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VÅGA VISA 

VÅGA VISA kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av 

kulturskola för barn och unga. Nätverket startade 2008 och idag ingår Järfälla, Lidingö, Nacka, 

Tyresö och Upplands Väsby kommuner i samarbetet. 

VÅGA VISA kulturskola innehåller tre delar:  

• Observationer 

• Kundundersökningar 

• Självvärderingar 

Syftet med VÅGA VISA kulturskola är att metoden ska:  

• Beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv.  
Det är viktigt att ha med sig elevperspektivet genom alla delar i arbetet.  

• Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande.  
Ett erfarenhetsutbyte sker mellan observatörerna under observationerna och mellan de olika 
kommunernas verksamheter. Observatörerna tar även med sig erfarenheter hem till den egna 
verksamheten. 

• Utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning. 
Våga Visa metodens olika delar används som underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning 
i de medverkande kommunerna. De ger underlag till förbättring och utveckling som bidrar till 
ökad måluppfyllelse. De ger även underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och 
skolor.  

Observationer 

Observationer i VÅGA VISA genomförs av pedagoger och verksamhetsansvariga. 

Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period. 

Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet 

genom verksamhets- och lektionsbesök samt genom intervjuer med elever, personal, skolledning 

och föräldrar. I uppdraget ingår också att ta del av skolans styrdokument och pedagogiska 

dokumentation. Observationen redovisas i en rapport som skrivs utifrån denna mall. 

Metodbok, bedömningsmatris och målområden 

Metodboken utgör, tillsammans med bedömningsmatris och intervjufrågor, ett stödmaterial för 

observatörerna i deras arbete. I rapporten beskriver och bedömer observatörerna verksamheten 

utifrån fyra målområden: 

• Normer och värden 

• Utveckling, lärande och konstnärligt skapande 

• Elevernas inflytande och ansvar 

• Samverkan  

Metodbok, bedömningsmatris och övriga dokument finns på 

www.upplandsvasby.se/vagavisakulturskola på undersida Material för observatörer. 

http://www.upplandsvasby.se/vagavisa
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Fakta om enheten 

Saltsjöbadens teater har sedan 1969 bedrivit teaterundervisning i Saltsjöbadens centrum och är 

sedan 2018 en kulturskola i Nacka Kommun. Skolan erbjuder teaterundervisning för barn och 

ungdomar 5-19 år som är folkbokförda i Nacka kommun.  

Undervisningen sker i skolans teatersalong, där man också ger teaterföreställningar. Man upplåter 

även teatersalongen till publika evenemang. Viss undervisning hålls i Ektorps skola i 

Nacka. Teaterverksamheten bedrivs kontinuerligt under 13-14 veckor per termin och följer 

skolårets läsårsdata för de kommunala skolorna.  

De flesta elever kommer från närområdet Saltsjöbaden och Nacka, och är i förhållandevis hög 

utsträckning etniskt svenska. Cirka 70% av eleverna är flickor. 

Typ av skola 

Saltsjöbadens Teater är en av Nacka kommuns kulturskolor. Organisationsformen är en ideell 

förening med en styrelse.  

Ledning 

Saltsjöbadens Teater leds av en styrelse och en verksamhetsledare. 

Organisation 

Saltsjöbadens Teater bedriver undervisning i 5 teaterämnen: Drama, Improvisationsteater, 

Scenisk Gestaltning, Scenkonst och Musikteater. Antal elever i de olika ämnena är i Drama 63, i 

Improvisationsteater 58 och i Scenisk gestaltning 6 elever, totalt 127 elever, i åldrarna 5-16 år. 

Under innevarande läsår finns inga elever i Musikteater eller i Scenkonst.  

Terminskostnaden är densamma som i övriga kulturskolor i Nacka kommun. 1125 kr. 

Kommunens kulturskoleverksamhet omfattar barn och ungdomar från 7-19 år. Unga som 

beviljats plats i särskola får delta i verksamheten upp till och med 24 års ålder.  

Personalen består av 4 teaterpedagoger, en verksamhetsledare och en ekonomisk administratör. 

Teaterpedagogerna är delvis objektsanställda och fast anställda. Man har även timanställda 

vikarier. Verksamhetsledaren är fast anställd och den ekonomiska administratören arbetar som 

timanställd. Årsarbetstiden motsvarar 1,15 heltider. 

Utbildning och kompetensutveckling 

Lärarna har dramapedagogisk utbildning. Den som anställs förväntas också ha erfarenhet inom 

ämnet och av att arbeta med barn. Lärarna har ett tillfälle varje läsår till kompetensutveckling. 

Därutöver används även tid under personalmöten till samtal om utveckling av pedagogiken. 

Observationens metod 

• Observatörslaget har besökt lektionerna hos Saltsjöbadens Teater 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 

13/3 och 14/3. 

• Observationslaget har besökt lektioner hos de 3 lärare som har undervisat under 

observationsperioden. Vi har besökt lektioner i alla ämnen som har elever i år, dvs Drama, 
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Improvisationsteater och Scenisk Gestaltning, i alla åldersgrupper, 6-16 år, totalt 15 

lektioner (av veckoschemats 18 lektioner). 

• Observatörslaget har intervjuat verksamhetsledaren samt de 3 lärare som har undervisat 

under observationsperioden. Vi har intervjuat 39 elever i åldrarna 8-16 år samt 4 föräldrar. 

• Alla intervjuade, utom verksamhetsledaren, har valts ut slumpmässigt i samband med 

lektionerna. 

 

Sammanfattning 

Kulturskolan Saltsjöbadens Teater är en verksamhet där elevernas kreativitet är i centrum. Stor 
vikt läggs vid elevernas trygghet och elever och pedagoger bemöter varandra med respekt, värme 
och engagemang. Skolans policydokument och kursplaner är väl genomarbetade och 
verksamhetens mål är väl känt.  

