miljö som inte är din och du ska samverka med en struktur du inte helt
känner till måste du ha en bra planering.

15. Barnföreställningar är inte barnsliga
”…kanske lyckades vi göra en föreställning som förenade barnens egna, mer populärkulturella referenser med en föreställning som inte såg ’barnslig’ ut?”
Linn Henriksson Strååt, kostymör
Ofta är det en ton av allvar som verkligen fångar en barnpublik. Ändå faller vi
ibland i fällan att skapa barnslig teater bara för att vi vänder oss till unga. Det kan
vara bra att påminna sig själv om att publiken kanske är ung, men den är smart. På
Masthuggsteatern hade vi en lång diskussion när vi döpte föreställningen för 3–7:
åringar till Signalisterna. Visste en 4: åring vad en signalist var? Kan 4: åringar ens
säga ordet signalist? Svaret på de frågorna var att det inte spelade så stor roll, för
när de sett föreställningen visste de vad de själva tyckte en signalist var.

16. Stafettformen
”Vanligtvis (i alla fall för mig) har jag varit ute för att träffa dem man ska skriva
för. Så var det inte i det här fallet.”
Mats Kjelbye, dramatiker
Stafetten jobbade ju med en åldersgrupp för att skapa en föreställning för en annan
åldersgrupp. Det är en intressant skillnad mot att samma grupp som är med och
skapar också är den tänkta publiken. Det medför både positiva och negativa saker
att göra på det här sättet. Det kan ibland vara svårt för både barn och vuxna att
tänka utanför sin egen situation, men att skapa något för någon annan kan också
kännas mer ”på riktigt” och att se bortom det egna intresset kan vara en värdefull
erfarenhet.

17. En egen show?
”Jag tror dock att våra samarbetsbarn, efter att ha träffat dem i nästan ett års
tid, hade varit betjänta av att göra en egen performance som slutprodukt av
detta arbete.”
Anne Jonsson, regissör
Det kan vara lite av ett anti-klimax för samarbetsklasser om professionella
scenkonstutövare tar över processen. Visst kan det vara häftigt att se hur ens arbete
har inspirerat till en jättefin föreställning, men det egna görandet får inget riktigt
avslut. Ett möjligt delmål i projektet kan ju då vara att eleverna själva kan ha en
slutuppvisning separat från den professionella produktionen. Om ni bestämmer er
för det måste ni dock vara medveten om att det naturligtvis kommer ta både tid och
pengar.

18. Hellre för lite än för mycket?
”När det handlar om upplägg inför varje träff upplevde jag ibland att vi försökte
få med för många moment.”
Åsa BodinKarlsson, skådespelare
Ibland försöker vi trycka in för mycket under för lite tid. Ingen hinner riktigt ta vara
på vad som händer och vad som kunde varit tre bra övningar blir fem dåliga. Som
workshopledare kan det vara bra att vara förberedd med ett lite lättare schema och
sedan extraövningar, bonusbanor att slänga in om man märker att man kommer
hinna allt det andra.

19. Rätt lokal ger rätt resultat
”Det var en bra lokal att hålla workshop i. Viktigt. Det hade inte funkat i ett
klassrum...”
Anna Gustavsson, ljuddesigner
Ibland sitter faktiskt problemen bokstavligen i väggarna. Olika lokaler har olika
associationer och det som är svårt på en plats kan vara lätt på en annan. Det finns
olika behov att tillgodose. Avstånd från skola/teater, storlek, akustik, speciella behov
för specifika workshopar. Det kan vara praktiskt för elever och lärare att arbeta på
skolan. Då kan de lätt ta sig till lektioner efteråt, men det kan också vara förlösande
för ert arbete att byta lokal till en annan. Samtidigt är en teater en ny och kanske
skrämmande lokal i jämförelse med den välbekanta skolan. Det finns mycket att
väga in.

20. Förståelse ger trygghet
”…det är svårt för alla människor att göra något som de blir tillsagda om de inte
förstår varför de ska göra det…”
Linn Henriksson Strååt, kostymör
Ibland behöver inte saker förklaras, men det är extremt viktigt att du kan förklara
och motivera dem när det behövs. Förståelse skapar mening och mening skapar
lust. Förvänta dig inte att barn ska göra saker bara för att du säger det. Få med dem
på tåget så långt det går. De är ju dina experter. Dina partners.

