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Sammanfattning	  
 
Att iscensätta lärande - Dramapedagogik som undervisningskonst 
C-Uppsats 15 hp, Juni 2010  
Avdelningen för religions- kultur och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle 
Författare: Kerstin Bragby 
 
 
I inledningen ställs frågan om vilka beröringspunkter som finns mellan skådespelar- och 
undervisningskonst. Är beröringspunkterna desamma oavsett lärar- och undervisningsstil?  
 
Utifrån tidigare forskning belyses falska motsättningar likaväl som nyanserade och fördjupade 
kopplingar mellan skådespelar- och dramapedagogroll. Användning av olika teatrala och 
pedagogiska konventioner problematiseras och fördjupas teoretiskt. För att vidga synen på 
dramapedagogisk praktik fördjupas teoretiska perspektiv på relationen mellan konventioner, 
kompetenser och inre förhållningssätt.  
 
Studien syftar till att undersöka hur man kan analysera komplexiteten i den dramapedagogiska 
praktiken med estetiskt baserade referensramar ur ett lärarperspektiv. Frågor som ställs är: 
Med vilka kompetenser och förmågor hanterar och använder dramapedagogen komplexiteten 
i den interaktiva, teatralt gestaltande och meningsskapande formen av undervisning? Kan 
detta analyseras och synliggöras med hjälp av teatersemiotisk analys och de teoretiska 
perspektiven? 
 
Undersökningen är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats, den vill också pröva 
teatersemiotik som en estetiskt baserad analysmetod. Datainsamlingen sker genom deltagande 
observation och ett löpande protokoll. Det som observerats är undervisningslektioner i 
processdrama för dramapedagogikstudenter. Två sekvenser, en med en instruerande lärarroll 
och en med "lärare- i-roll", analyseras och jämförs. Resultatet visar exempel på att 
teatersemiotisk analys kan utifrån sina styrkor och begränsningar vara en hjälpmetod för att 
synliggöra de konventioner, förmågor och kompetenser som både använder och hanterar 
komplexitet i den dramapedagogiska praktiken. De teatrala formerna används också i sig som 
pedagogiska arenor. Skådespelarteori tydliggör att det finns ett avgörande samband mellan 
kvalitén i det inre förhållningssättet, kompetensutveckling och användningen av yttre 
konventioner. Det är rimligt att konstatera att det finns anledning att belysa fler möjliga 
paralleller mellan skådespelar- och undervisningskonst, för att skapa en djupare förståelse för 
dramapedagogikens praktik. 
 
 
 
Nyckelord: dramapedagogik, teater, komplexitet, konventioner, lärarkompetens, inre 
förhållningssätt, estetiskt baserad forskning, teatersemiotik 
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Inledning	  
Vad är undervisningskonst? Vad uppstår i skärningspunkten mellan konsten och pedagogiken 
i det dramapedagogiska förhållningssättet? Vilken pedagogisk arena erbjuder de konstnärliga 
teaterprocesserna och konventionerna dramapedagogiken. Hur synligjorda är 
korsbefruktningarna? Hur genomsyras de av värdegrund, människo- eller kunskapssyn? Det 
är alla stora frågor. Om det finns ett spektrum som sträcker sig mellan "traditionella" och 
"progressiva" undervisningsformer, så skulle jag säga att de dramapedagogiska 
undervisningsformerna ligger i den extrema utkanten av de progressiva (Bragby 2010).  
De traditionella skulle då innehålla en envägsförmedlande lärarroll, en passiv elevroll och 
reproduktion av kunskap. Medan de mer "progressiva" är interaktiva och upplevelsebaserade, 
de processar och nyproducerar kunskap, kanske även i andra kunskapsformer än de 
traditionellt gängse (Eisner 1998 s. 2).  
 
Dewey (1997 kap1) påpekade redan i början av seklet att det i utvecklandet och användningen 
av nya undervisningsformer gäller att anta "hela utmaningen". Det räcker inte med att nöja sig 
med att vara t ex "antiauktoritär" genom att vara interaktiv och därmed tro sig ha löst en 
mycket mer krävande uppgift: nämligen att medvetet utveckla både den praktiska 
kompetensen och en fördjupad teoretisk förståelse för vad "det nya" innebär. Det kan i det här 
fallet innebära att det behövs olika former av undervisningskompetens för lärare, beroende på 
var i spektrumet han/hon befinner sig. En viktig aspekt för dramapedagogikens typ av 
interaktion och interagering är att den använder både konstnärliga och pedagogiska funktioner 
och medel. Det kräver en hantering och användning av en högre grad av komplexitet (Bragby 
2010, Sternudd 2000 s. 31). Hanteringen och användningen av komplexitet i 
dramapedagogiska undervisningsformer är ett övergripande fokus för den här 
undersökningen. Det leder mig också till frågan hur den dramapedagogiska praktiken kan 
analyseras och belysas för att synliggöra detta? Det innebär nya utmaningar för forskningen 
att kunna belysa andra kunskapsformer och undervisningsmetoder än de traditionella. Ökad 
insikt i den dramapedagogiska undervisningsformen kan ha bäring på pedagogrollen i stort. 
Det kan möjligen belysa vilka kompetenser som behövs om man vill utveckla interaktiva och 
processorienterade undervisningsformer. Det är en vidare fråga som inte täcks men berörs av 
den här uppsatsen. "Vari består själva läraruppdraget och vari består de rollmodeller man som 
lärare kan lära mycket av för att bli en bättre, mer kreativ lärare?" (Kupferberg 2007 s. 54). 
Det handlar alltså om skådespelaren och teatern som en "rollmodell" för dramapedagogen 
som i sin tur kan vara en "rollmodell" för både lärare och pedagoger.  
 
Min bakgrund har jag som skådespelare, teater- och dramapedagog. Idag är jag lärare i 
estetiska lärprocesser med fokus på drama, samt teatervetenskap och kulturpedagogik inom 
högskolan. Jag har många gånger reflekterat över likheterna och olikheterna mellan att 
undervisa och att stå på scenen. Jag inser dock att jag alltid snarare tagit likheterna för givna 
än att ifrågasatt om de finns. Jag har saknat en tydlig teoretisering av dramapedagogikens 
specifika praktik. De inre tillvägagångssätten har varit mer osynliga än de yttre. Jag har 
funderat över om det finns likheter i de inre kapaciteter som används för att som skådespelare 
eller pedagog på olika sätt förmedla och interagera med en publik eller olika mottagare? En 
skådespelares uttryck och funktion kan variera från t ex en psykologiskt gestaltad karaktär i 
en traditionell pjäs till att berätta en berättelse. Det finns spelstilar där skådespelaren i 
sidorepliker vänder sig direkt till publiken, eller improviserar utan manus. Likaså kan vilken 
lärarroll som hels behöva förmedla budskap i föreläsningsform utifrån ett manus. Läraren kan 
exemplifiera genom att berätta personligt och improvisera. Han eller hon kan återge, 
informera, skapa diskussion eller instruera. En lärare kan också använda estetiska tekniker 
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som att "gå-i- roll" i bemärkelsen karaktär. Hon kan organisera getsaltande, fiktiva och 
interaktiva sätt att generera kunskap genom. Vad krävs i det inre förhållningssättet för att 
kunna pendla mellan dessa roller/funktioner i sin lärarroll? Finns det likheter med inre 
skådespelarteknik och träning som går att identifiera? Finns det gemensamma och 
utvecklingsbara grundprinciper för skådespelar- och undervisningskonst oavsett olikheter i 
yttre sammanhang och syfte? På vilka sätt kan man analysera praktiken för att synliggöra 
detta? 
 
I teaterns estetiska rum liksom på dramapedagogikens undervisningsscen pågår 
överenskommelser. Det finns överenskomna sätt att agera - konventioner - liksom inre och 
yttre processer som på många sätt går att jämföra. Ur vissa perspektiv och aspekter framstår 
det som självklarheter att de utgår från samma principer. Jag tror ingen ifrågasätter att en 
lärare-i-roll inom dramapedagogiken, använder sig av olika agerande beteenden. Eller att hon 
ibland använder rekvisita eller rummet scenografiskt, för att fokusera och kommunicera ett 
visst meningsskapande i en fiktiv kontext. Det ifrågasätts inte heller att det konstpedagogiska 
arbetssättet (Sternudd, 2000), använder sig av teateruppsättningsprocessen alla aspekter i 
pedagogiskt syfte.  
 
Men det har också funnits och finns diskurser inom dramapedagogiken som resonerar 
annorlunda. Framför allt inom processdrama och i användningen av lärare-i-roll. Det finns 
omedvetna och medvetna pedagogiska, ideologiska och strategiska skäl till att vara tydlig 
med att dramapedagogik inte är teater och att den pedagogiska rollen inte agerar som 
skådespelare (Ackroyd 2004). Det finns också en kritisk diskussion inom dramapedagogiken 
som ser en risk med att reducera dramapedagogiken till en uppsättning teatrala och 
pedagogiska konventioner som automatiskt skulle leda till lärande eller vissa kvaliteter i 
lärarens kompetens. Själva teaterns konstnärligt utforskande process ses i det sammanhanget 
som en viktig fortsatt inspirationskälla till att fördjupa kunskapen om den dramapedagogiska 
kompetensen och visa versa (Davis 2006). Själva kompetensen som behövs för att göra 
gestaltande konventioner till respektive scen- eller undervisningskonst ser jag som det 
spännande att undersöka i den här studien. 

Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka hur dramapedagogen använder komplexiteten i teatrala 
konventioner som organiserar förutsättningar för en pedagogisk situation och iscensätter 
läroprocesser. Också hur dramapedagogen hanterar komplexitet som finns i själva 
lärprocessen genom konventionerna. Den syftar till att analysera vilka kompetenser och 
förmågor som dramapedagogen använder för detta i sin lärarroll. Den vill belysa, artikulera, 
synliggöra och konkretisera dramapedagogens inre tekniker och yttre tillvägagångssätt. Den 
syftar till att genomlysa dramapedagogens praktik med teaterns konstnärliga gestaltnings- och 
kommunikationsperspektiv. Ett ytterligare syfte är att se om det går att analysera den 
studerade praktiken med estetiskt baserade referensramar.  

Frågeställningar	  
Dramapedagogiken är en interaktiv och en teatralt gestaltande form av undervisning. Den vill 
också vara meningsskapande. Med vilka förmågor och kompetenser hanterar och använder 
dramapedagogen komplexiteten i den interaktiva, teatralt gestaltande och meningsskapande 
formen av undervisning?  
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Går det att analysera och synliggöras praktiken med hjälp av teatersemiotisk analys? Kan en 
kombination av teoretiska perspektiv som dels belyser iscensättning av både teater och 
dramapedagogik och som dels inkluderar skådespelarkonventioner och skådespelarträning 
stödja detta? 

Bakgrund	  
I bakgrunden ges först en introduktion till processdrama i ett dramapedagogiskt sammanhang, 
som är den undervisningsform som observeras i studien. Därefter presenteras en kort översikt 
av forskning och hur studien placerar sig i förhållande till den. Till sist en fördjupning av de 
forskningsteoretiska perspektiv som är relevanta för analys, tolkning och diskussion, samt för 
den analysmetod som prövas. Frågan om vad estetiskt baserad forskning är och kan vara för 
den här studien problematiseras. 

Processdrama	  och	  dramapedagogik	  som	  fält	  
Ett övergripande sätt att beskriva dramapedagogikens tillämpningar är att använda de fyra 
perspektiv som Mia Marie F. Sternudd (2000) analyserar fram i sin avhandling 
Dramapedagogik som demokratisk fostran. De olika perspektiv som analyseras fram är: 
konstpedagogiskt-, personlighetsutvecklande-, kritiskt frigörande och holistiskt lärande 
perspektiv. Hon utgår ifrån att relationen mellan innehåll, metod och mål genomsyras av 
värdegrund, i dramapedagogikens fall visar hon på en demokratisk sådan. Perspektivens olika 
fokus och arbetsformer leder till olika reflexionserbjudande och därmed erbjuder de olika 
former av lärprocesser som kan användas för olika pedagogiska mål. De har också vuxit fram 
ur en historisk kontext. Alla perspektiven förekommer ofta indirekt inom de andra, även om 
den uttalade arbetsformen uttrycker ett perspektiv mer direkt. Den undervisningsform, eller 
utbildning av undervisningsform som den här studien observerat i praktiken befinner sig i det 
holistiska lärandeperspektivet och benämns här processdramat eller lärare-i-roll. 

Holistiskt	  lärandeperspektiv	  
Den teoretiska värdegrunden som präglar holistiskt lärandeperspektiv vilar på olika pedagogiska 
ställningstaganden om fantasins och de konstnärliga symbolernas betydelse för individens lärande i 
kombination med dramapedagogisk kompetens. Vygotsikj's teori om fantasins betydelse och pedagogens 
aktiva insats för att stimulera elevernas lärande är en viktig hörnsten, liksom Piaget's teori om den 
kognitiva utvecklingen från det konkreta till det abstrakta tänkandet, där symboltänkandet har en viktig 
funktion. Målet är att eleverna ska nå insiktskunskap, d v s kunskap som når en personligt känslomässig 
nivå och som bearbetas kognitivt tillsammans med pedagog och övriga deltagare [...] Pedagogen väljer 
olika attityder som pedagog, och olika infallsvinklar för ageringen för att tillsammans med deltagarna 
undersöka det universella dilemma som finns i det tema som undersöks. Det specifika inom detta 
perspektiv är att pedagogen själv deltar inom ageringens1 ramar i roll som någon annan för att påverka 
spelet (Sternudd 2000 s. 107-108). 
 

Inom detta perspektiv beskrivs framför allt lärarens kunnande i estetiska tekniker (som t ex att 
gå i roll, använda dramaturgi och scenografi) som avgörande för att kunna manövrera 
lärupplevelsen. Det görs med hjälp av dramatiseringens olika verkningsmedel. Det kräver 
olika kompetenser, dels i övergripande upplägg och dels i spelets nu. En viktig kapacitet är att 
kunna behärska användningen av teaterns yttre tecken. Scenografi, rekvisita och ljus, samt att 
kunna växla och samspela mellan regi-, dramaturg-, och skådespelarfunktion. Detta för att 

                                                
1 Ordet agering används inom dramapedagogiken för att beskriva en pedagogisk interagering baserad på teatral 
gestaltning.  
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skapa spänning, fokus, kontrast och använda de symboler som formar dramat och öppnar 
temat. Det är viktigt att kunna stärka känslan i upplevelsen hos eleverna. Det innebär också att 
kunna använda distanseringseffekter och/eller perspektivbyten som möjliggör ett 
reflektionsutrymme. Att kunna reflektera över den upplevelse som inlevelsen ger, kan leda till 
ett lärande som är meningsskapande och ger insikt (ibid). 

Processdrama	  och	  dess	  lärarkompetens	  

Processdrama kan lite mer ingående beskrivas som en dampedagogisk metod som använder 
teatern och dramats konventioner, som t ex att gå i roll, skifta roll, driva olika viljor i en 
dramatiskt uppbyggd och överenskommen situation. "Inifrån den dramatiska situationen" 
upplever, undersöker och reflekterar man sedan i handling och ord. Både den dramatiska 
situations komplexitet och rollernas olika perspektiv, sätts i relation till det övergripande - 
inre och yttre - pedagogiska sammanhanget. Ofta används verbala gruppreflektioner. Även de 
mobiliserande processer som att skapa en karaktär, göra scenografi eller kostym o s v kan 
växelvis användas som en del av kunskapsresan. Detta för att skapa en upplevelse- och 
inlevelsebaserad kunskapsprocess. Den är undersökande på ett mångbottnat vis. Den använder 
flera medier och flera perspektiv för att konkretisera ett kunskapstema eller pedagogiskt mål. 
Med Anita Grünbaum's (2009) ord i tidskriften Dramaforum: 
 

Utmärkande för arbetsformen är bruket av "lärare-i-roll" och arbete med helhetliga mänskliga situationer 
av det slag som teater i allmänhet cirklar omkring. I samspel med deltagarna fungerar ledaren som motor i 
en forskande estetisk process. Genom att leva sig in i olika personer undersöker man allmänmänskliga 
problem. Deltagarna får möjlighet att begrunda komplexiteten i mänskliga relationer och maktförhållande 
genom perspektivbyten. Det sker ofta i kollektivroller som skyddar mot prestationskrav på 
skådespelarinsatser och underlättar fokus på inlevelse och lärande. 

 
Boken Dramakompassen (Owen & Barber, 2006) beskriver att de pedagogiska målens olika 
aspekter hålls samman av en övergripande dramatiserande och tematisk helhet. 
Inlärningsområdet och temat kan variera mellan allt från miljöfrågor och vänskap till språk 
eller labyrinters matematik. Den består ofta av en grundtext. En grundtext kan vara en färdig 
berättelse, myt eller drama, vars ram används fritt, eller den kan byggas upp utifrån en 
tematisk situation eller relation. En grundtext har ingen bestämd form eller litterärt 
uttrycksätt.  
 