Lärarna är välutbildade och elevernas egna idéer har stort inflytande i verksamheten. 
Undervisningen präglas av respekt och glädje i kommunikationen mellan elever och lärare. 
Undervisningen sker i grupp och elevgrupperna ger varsin teaterföreställning under varje läsår. 
Föreställningarna ges i skolans teatersalong, tillika undervisningslokal. 

Två av skolans förbättringsområden är att utveckla elevernas möjligheter till ämnesöverskridande 
samarbeten och att utveckla rutiner för samverkan mellan pedagogerna. Ett annat 
förbättringsområde är att utöka samverkan med samarbetspartners. Att komplettera kursplanerna 
så att de beskriver alla ämnen samt att ge elever och föräldrar individuell återkoppling är också 
förbättringsområden.  

Vår samlade bedömning är att verksamheten i Saltsjöbadens teater är välstrukturerad, stabil och 
trygg för eleverna, vilket gynnar deras kreativitet och fantasi i det konstnärliga skapandet. 

Skolans starka sidor 

• Väl utvecklat värdegrundsarbete tydligt formulerat i policydokument. Normer och värden, 

Värdegrund, sid 7 

• Respektfullt förhållningssätt hos personal och elever. Normer och värden, 

Förhållningssätt, sid 7 

• Strukturerad undervisning där elevernas kreativitet är i centrum. Arbetssätt, Pedagogik 

och metoder, sid 9 

• Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan elever. Arbetssätt, Samarbete och 

självständighet, sid 12 

• Genomarbetade föreställningar. Arbetssätt, Framträdanden och utställningar, sid 13  

• Ändamålsenliga lokaler. Förutsättningar och stöd, Fysisk miljö, sid 15 

• Stort elevinflytande. Elevers inflytande och ansvar, Elevers inflytande, sid 17 

Skolans förbättringsområden 

• Utveckla elevernas möjligheter till ämnesöverskridande samarbeten. Arbetssätt, 

Samarbete och självständighet, sid 12 

• Komplettera kursplanerna så att de beskriver alla ämnen. Förutsättningar och stöd, 

Kursplaner, sid 15 
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• Utarbeta rutiner för att ge elever och föräldrar individuell återkoppling. Förutsättningar 

och stöd, Dokumentation och återkoppling, sid 15 

• Utveckla rutiner för samverkan mellan pedagoger. Samverkan, Samverkan inom 

verksamheten, sid 18 

• Arbeta för ökad samverkan med samarbetspartners. Samverkan, Omfattningen av 

samverkan, sid 18 

Jämförelse med tidigare observation 

Förbättringsområden i tidigare 

rapport (2013): 

Nuläge: 

Utveckla verksamhet för äldre elever. Åtgärdat 

Upprustning av lokaler. Åtgärdat 

 

Saltsjöbadens Teater har arbetat med de förbättringsområden som fanns noterade i den förra Våga 

Visa-rapporten:  

Man har kurser anpassade för äldre, mer avancerade elever och Nacka Kommun har inför ett 

Klippkort för elever i åldrarna 13 - 19 år som gäller 8 gånger.  

Upprustningen av lokalerna är genomförd. I teatersalongen har man nya strålkastare och ny 

ljudanläggning. Toaletterna är renoverade.  

Man har också tagit till sig det som den förra rapporten uppgav som starka sidor, och som bland 

annat bekräftade att man arbetar på ett sätt som överensstämmer med Nacka Kommuns direktiv 

för kulturskolor som ingår i kommunens kulturskoleverksamhet. 

Genomförda kundundersökningar samt självvärdering. 

Nacka Kommuns Kulturskoleundersökning 2019 genomfördes under april-juni 2019 och 

besvarades av 26 elever vid Saltsjöbadens Teater. 

84% är nöjda med kulturskolan. 

81% tycker det är roligt i kulturskolan. 

90% menar att de får vara med på föreställningar. 

64% tycker att lektionen är på en bra tid. 

80% tycker sig få vara med och bestämma vad man ska göra på lektionerna och att det är bra 

stämning. 

Som ett led i sitt kvalitetsarbete har Saltsjöbadens Teater genomfört en egen undersökning under 

vårterminen 2020, i form av en enkät som distribuerats till ett urval av 60 elever i åldrarna 9 - 13 

år. De flesta svar överensstämmer med kommunens undersökning från 2019. Ett par skillnader 

finns, ett lägre procenttal för stämningen på lektionerna och en tillagd fråga om nöjdhet med 

läraren, där ca 90% säger sig vara helt nöjda. 
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Målområden  

. 

Normer och värden  

Beskrivning 

Värdegrund 

I värdegrundsarbetet utgår man från Diskrimineringslagen som omfattar etnisk tillhörighet, ålder, 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller annan 

trosuppfattning och funktionsvariationer. I sin ”Likabehandlingsplan” beskriver Saltsjöbadens 

Teater skolans och lärarnas skyldighet att säkra elevers rätt att inte diskrimineras eller trakasseras 

och i sin ”Plan mot kränkande behandling” skriver Saltsjöbadens Teater att man ska arbeta mot 

all slags negativ särbehandling och diskriminering av de anställda. I dokumenten finns också 

information om hur man ska agera vid misstanke om negativ särbehandling eller diskriminering 

uppkommer. 

I dokumentet ”PAUS_Pedagogiskt Analys och Utredningssystem” finns angivet vilka rutiner 

man har för hantering av synpunkter, klagomål, fel, brister och avvikelser. 

Verksamhetsledaren menar att man behöver tillåta samtal om olika sociala roller. Pojkar och 

flickor kan spela varandras roller eller personer med olika sexuella läggningar. Flickor vill gärna 

prova att spela pojkar, utom de yngsta som föredrar att spela prinsessor, féer och sjöjungfrur. När 

eleverna väljer sina fasta roller till sin pjäs brukar de följa sitt biologiska kön. 