21. Roller i rummet
”Man kan inte bestämma hur en grupp ska agera. Men jag hade initialt svårt att
finna min roll när vi mötte eleverna. Är jag vuxen? Polis? Pedagog? Dramatiker?
Medmänniska? Idiot? Vit medelåldersman med skrumpnad hjärna?”
Mats Kjelbye, dramatiker
Prata med varandra först. Lugna varandra över vad ni ska göra. Ni är ett team och ni
kan alltid söka stöd hos varandra. Hur ska ni agera när något händer? Kom överens
med lärarna om er roll i rummet och kom överens med varandra om skillnader
mellan era respektive uppdrag under workshopen.

22. Lärarna är ofta i en bättre position att hjälpa än ni
”Min beundran och respekt för lärare har bara vuxit under denna process. Jag
har sett vilken påverkan lärare har på barn och deras utveckling, och vilken skillnad det kan göra för barn och deras möjligheter i livet.”
Anne Jonsson, regissör
Medan ni kommer och går i elevernas liv så finns lärarna kvar under längre tid. Om
det skulle vara så att ni ser något i klassen som ni inte är bekväma med (mobbing
eller anorexia till exempel) är det de som första hand kan gå vidare med frågan.
Skulle era samarbetslärare visa sig oförstående så se om det finns en annan person
på skolan ni kan vända er till. Om ni misstänker att en elev befinner sig i fara så
måste ni kontakta myndigheterna.

23. Vägen till barnen är lärarna
”Vi hade också kunnat ha betydligt mer samtal och samarbete med lärare och
ansvariga i skolan. Det kändes inte som om vi gjorde detta tillsammans med
dem.”
Karl Ekdahl, regissör
Ska ni samarbeta med skolan så måste ni samarbeta med lärarna. Det är deras plats,
deras ansvarsområde och framförallt det är deras arbetsuppgifter ni tar tid ifrån. Ni
kan ge dem otroligt mycket, men de måste vara med i båten annars kommer ni bara
bli något som stjäl tid från läroplanens mer strikta delar.

24. Vägen till barnen är föräldrarna
”Vi hade också behövt träffa föräldrarna till de elever vi arbetade med. Jag hade
kunnat tänka mig ett stort föräldramöte där vi kunde presenterat oss.”
Karl Ekdahl, regissör
Föräldrarnas känslor och åsikter kommer alltid spela in i arbetet. Se till att de är
medvetna om ert arbete så att de inte blir överraskade av en samtyckeslapp om
att låta barnen vara med på foto eller något sådant. Jobbar ni med barn som har
svenska som andraspråk kan det vara en idé att översätta samtyckeslappar och
information om projektet till deras modersmål så att föräldrarna lätt kan ta del av
det utan hjälp. (Ofta kan skolan själva ha en bra rutin för översättning.) Det är inte
bara praktiskt, det visar också att ni tycker deras medverkan är viktig.

25. En del bryr sig faktiskt inte
”Sedan att det fanns vissa av barnen som inte alls var intresserade av att prata
må vara hänt. Då behövde de inte det.”
Hans Brorson, skådespelare
Alla barn bryr sig inte om teater eller ditt projekt. Ofta är det ju inte de själva som
valt att arbeta med er utan de vuxna. Det måste vara okej att säga nej ibland. Okej
att inte delta på djupet, att inte ge bort sina innersta tankar och drömmar till en
okänd.

26. Var en del i läroplanen
”Kulturprojekt som Stafetten passar bra in på läroplanens första del, den som
inte handlar om specifika skolämnen (kursplaner) utan mer om demokratisk, social och värdegrundsmässig fostran.”
Christian Bengtson, lärare
Lärare vill ofta ta in annorlunda aktiviteter, men de måste kunna motivera det
utifrån läroplanen. Om ni tar en stund att titta på läroplanen kommer ni mycket
bättre kunna se vad det är ni kan ge skolan. Vissa av era worskhops kan kanske
trots allt rymmas under de traditionella skolämnena? Kan kostymworkshopen
vara Syslöjd? Kan manusworkshopen vara Svenska? Då blir det också lättare att
argumentera för att skolan inte ska skära ner på andra kulturaktiviteter under
projektet, något som annars kan hända på grund av tidsbrist.