Den är inte helig eller okränkbar, men har en egen integritet, dynamik och estetik som skapats under 
arbetets gång. Den fungerar som en kognitiv byggnadsställning för kunskapsbyggandet där gruppens 
idéer, föreställningar, värderingar, attityder och färdigheter kan undersökas och presenteras. Det är en 
grundtext för gruppens text. (Owen & Barber 2006 s.17). 

 
Färdigheter i drama; som att tro på fiktion, hitta gester till en karaktär eller använda symboler 
och metaforer, övas likaväl som sociala färdigheter som att arbeta i grupp, lyhördhet för 
andras, och mod att uttrycka sina egna idéer för gemensamt bruk. Gruppandan övas utifrån en 
tolerans av allas olikheter och användning av alla som en resurs. Det förutsätter också en 
villighet att kunna "överlåta beslut till gruppen som helhet, utan att mista sin individuella 
uttrycksfrihet." (ibid s. 11). 
 
I Bolton's (2008) texter finns en uttalad syn på "ledaren som den ytterst ansvarige", eller den 
med "vuxenansvaret" i interaktionen. Hans praktiskt utforskande teorigenerering handlar om 
att belysa en djupare och komplexare förståelse av både lek, agering och dramatisering som 
konstform. Men som används för att iscensätta en lärande process. I hans mening behöver 
läraren därför hela tiden fördjupa sin förståelse för villkoren för olika typer av lärande, liksom 
för individen och gruppen. Han behöver kunna läsa av både de direkta och indirekta, 
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medvetna och omedvetna tecken som eleverna sänder ut som signaler på var de befinner sig i 
sin egen förståelse. Liksom i sin villighet och förmåga att engagera sig i dramat/lärandet. 
Sedan behöver pedagogen kunna anpassa/eller skapa en dramaturgi av dramakonventioner. 
Den ska på bästa sätt, i stegvis och lyhörd progressiv ordning, leda individer och gruppen till 
insikter på djupare och djupare meningsnivåer. Detta tror jag är en av anledningarna till att 
Bolton som reflekterande praktiker, fokuserar på att delge, undersöka och expandera den 
förståelse och insikt, som vägledandet i stunden baserar sig på. Detta går för honom före 
formen för processen. Det signalerar för mig att själva närvaron i nuet är en av de viktigaste 
kapaciteterna i den dramapedagogiska kompetensen. Likaväl som att kunna organisera genom 
de estetiska verkningsmedlen utifrån det som uppstår i stunden. Detta hänger intimt samman 
med hur pedagogen kan förstärka den individuella och kollektiva inlevelsen, framför allt 
genom att hantera den känslomässigt fördjupade kontakten.  
 

Dramalärarens främsta funktion är att använda teaterformen för att förstärka mening i deltagarnas 
upplevelse: Med hjälp av element som spänning, fokus, kontrast och symbolik blir handlingarna och 
föremål i dramat betydelsefulla. Mitt förslag är att man kombinerar denna teaterstruktur med deltagarnas, 
existentiella hållning [...]Det är alltså ytterligare en av dramalärarens uppgifter - att arbeta för att skapa 
engagemang och, framför allt, att försiktigt justera kvaliteten, graden och intensiteten i deltagarnas 
känslomässiga engagemang i ämnet, så att de kan träda in i det fiktiva sammanhanget med integritet, 
spontanitet och skärpt medvetenhet (Bolton, 2008 s. 81-82). 

 
Denna process beskrivs med Boltons (1998 s. 49-52) termer, som att den känslomässiga 
kvalitén utvecklas från att vara rå till att bli personligt förankrad med inlevelse. Lärprocessens 
upplevelse utvecklas då från att vara artificiell, till att bli förstärkande för den egna 
uppfattningen. Processen innebär sedan att samstämma både den individuella, kontextuella 
och generella nivån och involvera ett experimentellt känsloengagemang. Då kan 
lärupplevelsen gå över till att förändra attityder eller förståelsen av sig själv och andra och 
sammanhanget. Jag uppfattar det som att det då kan ske ett lärande som leder till nya insikter 
och som kan återskapa verklighet på ett modifierat eller förändrat vis.  
 
För att samstämma en sådan process med vad som händer i nuet blir improvisationskonst en 
avgörande förmåga för både lärare-i-roll och den dramapedagogiska rollen över huvud taget. 
Stanislavskij's improvisationstekniker för att ta sig in i roller och dramatiska situationer är en 
inspirationskälla. Keith Johnstone's (1985) överenskommelser eller konventioner mellan 
lärare och student i hans improvisationsinriktade övningar är något som resonerar med den 
dramapedagogiska lärarrollen "ansvarskonst". T ex att ta på sig "ansvaret" för om "studenten 
misslyckas", och i stället för att sätta press på studenten, orientera om övningen så att den 
passar. Att använda sin statusflexibilitet (att utan att ta det personligt kunna spela roller eller 
hålla positioner som står under eller över i status) är en viktig dramakonvention utvecklad av 
Johnstone. Genom att i roll sänka sin status i förhållande till studenterna, kan pedagogen få 
"dem att känna sig som experterna" och därför lättare kunna ta sig över inre 
prestationsmotstånd.   

Tidigare	  forskning	  och	  teoretiska	  perspektiv	  

Skärningspunkten	  mellan	  konst	  och	  pedagogik	  -‐	  som	  konflikt	  eller	  
korsbefruktning?	  
I sonderingen av forskningsterrängen har jag hittat undersökningar som i sin forskning 
undersöker framför allt korsbefruktningarna mellan konsten och pedagogiken ur ett kritiskt 
och kreativt perspektiv (Bolton 2008, Ackroyd 2004, Rasmussen, B 2006, Pusztai 2000, 
Østen, Backas & Sarling 1994). I den inre debatten kring dramapedagogikens utveckling har 
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det funnits svängningar. Dramapedagogiken polariseras som en konflikt mellan konstens och 
pedagogikens villkor och förhållningssätt. Forskning som på ett översiktligt sätt berört ämnet 
ur detta konfliktperspektiv är Rasmusen, V (2000). Grünbaum (2008) beskriver utvecklingen 
som gåendes i vågor, där 70-talet var explosivt. Bl a gav det upphov till en av de första 
teoretiska fördjupningarna i Boltons (1979) Towars a Theory of Drama in Education. Några 
undersökningar av det dramapedagogiska förhållningssättet lägger mer tyngdvikt på hur 
värdegrundens ideologi, kunskaps- och människosyn genomsyrar metoden. Dess dubbla 
estetiska och pedagogiska pendling uppmärksammas också (Sternudd 2000, Pettersson 2007, 
Momqvist 2008).  
 
Dramapedagogik som ämne eller metod i skolan har alltid kämpat en ojämn kamp för sin 
existens. Både dess kamp för pedagogiska legitimitet och status i skolans 
undervisningskulturer beskrivs i flera länder. För närvarande sägs den av strategiska skäl bli 
förstärkt av att låta sig definieras som "teater", men med bibehållen integritet i sin praxis 
(Bresler 2007). 
 

Educational administrations are becoming increasingly interested in the Arts, as the rhetoric of 
corporations, re-appropriates words like creativity, communication, and 'teamwork' ". (Bresler, 2007 s. 
204). Drama and formal curriculum have allways had a relationship of mutual suspicion in Western 
society. Curriculum is often conceptualized with status and permanence. [...] In Western society, rather 
than wrestle with this conundrum, most curricula have excluded drama and its manifestations in 
performance that here we will call theatre. (Bresler 2007 s. 214).  

 
I England har dramapedagogik eller "drama as education" bitvis haft en relativt stark ställning 
som ämne och undervisningsform, där också forskning i nära kontakt med både den 
pedagogiska och konstnärliga praktiken kunnat fördjupa utvecklingen av både teori och 
praktik. Där har man bl a i kursplaneutformningen använt den systematisering av 
dramapedagogiska konventioner som gjorts av Neeland (1990) Structuring Drama Work som 
grund för att beskriva dramapedagogiken som undervisningsmetod. Men i en kritisk 
granskning så har Davis (2006 s. 14) som jag nämnde i inledningen uppmärksammat att detta 
kan missbrukas. Själva utbildningskulturen som han beskriver det, befinner sig i en kris där 
rationaliseringar ger minskad tid och utrymme till att fördjupa den pedagogiska kompetensen 
som behövs för att använda dramakonventionerna. Vilket han menar försvårar för den lärare 
som vill utbilda och därmed också fördjupa lärprocessen, snarare än att leverera 
förutbestämda läromål.  
 
Even at its best, this is no substitute for a cource that had the time and resources to open up 
for the students theories of art an drama, of teaching and learning, and of ways of knowing, 
and for all this to be taught through developping the skilled practice of the student. (ibid s. 15) 
 
Han menar också att kravet på att kunna formulera undervisningsmål i form av förmågor som 
går att bedöma reducerar fokuset till beskrivningar av tekniker och konventioner som själva 
metoden, snarare än kompetensen att "use them as part om the complex structure of the drama 
session". (ibid s. 15-16). David (2006) vänder sig till ett utbyte med teatern för att 
vidareutveckla den fördjupade förståelsen för praktiken och refererar till Edvard Bond som 
inspiration, vilket jag återkommer till. 
 
Dramapedagogik finns inte som ett eget ämne i svenska grundskolans läroplaner, utan ligger 
under svenskämnet, till skillnad från t ex i Danmark (Söderlund 2005 s.101). I Sverige har de 
estetiska ämnenas ställning efter en mer konservativ vändning på 80-talet, som fokuserade 
mer på de fasta basämnena som att läsa, skriva och räkna, försvagats och sedan förstärkts igen 
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(ibid). Nu sker en ny liknande inriktning tillbaka mot basämnen. Samtidigt finns idag en mer 
differentierad, dynamisk och interaktiv syn på dramapedagogik i skolkulturen. Likaså de olika 
arenor inom vilken den kan vara verksam, allt från skolans estetiska ämnen och praktiker 
likaväl som kärnämnesverksamhet eller integrerade projekt (Aulin-Gråham & Thavenius 
2003, Söderlund 2005, Alerby & Elídottir 2006, Lindstrand & Selander 2009). Detta ger 
dramapedagogiken en svagare ställning som ämne vilket försvårar för att driva en konsekvent 
formulering av lärandemål och ännu svårare att upprätthålla krav och utrymmen för specifika 
utbildnings- och undervisningskvaliteter. Å andra sidan ger det metoden möjligheter att ingå i 
många sammanhang. Båda aspekterna skulle jag påstå gör det ännu mera angeläget att ta fram 
nyanserad och fördjupad kunskap om dramapedagogikens specifika metoder och 
kompetenser. Infallsvinkeln för den här uppsatsen är korsbefruktningen mellan teaterkonsten 
och undervisningskonsten med dramapedagogens lärarkompetens i fokus.  
 
I sin bok Role Reconsidered - re-evaluation of the relationship between teacher-in-role and 
acting, så visar Judith Ackroyed (2004) med bl a teatersemiotisk analys, hur den falska 
motsättningen mellan teaterskådespelarens och dramapedagogens roll kan bytas ut mot ett 
fördjupat och nyanserat synsätt. Om man jämför dramapedagogiken med ett större spektrum 
av teaterns teorier och praktik än det konventionella, så visar det att det finns många 
beröringspunkter som kan förtydligande det dramapedagogiska förhållningssättet. Ett sätt för 
dramapedagogiken att tydliggöra och utveckla sin egen praktik och teori kan vara att fullt ut 
använda sin kontaktyta till teatern, istället för gå över ån efter vatten.  

Att	  iscensätta	  teater,	  och	  att	  iscensätta	  pedagogiska	  läroprocesser	  

Istan Pusztai (2000) diskuterar inledningsvis i sin avhandling Stanislavskijvariationer - 
Skådespelarövningar som didaktiska instrument i pedagogiskt drama, förutsättningar för att 
som pedagog kunna adaptera och omforma skådespelarträningens utgångspunkter till 
didaktiskt anpassade processer. Han säger att "de flesta originella dramapedagogiska 
metoderna är utformade av lärare som har goda kunskaper i teater". Han pekar å andra sidan 
på att skådespelare med otillräckligt pedagogiskt handlag verkligen kan göra mer skada än 
nytta. Han ställer så frågan: "Vad gör då dramalärare som skapar originella metoder, vad gör 
skådespelare och regissörer som har ett bra pedagogiskt handlag..?" Han svarar att: "De 
omformar vuxenteaterns metoder och arbetssätt utifrån undervisningens mål och barns 
förutsättningar". Han säger som motivering till sin studie i hur influenserna från 
Stanislavskij's skådespelarträning tar form i dramapedagogikens arbetssätt att: "... det hittills 
varit en sorts tyst kunskap som jag menar går att diskutera, verbalisera och göra vetenskap av. 
Mina analyser - förutom påminnelsen om förbindelsen med professionell teaterkunskap - är 
ett försök att visa det." (alla citaten i stycket, ibid, s. 11).  
 
Inspirerande utgångspunkter för det jag vill undersöka finns också i Ackroyd's (2004) bok 
som, nämnts tidigare. Hon utgår inledningsvis från att ifrågasätta och utmana den uppfattning 
hon själv varit inlemmad i som en del av den dramapedagogiska diskursen, nämligen att agera 
som lärare-i-roll inte är att skådespela. I hennes efterforskningar, hittar hon knapphändiga 
definitioner av dramakompetenser som uttrycker rollgestaltning och skådespelarstilars 
variationsmöjligheter. Hon använder en rik flora av teatersemiotiska begrepp för att vidga 
detta. Hon utökar också den teoretiska beskrivningen med hjälp av definitioner av vad en 
skådespelare förväntas kunna efter avslutat utbildning. Det går inte att återge hennes 
redogörelse i sin helhet, men begränsade delar och liknande infallsvinklar kommer jag att 
lyfta fram som analysram för den här undersökningen.  
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I identifieringen av konventioner och verkningsmedel som dramapedagoger och skådespelare 
använder sig av, använder hon sig framför allt av teatersemiotisk analys. Hon beskriver de 
yttre tecknen i den didaktiska eller teatrala iscensättningen. Dramapedagogens/skådespelarens 
gestaltning blir dataunderlag, för att analysera de observationer hon gör i tre fallstudier av två 
dramapedagoger och en skådespelare. Hon belyser hela undervisningssituationen genom 
teaterns referensramar.  
 
Hon kommer fram till att det begränsade synsättet på teater och skådespeleri som 
dramapedagogiken relaterar till i sin skådespelarkritiska diskurs, baserar sig på en viss typ av 
konventionell rollgestaltning och scenkonst. Och det medverkar till att separera teatern och 
dramapedagogikens gemensamma inspirationskällor för att agera som lärare-i-roll (Ackroyd 
2004 s. 164). Hon menar dock inte att detta innebär att studenter ska träna sig att bli 
skådespelare, eller att pedagogrollen ska överfokusera på skådespelarkompetenser eller 
använda fler kostymer osv, utan snarare föreslår hon att: "...teachers should understand that 
they can draw upon the work of actors to find what is appropriate in their drama and in their 
context" (ibid s. 166).  
 
Detta hänger ihop med min nyfikenhet på de korsbefruktningar i förståelse och praktik som 
kan finnas mellan skådespelare och dramapedagoger. Jag tänker här på hantering och 
användning av själva komplexiteten i att "iscensätta hela lärprocesser". Framför allt 
kopplingen mellan inre förhållningssätt, kompetens och användning av olika konventioner. 
Jag förstår det som att hon förutom parallellen mellan lärare - i roll- och skådespelares 
agering, pekar på en generell växelverkan när hon uttrycker att det fattats en erkänd 
konceptuell länk mellan teatern och dramapedagogiken som befrämjar utforskandet av 
korsbefruktningarna utan censur: "Theorising the 'teacher-in-role' as acting may enable 
teachers to acknolwdge the value of different aspects of their experience" (ibid s. 167) I detta 
sammanhang pekar hon bl a på den dubbla skådespelarerfarenheten hos många 
dramapedagoger. I den här undersökningen vill jag pröva att belysa både den specifika 
konventionen att "gå i roll" som lärare, men även utvalda sekvenser av dramapedagogens 
lärarroll samt den generella iscensättningen av lärprocessen. 

Konstnärliga	  och	  pedagogiska	  konventioner	  	  
En sammanfattning från Pusztai's (2000) får tjäna som en grov stomme till karta för teaterns influenser 
på olika dramapedagogiska konventioner ur ett historiskt perspektiv. 
 

Det finns tre sätt hur metoder utveckla. Nya tendenser är bara en sorts framåtrörelse. En annan 
fördjupning i de befintliga äldre metoderna, den tredje och kanske största är att dramalärare förenar olika 
metoder. Jag bedömer det som att Stanislavskijs inflytande fortfarande dominerar, nu genom olika 
omtagningar och tillägg, t ex i improvisationsteaterns olika former. Brecht's inflytande är ganska starkt 
via Boal och forumteaterrörelsen samt i 'process-drama'. Grotowskis träning och dennes 'fysisk teater', 
fransk mimträning och Dario Fos moderna gycklarträning är inspirationskällor för enstaka metodböcker 
som inslag i det praktiska arbetet. (ibid s. 33). 
 