På en lektion hör vi en lärare berätta för eleverna att det har funnits en tid då enbart män spelade 

teater, även de kvinnliga rollerna. Det historiska exemplet fick fungera som argument och stöd 

för eleverna att i roller och spel våga bryta mot traditionella normer och könsbestämda roller. 

Verksamhetsledaren understryker att man ska se förbi egenskaper som avviker från det vi är vana 

vid, att det är personligheten som är det viktiga. “Teatern ska vara inkluderande”.  

Personalen har haft fortbildning i ämnet Normer och Värden. 

Förhållningssätt 

Innehållet i skolans Likabehandlingsplan sammanfattas i några korta regler om hur elever ska 

bemöta varandra. Lärarna informerar eleverna om reglerna vid de tre första lektionstillfällena 

varje termin och påminner om dem under terminerna när det behövs.  

Under en lektion med de yngsta eleverna som är lite ouppmärksamma och pratiga, påminner 

läraren om reglerna när närvaron ska noteras: ”Minns ni våra regler? Vad gör ni när jag ropar upp 

era namn?” ”Räcker upp handen”, svarar eleverna, och uppropet kan fortsätta. Under en annan 

lektion råkar en elev använda en svordom i en replik. Läraren bryter genast och säger vänligt ”Vi 

använder inte sådana ord.” ”Ja visst ja”, svarar eleven och byter ut ordet. En lärare påminner en 

grupp om att regeln “Stopp, min kropp” alltid gäller under lektionerna: Varje elev kan säga nej 

till att någon vidrör honom eller henne om det känns obekvämt.   
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Vi ser en lektion i improvisation, där endast en elev är närvarande och där läraren träder in som 

motspelare. Elev och lärare spelar mot varandra jämställt, de är uppmärksamma och följer 

varandra.  

Cirka 70% av eleverna är flickor. Eleverna är i förhållandevis hög utsträckning etniskt svenska 

och de flesta är hemmahörande i Saltsjöbaden och Nacka. Verksamhetsledaren säger att man 

önskar att fler elever från olika kulturer deltar, så att skolan mer speglar elevsammansättningen i 

grundskolans klasser.   

I grupperna finns några elever med annan kulturell bakgrund än den svenska och här finns även 

elever med olika funktionsvariationer. “Eleverna är vana att samarbeta, men det finns alltid risk 

för kränkningar när människor arbetar i grupp. Man måste vara uppmärksam hela tiden. I vissa 

grupper behövs det specifika regler om att inte fråga och inte kränka”, säger en lärare.  

“Vi är snälla mot varandra, och om vi tycker olika löser vi det tillsammans”, säger en grupp 

elever. 

Alla lektioner vi har besökt har startats och avslutats i tid. 

 

Bedömning i text  

Värdegrund 

Det finns i mycket stor utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland 

personalen. Skolan har väl genomarbetade dokument om likabehandling och strategier för att 

motverka diskriminering och kränkningar. (4) 

Förhållningssätt 

Det finns i stor utsträckning ett respektfullt förhållningssätt inom personalen, mellan personalen 

och elever och mellan elever.  

Vi ser på lektionerna att elever och lärare bemöter varandra med uppmärksamhet, värme och 

respekt. (3,6) 

Bedömning enligt skala 
Stora brister i kvalitet Tillfredsställande kvalitet God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                            X   

4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 

att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET – verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har 

varierande kvalitet och/eller vissa brister.  

1.0 STORA BRISTER I KVALITET – verksamheten visar utifrån bedömningsmatrisens punkter på stora 

brister i kvalitet. 
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Utveckling, lärande och konstnärligt skapande  

Beskrivning ”Arbetssätt” 

Pedagogik och metoder 

Lektionerna har gemensam struktur. Lärarna har detaljerade lektionsplaneringar och anpassar 

undervisningen till elevernas åldrar och kunskapsnivåer. 

Alla lektioner inleds med att eleverna hälsas välkomna och läraren går igenom närvaron och 

frågar efter elever som saknas. Eleverna får sedan en presentation av vad läraren har planerat att 

lektionen ska innehålla och undervisningen inleds med en uppvärmningsövning, oftast i form av 

en kort improvisationsövning. 

När alla är redo att repetera den aktuella pjäsen är det vanligt att läraren och eleverna tillsammans 

går igenom handlingen. Därefter börjar man repetera, scen för scen. 

Lektionerna avslutas med att elever och lärare tillsammans pratar om hur spelet har gått idag, 

diskussion och utvärdering. 

I uppvärmningsövningarna får eleverna träna kroppsmedvetenhet och att gestalta och uttrycka sig 

utan ord. 

En grupp med 4 elever i 7-årsåldern gestaltar varelser och föremål. Läraren visar först, intar en 

position som ett träd och uppmanar eleverna att fylla på miljön runt trädet. Eleverna väljer vad 

som ska finnas, de ställer eller sätter sig som en hund, ett löv, en katt, en buske. När alla intagit 

sina positioner har de byggt en gemensam bild. Läraren berömmer alla och säger: ”Nu får busken 

vara kvar. Vad kan vi ge busken?” Eleverna hittar på nya föremål och karaktärer som de gestaltar 

runt busken och bygger en ny bild.  

En grupp med 8 elever, 9-12 år, delar upp sig så att 4 elever står på varsin sida av scenen. Varje 

elev väljer en känsla eller ett tillstånd att utgå från. En och en går de över scengolvet till den 

andra gruppen medan de byter sin känsla eller sitt tillstånd till något kontrasterande, till exempel 

från glad till ledsen, från segerviss till uppgiven. De uttrycker känslorna och tillstånden enbart 

med kroppen, utan att använda ord. 