27. Lär känna er framtida publik
”…jag kan inte nog understryka vikten av att ha en nära och tät dialog med sin
publik. Framförallt när man ägnar sig åt scenkonst för barn och unga.”
Gunilla Johansson, regissör
Ofta jobbar man ju med referenspublik. Men här har ni chansen att lära känna er
publik på ett mycket djupare plan. Att faktiskt lära er någonting om deras värld och
inte bara vad de tyckte om en specifik föreställning. Ta chansen att få mycket ny
kunskap ni som kan använda även i framtiden.

28. Inga Hollywood-moments
”…det har varit väldigt individuellt vad eleverna har lärt sig och vad de har fått
med sig.”
Christian Bengtson, lärare
Ni kommer inte förändra världen. Ni spelar inte i en Hollywood-film där er närvaro
förändrar livet för en hel klass som alla villigt ställer sig upp på skolbänken och
deklarerar ”Oh Captain, my captain!” Ni är ett gäng scenkonstnärer som kommer
vara med de här barnen under en liten, liten del av deras liv. En del kommer ni att
göra intryck på. En del kommer ni göra livet lite drägligare för. Och en del kommer
inte minnas er alls när de tänker tillbaka på året som gått. Det är okej.

29. Annat än fakta
”Det påpekades flera gånger att inga svar är ’fel’...”
Råger Johansson, scenograf
Skolan sysslar ofta med fakta: 2+2=4, Klarälven mynnar i Vänern och så vidare.
Mycket går åt till att endera memorera fakta eller lära sig strategier för att ta fram
fakta. Konst funkar ju lite annorlunda. Att man inte letar efter rätt och fel är ett
väldigt svårt koncept för många. Det måste återupprepas och framförallt efterlevas
av er för att skapa en kreativ och trygg stämning.

30. Tid för reflektion
”När man vill skapa en föreställning av detta slag, med devising, research, påverkan från elever, med olika uttryck; text, rörelse, musik, film och publikinteraktion,
så glömmer man ofta att man måste också räkna in tid vid sidan av den faktiska
gemensamma arbetstiden. Man behöver tid för reflektion och tid för samtal i
olika konstellationer.”
Karl Ekdahl, regissör
Ibland när man planerar är man fokuserad på den aktiva arbetstiden, man glömmer
att det behövs ställtid, reflektionstid och samtalstid. Var noggranna med att ge er
själva utrymme att faktiskt processa det ni varit med om, både enskilt och i samtal.

31. Du är inte pedagog (om du nu inte är det)
”Dock vill jag säga att vi inte är pedagoger. Men vi kan bidra med våra yrkeskunskaper.”
Hans Brorson, skådespelare
När man kommer in som vuxen i en skolmiljö är det lätt att man tar på sig eller ges
rollen som lärare. Vuxna i skolan är ju ofta det. Men du är inte pedagog, du har
inte de kunskaperna (om du inte nu faktiskt har en utbildning och erfarenhet från
pedagogiskt arbete) och du har inte samma ansvar. Du är konstnär och vuxen. Du
tar den vuxnes ansvar och du har expertkunskaper i hur man skapar scenkonst. Var
stolt över den expertisen, men lyssna på pedagogerna.

32. Teater kan bli en helt vanlig grej
”…teatern som ibland kan kännas som ett exkluderande rum kommer närmare
och avmystifieras.”
Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, skådespelare
Teatern kan vara en skrämmande och mystisk plats. Det kan vara svårt att veta vad man får
och inte får göra. Får man ens vara där om man inte ser ut eller beter sig på ett visst sätt?
En bra sak med samarbetsprojekt mellan skola och teater är att de avmystifierar konsten så
att man kan se den som en naturlig del i livet. Att ni är välkomnande och ger många ingångar kan ge eleverna självförtroendet att undersöka andra konstformer i framtiden.