Akcroyd (2004 kap. 6) visar att det inom teaterns skådespelarkonventioner finns många olika 
förhållningssätt, stilar och rolltyper. De kan definieras på olika sätt och från olika 
utgångspunkter. En av de traditionella, mer oreflekterade eller klassiska uppfattningarna om 
skådespeleri skulle kunna beskrivas på följande sätt: 
 

Den västerländska definitionen av skådespelaren sätter gestaltandet och rolltagandet i centrum. Begreppet 
rolltagande kan förutsätta ett aristoteliskt accepterande av begreppet roll eller rättare karaktär och 
förutsätta att skådespelaren på ett fysiskt sätt slutför författarens intentioner med sin dramatext (Järleby, 
2001 s. 19). 
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I sin bok Theatre as Sign-system, benämner Aston & Savona (1991 s. 46-47) denna 
skådespelarkonvention som en "konventionell representation" och associerar den till klassiska 
texter. På ett stiliserat och oreflekterat sätt är den en funktion av pjäsens värderingar och 
ideologi. Dit hör bl a den tidiga grekiskt antika formen av utomhusteater, då skådespelarna bl 
a bar mask. Gestaltningen innebar att "the actor-in-role functioned as a sign of the personated 
character." (ibid s. 46). Denna form använder författarna som en av sina tre representativa 
skådespelarstilar, som karaktärisering kan bestå av, konventionell, analog och dekonstruktiv. 
Denna klassificering baserar sig just på olika ideologiska positioner. Den stil som snarare 
identifierar sig med rollen och lyfter fram det personliga i det social kallas i den här 
systematiseringen för analog representation. Teatergestaltning som med publiken, delar sin 
medvetenhet om att den gestaltar kallas för dekonstruktiv representation och involverar också 
ofta en större aktiv roll hos åskådaren (ibid s. 46). Detta skulle i undervisningskulturer kunna 
motsvara "lärarscenarier" som okritiskt uppfyller inbäddade värderingar och ideologier i 
klassiska t ex auktoritära bildningsideal, eller som med mer personlig inlevelse delar med sig 
av sin egen erfarenhet, eller som kritiskt medvetandegör sammanhangen. 
 
States (2002) presenterar i kapitlet The Actor's prescence. Three phenomenal modes, en 
modell som skiljer på ett expressivt, samarbetande och representativt sätt att agera på en scen. 
Ett expressivt sätt leder vår uppmärksamhet till själva artisteriet i gestaltningen, medan det 
samarbetande eller kollaborerande sättet (colloborative på eng) fokuserar (precis som den 
dekonstruktiva) på att bryta ner barriären mellan skådespelare och publik och ge publiken en 
mer aktiv roll. (ibid s. 24). Detta kan ske direkt eller indirekt. Exempel på direkta sätt inom 
teatern finns t ex inom commedia del' arte, Dario Fos spelstil och dagens stand-up-comedie 
och improvisationsteater. Varianter av detta skulle kunna beskriva vad en lärare-i-roll roll gör 
i sitt sätt att rikta sig till "sin publik" genom att gå in och ut i roll, eller som i forumteater 
genom att ta upp åskådarna i skådespelarroll. Exempel på mer indirekta sätt att bryta 
konventioner mellan scen och åskådare är t ex åskådarplaceringen i rummet, den "proximala 
koden" med teatersemiotiska ord. Det reglerar det fysiska förhållandet mellan olika aktörer 
och saker på scenen eller utanför den. Här använder sig dramapedagogiken ofta av olika 
medvetna placeringar i rummet för att utforska olika typer av relationer. Slutligen det 
representativa sättet, som indikerar i den här modellen att vi kommer för att se en "pjäs", med 
början mitten och slut snarare än någon annan form av föreställning. (ibid s. 24). Denna 
konvention kan användas i sin direkta yttre form i det konstpedagogiska perspektivet. I det 
holistiskt lärande perspektivet, används dramatiseringar mer som en pedagogisk arena. Den 
egna erfarenheten undersöks genom inlevelse och upplevelse. Jag vill undersöka hur 
komplexiteten i växlingen mellan konventioner inom dramapedagogiken används i den 
pedagogiska rollen respektive som pedagogisk arena för lärande. 
 
Frågan om skådespelarstil, om hur vida en skådespelare ska leva sig in i sin roll, eller bara 
visa upp de yttre tecknen för rollen i sin gestaltning, är en klassisk diskussion inom 
dramateorier redan innan Stanislavskij. Stanislavskij bröt å sin sida med de "tomma 
deklamationerna och de tomma gesternas" konventioner och sökte utveckla en 
skådespelarteknik som kunde gestalta den tidens realistiska, naturalistiska men också 
djuppsykologiska människo- och konstideal. Brecht's distanseringstekniker utvecklades i en 
kritisk dialog med både skådespelarens och publikens inlevelsekonventioner. Det skedde i en 
historisk tid där många teatrala inlevelsekonventioner i sin tur hade använts för politisk och 
ideologisk manipulation (Tjäder 2000, Heed 2002). (Finns paralleller till lärarrollens mer 
generella utveckling av sina konventioner och sin interaktion med den som ska lära?). 
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I Stanisalvskijs gestaltningspraktik och teori för skådespelare, som kallas för psykologisk 
realism, finns flera insikter som överensstämmer med Boltons premisser för hur individen och 
gruppen tar sig till en meningsskapande insiktsnivå i sitt lärande. Hela iscensättningens 
sammanhang används i processdrama som en pedagogisk arena. Det har att göra med 
inlevelse-, och upplevelseaspekten i gestaltningen och att relationen till helhetskontexten 
används för att skapa en djupare känslomässig och fysisk förankring i läroprocessen, 
respektive skådespelargestaltningen. Brecht sökte efter olika distanseringseffekter som kunde 
göra skådespelaren och publiken medvetna om de bakomliggande faktorer och kontexter som 
driver det drama vi är inlemmade. Processdrama skapar hela tiden olika perspektivbyten och 
reflektionsutrymmen i Brechts anda för att göra oss medvetna, på olika nivåer om det drama 
vi medverkar i och undersöker. (Heggestad 2003 s. 51). Men pedagogen använder sig 
förmodligen didaktiskt, som Pusztai indikerar, av en förening av flera estetiska metoder och 
konventioner. Och på temat "blandade genrer" så redovisar Kent Hägglund (2009) i 
tidskriften Dramaforum för hur Anders Järleby i sin nya bok "Bertol Brecht om dramaturgi 
och skådespeleri" modifierar bilden av Stansilavskij och Brecht som diametrala motsatser. 
Användningen av olika teatrala eller dramapedagogiska konventioner är inte statiska. De 
utvecklas och samverkar, men kan naturligtvis både brukas och missbrukas. 

Ideologi	  och	  värderingar	  i	  förhållande	  till	  dramapedagogiska	  konventioner	  

Ackroyd (2004) belyser tydligt och med kritisk skärpa varför de egna bakomliggande 
ideologiska värderingarna behöver erkännas och medvetandegöras. Att använda olika 
dramatiska konventioner, inte bara att "gå-i-roll", och definiera det och relatera till det som 
neutrala funktioner, döljer sambandet mellan värdegrund, funktion och pedagogiska mål. Det 
gäller alla olika funktionerna som att gå-i-roll på ett visst sätt, lägga upp dramaturgi, välja 
teman, övningar e t c i det dramapedagogiska förhållningssättet. Hon menar att det aldrig sker 
"värderingsfritt" utan är "värdegrundsimpregnerat" och intimt sammansatta med syn på 
kunskap och pedagogiska mål. Den insikten liknar de utgångspunkter som Sternudd (2000) 
valt för att analysera fram sina olika perspektiv, och visa hur undervisningsmetoderna är 
kopplade till värderingsgrund och läroprocesser, samt pedagogiska mål. Detta gör det viktigt 
att kunna artikulera och nyansera kopplingar mellan pedagogiskt förhållningssätt och de 
funktioner som användningen av olika konventioner får (ibid s.166), vilket den här uppsatsen 
fokuserar på.  
 
Hustvedt (2006) skriver i Drama Boreale, ett kapitel - Öppningar och stängningar i 
självreflexiv praxis - En systematisk iakttagelse av värdeförmedling i processdrama (min 
översättning). I kapitlet uppmärksammar hon att processdrama kritiserats för att ha "stängda 
värderingsideal" som finns inbäddade och outtalade i dess praktik. Även om man i 
processdrama byter perspektiv och därmed lever sig in i olika positioner och roller med olika 
värderingar, så visar hon på att även detta kan "styras av ett moraliskt engagemang" med 
förutfattade värderingar om "rätt och fel". Hon menar å andra sidan att det går att använda 
processdrama på ett sätt som frisätter värderingsanknytningar, där vi är medvetna om att allt 
är en konstruktion som kan vara konstruerad även på ett annat sätt. Hon framhåller att ett 
fungerande förhållningssätt inte heller får fastna i en relativistisk återvändsgränd där alla 
värderingar är lika goda. Hon pekar på att det är ett operativt förhållande till binära 
oppositioner, en dialog mellan synliggjorde diskurser, snarare än ett förbehållslöst öppet 
bildningsideal, som har potential att förändra och fördjupa förmågan till värderingsomdöme.  
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Inlevelse,	  distans	  och	  transformation	  genom	  användning	  av	  dramapedagogiska	  
konventioner	  

Eriksson (2006) skriver i samma forskningsöversikt i sitt kapitel, Distanse og bevissthet om 
fikson, om distansbegreppet som något mer än ett stilistiskt verkningsmedel förknippat med 
Brecht.  

"Utöver funksjonen som formgrepp, kan distansering også knyttes till grunnforutsetninger for opplevelse 
og erfaring i drama/teaterforløp, slik som bevissthet om fiksjon (awereneess of fiction), estetisk 
fordobbling (aestetic doubling eller metaxis), oppbyggning av troverdighet og autensitet (building belief), 
og beskyttelse (protection)." (ibid s. 97). 

 
Han visar på att distanseringen finns närvarande i nästan alla former av dramatisk scenkonst 
idag och är på sätt och vis en estetisk grundkategori som är förutsättningen för en lek med 
verkligheten. Han menar att det på samma genomsyrande sätt är en förutsättning för det 
dramapedagogiska förloppet och nära knutet till att kunna använda fiktion på ett medvetet sätt 
och därmed också reflektion. Det är distansen i förhållande till den privata inlevelsen genom 
den medvetna estetiska fiktionen som skapar en dynamisk och kreativ balans i lär- eller 
konstupplevelsen. Det öppet undersökande sker i ett mellanläge (metaxis) som varken 
uppslukas av den känslomässiga identifieringen eller förhåller sig oberört distanserat. Det 
innehåller både verklighet och fiktion, realism och idealism. Denna estetiska medvetandeform 
menar han, och refererar till Bullough (1957), är det som möjliggör en transformation av 
perceptionen till en ny nivå. Denna upplysande kraft menar han också pekar på att estetiska 
upplevelser har epistemologiska potentialer (Eriksson 2006, s. 100-103). Det blir för mig 
tydligt att det specifika för lärande av något nytt eller en transformation av förståelse genom 
en estetisk kunskapsform handlar om att kunna härbärgera och upprätthålla en dualistisk 
spänning i situationen och upplevelsen. Detta snarare än att hänfalla åt den ena eller andra 
sidan av saken, så att det värderingsmässiga eller ideologiskt förutsägbara blir styrande. Detta 
gäller för användandet av både Stanislavskij- eller Brechtinspirerade konventioner inom 
dramapedagogiken. 
 
Davis (2006) vänder sig till teatermannen Bond's teaterpraktik för att se hur man möjligen kan 
fördjupa förståelsen av dramapedagogikens användning av konventioner på ett sätt som inte 
förväxlar konventionerna och deras möjliga funktioner med kärnan i metoden. I sin 
teaterpraktik vänder sig Bond bort från de konventionella teaterkonventionerna. 
Stanislavskijmetoder tycker han på ett isolerat sätt framhäver det personlig i det sociala 
sammanhanget. Han menar att det blockerar ut det perspektiv som t ex Tjeckov's pjäser får 
oss att uppleva, nämligen hur de sociala krafterna verkar i det personliga. Han menar att 
Brecht försöker att korrigera just detta och få oss att uppleva de krafter som styr individen, 
men att hans tekniker försätter skådespelaren och publiken i en allför distanserad position. 
Han menar att förnuftet inte räcker för genomskåda och påverka den livssituation man själv är 
en del av. Den rationella positionen lånar sig till en intellektuell manipulerande. Det han 
saknar är den mänskliga förmågan att både föreställa sig och värdera och därmed omskapa, 
vilket involverar en känslomässig anknytning och en kreativ föreställningsförmåga.  
 

'We desire to reason but reason do not desire'. Bond does not want the audience to swim above the stream 
as Brecht does, but to be down in the stream, in the social mess we have created and to find ourselves in 
that mess. (ibid s 19) 

 
Bond söker i teater, eller dramaupplevelsen en växelverkan som luckrar upp och 
medvetandegör omedvetna och ideologiskt positioner och värdering, men som inte bara 
exponerar de krafter som styr och formar oss. Han vill också våga konfrontera oss med den 
tomhet och rädsla som uppstår då vi genomskådat konstruktionen och inte längre kan "vara 
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dem vi tror att vi är". Det är då vi blir tvungna att använda vår föreställningsförmåga för att 
omskapa oss själva och bli till i en ny och icke ideologisk bemärkelse. "He argues that drama 
can not teach, but only provide a means for the chance to come closer to reality without 
looking through the opaque glass of ideology" (ibid s. 21). Jag uppfattar det som att det 
återigen är mellanrummet mellan inlevelse och distans som öppnar för en kreativ både 
granskning och innovation av de premisser som förverkligar oss. Detta kan vara något som 
sammanfaller med Bolton's definition av en känslomässig experimentell nivå i 
dramaupplevelsen. "Estetisk fördubbling" eller "metexis" används som ett generellt begrepp 
inom dramapedagogiken för detta. Det beskriver hur två världar den privata och den fiktiva, 
öppnas i dramaarbetet och förenas simultant. Det ger upphov till reflexiv jämförelse och ny 
förståelse. Inlevelse och distans övas för att samverka i nuet vid användning av 
dramakonventioner som t ex rolltagning (Owen & Barber 2006, Allen, 2003). Det 
exemplifierar en övning i att använda en transformerande förmåga. 
 
En beskrivning som går i linje med både de klassiska och nya traditioner som presenterats 
samt söker de nyanseringar och uppluckringar av teorin som Ackroyd efterfrågar, och som 
gör att dramapedagogernas konventioner lättare går att känna igen och kanske också utveckla, 
görs av Järleby (2001).  
 

De senaste årtiondena har väckt liv i uråldriga gycklar- och berättartraditioner som har slagit sönder det 
slutna och formbundna rollmönster i den västerländska teatern. Inte minst inom barn- och ungdomsteatern 
löses detta system upp alltmer och roll, berättare och privatperson kan på scenen skifta från minut till 
annan. Dario Fo har blivit en modern företrädare för den sortens teater, och han vill beskriva sin 
skådespelare dels som skapande av sin egen text, dels som berättande och kommunicerande i den direkta 
verkligheten han upplever med publiken. I Dario Fos berättande teater spelar underhållningen också en 
stor roll. Utifrån mitt resonemang kring skådespeleri och enligt de behov, som ovanstående resonemang 
frågar efter, skulle skådespelaren kunna vara en person som handlar, agerar, improviserar, leker, 
transformerar, berättar, tolkar gestaltar, är rolltagande, underhåller och samarbetar. (ibid s.19) 

Dramapedagogers	  och	  skådespelares	  förmågor	  och	  kompetenser	  	  

Magnus Söderström (1990) undersöker i sin rapport Det svårfångade kompetensbegreppet 
definitionen och användningen av begreppet kompetens och konstaterar att det används 
tvärvetenskapligt och inom flera discipliner. Det innefattar ofta både skicklighet och 
behörighet samt ibland också förmåga. I rapporten framgår också att "det knappast är möjligt 
att definiera eller använda begreppet kompetens på ett meningsfullt sätt utan att operationella 
definitioner görs i det enskilda fallet." (ibid s. i) 
 
Jag använder ordet kompetens som något som kan innehålla och bygga på flera förmågor, och 
med en ökad kompetens följer också en större frihet att medvetet välja förhållningsätt. Detta 
borde också hänga samman med en större kompetens och frihet att hantera och använda 
komplexiteten i en variation av teater- likaväl som dramakonventioner på ett avsiktligt sätt. 
Ackroyd (2004) noterar i sin litteraturgenomgång att det som beskrivs som dramapedagogiska 
funktioner, ofta inte vidareutvecklas med definitioner av vilka förmågor eller kompetenser 
som används för att uppfylla dem. Hon refererar också till email-kontakt med Bolton (2001) 
där han säger att: "Most of us have talked about its 'functions' but rarely go into its component 
skills". 
 
Ackroy's (2004 kap. 5) identifiering av förmågor och kompetenser som dramapedagoger 
respektive skådespelare använder i praktiken och teorin hade många beröringspunkter men 
också skillnader. Praktiken visade sig vara full av överlappningar och variationer som alla 
kunde inkluderas genom en vidgad teoribelysning. Jag kommer här att lyfta fram ett axplock 
av både dramapedagogiska och skådespelarbaserade definitioner av förmågor och 
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kompetenser som används för att hantera både konventioner och helhetsprocessen av 
iscensättning. Fler som kan bli aktuella i analysen introduceras där: 
 
Först några förmågor/kompetenser som härstammar ur dramapedagogisk teorigenerering (i 
bakgrundavsnittet om processdrama har en introduktion av detta påbörjats):  
 

• "Teachers must aquire the analytical skills which enable them to shift through what 
students are saying to generate dramatic action." 