Under en lektion i Improvisation har en grupp 11-åringar kommit en bit på pjäsen de 

improviserar fram. Flera frågor diskuteras igenom innan man kan börja repetitionerna. Eftersom 

flera elever är frånvarande på grund av sjukdom är inte alla roller besatta, men eleverna kan 

varandras roller och erbjuder sig att vara stand in, så man kan träna på de scener man vill. En 

fråga är ”Anslaget”, vad publiken kan vänta sig när första scenen börjar, vad är första intrycket, 

hur viktigt är det? Eleverna har olika förslag som läraren tar emot. Några scener in i pjäsen ska 

det finnas en mördare som jagar en av karaktärerna och då kommer nästa fråga: Vilka ska se 

mördaren, några, och i så fall vilka, karaktärer i pjäsen? Enbart publiken eller båda? Eleverna 

kommer fram till att det bästa är om bara publiken ser mördaren.  

Eleverna repeterar flera scener och fler frågor kommer upp. Hur får publiken veta på vilken plats 

en scen utspelar sig, hur etablerar man rummet? Eleverna föreslår att någon säger ”Nu är vi 

äntligen i kolloledarens rum”. Alla frågor diskuteras av elever och lärare tillsammans och 

förslagen prövas. Under spelets gång ställer läraren frågor som hjälper eleverna att driva 
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handlingen framåt. Lektionen avslutas med en utvärdering, elever och lärare pratar igenom hur 

lektionen och spelet har varit. 

Inom Drama lär sig eleverna grundläggande regi och att ta emot regi, och man skapar ett 

detaljerat manus. De får öva på att regissera/instruera varandra i improviserade övningar. En 

sådan övning är ”Skrivmaskinen”, som vi ser på en lektion. På scenen finns en stol och ett bord 

med en skrivmaskin. En elev i taget får vara författare, går upp på scenen, sätter sig på stolen och 

låtsas börja skriva en berättelse. Eleven skapar berättelsen i stunden och börjar alltid med ”Det 

var en gång…”. Så snart författaren nämner någon karaktär eller något föremål, är de övriga 

eleverna i gruppen ivriga att springa upp på scenen för att få vara med och gestalta berättelsen, 

personer, djur och föremål. Eleverna är författare varsin gång och alla får vara de som gestaltar 

berättelserna. Författaren talar, alla andra använder enbart rörelser, kroppsställningar och 

ansiktsuttryck.  

Även i ämnet Drama improviserar eleverna fram scener som blir grund för manus. Läraren sätter 

upp synopsis på en vägg bredvid scenen och under lektionerna ser vi att eleverna går dit och läser 

för att påminnas om vad nästa scen ska innehålla. 

På en del lektioner ser vi lärare regissera och instruera eleverna innan de ska pröva en scen och 

medan de spelar en scen. På andra lektioner får eleverna färre instruktioner, mindre regi, och får 

själva ta större ansvar för hur de agerar. Till unga elever som inte ännu vet eller minns sina 

repliker, läser läraren replikerna först och eleverna upprepar dem direkt, det hjälper dem vidare i 

händelserna. Ett annat sätt att instruera som lärarna använder är ”Say and play”, där läraren i 

korthet berättar den kommande scenens handling innan eleverna repeterar den.  

I ämnet Scenisk gestaltning lär sig eleverna att gestalta rollkaraktärer, utforma dramatiska 

handlingar och regissera. Både Improvisation och Drama ingår och man använder manus. En 

grupp kan välja mellan att rikta in sig på klassisk dramatik eller att improvisera fram karaktärer 

och handling. Eleverna lär sig att utveckla rollkaraktärer, finna sceniska lösningar och analysera 

förloppet i en pjäs, såsom anslag, konflikt och lösning. 

På en lektion övar eleverna på att bygga upp dramatiska situationer. I en uppvärmningsövning, 

kallad ”Vägra eller bejaka” framför en elev ett förslag som de andra eleverna antingen går med 

på eller vägrar. De kan bli övertalade att ändra sina inställningar. Eleverna argumenterar, 

omväxlande resonerande och hetsigt, för sina ställningstaganden, med tal, kroppshållningar och 

rörelser.  

De flesta grupper börjar använda kostymer först när de kommit långt i repetitionsarbetet. Orsaken 

är att man vill använda så mycket som möjligt av lektionstiden till övningar och repetitioner. 

Undantaget är de yngsta eleverna, där kostymer och rekvisita är stor hjälp för eleverna att komma 

in i sina roller. 

Vid intervjuer säger eleverna att de brukar förstå varför de ska göra en viss övning. “Om jag inte 

förstår så frågar jag och min lärare förklarar och visar”, säger en elev i en grupp och de övriga i 

gruppen håller med. 

Verksamhetsledaren berättar att lärarna har stor erfarenhet av att arbeta med elever med olika 

diagnoser, och en av lärarna, som har Socionomexamen, har forskat om neuropsykiatriska 

diagnoser. Vi ser på lektioner att elever med vissa funktionsvariationer medverkar och att både 
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lärarna och eleverna bemöter dem på ett sådant sätt att alla kan fungera i gruppen. Det finns 

inga speciella undervisningsformer för att möta barn med mer omfattande funktionsvariationer. 

Undervisningslokalerna är tillgängliga för personer med fysiska funktionsvariationer 

Hur elever stimuleras och utmanas i sitt lärande och konstnärliga skapande 

I en grupp med fem unga elever går två av dem in bakom en skärm på scenen. Deras uppdrag är 

att tänka ut vilka roller de ska ha. De övriga tre eleverna enas under tiden om vilket ämne de båda 

andra ska improvisera över. När eleverna bakom skärmen har bestämt sina roller och går ut på 

scenen får de veta vilket ämne de andra eleverna har valt åt dem. Det blir en ”miniscen” som 

eleverna spelar upp. Sedan byter eleverna så att alla får göra samma slags övning. “En övning där 

eleverna ska improvisera både en roll och en text, är svår.” kommenterar en pedagog.  