33. I början är vi alla utomjordingar
”…att komma in i deras vardag och säga ’Hej barn, nu ska vi göra teater tillsammans” kan lätt uppfattas som ”Hej, vi är från mars och undrar vad ni är för ena
lustiga figurer’.”
Mats Kjelbye, dramatiker
Du kanske är rädd för att ni inte ska passa in. Det kommer ni med all säkerhet
inte göra heller. Inte till att börja med. Passa in gör ni först när ni visat vilka ni
är och barnen fått en chans att visa vilka de är och ni gemensamt har format en
överenskommelse om vad ni ska göra tillsammans. Man blir naturligtvis vanare
ju mer man jobbar med barn. Man har fler exempel på att det löser sig, men det
kommer alltid vara lite jobbigt första gången ni möts. En sak att se upp med är om
det blirför mycket fokus på de där jobbiga detaljerna. Då är det lätt att man bara ser
dem och missar när det faktiskt lossnar.

34. Verkliga liv
”Det var deras berättelser och deras vardag som skildrades. Deras historier, sammansatta i en dramaturgi som lyfte deras liv och vardag till scenkonst.”
Philip Lithner, skådespelare
När man utgår ifrån verkliga personer och verkliga erfarenheter så måste man ställa sig
frågan om hur föreställningen kommer reflektera på samarbetseleverna. Om ni bara lyfter
problemen kan det bli så att barnen känner att ni förminskat deras liv till en temafråga. Om
ni inte rör svårigheterna kan de känna att ni struntat i allvaret. Det är en balansgång som
kräver eftertanke.

35. Du skulle varit där…
”Det är mycket svårt att kommunicera upplevelser av det slag man får under
research till en person som inte var med vid tillfället.”
Karl Ekdahl, regissör
Tänk på att försöka inkludera så många delar av teamet som möjligt i de olika
faserna så att alla har en förståelse för arbetet och atmosfären. Och gör ert bästa
för att dokumentera workshoparbetet så att inte ögonblicken försvinner. Innebär
det video så behöver ni förmodligen föräldrarnas godkännande. Tänk också på att
en videokamera i workshoprummet förändrar både ditt och barnens beteende. Ge i
sådana fall alla tid att vänja sig.

36. Ge arbetet tyngd
”Att vara 6 vuxna med en klass och att tillsammans samtala om motiv, valsituationer och konsekvenser har gett kraft och trovärdighet till dramaarbetet.”
Luz Solano, dramapedagog
Dramaövningar och lekar kan vara väldigt roligt, men det kan också bli lite ytligt.
Om ni visar att ni själva tycker arbetet är viktigt genom att ha djupa samtal, lyssna
intresserat och hela tiden bygga vidare på vad barnen sagt och gjort kommer både
ni och barnen tycka att det finns en tyngd i arbetet, att det är mer än lek.

37. Två sorters experter
”Situationen kan vara kufisk och ibland finns en övertro till ordet ”delaktighet”.
Missförstå mig rätt, jag vet att jag svär i kyrkan. Barns delaktighet är viktig. Men
det är också viktigt att ta hand om en sådan här situation.”
Mats Kjelbye, dramatiker
När man skapar scenkonst baserad på barns verklighet krävs två sorters experter.
Barn som är experter på sin verklighet och ni i teamet som är experter på scenkonst.
Det är naturligtvis viktigt att tänka på barnen och deras upplevelse, men ni måste
komma ihåg att ni som scenkonstnärer är en minst lika viktig del. Barn är som
sagt var experter på sin verklighet, men ni är experter på att sålla, utveckla och
fokusera. Barn har en tydlig bild framför sig när de pratar om något eller kanske
ritar något, men om ni bara går på vad som sas eller ritades istället för att tolka den
bakomliggande tanken kommer ni aldrig åt vad barnet faktiskt menade. Kom ihåg, ni
vet vad som blir bra konst.

38. Vilken kvalitet är viktig just nu?
”…den här typen av arbeten kommer […] alltid bli bedömd [a] på två plan, det
ena är hur väl genomförd delaktighetsprocessen med barnen är […] och det andra är den slutgiltiga konstnärliga produkten.”
Anne Jonsson, regissör
När man arbetar med barn kommer det alltid finnas en krock mellan professionellt
scenkonstskapande och delaktighetskultur. I vårt fall försökte vi skilja de två åt
bland annat genom att föreställningarna och det långsiktiga projektet i skolan
hade olika målgrupper. Workshoparbetet för de deltagande eleverna och
föreställningarna för de yngre barnen som var publik. Men det behöver ju inte vara
lösningen i ert fall.