• "Teachers must have the knowledge of enough  strategies in order to be able to frame 
their choice of activity effectively - and affectively, Ackroyd (2004 s. 46) citerar 
(Burke 1995 s. 42). 

• "The art of making significant" (ibid, s. 44) 
• "Key skills are identified as questioning, contracting and structuring. Advise is giving 

for using teacher-in-role: 'Use teacher-in-role to initiate, model, guide and controle the 
students' response; build atmosphere; work as a storyteller within the story’" Ackroyd 
(2004 s. 48) refererar till Neelands (1998 s. 66). 

• "A dramatist who not only supply the words but also the accompanying non-verbal 
signals, so that the ’reading’ required of the pupils is multid-dimensional"(Bolton 
1998 s. 184 i Ackroyd 2004 s. 49)  

• En mer pedagogiskt generell sammanfattning av dramapedagogens kompetens skulle 
kunna vara att samspelt använda och organisera för att kunna öva, det som Gardner 
definierar som olika intelligenser - språklig (lingvistisk), logisk-matematisk, 
musikalisk, visuell/spatial, kroppslig-kinestetisk, självkännedom (intrapersonell), 
social (interpersonell). (Gardner 1994). 

 
Som referens för förmågor och kompetens som ingår utbildningen av skådespelare så finns en 
övergripande beskrivning av Järleby (2001) där han refererar till Michel Saint-Denis, som 
inspirerat den svenska pedagogiska diskussionen om skådespelarutbildning. Den första fasen 
eller året såg han som ett år att upptäcka och undersöka sina egna fysiska, vokala och 
fantasiegenskaper och göra sig medveten om sin förmåga och sitt utvecklingsbehov. Den 
andra fasen handlade om att kunna transformera sig själv och använda det teateralt, att kunna 
gå bortom sitt begränsade jag. I den tredje och tolkande fasen lär sig studenten att tolka 
dramatiska texter i många olika stilar. Till sist den skådespelande fasen där detta realiseras i 
många olika typer av uppsättningar. (ibid s. 104-105).  
 
Det finns paralleller för dramapedagogen som behöver upptäcka och bli förtrogen med sig 
själv och sina gestaltningsmöjligheter som en viktig del av det pedagogiska instrumentet och 
hur hon/han kan använda eller behöver utveckla det. Sedan hur han/hon kan transformera sitt 
eget uttryck på ett medvetet sätt - att bli flexibel i sin lärarroll och tolka hur olika pedagogiska 
upplägg kan aktualiseras genom olika lärstilar som pedagogen förfogar över. Därefter blir det 
en fråga om planering av, och en pedagogisk avvägning i stunden av vilket som bäst används 
för att realisera olika pedagogiska avsikter/texter. Utifrån slutsatser i det förra stycket så krävs 
också en förmåga till en växelverkan mellan metareflexiv granskning och kreativ inlevelse i 
de pedagogiska avsikter, konventioner, livs- och dramasituationer som undersöks.Ett axplock 
av definitioner ur skådespelarens fält som kan vara relevanta för dramapedagoger: 
 

• En användbar beskrivning av en skådespelares kompetens i den här kontexten är 
skådespelarfiguren som en kompetens till simultan användning av flera förmågor:  
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The most common case of the subject in the drama is the ’figure of the actor’. The figure of the actor is 
the dynamic unity of an entire set of signs, the carrier of which may be the actor's body voice, 
movement... (Ackroyd citerar Veltrusky 1964 s. 84). 
 

Följande definitioner är inspirerade av Ackroyd's (2004 s. 52-55) citat av kriterier för att 
bedöma skådespelare i en offentlig kursutvärdering för National Council for Drama Training 
(November 1999).  
 

• att utveckla och med integritet hålla en karaktär i relation till publik och medspelare 
• utveckla karaktärens känslomässiga och förkroppsligade egenskaper på ett trovärdigt 

vis i relation till den fiktiva kontexten 
• inom föreställningens ram kunna uppvisa prov på kreativ föreställningsförmåga, 

koncentration och energi 
• att kunna utveckla en effektiv arbetsprocess som också kan leda och utvärdera det som 

appliceras 
• använda personlig erfarenhet och observation för att ge näring åt rollen 
• att kommunicera expressivt, affektivt och spontant med en publik och justera utifrån 

olika fysiska och medierande förutsättningar 
• Att kunna justera spelet utifrån olika reaktioner ifrån publiken 
• kunna tolka text och realisera dess stil och uttryck med medvetna val av verknings- 

och uttrycksmedel 
• skapa och upprätthålla improvisation i övningar och framföranden med disciplin och 

spontanitet 
• kunna planera och hitta på, samt även regissera föreställningsmaterial utifrån 

utforskande och observation 
 
Jag har saknat teoretiska referensramar och begrepp för den agerandes inre förhållningsätt, 
oavsett vilken yttre form av relaterande eller genre av gestaltning som personen använder i sin 
roll eller lärarroll. Detta fördjupas under nästa rubrik.  
 

Skådespelares/dramapedagogers	  inre	  förhållningssätt	  

För den här studien är det intressant att fördjupa kunskapen om vad som krävs i det inre 
förhållningssättet för att använda olika konventioner och kompetenser för pedagogisk 
rollgestaltning - lärare- i - roll. Men också vad som krävs i den dramapedagogiska lärarollen 
generellt för att kunna pendla mellan eller simultant ha fokus på t ex rollkaraktär, berättare, 
pedagogisk instruktör och förmedlare av teoretiska aspekter, samt den övergripande 
organiseringen av lärprocessen. Jag använder aspekter och perspektiv från 
skådespelarträningens teorier för att inleda en teoretisk belysning av detta. 
 
Scenisk uppmärksamhet, koncentration och närvaro är centralt i skådespelarens/pedagogens 
inre förhållningssätt. En bild jag har är att förmågan till koncentration och att kunna hålla 
både en eller flera uppmärksamheter med olika fokus samtidigt, är kärnan i att kunna utveckla 
ett medvetet inre förhållningssätt som ökar och vidgar kompetens till närvaro. Ett annat sätt 
att formulera det är att förmågan till medveten närvaro ökar förmågan att använda fler 
uppmärksamheter på ett koncentrerat och avsiktligt sätt. 
 
Puzstai (2000) beskriver Stanislavskij's arbete med uppmärksamhet och koncentration. I 
första steget handlar det om förmågan att med koncentration isolera sin egen uppmärksamhet 
genom att styra uppmärksamheten som en viljeakt bort från yttre distraktioner. Som t ex 
upplevelsen av publikens krav, till att koncentrera sig på det som händer på scenen. 
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Komplikation i detta beskrivs träffande av ett citat från Stanislavskij's (1977 s. 115) bok 
Arbetet med rollen, citerad av Puzstai (2000).  
 

Första försöket till lösning på detta blir att hitta en så upprörande situation att spela att den avleder 
uppmärksamheten från salongen. Men salongens magnetism visar sig vara starkare än scenens alla 
tragiska fasor. Till slut konstaterar han att vara sig man sitter i ett rum med tre eller fyra väggar, blir man 
störd av närvarande lärare, ens medspelare som förvandlas till åskådare och till slut 'störde jag som 
åskådare mig själv som skådespelare'. (Puzstai 2000 s. 59). 
 

Den enkla lösningen ligger i att kunna avleda sin uppmärksamhet från yttre distraktioner till 
scenen genom att få den att bli en naturlig attraktionspunkt, mer som en mor avleder 
uppmärksamheten hos ett barn med en leksak. Detta exemplifieras med en berättelse om att 
Torsov (rysk regissör som var både kollega och konkurrent till Stanislavskij), satt i salongen. 
För eleverna på scenen var han en "auktoritet" och någon de kände sig distraherade att 
prestera inför. Plötsligt påstår Torsov sig ha hittat en klack, viket omedelbart får alla 
skådespelarna att undersöka sina skor och de släpper fokus på honom och märker inte ens att 
han får besök av sin sekreterare. (Pusztai 2000 s. 59). Nästa steg i övandet är att kunna isolera 
uppmärksamheten till olika stora koncentrationscirklar, där man själv isolerar sig i förhållande 
till olika yttre distraktioner. Det sista provet består av att kunna behålla koncentrationen på 
det man själv väljer genom att etablera en "offentlig ensamhet" även om uppmärksamheten 
vidgas till att kunna inkludera det som är runt omkring, men utan att distraheras av det. (ibid 
s. 60). Denna uppmärksamhet kallas för riktad, till skillnad från spontan och inkluderar också 
att öva sig i enkel och simultan uppmärksamhet, likaväl som att återställa splittrad 
uppmärksamhet och att kunna avskärma sig. 
 
All träning i närvaro skulle jag säga har att göra med att kunna förfina sin användning av en 
eller flera uppmärksamheter parallellt och simultant och samtidigt härbärgera flera 
dimensioner av närvaro. För att fördjupa förståelsen av denna förmåga från ett 
skådespelarperspektiv vill jag introducera begreppen privatjaget och scenjaget så som det 
beskrivs i Anders Järlebys avhandling Från lärling till skådespelarstudent - skådespelarens 
grundutbildning (2001 s. 252-253). 
 

I den inledande delen av skådespelarens grundutbildning har studenten stiftat bekantskap med sin egen 
subjektiva verklighet och sina fysiska och sensitiva arbetsredskap ... Med de vunna erfarenheterna kan 
han nu gå vidare för att undersöka det sceniska arbetet. Med hjälp av 'det kreativa valet' och med hjälp av 
de fem eller tio frågorna (tidigare beskrivna tekniker), kan privatjaget börja ringa in den sceniska 
verkligheten som motiverar begreppet 'scenjag'. ... Scenjaget använder sig av privatjagets inneboende 
material och arbetar hela tiden i träning för att utvidga privatjagets gränser för att sedan axla olika typer 
av berättaruppdrag eller gestaltande av roller. Begreppet scenjag vill jag beskriva som det jag, som 
besitter teknik för att uttrycka det som privatjaget erfar, känner och upplever med utgångspunkt från 
berättelsen eller rollens handlingar ... och kommunicerar både med sin partner och sin publik. Men 
scenjaget besitter förmodligen en kunskap om den sceniska helheten, som rollen eller rollgestalten inte 
förväntas besitta. Utifrån den kunskapen kan scenjaget lägga upp en taktik och en strategi för 
rollgestaltens agerande. Scenjaget har på så sätt både en kommunicerande och reflekterande funktion.  

 
I sin bok Kreativitet för livet, introducerar Bengt Renander (2008) inte som en vetenskaplig 
källa, men som en praktisk begreppsapparat, en enkel inre karta som skiljer på egot och 
självet. Där egot är den typ av inre identifikation som blir indragen i ett yttre och/eller inre 
drama, som beskrivs av Stanislavskij-eleven. Medan självet här får stå för något som liknar 
"scenjaget" i den bemärkelsen att det är mer bevittnande och inte indraget i dramat, och 
därmed kan agera, både receptivt, aktivt och framför allt kreativt i förhållande till någonting 
större än det av dramat definierade "ego-jaget". Han introducerar också ett perspektiv på 
kreativitet som "en idé som man får av sig själv". (ibid). Det vill säga att kreativitet står i 
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relation till ens kapacitet till närvaro, som inte är bunden till identifikationen med dramat 
och/eller den prestation som föds i förhållande till yttre och inre krav och kritik. Utan den 
kreativa förmågan, är den som har frihet att använda sina förmågor på ett mer obundet, både 
riktat och spontant sätt i förhållande till situationens alla dimensioner. Detta skulle kunna ha 
att göra med förmågan att vara centrerad i sitt själv, eller sitt scenjag. För att kunna skilja på 
om det är det separerade egodramat eller det helhetsrelaterande kreativa självet som är 
verksamt i det inre förhållningssättet, kommer jag att använda termerna ego eller 
självcentrering för det första och självet eller det kreativa scenjaget för det senare. Ett sätt att 
komma till självet som också används som en teknik inom skådespelarträning verkar vara att 
fokusera på "den andre". 
 
Järleby (2001, 2005) rubricerar detta som "jaget genom den andre", men med definitionen 
ovan skulle man kunna säga att det går att bli mer av sig själv, genom den andre. Scenjaget i 
Järlebys definition verkar också kunna hamna i "egodrama", d v s det mister sin förmåga att 
fokusera på det som är större än den egna cirkeln och använder sina uppmärksamheter till att 
bli mer självcentrerat, ungefär som beskrivningen ovan: att till slut "störde jag som åskådare 
mig själv som skådespelare". (2001 s.70, 2005 s. 47) 
 
Ett annat sätt som scenjaget distraherar sig ut ur sig själv och sin kreativa förmåga är genom 
att bli indraget i självcentrerade sidoprojekt som inte har med den sceniska uppgiften att göra. 
"Sidoprojekten kan handla om att framställa sig själv som vacker, begåvad och originell eller 
att framhäva sig själv på kamraternas bekostnad". (ibid s. 270). Den intressanta tekniken i 
sammanhanget för att leda tillbaka uppmärksamheten till en helhjärtat scenisk närvaro är att 
fokusera på "den andre" och därmed släppa självcentreringen. Detta belyses också genom att 
referera till Marika V Lagercrantz (1995) som citera socialpsykologen George Meads 
tankegångar i en interaktionalistisk teori. "Enligt Mead framträder individen för sig själv och 
andra i interaktion med andra människor. Det är först när individen ifråga kan spegla sig själv 
i den andra som han har möjlighet att se sig själv." (ibid s. 270). En enkel fysisk 
spegelövning, där A och B i tystnad söker att röra sig simultant, som används både inom 
dramapedagogik och teaterträning (och finns med som en variant i observationen) tas upp 
som en konkretisering av att kunna skifta fokus från ego till självet.  
 

... det handlar inte om att härma varandra i något evigt bespeglande. Det handlar i stället om att söka 
koncentrationspunkten i den egna spegelbilden, att fästa uppmärksamheten utanför sig själv på så sätt att 
man upplever sig själv genom spegelbilden. I en vidare tankekedja kan träningen accentuera uppgiften 
som viktigare än den enskilda personen och de ovan nämnda sidoprojekten i den sceniska gärningen blir 
överflödiga. (ibid s. 271). 

 
Så att vara närvarande och kunna rikta sin uppmärksamhet och därmed leda sig själv till att 
skifta mellan sitt inre/yttre egodrama och det kreativa scenjaget eller självet, är en avgörande 
kompetens i det inre förhållningssättet. Det är också en komponent som påverkar kvalitén i 
användandet av yttre konventioner, förutom vilken konvention som väljs för vilket ändamål. 
 
En nyansering av vilken typ av inre förmåga och från vilken utgångspunkt eller 
medvetandenivå som dramapedagogiken opererar tillför Courtney (1995) i sin estetiska teori 
refererad till av Sternudd (2000), vilket också blir relevant för själva pedagogrollen. 
Courtney: 
 

... nämner att individerna skapar en diskursiv kunskap (den kunskap som är beskriven och därmed bunden 
i tid) i reflektion över den tysta kunskap som finns förkroppsligad i hela individen. Den tysta kunskapen 
är indirekt, erfarenhetsbaserad och relaterad till intuitionen, medan den diskursiva kunskapen grundar sig 
i förmågan att generalisera, verbalisera och göra abstraktioner. Courtney ser den tysta kunskapen och den 
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diskursiva kunskapen som delar i ett fyrdimensionellt helhetstänkande tillsammans med förmågan att vara 
i det närvarnade och i det fiktiva som specifikt för estetisk kunskap. Härigenom är det specifika med 
estetisk reflektion inte att individen verbaliserar sina erfarenheter eller handlingar utan att reflexionen är 
relaterad till intuitionen och användandet av den fiktiva dimensionen där individen återskapar 
verkligheten. (Sternudd 2000 s. 16). 
 

Zarilli (2000) säger att reflektivt medvetande har sin plats i skådespeleri, men att flera bl a 
teoretiker som Shaner (1985), särkilt i förhållande till förkroppsligade kompetenser, har 
differentierat olika nivåer av eller dimensioner av medvetande. 
 

In contrast to first order bodymind awareness which is a 'pre-reflective neutral consciousness in which 
there is no intentiaonality', second order consciousness is 'pre-reflective, assiduosness (outtröttligt, träget, 
min överästtning) consciousness as exemplified by an athlete during intense competition or a musical 
artist during performance,' while third order consousness is the 'reflective discursive consiousness'. 
(Zarilli 2000, s. 194). 

Teoretiska	  perspektiv	  i	  förhållande	  till	  metod	  
I den här studien vill jag pröva teatersemiotik, en för mig ny analysmetod i dramapedagogiska 
sammanhang. Jag har använt mig av metoden i många år inom teatervetenskapen och blev 
inspirerad till att använda den som en del av min erfarenhet för att pröva om det kan vara ett 
bidrag till en estetiskt baserad forskning, och hur det kan utveckla min egen forskarroll. 