Eleverna nämner olika moment när vi frågar dem om vad som är svårt eller utmanade. “Det 

svåraste är att komma ihåg repliker om man har varit borta ett tag.” “Det svåraste är när man ska 

komma in i en pjäs som man inte har varit med från början. Då vet man inte vad man ska göra 

eller säga.” är ett par svar. Andra situationer som eleverna tycker är utmanande är att inte prata 

samtidigt på scenen, att göra något av en tråkig eller dålig roll och att låta bli att skratta. De 

tycker också att det kan vara svårt att kombinera olika uttryck, som att vara både glad och 

mystisk. 

Flera elever säger att det är roligt att leva sig in i en annan karaktär. Några menar att det bästa är 

att få gå in i olika roller, gestalta olika karaktärer och sedan släppa rollen och vara sig själv. De 

uppskattar att få byta mellan rollfigurer och den egna personen. För andra elever är det en 

utmaning att särskilja sig själva från rollen. Eleverna får öva på det tidigt, vi ser en situation med 

en 7-åring som ska vara en jaguar. Läraren instruerar: ”Kan jag få se det här i roll? Du är ju en 

jaguar, rör dig lite kattlikt! Vill du ha kattöron?” Eleven får ett diadem med kattöron, det hjälper 

eleven att vara i sin roll. 

Verksamhetsledaren menar att det viktigaste verktyget för att tolka det konstnärliga uttrycket är 

frågorna om de karaktärer som eleverna ska spela och det gäller både stereotyper och fördjupade 

rollgestaltningar. Hur gör eller låter någon i sin roll? Ett sätt eleverna får använda för att lära sig 

tolka en roll är att undersöka och utforma vem personen är. Med uppgifter som namn, kön, ålder, 

bostad, familj och släkt, vänner och ovänner, yrke, religion och olika egenskaper bygger man upp 

karaktären. 

Vi ser en lektion där fem tonåringar repeterar en pjäs som bygger helt på deras egna 

improvisationer. Medan en elev ”riggar” scenen, ställer iordning rekvisitan på scengolvet, övar de 

andra på sin text i en av scenerna i pjäsen. När alla är klara börjar de repetera den första scenen. 

Alla kan handlingen och replikerna och är säkra i sina olika rollkaraktärer. Efter första scenen ger 

läraren dem en kort genomgång av nästa och eleverna hjälps åt att ställa i ordning på scenen. I 

pjäsen har karaktärerna fått veta hur det är möjligt att resa i tiden och med sin egen tidsresa 

ändrar de historien. En tandborste har en central roll. Eleverna bygger in spänning och komik, i 

en scen i en historisk tid försöker en person hindra en annan från att överlämna en fiktiv 

tandborste till en person i den tiden. Eleverna visar fiktiva föremål och uttrycker spänningen som 

uppstår när den som överlämnar tandborsten slits mellan mottagaren och personen som vill 

hindra överlämnandet. Eleverna berättar att de har övat på att lära känna sina karaktärer. 
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Äldre elever får också studera analysfrågor, som till exempel Vilka har makten? Hur är 

makten? och Vilka är problemen? 

Ett annat sätt att öva uttryck är ”Show, don’t tell”. Här får eleverna berätta med enbart kroppen 

och kroppsrörelser, utan att tala. En grupp med fyra elever i sjuårsåldern får göra ”Charader”. 

Två elever går upp på scenen och in bakom en skärm, där de bestämmer vilka rollfigurer de ska 

ha, vad de ska göra och var de är, så att de svarar på frågorna ”Vem?”, ”Vad?” och ”Var?”, tre 

”V”. När eleverna har bestämt sig, går de fram från skärmarna och framför sin ”miniscen”, utan 

ord. De andra båda eleverna är publik och ska gissa vad de visar. ”Hos doktorn”, en patient och 

en läkare, ”På badhuset”, en badvakt och en simmande, är lätt för publiken att förstå. Alla elever 

får vara publik och alla får spela med alla. 

Alla elever vi pratar med berättar att de tycker om att vara i roller. “Det är skönt att lämna sitt 

vanliga liv. Skönt att slippa vara cool. Man kan vara mer crazy och fri i sig själv”, ”Det är roligt 

att lära sig repliker, en roll, klä ut sig och att ha knäppa, konstiga kläder jag aldrig skulle ha 

annars, och att använda rekvisita” och “Vi väljer en person som vi vill vara och hittar kostym och 

rekvisita”, är några kommentarer.  

När eleverna ska skapa en ny pjäs röstar de om i vilken genre den ska vara. De byter ofta och 

både verksamhetsledaren och elever säger att det kan vara tvära kast mellan genrerna. Eleverna 

spelar komedier och sketcher, skräck, rysare, skräckkomedier och klassiska verk. 

Samarbete och självständighet 

Hela verksamheten hos Saltsjöbadens Teater bygger på elevernas samarbete, i skapandet av 

pjäserna, under repetitioner och framträdanden. Eleverna i varje elevgrupp skapar sin pjäs 

tillsammans och för varje ny pjäs röstar de för att enas om genre och ämne. Varje elevgrupp 

föreslår och prövar olika scener tillsammans under lektionerna. Vi ser att eleverna gör alla 

övningar och repetitioner tillsammans och spelar med och mot varandra. I intervjuer ger eleverna 

exempel på sitt samarbete i gruppen. ”Vi lär oss både att ta plats och att få med alla” och ”Vi 

anpassar oss till varandra”. 

I övningen ”Stumstatyer” gör en grupp med 6 elever i åldern 9-11 år formationer på scenen. När 

läraren ropar ”Ge mig ett äpple!” ställer sig eleverna i en ring, som äpplets form, med armarna 

sträckta uppåt mot mitten som blomfnas. Nästa formation ska bli en tallrik. Eleverna lägger sig 

på golvet i ring, med fötterna i mitten och huvudena utåt. De fortsätter med flera formationer, en 

orm och ett bord. Eleverna instruerar varandra med gester och genom att peka, de använder inga 

ord. I nästa del av övningen instruerar de varandra med ord, men blundar. De formar en ytterdörr 

och någon är handtag, en soffa och någon är armstöd. Eleverna samarbetar tätt inpå varandra och 

läraren påminner om skolans regel ”Stopp, min kropp”, man säger nej om någon beröring känns 

obekväm. Efter övningen skakar de av sig och övergår till att vara sig själva. 