39. Nya erfarenheter, nya världar
”Jag ska också villigt erkänna att jag efter att jag träffat grupper i sådana här
situationer får med mig många tankar och känslor som jag aldrig ens skulle fått
nys på om jag suttit på min kammare.”
Mats Kjelbye, dramatiker
Arbete med barn öppnar för nya intryck, tankar och möjligheter. Vi har alla varit
barn, men att vara barn i världen som den är just nu, det är förbehållit den här
generationen och inget vi kan förstå om vi inte lyssnar noggrant på den.

40. Ställ maktförhållandena på ända
”Och även att vi hade arabiska inslag i texten på scen tyckte jag var roligt, för reaktionerna hos barnen som tittade var så påtaglig i utrop eller skratt. Att vissa av barnen
kunde växa av att få förklara för sina klasskamrater vad de arabiska meningarna betydde. De satt inne på en värdefull kunskap att dela med sig av.”
Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, skådespelare
Det är möjligt att medvetet inkludera saker i föreställningar som ställer
maktförhållanden i publiken på ända. Andra språk kan till exempel göra att de barn
som har svenska som andraspråk, som kanske tidigare har fått fråga vänner om
vad något betyder, nu kan stoltsera med sin egen expertkunskap. Visst kommer de
viska i publiken, men de kommer viska för att de pratar om föreställningen och dess
mening.

41. Intervjuer
”…det mest värdefulla för mig från den perioden var intervjuerna. Med hjälp av
dem kunde vi nå en viss förståelse för de motivationer, reflektioner och problem
som är mest närvarande i den åldern.”
Yarien Rodriguez, skådespelare
Ni är experter på scenkonst, men är ni experter på att intervjua? Journalister och
forskare vet hur många fällor man kan gå i. Dålig teknik kan få den intervjuade
att sluta sig, ledande frågor ger falska svar och så vidare. Och att intervjua barn
är ofta mycket svårare än att intervjua vuxna. Om ni har möjlighet så lär er lite
om intervjuteknik innan ni ger er in i ett sådant arbete. Stafetten hade t.ex. först
en egen workshop med journalisten Ylva Mårtens som är en av Sveriges verkliga
auktoriteter på att intervjua barn. Men det finns en massa andra bra och kunniga
personer, för att inte tala om böcker på ämnet.

42. En snävare ram kan ge ett större resultat
”Upplevelsen blev dock första året att vi förväntade oss för mycket av högstadiet, att det skulle bidra med temat till pjässkrivandet.”
Archana Khanna, projektledare
Att förvänta sig att samarbetsklasserna ska vara med från grunden i skapandet kan
vara problematiskt. Ibland är det lättare om man blir given ett ämne att fabulera
kring istället för att planlöst leta efter något intressant bland världens alla tankar
och idéer. Om du inte har en specifik plan för hur ni snabbt tillsammans ska komma
fram till ett ämne ni kan zooma in på kan det vara bäst att ni själva har med er
förslag på tema redan när ni inleder samarbetet.

43. Det kan vara uttröttande
”...efter någon timmes workshopande kändes det som om jag hade arbetat ett
flertal veckor i sträck.”
Philip Lithner, skådespelare
Att arbeta med barn i en ofta stimmig miljö är otroligt uttröttande. Ge er själva
ordentligt med tid till återhämtning och planera inga jättestora aktiviteter direkt efter
era workshopar.

44. återskapa inte fördomar och stereotyper
”Hur mycket igenkännande ska musiken väcka hos publiken som ska se föreställningen? Finns det risker i att förstärka de fördomar om representativa kulturyttringar i förorten när man söker efter detta igenkännande?”
Jorge Alcaide, ljuddesigner, musiker och skådespelare
Det finns alltid risker i att när vi lyfter fram specifika delar av en kulturyttring så
återupprepar vi en stereotyp om den kulturyttringen. Det kan vara väldigt svårt
att komma ifrån och svårt att veta var man ska dra en gräns. Vårt tips där är helt
enkelt att vara flera i teamet som diskuterar svåra frågor. Fler perspektiv från fler
bakgrunder minimerar chanserna att göra fel när man menar rätt.