Estetiskt	  baserad	  forskning	  

Under en kurs i estetiskt baserade forskningsmetoder blev jag inspirerad att behandla mina 
tidigare erfarenheter från teatern och dess konstnärliga processer i forskningsprocessen på ett 
nytt sätt. Jag förstod att jag hade en begränsad syn på min förförståelse som bara någonting 
"subjektivt", som jag omedvetet färgar mina iakttagelser med och som jag ska försöka vara 
medveten om, deklarera men "hålla undan". Jag fick verktyg för att se skillnaden mellan 
"tränade och oreflekterade" sätt att strukturera min syn på en pedagogisk händelse. 
 
Liora Breler från USA och gästprofessor på kursen berättade hur hon första gången hon skulle 
göra en observation av undervisning i ett forskningssammanhang var en helt oinvigd forskare. 
Däremot var hon en klassiskt tränad professionell musiker. Ställd inför att inte veta hur hon 
skulle organisera sina iakttagelser började hon använda det sätt som hon var "tränad i att se på 
samspel", nämligen som en orkester eller en musikaliskt strukturerad verklighet.  
 

In that moment of desperation I turned to an area of expertise - music analysis. Suddenly classroom life 
assumed meaning, transforming from a blurred chaos to a coherent form (introduction to a lesson, its 
development, closure), visibly orchetrated (teacher as a conductor, student organised in various 
ensembles, each vith their distinct timbre), with dynamics, texture and rythm." (Breler 2005 s. 170-171).  

 
Detta ledde för henne till en insikt och en utveckling av sina analytiska forskningsglasögon, 
men i förlängningen också till en kritisk blick för att de kan stänga ute andra synfält. Hon 
säger det med Elliot Eisners ord: "A way of seeing, as Elliot Eisner has commented, is also a 
way of not seeing."(Bresler faculty s. 25). Hon speglar nästa fas i förståelsen så här: 
 

The original point of this story was of the power of musical dimensions as illuminating inquiry. The 
retelling in this paper highlights the limitations of musical structures and the use of musical lenses as 
structural devises. What now seems central to that epiphany was what propelled the use of musical lenses, 
my improvised drawing on internalized, cross-sensory ways of making sense in a different discipline, in a 
response to a new (and initially confusing) phenomena (Bresler, faculty s. 25). 
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Det var när jag provade hennes metoder för att öva mig i en observation av ett konstverk/ett 
estetsikt uttryck, som insikten växte om mina tränade sätt att observera teater. Mina 
teateranalytiska linser skulle kunna vara en referensram. Att använda teorier och metoder som 
utvecklats för att beskriva och utforska teaterns gestaltande verklighet skulle kunna appliceras 
på dramapedagogisk praktik. Dets kulle kunna belysa dess pedagogiska användning av 
teaterns konstnärliga processer. Kan det också utveckla en estetiskt baserad forskning? 

 
Ann-Lena Østen's (1999) resonerar i sitt kapitel Dramaforskning som genre - beskrivning, 
tankar och reflektioner om hur olika genrer ger olika tolkningsramar och tolkningsglasögon 
och hur vi socialiseras in i en "språklig och kulturell gemenskap" (ibid s. 255). Hon pekar 
även på diskrepansen mellan den kunskapsform och det språk som dramapedagogikens 
praktik uttrycker sig igenom och svårigheten att översätta det in i den genre som 
forskningstexter uttrycker sig igenom.  
 

I förhållande till dramaforskning töjs begreppet till sitt yttersta genom att drama som praxis betonar 
fiktion och drama som forskning betonar sak: Drama karakteriseras av att deltagarna stiger in i fiktion, 
skapar fiktiva metaforiska univers. Dramaforskningen därimot (sic) kräver en saklig text. Den 
vetenskapliga texten har sin egen retorik. I en del studier av drama och andra estetiska ämnen har 
teoretiker funderat på om det skulle vara möjligt att använda det dramatiska uttrycket i forskning". (ibid s. 
255). 

 
Så det jag vill i den här undersökningen är att undersöka hur man kan analysera ur 
dramalärarens perspektiv, den dramapedagogiska praktiken i en ökad kontakt med ett estetiskt 
kunskaps- och forskningsparadigm. Teatersemiotik har varit ett sätt för teatervetenskapen att 
utforska och beskriva en liknande form av komplexitet i en estetisk praktik. Den har på gott 
och ont ett utvecklat sakligt forskningsspråk. 

Teatersemiotik	  

Enligt Heed (2000 s.12) är semiotiken en vetenskap som behandlar tecken och deras tydning. 
Den har under senare delen av 1900-talet "... fått stor spridning och använts som 
hjälpvetenskap bl a inom de estetiska vetenskaperna, såsom litteraturvetenskap, 
konstvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och teatervetenskap." Den anses idag efter en 
kontroversiell period ha en samlande funktion inom teatervetenskapens basfärdigheter som en 
tvärvetenskaplig disciplin. (ibid s.7) Den har genomgott en kontakt med de 
poststrukturalistiska och postmoderna metoderna inom humanvetenskaperna och anses vara 
en förutsättning för att utveckla nya metoder på området. (ibid s.12). 
 
Aston och Savona (1991 s. 1) säger i sin tionde upplaga av Theatere as a sign-system att: 
"Fundamentally, we view theatre semiotics not as a theoretical position, but as a 
methodology: a way of working, of approaching theatre in order to open up new practices and 
possibilities of 'seeing'." I den bemärkelsen kommer jag att använda teatersemiotiken som en 
ett sätt att sensitivisera observationen. En annan styrka är också dess systematiserade språk 
som skapar en plattform för att formulera vad som iakttagits i interaktion med den subjektiva 
perceptionen. (Ackroyd 2004 s. 82) Teatersemiotik blir därför en "praktisk teori" tillsammans 
med andra teoretiska infallsvinklar på både skådespeleri och skådespelarträning, för att se på 
den dramapedagogiska praktiken på ett nytt sätt.  
 
Teatern är en sammansatt konstform, liksom dramapedagogiken är en sammansatt 
undervisningsform, som båda använder sig av många uttrycksformer. Ibland med tyngdvikt 
på olika element som ordet genom rösten, eller musiken, eller den fysiska rörelsen och dess 
gestaltning, med eller utan kostym, scenografiska medel, rekvisita, ljus och ljud och ibland 
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alla uttrycken samtidigt. Det skapar en kommunicerande "polyfoni" - en mångklang. Vilket är 
en musikterm, "... som av Roland Barthes använts för att beteckna samverkan mellan teaterns 
alla tecken." (Heed 2002 s. 116). 
 
Tecknet är inom semiotiken en strukturell basenhet, som har två sidor: med Saussures termer; 
det som visar (signifikant) t ex trafikljuset och det som visas (signifikat) att trafiken ska 
stanna. Med Agustinus termer signum- tecknet och res - den faktiska företeelsen. Man skiljer 
också på om tecknet är naturligt som t ex kroppen eller konstgjort eller skapat som t ex mask 
eller rekvisita (Heed 2000 s. 11). Med Aspelins (1977 s. 46-47) exemplifiering så innebär det 
att tecknen egentligen aldrig har en primär betydelse av vad det verkligen är, utan är ditsatt 
för att primärt vara modellbildande. En röd ballong, är sekundärt modellbildande på en 
konkret nivå, även om den ska föreställa en röd ballong men får en särskild laddning i 
sammanhanget. Den kan också tolkas som ett tecken på en symbolisk nivå, om den hålls upp 
och får betydelsen av ett stoppljus. Koden är inom kommunikationssemiotiken "... den 
gemensamma kunskapsbasen för sändare och mottagare. Koden är också den konvention 
enligt vilken ett tecken tolkas." (Heed 2000 s.114). Eftersom teatersemiotik ser på teatern som 
"en väv av tecken" så är en av dess uppgifter dels att systematisera själva tecknen och dels 
analysera väven, deras funktioner/konventioner, som en kod för ett mönster, en avsikt 
och/eller ett budskap som kan avkodas. Två grundläggande systematiseringar av Kowzan 
respektive Pfister används av Heed (2000) och återfinns i bilaga 1. Fler begrepp som kan bli 
aktuella i analys och tolkning definieras då de används.  
 
För att avtolka tecknen sitt funktionella och meningsskapande budskap kontextualiseras 2 de 
både i förhållande till varandra, men också i förhållande till olika kontexter och perspektiv på 
innehållet, formen och konventionerna. Det gör att teatervetenskapens semiotik är beroende 
av ett tvärvetenskaplig teoretiskt perspektiviserande. Sammanhanget består dels av relationen 
mellan tecknen, men också information och kunskap om "den berättelse" eller det "tema" som 
tecknen getaltar, liksom de bakomliggande värderingar och avsikter som laddar tecknen med 
budskap, och formar mål och mening. Syftet i den här studien är att pröva att applicerad detta 
på dramapedagogiken som ett "didaktiska skeende" som iscensätts. 
 
Vid tolkning av en teaterföreställning antas tecknen vara mer eller mindre medvetet valda för 
att gestalta och kommunicera handlingen, temat, budskapet. De förmedlar också 
bakomliggande betydelser som en konkretisering av iscensättningens konstnärliga process 
och val. Skådespelarens gestaltning är ett uttryck för detta. "The character is 'a function of 
action and of the thematic and ideological underpinnings of action'." (Aston & Savona 1991 s. 
34). Det innebär att själva den konstnärliga iscensättningsprocessens premisser också fungerar 
som en pedagogiska arena i sig inom dramapedagogikens parallell. 
 
Tolkningen av observationerna i den här studien, kan använda den semiotiska systemtiken till 
att begreppsligöra det som sker. Hypotetiskt kan den också avkoda de samspelande tecknen 
och koderna för att synliggöra dramapedagogikens bakomliggande värderingar, eller 
pedagogiska mål, eller själva budskapet om kunskapssynen som finns i de 
reflektionsutrymmen och läroprocesser som uppstår. En nivå av analysen består av att avläsa 
konventionerna och tecknens teaterbaserade kvaliteter och hur det används som ett didaktiskt 
instrument. Men primärt är fokus på vilka kompetenser och förmågor som pedagogen 
                                                
2 Kontextualisering är ett begrepp som Granberg & Ohlsson (2004) introducerar genom att referera till 
Waldenström (2001) som använder det för att "... bringa klarhet i de kommunikativa processer och gemensamma 
meningsskapande som sker i utformandet av gemensam förståelse och ett gemensamt meningssammanhang." 
(Granberg & Ohlsson 2004 s. 126). 
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använder och behöver för att utöva och hantera komplexiteten i iscensättning av det 
pedagogiska skeendet. I det här fallet blir det lärarens användning av "alla tecknen", men 
framför allt konventionerna i sin agerande roll. Därför blir skådespelarens praktik och teori ett 
viktigt kompelement för att kontextualisera tecknen. 
 
En av semiotikens "svagheter" framställs som att, systematisering av de tecken som finns är 
rik och tillgänglig, men själva tolkandet av tecken är en öppen och svårfångad process som 
sker i mottagaren. Det finns därför inte en fastställbar överensstämmelse med beskrivning av 
tecknet och tolkningen av det, även när flera kontexter finns närvarande för att förtydliga det 
meningsskapande i kommunikationen (Ackroyd 2004 s. 83). Jag kommer att ta hänsyn till det 
i mina analytiska och tolkande resonemang. Jag föreställer mig dock att det är just den 
ambivalensen som delvis används som ett pedagogiskt verkningsmedel eller arena. Ur 
konkreta men symboliskt mångbottnade tecken som t ex en karaktär, en gestaltad social 
situation, en rekvisita finns en inbjudan till just de olika erfarenheterna och tolkningarna hos 
deltagarna som man vill uppnå som ett råmaterial i lärprocessen. Samtidigt så är samma 
tecken ett verkningsmedel för pedagogen att organisera upplevelsen på så att den blir 
begriplig. Till det krävs, precis som inom teatern, en kompetens att samstämma tecknen för 
att skapa en avsedd mening som samtidigt inbjuder till fri association. Alla de teoretiska 
perspektiv som tagits fram i bakgrunden kan bli aktuella att på olika sätt använda för 
identifikation och kontextualisering i analys och tolkning (se även bil 2).  

Metod	  	  
I boken Researching Drama and Art Education -Paradigms & Possibilities (Taylor 1996) 
talas det i inledningskapitlet om en intern oro inom det dramapedagogiska fältet. Som 
forskare förväntas man använda konventionella modeller för att utforma sin forskning som 
bygger på standardiserade empiriska begrepp, medan den dramatiska konstformen kräver 
någonting utanför de ramarna för att synliggöras och undersökas, och kanske också ett nytt 
paradigm för att frigöras. I mitt val av metod har jag funderat en hel del på vad det där nya 
som krävs är för något och vad en estetsikt baserad forskningsmetod egentligen skulle kunna 
vara? Vidare om kärnan i det jag vill undersöka, hantering och användning av 
dramapedagogikens komplexitet genom lärarrollen kräver det? Att det är en kvalitativ studie 
stod klart tidigt, men det finns ju många sådana. 
 
I Taylors (1996) bok närs det nya paradigmet av att forskarens trosystem granskas kritiskt, 
samt att styrkan i de konventionella kvlaitativa metoderna i förhållande till dramapedagogik 
lyfts fram. Ingen av de nya möjligheterna i Taylor (1996) som utforskas använder 
formuleringen estetsikt baserad forskning, även om villkoren för och inspirationen från 
estetiska uttryck och interaktiviteten berörs på olika vis. En för den här studien viktig öppning 
mot ett nytt paradigm formuleras som att: 
 

Value are not necessarily disconnected from and opposed to facts and knowledge. Although a destructive 
seperation of the rational and the affective has persisted for centuries, value and commitments are no 
longer regarded as essentially irrational and anti-cognitive. This is good news for drama, since we are 
concerned with a medieum that cannot depend for its life on facts alone. In the light of changing patterns 
of reseach in education and the humanaties, we need no longer apolagize for drama's subjective character, 
the complexity of the activitey and the multi-layered experience to which it gives rise. (ibid s.138). 
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Det styrker att själva fokuset på komplexitet i undersökningen rör sig i riktning mot ett nytt 
paradigm. Även transaktionen3 mellan subjektivt och objektivt, värderingar och fakta, 
rationellt och intuitivt är möjlig att fokusera på snarare än bara dikotomin mellan dem.  
 
Bresler (2009) är tydlig med att estetiskt baserad forskning inte bara handlar om nya metoder, 
utan om att själva forskningsprocessen och forskarrollens förhållningssätt kan utvecklas 
kreativt och kritiskt av estetiska kunskapsformer, eftersom de konstnärliga processerna tränar 
förmågor relevanta för kvalitativ forskning på ett medvetet sätt4.  
 

... I suggest that aestetics is at the heart of both artistic experience and qualitative research, and that 
artistic process, in particular, the space surrounding art experience, can illuminate significant aspects of 
qualitative research, including data collection, data analysis, and writing. Examining the ways in which 
the arts provide rich and powerful models for perception, conceptualization, and engagement for both 
makers and viewers, I highlight their potential to cultivate habits of mind that are directly relevant to the 
processes and product of qualitative research. (Bresler, 2006 s. 2). 

 
Indirekt har jag därför ett fokus på min egen forskarroll. De teoretiska utgångspunkter jag 
fokuserat på är valda som en medveten distanserande förstärkning av den "praktiskt tränade 
perceptionen" som jag själv utvecklat i min yrkeserfarenhet som både skådespelare, lärare i 
teatervetenskap, dramapedagog och utbildare av lärare i estetiska lärprocesser. Avsikten är att 
använda den kompetensen på ett medvetet sätt, som någonting mer än omedveten 
förförståelse, men som ändå systematiskt behöver granskas med hjälp av teoretisk interaktion 
och systematisering. 
 
I boken Reseach methodolagies for drama education (Ackroyd, 2006) så tas olika 
infallsvinklar på det nya paradigmet upp fast med större emfas på det den postmoderna 
destabiliseringen av definitioner och en kritisk granskning av de egna forskarlinserna med 
hjälp av kritisk social teori. En annan riktning som beskrivs med referenser till (Ely, 1996, 
p169; Denzin och Lincon, 2000, p 4) är: 
 

In recent times, there has been a blurring of genres what has been refered to as an aesthetics of 
representation. Here, the investigator experiments with ways of telling the tale and explores evocative 
uses of vignettes, playscipts, and other literarey forms. This is a breakdown of the conventional research 
text which is a master narrative that conforms to conventional forms of academic writing. 