Vi ser att eleverna kombinerar moment från Improvisation, Drama och Scenisk Gestaltning när 

deras pjäser växer fram och i sitt repetitionsarbete. Manus sammanställs utifrån improvisationer, 

och i Scenisk Gestaltning ingår både Improvisation och Drama. Lektioner i alla ämnen inleds 

med uppvärmningsövningar som är övningar i improvisation.  

I ett projekt varje år samarbetar en grupp med upp till 12 elever från olika teaterämnen. I övrigt 

finns inte samarbete mellan elevgrupper med olika ämnen. 
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Vi ser en lektion där två tonåringar övar improvisation. Den ena berättar en fantasihistoria som 

hen skapar i stunden och där inget är realistiskt, och den andra eleven gestaltar historiens 

karaktärer, miljöer och situationer vartefter de berättas. Allt med enbart rörelser, över hela 

scenen. Eleverna agerar med både allvar och skratt. Efteråt diskuterar eleverna själva 

förutsättningarna för en pjäs. Vilken genre pjäsen ska höra till, vilka karaktärer, stereotyper, som 

ska vara med och vilken rekvisita som behövs.  

Vi ser flera lektioner där eleverna får i uppdrag att själva diskutera fram en historia, en scen, en 

scenlösning eller rollkaraktärer. I grupper med färre elever diskuterar hela gruppen tillsammans, 

medan större grupper delar in sig i mindre, så att alla får utrymme att delta i diskussionerna. 

En grupp elever menar att när man har övat att improvisera, är det lättare att komma på vad man 

ska säga i vanliga samtal. Under en lektion frågar läraren eleverna vad de menar är bra med att 

öva improvisation. En elev svarar att det är bra att kunna komma på en egen replik om man får 

black out och glömmer sin replik. De övriga eleverna håller med. I intervjuer säger många elever 

att improvisationsövningarna har gjort att de känner sig säkrare när de till exempel ska hålla 

föredrag för klassen i sin vanliga skola.  

Framträdanden och utställningar 

Alla teatergrupper ger en föreställning för publik varje läsår. Grupperna skapar och repeterar sina 

pjäser under 2 terminer, eleverna i ämnet Improvisation lär sig skapa improviserade 

föreställningar. Eleverna bjuder in familj och vänner som publik till föreställningarna, som hålls i 

skolans teatersalong där också undervisningen sker.  

I samband med Saltsjöbadens Centrums vår- alternativt höstfest, ger en grupp elever en särskild 

föreställning i Saltsjöbadens Centrums galleria. Föreställningen är en egen produktion med upp 

till 12 elever från skolans olika teaterämnen. 

Saltsjöbadens Teater ger återkommande skolföreställningar för elever i grundskolans årskurs ett. 

Det är frivilligt för eleverna att medverka i föreställningarna. En pedagog påpekar att eleverna får 

välja roller och läraren kan hjälpa till att ge eleverna roller som de tycker är lagom framträdande. 

En elev som tvekar inför föreställningar kan få en mindre framträdande roll och då våga vara på 

scenen inför publik.  

”Det roligaste är att spela upp pjäserna och folk skrattar och reagerar”, säger en elev. 

“När det är dags att göra en föreställning inför publik är det viktigt att eleverna verkligen kan sina 

roller, då ska de tycka att det är lätt”, säger en lärare. 

Alla elever jobbar medvetet med att skapa en föreställning som framförs under läsåret. 

Bedömning i text för ”Arbetssätt” 

Pedagogik och metoder 

En strukturerad undervisning präglar verksamheten. Lektionerna har en gemensam form och är 

välplanerade.  

Eleverna förstår vanligtvis syftet med aktiviteter i undervisningen. Eleverna menar att om något 

är otydligt är det självklart att man kan fråga läraren och få en förklaring. 



 

 2020-06-25 
 

14 

Utforskande och kreativa arbetssätt präglar verksamheten för eleverna. En stor del av elevernas 

verksamhet bygger på deras egen kreativitet och de får ofta pröva nya arbetssätt på lektionerna. 

Det finns i stor utsträckning möjlighet för elever med särskilda behov att delta i verksamheten. 

Lärarna har stor erfarenhet av att undervisa elever med olika diagnoser. Det finns ingen speciell 

verksamhet för elever med mer omfattande funktionsvariationer. Undervisningslokalerna är 

tillgänglighetsanpassade. (3) 

Hur elever stimuleras och utmanas i sitt lärande och konstnärliga skapande 

Elever utmanas i mycket stor utsträckning utifrån sin egen förmåga och förutsättningar. Elever 

berättar om vilka moment de tycker är svåra och utmanande men ingen nämner att något är för 

svårt eller för lätt. Vi ser på lektionerna att eleverna uppfattar moment som både spännande och 

inspirerande. Vi bedömer att undervisningen är anpassad till elevernas förmåga. 

Eleverna erbjuds vanligtvis verktyg för att tolka det konstnärliga uttrycket. Vi ser på lektioner 

och hör på intervjuer att elever får använda olika metoder för att tolka karaktärer och gestalta 

händelser och föremål. Vi bedömer att eleverna i vissa fall inte får stöd för uttryck eller 

gestaltning. 

Det finns i stor utsträckning möjligheter för elever att upptäcka olika konstnärliga uttryck och 

genrer. Eleverna får spela pjäser i skilda genrer där sätten att berätta, rollkaraktärer och form 

skiljer sig åt. (3,5) 

Samarbete och självständighet 

Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan elever i deras lärande förekommer i mycket stor 

utsträckning. All verksamhet bygger på elevernas samarbete inom varje elevgrupp. 

Ämnesöverskridande samarbete för eleverna finns i liten utsträckning, men i undervisningen får 

eleverna kontinuerligt använda moment från de olika teaterämnena. 