45. Att jobba utan manus är läskigt
”De är tvungna att kasta sig ut förbehållslöst i prövandet på scen och då är det
underminerande om de inte känner att det finns trygga beslut som leder vidare
från improvisationer mm.”
Karl Ekdahl, regissör
Att improvisera är läskigt både för barn och vuxna, till och med för professionella
skådespelare. Det behövs en växelverkan mellan tydliga ramar och en tillåtande
attityd där allt (nästan) är okej. Utan färdigt manus kan det också vara svårt att se
målet tydligt, svårt att känna att man kommer framåt. ”Varför ska vi göra det här?”
är en fråga som dyker upp. Om ni kan hitta på sätt att visa vad som händer med
materialet ni skapat och hur processen rör sig framåt brukar det kännas lugnare för
alla iblandade.

46. Behåll deras intresse
”Dramapedagogen […] skapade en glädje och nyfikenhet så att barnen ville och
vågade stå på ”scen” och uppträda inför varandra. Jag tror att det hade varit
fint om de hade fått fortsätta att träffa henne även i slutet av processen så att
de inte endast observerade.”
Anna Fäger, lärare
I slutet av processen kanske det ni mest behöver är en provpublik och det kan i
längden bli en väldigt passiv roll för era samarbetsbarn. Intresset för teater kan ta
sig en törn när man inte längre själv är skapande till exempel i dramaworkshop eller
scenografibygge. Om det finns tid och pengar kan det vara en idé att kombinera
provpublikstittandet med fortsatta miniworkshops.

47. Visa barnens påverkan
”Det enda jag möjligen kan sakna är en tydlig konkretisering av hur deras tankar
och idéer har givit inspiration till pjäsens innehåll.”
Christian Bengtson, lärare
Det kan vara svårt att se sin egen påverkan på processen. Särskilt om man är ovan
att jobba med scenkonst. Det är viktigt att visa hur ni kom fram till era lösningar på
ett sådant sätt att barnen kan se vilken påverkan de hade. Om de inte kan se hur de
var med och skapade den här föreställningen då kan de känna sig överkörda eller
rent av lurade.

48. Du har ingen makt över det som sker utanför
”14-åringar är för det mesta i ett lite speciellt skede i livet. Mycket nu; kompisar,
kärlek, relationer, skolan, livet!”
Åsa BodinKarlsson, skådespelare
Du kan inte styra över vad som händer utanför workshoplokalen, men det som
händer där kommer påverka ditt arbete. Ibland positivt, ibland negativt. Bra
kommunikation med lärarna kan ge er bättre insyn i vad som händer runt omkring
så att ni kan ta in det i er planering.

49. Ge dem cred och ta in deras åsikter
”Jag minns inte om det var när de var på Masthuggsteatern för att vara provpublik eller på premiären men jag minns att de pratade om scenografin och om
hur vi kunde förbättra olika saker.
Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, skådespelare
Ett av Stafettens mål var att samarbetsbarnen skulle få en bättre förståelse för hela
teatermaskinen. Samtidigt som vi lärde oss om deras värld lärde sig de om vår. Vi
ville bland annat visa att det fanns mycket mer inom teater än bara skådespeleriet
och att det fanns en tanke bakom allt. För att det skulle lyckas var det viktigt att
vi uppmuntrade deras åsikter och tog dem på allvar. På det sättet visade vi att
kunskapen inte bara var något att ha utan ett sätt att påverka.

50. Utvald för sin kunskap, inte sin utsatthet
”Det har, tror jag, spridit en god självkänsla på skolan att just de blivit utvalda....”
Gunilla Johansson, regissör
Känslan av att vara utvald är inte att underskatta, men då måste det vara för att ni
faktiskt är intresserade av vad de har att komma med. Samarbeten går ju åt två håll,
det är inte enbart för att de behöver er hjälp utan för ni också behöver deras. Ha
respekt för deras verklighet, tankar och idéer.