 
Jag har läst Seldañas (2008) autoethnodrama, Second Chair, som är ett ganska radikalt 
experiment i "estetisk representation" där hela forskningsresultatet presenteras som en 
teateruppsättning. Jag skulle definiera det som en del av en estetiskt baserad forskning. Den 
här studien fokuserar dock inte lika experimentellt på den aspekten. I Ely's kapitel i Taylor 
(2006) Light the light, research writing to communicate, som refereras till, fokuserar hon på 
hur ett berättande och poetiskt språk är en medveten vald "in-form-ationsförpackning" som 
man skickar iväg sitt budskap med. Det har en viss relevans för det jag valt att göra. Jag 
experimenterar medvetet med att språkligen skapa en konstnärlig/didaktisk koppling som går 
in i varandra. Genom att benämna didaktiska och konstnärlig konventioner på ett 
överlappande sätt som t ex att "iscensätta lärprocesser". Detta för att se om det kan synliggöra 

                                                
3 Relationen mellan subjektivt och objektivt, där våra upplevelser utspelar sig definieras av Eisner (1998 s. 52-
53) som "transaktiv". 
4  "Estetisk fördubbling" eller "metexis" har tidigare beskrivits som ett begrepp för hur inlevelse och distans 
samverkar i dramapedagogisk gestaltning. Det exemplifierar för mig en övning i att använda en transaktiv 
förmåga. 
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en möjlig samverkan mellan den didaktiska och konstnärliga praktiken. Detta har stöd även i 
Østen's (1999) genomgång av olika forskningsmetoder som prövats för att utveckla 
kontaktytan mellan det estetiskt och akademiskt baserade språket i forskningen. 
"Dramapedagogikens landskap ses som ett strömmande fält som på samma gång reflekterar 
teaterformer och kunskapsformer." (ibid s. 257). 
 
Teatersemiotiken som jag valt som en metod och en teoretisk utgångspunkt, är en 
strukturalistiskt baserad teori. Det kan ju verka som ett konventionellt och tveksamt val, då 
den också har sitt ursprung i litterära och språkliga vetenskaper. "... the term methodology 
sensitieses us to the indissoluble link between techniques of investigation and assumptions 
about the nature of the world and how we know it. The term actually depicts distinct methods 
and their accompanying epistological and ontological assumptions." (Ackroyd 2006 s. x). 
 
Bresler (faculty, s. 4) beskriver den kvalitativa metodutvecklingen så här genom att referera 
till Denzin och Lincon:  

 
The accelerating spread of narrative coincided with what Denzin and Lincon (2005 s. 17) have termed the 
third face of qualitative reseach i Noth America - the phase of blurred genres. By the 1970's and 1980's 
qualitative researches, write Denzin  and Lincon, had a full complement of paradigms, methods and 
strategies to employ in their research. Theories ranged from strukturalism and constructivism to semiotics 
and phenomenology.  

 
Det är den av teatervetenskapen destillerade formen, dess samlande funktion som basfärdighet 
och hjälpvetenskap, så som den beskrivs av Heed (2002), i kombination med andra teoretiska 
perspektiv som gör den intressant och relevant att prova. Det fruktbara kan finnas i dess 
förmåga att fånga och försöka analysera en händelse som innehåller en polyfoni av uttryck 
och dimensioner. Det är "som ett sätt att arbeta för att närma sig teater i syftet att öppna upp 
nya praktiker och möjligheter att se" (Aston och Savona, 1991 s.1, min översättning).  
 
Studien är alltså kvalitativ med en hermeneutisk ansat med fokus på att skapa en djupare och 
mer nyanserad förståelse av hur undervisningsmetodens komplexitet hanteras och används i 
lärarrollen. Jag använder teatersemiotik som en teoretisk utgångspunkt och analysmetod för 
att belysa dramapedagogikens didaktiska skeende som en iscensättning. Teoretiska perspektiv 
på skådespeleri och dess träning som presenteras i bakgrunden, samt dramapedagogikens 
egen didaktiska teori fungerar också som teoretiska referensramar för att kontextualisera den 
semiotiska analysen och tolkning (se bil 2). Jag lämnar även öppet för att det kan tillkomma 
förslag på ytterligare teoretiska och praktiskt orienterade perspektiv som en del av analysen. 
Rosenqvist & Andrén (2006, s.55). 

Tillvägagångssätt	  

Urval	  av	  studieobjekt	  

Jag har valt att observera processdramats undervisningssituation för att det är den 
undervisningsform inom dramapedagogiken där lärarollen använder sig av teaterns alla medel 
för att organisera en fiktiv och gestaltande upplevelseplattform. Den inkluderar ett eget 
interaktivt rolltagande som en av funktionerna i ett brett spektrum som samspelar simultant 
och växelvis. Detta gör att närheten till teaterns estetiska dimensioner och tekniker samlas på 
ett rikt sätt i själva pedagogrollen i det här undervisningsperspektivet och därför skulle vara 
lämplig att observera för undersökningens syfte. Det faktum att den situation som 
observerades blev en utbildningssituation för pedagoger i processdrama insåg jag efter ett tag 
var en "dubbel möjlighet". Förutom att direkt observera den ledande pedagogens 
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tillvägagångssätt som var mitt perspektiv, så såg jag att det indirekta fokus på "studenterna 
process" och de lärprocesser som uppstår i sig, berättar något om vilka kapaciteter som 
"behöver övas upp" för att kunna agera som pedagog i processdrama. Därför har även de 
observationer av gruppen som gjordes ibland inkluderats för samma syfte. 
 
Den pedagogiska situationen jag valde att undersöka är en kurs i processdrama som hållits av 
en kollega vid en Högskola. Kursen har riktat sig till vuxna och till största delen bestått av 
studenter i dramapedagogik, som själva går sin utbildning till ledare i dramapedagogik och 
här specifikt i processdrama.  

Val	  av	  datainsamlingsmetod	  

Jag visste att jag ville göra en observation av praktiken. Jag höll länge öppet för möjligheten 
att kunna kombinera detta med en intervju med pedagogen (eller en annan pedagog), samt om 
möjligt också ett fokussamtal med studenterna. Detta för att kunna få pedagogens eget, eller 
ett annat perspektiv det skeende och de kompetenser i bruk som jag analyserat och tolkat 
semiotiskt. Men det visade sig att arbetet med att analysera, kontextualisera och tolka 
materialet var tidskrävande nog. Därför använder jag mig, p g a avgränsningen i arbetets 
omfång, bara av en datainsamlingsmetod.  
  
Jag har gjort en helhetsobservation och valt att ta upp information från observationen i form 
av ett löpande beskrivande protokoll som jag haft till stöd för den beskrivning jag gjort av det 
jag iakttagit (Rosenqvist & Andrén 2006 s. 80). Jag valde ett protokoll snarare än video, dels 
för att det liknar den situation som man befinner sig i när man analyserar en 
teaterföreställning med semiotisk analys. Där har man inte tillgång till att "titta en gång till" 
och därför uppfattar man det man hinner och kan uppfatta i den stunden. Eftersom jag skriver 
smidigt på lap-top och är van att kunna hålla två fokus vid observation så beslöt jag att det 
kunde vara ett sätt att pröva att fånga upp data. Efteråt kunde jag dock se nyttan i att ha haft 
en video att återgå till. Det skapar ett gedignare underlag. Att filma och kunna gå igenom 
materialet flera gånger, samt översätta det till skriven text, är ett mer tidsomfattande arbete. 
Men förmodligen är det att föredra under vidare omständigheter. Jag skulle också ha kunnat 
filma t ex ett mindre omfång i material, men var nyfiken på att ha många olika övningar och 
undervisningssituationer att kunna välja mellan för att se fler aspekter av hur "praktiken kan 
analyseras". Jag föreställde mig också att min observation skulle ha mindre "inverkan" i 
rummet om jag bara observerade och skrev på datorn än om jag också filmade. Därför valde 
jag i denna undersökning att pröva detta tillvägagångssätt, vilket jag tycker fungerat 
tillfredställande. Kursen har innehållit 7 träffar à ca 3 timmar. Jag har observerat och skrivit 
löpande protokoll till 4 av dessa tillfällen ca 10-12 timmar.  
 
Jag övervägde det kloka eller okloka i att observera en kollega, samtidigt som tillgängligheten 
till att kunna observera någon som jag vet är insatt i processdrama som metod inte är så stor. 
Vi diskuterade för och emot och kom gemensamt fram till att fokuset för min observation inte 
var lika "personlig" som om det t ex hade gällt att analysera hennes pedagogiska övervägande 
eller värdegrund. Jag var i första ledet ute efter exempel på hur metoden exemplifieras i 
praktiken. Hon var också beredd att göra en intervju om det utrymmet skulle uppstå. 
 
Andra etiska överväganden som jag tog ställning till var hur vida något av det som 
observerades kunde ställas någon i känslig dager. Pedagogen frågade gruppen innan jag kom 
om möjligheten att observera dem. De ställde sig positiva till det. Jag berätta också lite mer 
om syftet med och fokuset för undersökningen. Jag öppnade i det skedet också för 
möjligheten att även intervjua dem, vilket av avgränsningsskäl inte realiserades. Jag 
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uppfattade det som att de kände sig införstådda med vad jag ville observera samt bekväma 
med att jag observerade och skrev i rummet. Det blev också lite så som jag tänkte mig att jag 
inte blev "så markant" i rummet. Någon till och med kommenterade att: "Ja visst, du är ju 
här". Jag har inte bedömt det som att något av det som beskrivs ställer någon i känslig dager.  

Analysförfarande	  

Lektionerna följde ett ganska tydligt dramadidaktiskt mönster med uppvärmningsövningar på 
dagens tema och centrala övningar med fokus på genomförande av processdrama i sig, samt 
ett avslut. Ett annat grunddrag i dramaprocessen som Sternudd (2000 s. 42) formulerar är 
inledning, agering och bearbetning vilket kan bli en synlig dramaturgi även inom en övning 
eller en fas av ett arbetspass. Innehållet, syftet och det övergripande sammanhanget för de 
analyserade övningarna beskrivs i den narrativa inledningen till övningarna och kan också 
förstås utifrån bakgrundens mer teoretiska beskrivning av arbetsmetoden. 
 
I första skedet provanalysera jag olika skeenden ur olika typer av övningar. Samtidigt 
skissade jag på flera övergripande konceptuella ramverk för att tydliggöra för mig själv vad 
jag egentligen analyserade och hur det stod i relation till framför allt undervisningsmetodens 
innehåll, mål och medel, (se bilaga 2). Den övergripande referensram för analysen ser jag 
snarare som ett "resultat", än ett färdigt koncept, eftersom det har förtydligats under resans 
gång, men är ett försök att explicit uttala vad som analyseras och hur (Miles & Huberman 
1994 s. 2).  Ur den försöksprocessen tog jag sedan fram två skeenden som jag analyserade och 
kontextualiserade på ett mer utförligt och jämförande vis. I den första sekvensen som är en 
uppvärmningsövning, ligger fokuset på att ta fram så många aspekter av komplexiteten som 
möjligt. Den andra är en sekvens av ett processdrama. Den jämförande analysen de emellan 
handlar om att översiktlig jämföra, hur de olika verkningsmedlen används i en mer 
instruerande roll som lärare i förhållande till i lärare-i-roll.  
 

Reflektioner	  över	  själva	  observationsmaterialet	  

I mina observationer har jag i första hand haft fokus på ledarens tillvägagångssätt och samspel 
med gruppen. Jag har också observerat gruppens reception av instruktioner och övningar. Jag 
har registrerat användningen av rummet och andra element som jag uppfattat som en 
medveten del av organiseringen av den pedagogiska situationen och lärprocessens uttryck. Så 
observationen har sitt centrum på pedagogroll och i sitt periferi gruppens pedagogiska 
upplevelse av lärsituationens iscensättning som helhet. Men som jag sagt tidigare, eftersom 
utbildningssituationen som jag observerar, i sig syftar till att utbilda lärare i den pedagogiska 
metoden, har jag också använt studenternas direkta perspektiv som ett indirekt exempel på det 
som "övas", eller förväntas behövas i pedagogrollen. 

Resultatanalys	  och	  tolkningar	  
Det övergripande syftet med analysen är att analysera och belysa hur den komplexitet 
hanteras som den interaktiva, teatralt gestaltande och meningsskapande formen av 
undervisning medför för pedagogrollen. Första nivån av resultatanalysen undersöker hur 
dramapedagogiska skeenden kan analyseras som teatersemiotiska tecken och teatrala 
iscensättningskonventioner. Därefter följer en större helhetsanalys och tolkning av 
lärprocessens dramatisering eller iscensättning av det didaktiska skeendet.  
Dels analyseras vilka förmågor och kompetenser som används, övas och behövs i 
pedagogrollen, för att kunna utföra och hantera processen? Vilka av de teatralt inspirerade 
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verkningsmedlen är också en pedagogisk plattform eller arena och för vad? Dels 
kontextualiseras hanteringen av helhetsprocessen. Kontextualiseringen sker med hjälp av den 
övergripande information om det pedagogiska sammanhang som finns, samt den teoribelysta 
eller realiserade kunskap som jag själv kan aktualisera. I analysen söker jag att genomgående 
beskriva, definiera, analysera och tolka undervisningsmetodens iscensättning i så hög grad 
som möjligt med hjälp av teatralt inspirerade referensramar, men förhåller mig också till den 
dramapedagogiska förförståelse och begrepp som presenterats i bakgrunden. 
 
Den vänstra kolumnen är en förtydligad beskrivning baserad på det löpande protokollet av det 
skeende som iakttogs vid observationen. I den högra finns ansatsen att identifiera de 
verkningsmedel och konventioner (konstnärliga och pedagogiska) som används med hjälp av 
teoribakgrundens analytiska raster, framför allt teatersemiotik och skådespelarteori.  

Observation	  1	  

Övningens	  pedagogiska	  sammanhang	  och	  övergripande	  syfte	  

Den första observationen som jag valt ut är gjord inför uppvärmningen till passets 
huvudövning som var att sätta sig in i en dramatisk grundtext, myten om Persefone i 
underjorden. Huvudövningen som inte finns med här bestod av att musikdramatiskt gestalta 
berättelsen, som ett sätt att lära känna myten som grundtext samt förberedelse till att senare 
välja olika attityder och karaktärer genom vilka man kan leda dramat med fokus på olika 
dilemman eller teman som man vill att gruppen skall undersöka i upplevelsen. Den beskrivna 
uppvärmningsövningen består av en namnlek som innehåller en gestaltande improvisation till 
musik, nästa uppvärmningsövning innan huvudövningen, som inte finns med här hade fokus 
på att improvisera verbalt berättande och med rekvisita som utgångspunkt. 
 
Organisering av rummet 
För den här övningen tas madrasserna som 
ligger i en cirkel och som alla suttit på samt 
ett ljus som står i mitten ifrån inledningen 
bort, men cirkelns ursprungsform bibehålls, 
så att alla nu ställer sig upp runt ett tomt 
utrymme i mitten. Då lektionen inleddes 
och alla klev in i rummet så fanns också 
lugn musik på, som stängdes av när själva 
introduktionen till lektionen sattes igång. 

Läraren har utformat den föregående pedagogiska 
scenen scenografiskt med en cirkel av madrasser och 
ett ljus i mitten. Ljuset och madrassen kan tolkas både 
för vad de är i verkligen, men kan också vara 
sekundärt modellbildande och vara iscensatta för att 
visa på ett visst meningsinnehåll enskilt eller 
samstämt med andra tecken. Det är ett ljus, men 
kanske ska visa på någonting mer. Även ett auditivt 
tecken utanför aktörerna - musik används. 
Madrasserna som scenografi kan fungera, förutom i 
sin praktiska verkliga funktion som just madrasser 
"signifikant" (det som visar), i en sekundärt 
modellbildande möjlig dubbel betydelse som ett 
signifikat (det som visas). En symbolisk cirkelform 
som kan vara ett mångbottnat tecken och väcka flera 
associationer för de deltagande. En tredje funktion 
som arrangemanget får är att det utgör en proxemisk 
kod (skapar en form för hur någon förhåller sig till 
någon annan/annat i rummet). Det organiserar ett 
förhållande i relation mellan lärare och deltagarna, 
mellan deltagarna själva och möjligen en relation till 
den pedagogiska helheten. Denna etablerade 
cirkelform och de former av relaterande och 
associationer som den skapat kan man tänka sig 
övergår att verka även i det som följer. 
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Scenisk	  organisering	  av	  det	  fysiska	  rummet	  

Om detta skulle vara en medveten scenografisk och scenisk utformning skulle det betyda att 
det krävs en scenografisk och iscensättande förmåga av läraren att på ett meningsskapande 
sätt använda "spatialisering" - konkretisering i rummet av den pedagogiska textens avsikter, i 
konkret och symbolisk form. Också att kunna skilja på och medvetet använda växelverkan 
mellan naturliga och skapade tecken samt konkreta och symboliska nivåer som ingår i detta. 
Det kräver också en närvaro och uppmärksamhet att kunna relatera till detta i det pedagogiska 
skeendet så att betydelserna aktualiseras och inverkar på avsett vis. 
 