Eleverna får i stor utsträckning verktyg för att arbeta självständigt. Under lektionerna arbetar 

eleverna ofta gruppvis på egen hand, men de arbetar sällan hemma, mellan lektionerna. (3) 

Framträdanden och utställningar 

Det finns i mycket stor utsträckning möjligheter till framträdanden för eleverna. Varje elevgrupp 

skapar en föreställning varje läsår. 

Eleverna känner i mycket stor utsträckning till att de har möjlighet att framträda. Alla 

elevgrupper har som mål att skapa en föreställning varje läsår. (4) 

Bedömning enligt skala för ”Arbetssätt” 
Stora brister i kvalitet Tillfredsställande kvalitet God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                        X       

4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 

att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  
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2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET – verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har 

varierande kvalitet och/eller vissa brister.  

1.0 STORA BRISTER I KVALITET – verksamheten visar utifrån bedömningsmatrisens punkter på stora 

brister i kvalitet. 

Beskrivning ”Förutsättningar och stöd” 

Mål och kursbeskrivningar 

Saltsjöbadens Teaters kursplaner har utarbetas av lärarna och beskriver de olika ämnenas 

innehåll, progression och mål. Verksamhetsledaren understryker att arbetet med att identifiera 

teaterämnets olika delar och dess inriktningar och därmed skapa nya ämnen, har varit en 

utmaning och värdefull kompetensutveckling för lärarna. Verksamhetsledaren menar att det 

fortsatta arbetet med att utveckla ämnena är ett viktigt inslag på lärarmötena. Kursbeskrivningar 

saknas för ämnena Musikteater och Scenkonst, som detta läsår inte har några elever.  

På lektionerna ser vi många moment i undervisningen som överensstämmer med punkterna i 

kursplanerna. 

Av kursplanerna framgår att eleverna i alla ämnen ska skapa och framföra en föreställning, vilket 

också är ett av målen för undervisningen.  

De elever och föräldrar vi har talat med känner inte till att det finns kursplaner för verksamheten.  

Dokumentation och återkoppling 

Vi ser att lärarna kontinuerligt för anteckningar under lektionerna och de anteckningarna ger 

underlag för progressionen. Synopsis och manus finns i skriftlig form, också tillgängligt för 

eleverna. All verksamhet, undervisning och föreställningar, lärarmöten och andra möten, liksom 

all administration dokumenteras fortlöpande. 

Skolan erbjuder inte någon form av individuell återkoppling till eleverna eller föräldrarna om 

deras barns framsteg eller svårigheter. Föräldrar som vi har talat med menar att de får 

återkoppling genom att se sina barn agera i föreställningarna. Lärarna menar att eleverna får 

tillräcklig feed back på lektionerna, där de får mycket uppmuntran, beröm och applåder.  

Fysisk miljö 

I skolans teatersalong finns en upphöjd scen, flera nya strålkastare, en ny ljudanläggning och 

cirka 70 publikplatser. Teatern har ett stort kostym- och rekvisitaförråd och alla elevgrupper har 

varsin låda med rekvisita. Utanför salongen finns bord och stolar för elever och föräldrar som 

väntar inför lektionerna. Toaletterna är renoverade. Lokalerna är tillgängliga för elever med 

fysiska funktionsvariationer. 

I Ektorps skola sker undervisningen i matsalen. Där finns en upphöjd scen och tillgänglig 

arbetsyta på cirka 3x4 meter. I ett rum bakom matsalen förvaras aktuell rekvisita och kostymer. 

En ramp in till matsalen och en handikappanpassad toalett gör att lokalen är tillgänglig för elever 

med fysiska funktionsvariationer. 
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Bedömning i text för ”Förutsättningar och stöd” 

Mål och kursbeskrivningar 

Medvetet arbete med verksamhetens mål och kursbeskrivningar finns i viss utsträckning hos 

lärare och elever. Vi bedömer att lärarna har arbetat mycket medvetet med kursbeskrivningarna 

men de inte finns för alla ämnen och eleverna inte känner till dem. (2) 

Dokumentation och återkoppling 

Dokumentation av undervisningen finns i mycket stor utsträckning. Lärarna anteckningar 

fortlöpande under lektionerna. Synopsis och manus finns utskrivna på papper.  

Återkoppling om elevernas utveckling till elever och föräldrar finns i liten utsträckning. Lärare, 

föräldrar och elever menar att de får tillräcklig återkoppling, men det finns ingen individuell 

återkoppling. (2,5) 

Fysisk miljö 

Lokalerna är i stor utsträckning tillgänglighetsanpassade. Både lokalerna i Saltsjöbaden och 

lokalen i Ektorpsskolan är tillgängliga för rullstolsburna. 

Lokalerna är i stor utsträckning verksamhetsanpassade. I Saltsjöbaden sker undervisningen i en 

teatersalong, med erforderlig utrustning, medan undervisningen i Ektorps skola sker i en matsal 

med endast grundläggande utrustning. (3) 

Bedömning enligt skala för ”Förutsättningar och stöd” 
Stora brister i kvalitet Tillfredsställande kvalitet God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

               X                

4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 

att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET– verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har 

varierande kvalitet och/eller vissa brister.  

1.0 STORA BRISTER I KVALITET – verksamheten visar utifrån bedömningsmatrisens punkter på stora 

brister i kvalitet. 

Bedömning i skala (medelvärde för ”arbetssätt” och ”förutsättningar och stöd”) 
Stora brister i kvalitet Tillfredsställande kvalitet God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                    X           

4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 

att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET– verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har 

varierande kvalitet och/eller vissa brister.  

1.0 STORA BRISTER I KVALITET – verksamheten visar utifrån bedömningsmatrisens punkter på stora 

brister i kvalitet. 
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Elevernas inflytande och ansvar. 