51. Självklart för dig, men kanske inte för någon
annan
”Min erfarenhet är att teaterarbetare generellt sett kan vara lite hemmablinda i
hur deras process från idé till färdig föreställning går till, och kanske just därför
kan ha svårt att förmedla den till andra.”
Linn Henriksson Strååt, kostymör
Teatern är er värld men inte barnens, föräldrarnas eller lärarnas. Fundera lite över
vad er process egentligen innehåller och hur ni kan förklara de olika stegen på ett
bra sätt. Vad är viktigt att veta egentligen? Var inte rädda för att säga självklarheter.

52. Ta chansen!
”Hur ska de veta vad en dramatiker gör? Är de intresserade? Kanske inte, men
om jag utmanat min rädsla och hållit en egen stunds workshop hade de som
velat kunnat begripa aningens mer av varför jag över huvud taget kommit till
dem.”
Mats Kjelbye, dramatiker
Ta chansen att göra det mesta av ert samarbete. Ta inte för givet att de inte
kommer vara intresserade av ditt område. En av de sakerna som ni kan visa med
ert samarbete är ju att det finns mycket mer än vad som syns på ytan. Våga göra
workshopar och övningar om andra saker än bara improv och skådespeleri. Våga
testa workshopar om dramatiskt skrivande, kostym, scenografi, ljus, ljud, musik etc.

53. Skolan är också rädd
”Min [...] farhåga var att teatervärldens fria tänkande och fria uttryck skulle
krocka med den fyrkantiga struktur som präglar skolans verksamhet.”
Christian Bengtson, lärare
Det är inte bara ni som är rädda. Skolans representanter har också mycket att
förlora när de släpper in er i verksamheten. De är rädda för att göra er besvikna eller
att ni ska ta för mycket tid från ett redan stressat schema. Kommunikation är viktigt
för att samarbetet ska funka, men också kommunikation är ju något som tar tid.
Bestäm kanske redan från början om hur ofta ni ska hålla kontakten. Frihet kan vara
bra, men ibland kanske ni måste vara en del av den där fyrkantiga strukturen så att
skolan vet hur de ska förhålla sig till er.

54. Instrumentell konst
”… kulturen har en viktig roll att spela när det kommer till deras sociala och allmänna utveckling.”
Christian Bengtson, lärare
Vi kan vara väldigt rädda för att vara instrumentella. Vi vill helst inte förminska
konsten till dess mätbara effekter. Konst ska naturligtvis få finnas till för konstens
egen skull. Men ert arbete kommer medföra positiva effekter utanför konstverket
och det finns inget fel i att försöka maximera dem. Så var stolta över att ni hjälper
barnen att bli självsäkra och sociala människor.

55. Vad behöver eleverna för att få ut det mesta av
workshopen?
”…man [behöver] tänka ut hur alla elever utifrån sina olika förutsättningar kan
få chans att delta. Vi har haft elever med koncentrationssvårigheter, kognitiva
brister eller svårigheter i det sociala samspelet.”
Luz Solano, dramapedagog
En skolklass består av en mängd individer, alla med sina egna egenskaper,
förutsättningar och problem. Vissa kommer ha lätt för arbetet, andra inte. Prata
med lärarna om vad de tror. Ju mer insatt du är i olika elevers förutsättningar
desto lättare är det för dig att ge dem vad de behöver för att kunna delta. Behövs
det hjälp att förstå instruktioner, till exempel genom bildstöd? Behöver någon
lite extra uppmuntran? Är det här en klass som kan hålla på länge eller kommer
koncentrationen vara bättre om det finns lite tätare raster?

56. När du är polis är du inte scenkonstnär
”Det var mycket bra att teatern valde att ta in en extern ledare för workshoparna. Detta gjorde att vi från produktionen kunde iaktta och begrunda. Det gjorde
också att vi i produktionen inte behövde vara ansvariga för ordning och disciplin.”
Karl Ekdahl, regissör
Vill du ha ett samarbete är det sällan en bra idé att samtidigt vara den som skäller
på barnen, rättar dem och håller ordning. Ordning behövs, men det är bra om den
kommer från en annan person än dig som scenkonstnär. Dels för förtroendets skull
men också för att det ger dig mer tid till annat. Sedan har du som vuxen naturligtvis
alltid ett ansvar för barnens välbefinnande.