Jag vet som dramalärare, att arbeta i cirkel är en uttalad pedagogisk konvention som används 
inom dramapedagogiken. Avsikten har dels med den demokratiska värderingsgrunden5 att 
göra, där cirkeln blir en formation i rummet som strukturerar på det fysiska planet ett tänkt 
jämlikt förhållande mellan alla i rummet. Rent fysiskt så ser alla, alla, och det är möjligt för 
alla att ta samma plats i förhållande till andra, också i relation till läraren. Ett pedagogiskt mål 
är just att underlätta och använda sig av ett kollektivt utbyte av varandra i kunskapsprocessen, 
där allas olikheter och olika infallsvinklar blir till en resurs för att kunna relativisera sin egen 
utgångspunkt samt synliggöra ett större helhetsperspektiv. Detta betyder att man hypotetiskt 
skulle kunna avkoda dessa tecken i sin funktion att ge en interaktiv form åt underliggande 
värderingar och syn på lärprocesser (Bragby 2010 s. 20-23). Detta innebär ju inte att alla som 
hamnar i denna iscensättning automatiskt upplever det så. Tvärtom, kan det förmodligen, och 
särskilt första gångerna innan syftet med detta står klart och känns tillängligt för alla på ett 
mer medvetet sätt, väcka känslor av både utsatthet och osäkerhet. Man kan aldrig veta vilka 
olika erfarenheter och referensramar som individen bär på som gör att den tolkar, upplever 
och avkodar ett sådant här tecken på ett helt annat sätt än vad den pedagogiska avsikten syftar 
till. Samma sak är det på teatern, även när man förstärker med fler tecken för att skapa en 
samspelande och meningsskapande kontext av tecken. Så, även om man förstärker en 
värdering och ett pedagogiskt mål med en fysisk gestaltning så kräver det ju en kapacitet hos 
pedagogen att göra avsikten transparent och/eller möjlig att erfara genom att svara an på det 
som händer i det pedagogiska spelet så att det för deltagarna skapas en upplevelse av att bli 
sedd, hörd och tagen på allvar på ett jämbördigt och interaktivt vis. Det kräver från 
deltagarnas sida ett aktiv beslut att agera på detta erbjudande till jämbördig delaktighet. Så 
även om konventionen är "demokratiskt inspirerad", behöver dramapedagogen en kompetens 
för att fördjupa upplevelsen. Kompetensen handlar om att använda mötet (metaxis) mellan 
den privata upplevelsen och den fiktiva/symboliska former av interaktion som ett råmaterial 
till en kritisk och kreativ insikts- och reflektionsprocess. 
 
I detta fall förstärktes inledningsvis också den rumsliga upplevelsen av lugn musik och ett tänt 
ljus. Även om en enkel tolkning är att det syftar till att skapa fokus och avslappning, samt 
skapa en stämning i rummet, så är det inget som kan tas för givet utan att fråga pedagogen 
och deltagarna. Jag lägger här inte heller fokus på att delge deltagarnas inledande reaktioner 
som grund för en möjlig tolkning. Efter lektionen visste jag mer om vad hela lektionen 
innehöll. Jag såg att muntligt berättande var ett fokus i uppvärmningen och att musikalisk 
dramatiserande av myten var ett annat i huvudövningen. Utifrån en större kontextuell 
helhetsförståelse skulle jag kunna argumentera för en tolkning av tecknen i den inledande 
"scenen". Den kan ha varit tänkt att inspirera till " att skapa ett lyssnande fokus och ett 
inkännande samspel", eller ännu mer spekulativt och mytiskt laddat "att väcka associationer 
till och en stämning av att berätta för varandra runt ljuset/lägerelden" (låta ljuset bli sekundärt 
modellbildande - visa att det ingår i ett medvetet iscensatt sammanhang och/eller visa någon 

                                                
5 Sternudd (2000). 



 29 

annan symbolisk nivå). Inspirera till att relatera till musik osv. Om det fungerade så eller 
snarare väckte traumatiska minnen från dagis eller minnen av en viss typ av musik, har jag i 
det här fallet ingen aning om. Men med hjälp av analysen skulle jag kunna veta mer om vad 
jag vill ta reda på i en eventuell intervju, och jag vet och kan visa vilka faktiska 
omständigheter som jag baserar frågorna på. 
 
Uppvärmningsövning med namn och rörelse 
Läraren börjar ge instruktioner till övningen i 
förklarande ord: 
- Jag kommer att göra en rörelse och berätta 
mitt namn. Personen jag står framför... hon 
ställer sig framför personen bredvid henne.  
Hon gör en paus i förklaringen och går till 
bandspelaren och sätter på musik, ganska 
högt make. Hon återvänder till sin position 
framför personen och börjar dynamiskt att 
dansa till musiken med hela kroppen. Hon 
hittar en dynamisk rörelse som hon upprepar 
och uttalar sitt namn rytmiskt i förhållande 
till den. 
- ... Jag upprepar mitt namn och min rörelse. 
Hon instruerar medan hon samtidigt visar 
gestaltande och upplevande i nuet. 
 

Läraren använder hela "skådespelarfigurens" 
uttryck som beskrivs som en dynamisk enhet med 
en hel uppsättning av tecken där kropp, röst och 
rörelse samspelar. Förflyttningar i rummet vilket 
ger en förändrad "proxemik" (rumsligt förhållande 
mellan aktörer och resten av det som formar 
utrymmet) används. Hon visar det hon vill att 
studenterna ska prova samtidigt som hon verbalt 
instruerar. Hon använder både ett pedagogiskt 
manus som hon samtidigt improviserar för att 
iscensätta.  
I nästa fas både instruerar och introducerar hon i 
handling fysiskt, rytmiskt och verbalt, mer av 
övningens skeende. Det innehåller att kunna 
improvisera fysiskt, rytmiskt, verbalt och 
ickeverbalt samt med hjälp av fantasi. Hon 
använder musik som ett medium att samspela med i 
övningen. Hon använder själv den kompetens som 
övningen syftar till att öva upp, och utsätter sig 
själv i nuet för den improvisatoriska uppgiften. 
Även om hon inte använder ett rolltagande i 
klassisk teatral bemärkelse, eller "som lärare-i-roll" 
så använder hon en möjlig skådespelande 
konvention i lärarrollen som skiljer sig från hennes 
privata jag. Järleby (s. 14) beskrev det som att 
skådespelaren skulle kunna vara en person som 
handlar, agerar, improviserar, leker och i det här 
fallet kombinerar det med pedagogiska 
konventioner som att instruera och demonstrera. 
Hon behöver "visa upp sig demonstrativt så det 
finns ett inslag av expressiv spelstil. Hon behöver 
samspela för att involvera så också den 
kollaborativa spelstilen finns med som referensram. 

Gestaltande	  instruktioner	  och	  övningar	  -‐	  tillgång	  till	  sin	  förmåga	  till	  förkroppsligad	  
kognitivt/affektivt	  kommunikation	  	  

Läraren behöver ha simultan medveten kontakt mellan känsla, kropp och tanke samt 
förmågan att spontant och improvisatoriskt få dessa att samspel utifrån en given förutsättning 
i demonstrationsögonblicket. Den improvisatoriska uppgiften och verkningsmedlen som hon 
demonstrerar med går ut på att i fullt kroppsligt och energetiskt uttryck kommunicera en 
gestaltande och rytmisk rörelse som uttrycker något av ett associativt förhållande till det egna 
namnet i samspel med musiken. Detta behöver artikuleras tydligt nog för att en annan person 
ska kunna upprepa och spegla tillbaka gestaltningen. Det kan verka som en enkel, men är 
ändå en komplex uppgift beroende på hur många av sina egna intelligenser/kapaciteter till 
förståelse, uttryck och kommunikation som man är förtrogen med att använda simultant. 
Beskrivningen av läraren som en "skådespelarfigur "(figure of the actor) - en dynamisk enhet 
av en hel uppsättning av tecken, bäraren av det som kan vara skådespelarens kropp, röst, 
rörelse - är en tydlig bild. En expressiv spelstil som använder "artisteriets kvaliteter av att visa 
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upp något på ett demonstrerande vis" i kombination med i en kollaborativ spelstil som bryter 
relationen mellan skådespelare och publik/pedagog och elev på ett involverande sätt, är en 
möjlig referensram. Den skulle kunna med teaterns konventioner synliggöra vad, i det här 
fallet en "instruerande" dramalärare, som inte är i "roll" i bemärkelsen av karaktär av något 
slag, ändå använder för spektrum av uttryckande verkningsmedel. 
 
Både som skådespelare och dramapedagog så skulle jag beskriva att det indirekta syftet med 
övningen är att lära sig namnen i gruppen. Det direkta syftet och innehållet i den här övningen 
är att som en grundövning upptäcka och att öva förmågan i och relationen till sig själv som ett 
gestaltande instrument, i detta fall som en pedagogisk förmåga. Detta sammanfaller med 
Michel Saint- Denis syn på hela det första årets innehåll för skådespelarutbildningar (s. 30).  
Upptäckten och utvärderingen av vad som behövs för att utveckla den egna förmågan är 
grundstenen i utbildningen. En viktig del i att öva även dramapedagogens kompetens. D v s 
övningen i den teatrala kompetensen används som en pedagogisk arena för dramapedagogisk 
kompetens. Övningen verkar också vara tematiskt vald i förhållande till huvudövningens 
kontext, att musikaliskt dramatisera myten om Persefone.  
 
I den här sekvensen tolkar jag det som att den lärarkompetens som krävs för att demonstrera 
övningen till största delen sammanfaller med övningens mål och innehåll för studenterna. Det 
som skiljer sig är att den praktiserande läraren dels behöver behärska övningen mer än 
studenterna, för att kunna exemplifiera, och dels kombinera det med att instruera på ett 
pedagogiskt sätt, vilket utvecklas i nästa sekvens. Detta pekar mot att det krävs ett inre 
förhållningssätt med kompetens att använda flera parallella uppmärksamheter, som kan 
realiseras i en simultananvändning av flera typer av intelligenser samtidigt.  
 
Går det då inte att bara att berätta för studenterna vad de ska göra? I den här typen av 
lärprocess har övningsformen likaväl som den kompetens som övas en fysiskt förankrad, 
polyfon och estetiskt gestaltade karaktär. Det gör den komplex i all sin enkelhet. Jag tolkar 
det som att det är hjälpsamt, om inte nödvändigt för ledaren att själv exemplifiera snarare än 
att förklara, göra snarare än att berätta om, och våga själv snarare än att bara uppmuntra eller 
"efterfråga hos studenterna" det som eftersträvas. En tolkning i association till Courtney's 
estetiska teori, är att det är kroppen som kan härbärgera och kommunicera helheter mellan 
varandra och gör det med en intuitiv förmåga, medan förklaringar i ord skulle innehåll en 
rationell uppdelning av helheten på ett sätt som gör det svårt att greppa och pröva med alla 
uttrycken samtidigt. 
 
Det finns en värderingsmässig/kunskapsideologisk aspekt som har att göra med den 
pedagogiska grundsynen som sätts i spel genom att läraren utsätter sig på liknande villkor 
som studenterna. Nämligen att om läraren som en interaktiv del av ett pedagogiskt samspel, 
sänker sin egen status genom att utsätta sig för likande risker som studenterna, kan det skapa 
en annan typ av motivation och inspiration hos den som ska lära sig. Den frigörande eller 
motiverande kvalitén som det egna risktagandet i pedagogrollen skapar, signalerar en syn på 
lärande och kunskapande som en interaktivt delad process mellan lärare och den som lär. 
 
Personen framför henne börjar röra sig lite 
tveksamt och hela cirkeln börjar skratta både 
lite generat och nyfiket engagerat. 
 
Ledaren kommunicerar tillbaka på denna 
reaktion med repliken: 

Läraren använder i första fasen sin förmåga att läsa 
av emottagandet av det hon föreslagit till gruppen. 
Det sammanfaller med skådespelarens 
samspelande, och avlyssnande förmåga både i 
förhållande till en publik, eller till sina medspelare. 
I regissörens instruerande roll i ledandet av 
skådespelarinstruktioner eller övningar i 
föreställningsprocesser kan det ingå att ändra 
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- Detta är naturligtvis bara för min och 
Paulas skull, vi som inte kommer ihåg alla 
namnen. Cirkeln skrattar lite lättat. 
Ledaren modifierar instruktionen: 
 - Låt oss värma upp oss lite tillsammans. 
Hon återtar sin plats i cirkeln och cirkeln 
börjar röra sig fritt till musiken, tillsammans 
och individuellt 
. 

riktning i arbetet beroende på hur förslag tas emot. 
Det är flera saker jag iakttar att läraren gör för att 
pedagogiskt överbrygga tvekan eller osäkerheten, som 
kan speglas med teatrala tekniker. Att använda humor, 
som bygger på att hon sänker sin egen och "Paulas" 
status, i förhållande till gruppen och därmed höjer 
deras, får gruppen att kunna skratta i situationen och 
leka med överenskommelsen att det är för någon 
annans skull som de gör detta. Hon använder en 
sidorepliksteknik (beskrivet som Dario Fo- stil) i 
förhållande till sig själv i "lärarroll" som på sätt och 
vis kommenterar den "instruerande lärarens 
instruktion". Hon regisserar om övningens utformning 
genom att lösa upp relationen framträdare och 
åskådare till ett kollektivt agerande. 

Pedagogisk	  improvisatoriskt	  samspel	  med	  gruppen	  för	  att	  sänka	  prestationströskeln	  och	  
stegvis	  anpassa	  övningen	  	  

Förmågan att läsa av och anpassa en övning beroende på vad som successivt händer i stunden 
formulerar Bolton i bakgrunden som att "läraren behöver kunna förstå villkoren för individen 
och gruppens lärprocess och kunna läsa av både de direkta och indirekta, medvetna och 
omedvetna tecken som eleverna sänder ut som signaler på var de befinner sig i sin egen 
förståelse, villighet och förmåga att engagera sig i dramat/lärandet." (s. 6-7). Detta skulle 
utifrån en skådespelarkompetens benämnas som att "agera i rollen som lärare" utifrån en 
kollaborativ spelstil. Närvaron blir också avgörande här, och analyseras och tolkas vidare i 
nästa sekvens. 
 
Jag tolkar det som att inbjudan till att agera i övningen, väcker i gruppen både en tillåtelse till 
uttryck som engagerar och exalterar, och samtidigt väcks en slags rädsla/osäkerhet i 
förhållande till att klara av att använda hela kroppens uttryck på ett sätt som "spontant 
kommunicerar med framgång utan att tänka ut något". Jag tolkar det som att pedagogen blir 
medveten om att övningens potential till att öva sitt uttryck är något som inte alla kan komma 
åt direkt. I det här fallet tar läraren på sig ansvaret för hur förutsättningarna för lärande är 
upplagda. Läraren orienterar om övningens utformning, som respons genom att pedagogiskt 
sänka prestationströskeln. Jag föreställer mig att prestationstrycket kan skapas på olika sätt för 
olika individer, te x genom komplexiteten i själva övningen, inre tryck på att göra rätt och 
klara av eller yttre tryck som uppstår i att vara exponerad inför andra i detta sökande och 
prövande. Jag ser att pedagogen använder åtminstone 4 sätt för att möta detta konstruktivt. 
 
1) Genom att använda sin egen delaktighet i situationen, som en plattform för ny interaktion 
2) Hon använder humor för av avdramatisera och avidentifiera deras osäkerhet i situationen 
och få dem att uppleva den mer distanserat. I kombination med det ger hon de "ett beskydd" 
genom att fiktivt i en "som-om-överenskommelse" omforma uppgiftens genom att skifta 
fokus till att detta görs för den "andres" skull, snarare än att "du ska prestera". Detta liknar 
den teknik som Järleby (s. 18) beskriver används för att lära skådespelare att släppa sin egen 
självcentrering och ta sig ur inre prestationsfokus och hitta ett "yttre fokus" som på ett 
naturligt sätt kan frigöra det egna inre uttrycket. 
 
Vad det gäller användningen av humor ser jag två infallsvinklar (av förmodligen många) att 
belysa det genom i just i den här situationen. Humorn erbjuder i sin omdefinition av 
situationen i det här fallet ett nytt förhållningssätt för studenterna, till det de känner sig 
obekväma i. För pedagogens del påminner det om en skådespelares förmåga att genom 
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"scenjaget" omskapa sitt misstag att leverera en allför hård eller missriktad replik som landar 
fel i publiken. Läraren väljer att "själv ta på sig rollen av den som är orsaken och eller 
inkludera sig själv i utsattheten" genom att i Keith Johnstones termer sänka sin status i 
förhållande till gruppen. Jag tolkar hennes undertext som att "det är jag och Johanna som 
orsakar att ni utsätts för det här, det är inte ert fel". Genom denna statustransaktion får hon 
gruppen att känna sig som " de modiga och oskyldiga/utan krav" snarare än de "osäkra och 
skyldiga/krävda på att leverera". Hon dirigerar också om deras fokus från sig själva till den 
andre. Detta kräver för pedagogen precis som för en skådespelare en förmåga till att inte ta 
det personligt, det som uppstår i mötet mellan försöket att kommunicera utifrån en avsikt och 
de reaktioner som uppstår, utan att kunna vara närvarande nog att använda precis det som 
uppstår till att ändå föra situationen "i hamn". Det kräver "ett scenjag", som är kvar i sig själv 
och som är mer medveten om situationens "helhet" och kan fokusera på det, snarare än att ta 
det personligt att det inte gick som hon som "lärare" hade tänkt sig. Scenjaget kan därför leda 
situationen intuitivt och kreativt inifrån den pedagogiska spelsituationen där pedagogen är den 
som är i "scenroll" och gruppen i den stunden är "publiken/emottagarna". Scenjaget låter 
pedagogen byta stil i sin scenroll till en slags kollaborerande "Dario -Fo stil" som ger 
sidorepliker utanför karaktärsrollen som relaterar till den gemensamma situationen. Det är 
också ett tydligt upprätthållande av dualistisk spänning, fler inkluderande infallsvinklar på 
situationen upprättas samtidigt och vidgar upplevelsen, snarare än skapar separation och 
ställningstagande mellan bipolära möjligheter. 
 