Beskrivning  

Elevers inflytande 

Skolan delar regelbundet ut en enkät till eleverna där öppna frågor ger möjlighet att lämna 

förslag, klagomål och kommentarer. Andra vägar är att kontakta läraren direkt eller skicka 

meddelande till skolans e-postadress. Eleverna får svar via e-post, telefon eller direktkontakt med 

lärare eller verksamhetsledare. 

Eleverna har inflytande på verksamheten genom att, tillsammans med lärarna, skapa de pjäser 

och utforma de föreställningar som Saltsjöbadens Teater ger. 

Elevernas idéer och förslag på rollkaraktärer, scener, berättelser och miljöer är det material man 

arbetar med på lektionerna och som lärarna hjälper eleverna att utveckla. Vi ser på lektionerna att 

lärarna ofta frågar efter elevernas åsikter och om de har förslag på hur scenerna ska utformas, på 

repliker och på relationer mellan olika rollkaraktärer. Lärarna tar emot alla förslag men leder 

ändå lektionsarbetet.  

Elevernas inflytande på lektionerna gäller lika för alla åldrar och alla frågor. På en lektion med 

elva elever i sjuårsåldern vill en elev byta ålder och namn på sin rollfigur. Läraren antecknar i 

manus och strax vill nästan alla elever byta ålder, och i några fall namn, på sina rollfigurer. Varje 

elev får frågan och läraren antecknar alla ändringar i sitt manus.  

Elevens ansvar för det egna lärandet 

På lektionerna ser vi att eleverna är angelägna att lära sig, att utföra alla övningar och att repetera 

scener. De har ett eget ansvar att lära sig pjäserna, scenerna, rollerna och sina repliker. De flesta 

elever säger också att de lär sig manus och sina repliker under lektionerna, när de spelar samma 

scener flera gånger. Några elever berättar att de övar på sina repliker hemma, tillsammans med 

syskon som också är eller har varit elever på Saltsjöbadens Teater. En av föräldrarna vi har pratat 

med berättar att deras barn, som båda är elever på Saltsjöbadens Teater, övar repliker tillsammans 

hemma. 

Några äldre elever som har skrivna manus säger att de läser på och övar hemma. 

Eleverna i en yngre grupp säger att de inte kan sina repliker mellan lektionerna men att de 

kommer ihåg allt när de är inne i en scen. De berättar också om sin tidigare pjäs, minns sina roller 

och läser upp några av sina repliker från den. 

Bedömning i text  

Elevers inflytande 

Elever ges i stor utsträckning möjlighet att påverka verksamheten. Genom elevenkäter och 

kontakt med lärare och skolans ledning kan eleverna lämna förslag och klagomål. 

Elever blir i mycket stor utsträckning lyssnade på. Vi bedömer att lärarna är lyhörda för elevernas 

förslag och önskemål. 

Elever får i mycket stor utsträckning använda sig av sina egna idéer på lektionen. Lärarna frågar 

ofta efter eleverna åsikter och idéer under repetitionsarbetet. (3,6) 
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Elevens ansvar för det egna lärandet 

Eleverna ges i stor utsträckning möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna får och tar 

stort ansvar för sitt lärande under lektionerna men har inte rutiner för att träna på sina roller 

hemma. (3) 

Bedömning enligt skala 
Stora brister i kvalitet Tillfredsställande kvalitet God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                       X        

4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 

att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET– verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har 

varierande kvalitet och/eller vissa brister.  

1.0 STORA BRISTER I KVALITET – verksamheten visar utifrån bedömningsmatrisens punkter på stora 

brister i kvalitet. 

Samverkan . 

Beskrivning  

Samverkan inom verksamheten 

Lärarna har kontinuerlig kommunikation och deltar som assistenter åt varandra vid större 

föreställningar och andra evenemang. 

Verksamhetsledaren besöker lektionerna under arbetet med de olika föreställningarna. 

Samverkan ur elevernas perspektiv 

När eleverna skapar sina pjäser är syftet att de ska framföras som en föreställning för publik.  

Vid en större offentlig föreställning varje år deltar upp till 12 elever, från olika elevgrupper och 

ämnen.  

Eleverna kan byta grupp när elev och lärare tycker det är lämpligt.  

Samverkan med omvärlden och kopplingen till mål 

Undervisningen vid Saltsjöbadens Teater är inriktad på att eleverna ska ge en teaterföreställning 

varje år läsår. En av de föreställningarna ges i Saltsjöbadens Centrum i samband med centrumets 

årliga vår- eller höstfest, i samarbete med Centrumledningen och med hjälp av projektbidrag från 

Nacka kommun, Kulturstöd för publika event. 

Saltsjöbadens Teater samverkar också med grundskolan med föreställningar för årskurs ett. 
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Bedömning i text  

Samverkan inom verksamheten 

Det finns i viss utsträckning rutiner för samverkan mellan pedagogerna. Vi bedömer att 

samverkan bara sker i samband med större evenemang. (2) 

Samverkan ur elevernas perspektiv 

Samverkan är i viss utsträckning anpassad till elevernas behov. Samverkan når ett fåtal elever 

från olika ämnesinriktningar. Vi bedömer att samverkan, trots liten omfattning, är anpassad till 

elevernas verksamhet (2) 

Samverkan med omvärlden och kopplingen till mål 

Det finns i liten utsträckning samverkan med lokala samarbetspartners. Skolan har två lokala 

samarbetspartners, det finns ingen regional, nationell eller internationell samverkan. 

Samverkan är i stor utsträckning kopplad till verksamhetens mål. Vi bedömer att den befintliga 

samverkan går i linje med skolans mål. (2) 

Bedömning enligt skala 
Stora brister i kvalitet Tillfredsställande kvalitet God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

          X                     

4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 

att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET– verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har 

varierande kvalitet och/eller vissa brister.  

1.0 STORA BRISTER I KVALITET – verksamheten visar utifrån bedömningsmatrisens punkter på stora 

brister i kvalitet. 
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