57. Frågor, frågor, frågor…
”-Vad tror ni den här personen gör?
-Kan ni se vad personen är till exempel snäll, elak och så vidare?
-Vad tror ni föreställningen som karaktären/personen är med i handlar om?”
Råger Johansson, scenograf
När ni arbetar med barnen så är ofta frågorna ert bästa verktyg. Frågor visar att
ni vill veta vad barnen tycker och tror, men bara om ni sedan lyssnar ordentligt
på svaren. Frågor ger er också kvitto på att barnen följer med i händelseförloppet
och ingen hamnar på efterkälken. Frågor öppnar upp för diskussion och fokuserar
kreativitet.

58. Jobba utan barnen
”När vi väl hade börjat sätta formen, kunde vi avstått från ett eller annat möte
med dom, för att spara på krutet till att dom sen blev premiärpublik.”
Anna Gustavsson, ljuddesigner
Bara för att barnen är den viktigaste delen i arbetet betyder inte det att de bör vara
närvarande jämt. Det kommer en period då ni behöver jobba själva med att förfina
idéerna och det är kanske inte intressant eller tidseffektivt att schemalägga träffar
med barnen då. Gå ifrån, gör er grej, återkom och låt barnen kommentera eller bara
uppleva resultatet.

59. Det finns inga universallösningar
”Alla projekt börjar såklart lite olika…”

Linn Henriksson Strååt, kostymör

Och fortsätter olika. De här tipsen, tidsplanerna du hittar på Stafettens hemsida,
berättelserna från våra erfarenheter, de är bara råd, riktlinjer kanske, men absolut
ingen färdig plan. Alla projekt är olika, bör vara olika och en del av sakerna du
hittar här kommer kanske inte vara ett dugg relevanta för dig och ditt arbete, andra
kommer vara superviktiga.

60. Du måste ta hänsyn till livet utanför projektet

”Det fanns ytterligare moment som var tänkta att vara med, såsom exempelvis
ljudupptagningar på flera språk men som inte hanns med samt våra elevers röster som vi inte kunde ta med på grund av sekretesskäl.”
Karl Ekdahl, regissör
Många i dagens samhälle lever under svåra förhållanden och det kan finnas en
mängd olika orsaker till att det är olämpligt att införliva detaljer i föreställning eller
marknadsföring som leder till att barnen kan identifieras. Vare sig det rör sig om
barnet, förälderns eller myndigheters val måste det respekteras. Det måste också
vara okej för barn att först säga ja, prova på projektet, och sedan ändra sig. Barnens
liv sträcker sig långt bortom ditt projekt och deras välmående är alltid prioritet ett.

61. Skapa och medverka

”...det hade varit bra för mig att vara med för att få en starkare känsla av att det
är deras berättelse vi berättar och förvaltar samt intressant att ha fått följa processen och tillblivelsen av pjäsen.”
Emelie Dimitrakopoulou Sahlén, skådespelare
Att samma personer som ska spela i eventuella föreställningar är med och arbetar
med barnen ger dem en förståelse för helheten, en insikt i projektets mänskliga
sida och en respekt för historierna de berättar. Men ibland går det ju inte att hålla
samman gruppen. Någon lämnar och någon ny kommer in. Hur kan ni på bästa sätt
överföra erfarenheterna till nya teammedlemmar?

62. Projektet bortom er
” Efter föreställningen fick sedan varje klass en […] burk innehållande kontaktuppgifter till en annan klass med sig hem.”
Archana Khanna, projektledare
När en klass hade sett föreställningen Skatten fick de av skådespelarna en plastburk
som innehöll instruktioner till hur man kunde skapa kontakt med en klass från en
annan stadsdel i Göteborg. På det viset uppmanades klasser att knyta kontakt med
varandra och så här några år senare träffar vi fortfarande lärare som använder
burken i sitt arbetet.
Finns det aktiviteter som kan fortsätta efter att ni är klara med er del i projketet?
Kan ni sätta upp olika strukturer där andra kan fortsätta ert arbete?
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