3) Även nästa steg i den pedagogiska handlingen tolkar jag har samma syfte, att sänka 
prestationströskeln, men vänder sig till gruppen i position/rollen som de individuella 
scenframträdarna. Hon sänker prestationsnivån genom att modifiera instruktionen och få 
gruppen att göra något tillsammans som dessutom inte kan bli rätt eller fel eftersom inget 
specifikt uttryck efterfrågas. Det är användandet av den kollektiva rollen som ett skydd så 
som det beskrevs i bakgrunden. Gruppen börjar röra hela kroppen samtidigt och tillsammans 
vilket tar bort fokuset på den individuella prestationen och framträdandet i förhållande till 
andra. Cirkelns jämbördiga utgångspunkt förstärker möjligen detta. Pedagogen låter det 
individuella jaget som förväntas ta chansen att kliva upp på scenen och exponera sig själv 
omformas till ett kollektivt vi som först provar på att uttrycka sig tillsammans. Detta tar bort 
yttre tryck i det tre-riktade relationen mellan, framträdare, publik och det som ska 
kommuniceras/iscensättas. Möjligen flyttas också fokus från diskursiv och rationell 
bedömning av sig själv och situationen, till att låta kroppen och den intuitiva helhetsförmågan 
ta över. 
 
Efter att ha dansat en stund tillsammans, så 
vänder sig läraren till personen bredvid 
henne och återupptar sitt fysiska rörelse- och 
sitt röstuttryck. Den personen plockar upp 
uttrycket och härmar/ reflekterar det tillbaka i 
fullt kropps- och röstuttryck. Hon går till 
nästa person i cirkeln och gör samma sak. 
Efter att ca 5 personer nu alla är en kör av 
hennes uttryck, medan resten dansar fritt, så 
startar hon upp sin första "spegel" att skifta 
till att börja skapa sitt eget uttryck och spegla 
det vidare. En ny våg av nästa persons 
uttryck startas nu i cirkeln. Övningen 
utvecklas nu in i ett fullt uttryck av olika 

Läraren rör sig från att rikta flödet i övningen 
till att bli en i gruppen som gör den 
tillsammans med alla andra. I slutet skulle jag 
också säga att hela gruppen låter sig ledas av 
musiken och impulsen att skapa en final - 
ledda av en kollektivt kreativ dimension som 
strukturerar ett dramaturgiskt avslut. Detta 
händer spontant och på ett självorganiserat vis 
snarare än riktad av någon - en 
gruppimprovisation. Lärarens kommentarer 
på slutet har samma commedia - agerande stil 
som kommenterar det som händer i stunden 
och "de agerandes eget uttryck". Hon gör det 
för att sammanbinda - stämningen och det 
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fysiska sekvenser, rytmer och melodier som 
kombinerar sig in i en gemensam orkester 
som rör sig runt i cirkeln. Många i gruppen 
skrattar och hela gruppen iakttar också 
varandra med stora ögon och nyfikenhet. Det 
hela pågår i cirka 5 minuter och avslutar sig i 
en slag improviserad final, där alla rör sig in 
mot mitten i en slutgiltig explosion av rop 
och ljud och rörelse. När energin och 
rörelsen lugnar ner sig kommenterar läraren: 
- ... det blev lite maniskt, nästan som en slags 
mässa. Alla skrattar bejakande. Hon 
fortsätter:  
 - Musiken är grekisk. Kanske det säger oss 
något om det grekiska samhället idag? Vi 
sätter oss ned. 
Madrasserna läggs i en cirkel igen där alla 
sätter sig. 

energifyllda utrymmet som skapas i nuet - till 
en senare sekvens av passet och temat som 
handlar om en grekisk myt. Användningen av 
cirkeln som en arbetsorganiserande form 
återtas i slutet av övningen och hon använder 
också kommentaren till att peka på dess 
rituella associationer. Cirkelformens 
möjligheter till att flexibelt skifta mellan 
individuellt och kollektivt fokus har utnyttjas 
på olika sätt. Hon gör också transparent - 
genom att göra dem uppmärksamma på 
hennes val av musik och hennes tolkning av 
energin och situationen - hennes eget 
medvetna val av influenser genom vilka hon 
iscensätter övningen tematiskt. 

 
Multipla	  och	  simultana	  uppmärksamheter	  och	  olika	  medvetandenivåer. 
Övningen börjar som en instruerad övning, men övergår en kort stund i en spontan 
improvisation. Gruppen behöver precis som läraren i introduktionsdemonstrationen använda 
fler uppmärksamheter samtidigt och med olika fokus för att både genomföra övningen i 
samspel med någon annan, samt i samspel med gruppen och den yttre musiken. Frågan är vad 
som händer när man går från att individuellt fokusera på delarna i sitt eget uttryck till att 
samspela med hela sig själv, andra, gruppen och yttre influenser? Det är möjligt att det sker en 
omorientering från självcentrering till en friare kapacitet utifrån självet, genom fokus på 
uppgiften och den andre. Det är en spännande fråga ifall intuition och tillgång till kroppens 
intelligens också stöder omorientering? Ett sätt att försöka begreppsliggöra det här, är att 
beskriva de simultana uppmärksamheter som används och att undersöka ifall utgångspunkten 
för ageringen sker på olika medvetandenivåer. Kroppens och intuitionen direkta 
handlingsförmåga skulle då höra till självets medvetandenivå som skiljer sig från egots eller 
det "drama-identifierade" och mer reaktiva jagets medvetande och användning av sina 
uppmärksamheter. 
 
Jag identifierar flera uppmärksamheter som arbetar samtidigt. Uppmärksamhet på samspelet 
mellan den egna kroppen, rösten och fantasin, upplevelsen av samspel med en eller flera 
andra, och uppmärksamhet på helheten, och kanske även en inre reflexiv medvetenhet som 
observerar den egna upplevelsen av detta. Min egen erfarenhet av liknande fenomen skulle 
jag beskriva som att när jag går från att använda fler än två uppmärksamheter samtidigt, så 
skiftar den inre medvetandenivån in i ett mer intuitivt tillstånd för att hantera komplexiteten. 
Det går inte längre att "rationellt eller stegvis tänka ut hur jag ska göra det, utan jag "bara gör 
det", samtidigt som det finns en "rationell del" som inom den intuitiva helhetsageringen kan 
medvetet justera olika komponenter. Lite som att gå från att "försöka tänka hur man gör för 
att cykla", till att plötsligt "bara göra det" och sedan justera för att hålla balansen, samtidigt 
som man kan börja uppleva och styra i förhållande till omgivningen. Jag har ingen möjlighet 
att bekräfta den här tolkningen utan att ställa frågor till deltagarna. Men jag öppnar frågorna 
genom att referera till egna erfarenheter. Däremot finns det flera yttre tecken till grund för 
tolkningen att något liknande kan ha inträffat, som t ex iakttagandet av varandra i gruppen, 
kroppens koreografi av det som förut var svårt, uppsluppenheten i den egna upplevelsen, och 
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den kollektivt spontana dramaturgi som organiserar sig i relation till en helhet alla förhåller 
sig till. När övning är i full gång verkar alla både uppsluppet förvånade och samtidigt hållna 
av helheten i det som händer. Bejakandet av slutkommentarerna skulle kunna vara ett tecken 
på den kollektiva helhetsupplevelsen. Jag skulle säga att de multipla nivåer av 
uppmärksamhet som jag tolkar att både lärare och studenter agerar igenom, korrelerar med 
skådespelarens förmåga (som den beskrevs i Stanaislavskij-träningen) till koncentration och 
riktande av flera uppmärksamheter i större och större uppmärksamhetscirklar, som kan 
inkludera mer och mer, utan att distraheras från sitt eget fokus. Det kan också vara en 
pedagogisk arena för att utveckla ett nytt sätta att tänka.6 

Samspel	  och	  reflektion	  i	  förhållande	  till	  olika	  dimensioner	  av	  närvaro	  

Här söker jag att placera in uppmärksamheterna och medvetandenivåerna i de olika 
dimensioner av pjäs/didaktiskt skeende som går att identifiera:1) pjäsens/det didaktiska 
skeendets/ fiktiva dimension, 2) realtiden och rummet i vilket pjäsen/skeendet framförs, 3) 
symbolisk dimension - andra yttre och inre dimensioner som upplevandet väcker upp och 
kallar till medvetenhet om, i de som är närvarande. 
 
En skådespelare kan bevittna rollens upplevande, vilket inkluderar medvetenhet om hur 
rollens flöde av uttryck behöver riktas i förhållande till pjäsens/berättandet och de andra 
skådespelarna. Denna inre utgångspunkt och funktion i det inre förhållningssättet har tidigare 
refererats till som scen-jaget eller självet. Den har också en mera realtidsfungerande sida, som 
möjligen skulle kunna vara en annan typ av uppmärksamhet i sig, men inkluderas här i det 
bevittnande och kreativa scenjaget. Den sidan är medveten om här och nu i spellokalens 
fysiska rum och åskådarnas närvaro i vilket föreställningen tar plats7. Men det är tydligt att 
läraren förhåller sig till dessa olika dimensioner av närvaro. I sin sista kommentar relaterar 
hon det som konkret uppstår i nuet till associativa symboliska betydelser, samt kopplar det 
samman till och integrerar det med en medveten del av det framtida skeendet som ska 
komma. Hon använder en metareflexiv och kreativ koppling till den övergripande 
kontextuella dimension av pjäsen/det pedagogiska manuset. Som referens till den typ av 
gruppimprovisatoriskt flöde som skapar sin egen dramaturgi finns mer utförligt utforskat och 
konsekvent experimenterat med i Grotowski's teaterpraktik (Shawn & Gregory 1994, 
Grotowski 1968). Det skulle kunna vara en teaterpraktisk referens att utveckla för att vidare 
belysa den typen av aktivitet. 
 

Observation	  2	  
Den här observationen kommer jag inte att detaljanalysera på samma vis som den första, utan 
jag kommer att återge grundbeskrivningen - det som tidigare funnits i vänstra kolumnen, och 

                                                
6 Courtney (1995) säger att förmågan att tänka utgör i sig en sammanvävd process av kognitiv, affektiv, 
psykomotorisk och estetisk kvalitet. Denna tankeprocess kan användas i alla dess kvalitetsprocesser i arbete med 
agering, vilket skulle innebära att ett återkommande arbete med dramapedagogik även påverkar individernas sätt 
att tänka. (Sternudd 2000 s 77). 
7 Jag kommer själv som skådespelare ihåg en gång, då jag upplevde att alla dessa nivåer samverkade medvetet 
på scenen. Jag spelade i en pjäs, i en gammal teatersalong, där golvet lutade svag ut åt publiken. Ett träd som var 
rekvisita i pjäsen och stod på hjul, började plötsligt rulla mot publiken. Jag fann mig själv improviserandes en 
replik inom pjäsens kontext, i rollen som en zigenarkvinna som var min karaktär, där jag sade något i stil med " I 
den här typen av stormar kan verkligenheten ryckas upp med rötterna på mystiska sätt" och jag sprang mot trädet 
och lyckades stoppa det från att rulla av scenen. Pjäsen kunde dock fortsätta i ett obrutet flöde som, 
sammanhållen i en helhetsdimension med alla verklighetsnivåer transperent synliga och delade med publiken. 
Jag gick också från en analog till en kollaborerande spelstil. 
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utifrån det göra en kortare jämförande analys av liknande komponenter som redan tagits upp i 
förhållande till observation 1. Analysen övergår också in i en mer sammanfattande tolkning 
och metareflektion som formulerar slutsatser och börjar en slutdiskussionen.  

Övningens	  pedagogiska	  sammanhang	  och	  övergripande	  syfte	  

Den här observationen är gjord då studenterna har i uppgift att öppna ett processdrama 
fortfarande inspirerat/baserat på myten om Persefone. De har utforskat myten genom att 
bearbeta och undersöka den på olika sätt, genom att berätta den muntligt, dramatisera den 
musikaliskt etc. De har i det här momentet ombetts att skapa öppningen på ett processdrama 
som tar gruppen in i ett rolltagande som öppnar för en personlig inlevelse i utforskandet av 
någon aspekt av myten. En viktig del av uppgiften är att "leda" dramat och processen inifrån 
en ledande karaktär som har utvalda karaktärsdrag, t ex auktoritär ledare, auktoritär 
motståndare, mellanperson/hantlangare/budbärare eller som förtryckt/hjälpsökande. I det 
observerade exemplet så leder, ledaren inifrån en position av förtryck och ett karaktärsdrag av 
att vara hjälpsökande. De är fyra personer som förberett och resten av gruppen skall 
involveras. Läraren för kursen refereras till som läraren, medan de olika personer som i 
övningen leder arbetet och övar sig i rollen av att vara "lärare- i- roll", kallas ledaren. I den 
här scenen är den ledande funktionen kollektiv då de är fyra i gruppen som presenterar sin 
öppning av processdramat och delar upp den ledande funktionen mellan sig. 
 
Den ledande gruppen förbereder sig, en person tar på sig en schal och har ett ljus, rummet släcks ned. En i den 
ledande gruppen börjar berätta/instruera: 
- Som ni märker är det mycket mörkt, vi befinner oss i Hades i underjorden. Ni jobbar för honom, men har 
direkt kommunikation med Persefone. Hon ska gå på fest och han har skaffat fina kläder, men det vill hon inte 
ha. Hon har fått ett fint rum, han vill att hon ska följa med... men ni kommer strax få möta henne i det här 
skedet som tjänare... 
Känn in hur det är att vara tjänare i mörkret, hur känner man sig, ni har aldrig sett dagsljus.  
 
Alla börjar röra sig skugglikt i rummet, tyst släpande. Läraren är nu en av de i gruppen, tjänarna gör olika 
sysslor, bär saker, rör i grytor, serverar, bugar sig, alla lever sig in var och en för sig, alla går som i en 
gemensam värld. De som leder introduktionen låter detta pågå ganska länge, alla hinner komma in i 
undersökandet. Plötsligt tänds ett ljus bakom ett draperi i rummet.  En annan ledare som spelar Persefone kallar 
till sig några. Resten av personerna i den ledande gruppen står utanför och iakttar och slutar att medverka i 
gruppscenen. Alla rör sig mot Persefone och ljuset som brinner, spontant samlas alla dit. Tystnad. Det viskas. 
Persefone berättar i låg ton hur situationen är, hur hon är fångad i den här situationen mot sin vilja och ber de att 
hjälpa henne att ta sig därifrån... Gruppen av tjänare blir oroliga och det utbryter en stunds viskande tumult som 
långsamt avstannar. 
Läraren bryter in i spelet och öppnar för en öppen diskussion om vad som händer för de inblandade inifrån 
deras rollpositioner och ledarfunktion: 
Hon ber gruppen diskutera relationen Persefone som "ledaren i roll" som ber om hjälp... men tjänarna i roll som 
blir paralyserade och upplever att ingen vet hur de ska göra.  
Frågor som uppstår i diskussionen är om alla kan komma upp och hur,...kan man hitta konsensus, Persefone och 
tjänarna, eller kan gruppen dela på sig... 
Läraren undrar hur man skulle kunna göra för driva det vidare... hon säger: "Det är inte fel att det blir 
komplicerat ... hur många befinner sig inte i känslan av maktlöshet... det ni ville att vi skulle utforska... men det 
blir en intressant fråga... hur kan man få hjälp av de maktlösa?" 
 
Några i gruppen funderar i termer av...  - Det skulle ha kunnat finnas en ledare ibland oss i tjänargruppen som 
kunde ha drivit på... t ex bestämt att det fanns en utgång och då följer alla, men det hade inte varit samma sak... 
det beror ju på vad man vill utforska. 
- Det sattes ju en stämning... det var lite vårt att veta vad man fick, var de inbjudna till samma fest som hon...? 
Den som lett övningen i rollen av Persefone svarar:  
- Nej, men jag får också gå dit (jag uppfattar att hon menar till den förtryckta stämningen) ...det skulle man 
kunna laborera med, hur är det att vara tjänare? Vi skulle ha kunnat sätta en annan ton, eller ville vi utforska det 
totalt maktlösa. Det skulle kunna drivas vidare. Det försvann ju, det där med festen... jag väntade att någon 
skulle komma in med kläderna. Jag tror att när vi gick där blev vi så tyngda och indragna i stämningen. 
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Man kan säga att den ledande processen här sker inifrån ett fiktivt drama till skillnad från 
en instruktion av en övning. "Grundtext respektive planering" är båda baserade på manus 
och improvisation. Ledarrollen är här uppdelad på flera personen, och också mellan 
huvudlärare och "övningsledare", och skiftar mellan dem. Alla dessa funktioner skulle 
hypotetiskt kunna hållas av en lärare som skiftar mellan alla positionerna. De inledande 
ledarrollerna var här "lärare -i roll" till skillnad från "lärarroll" i uppvärmningsövningen. 
Men fortfarande används kombinationer av olika spelstilar i de ledande ageringsrollerna, 
instruerande berättare i början, och analog representativ spelstil som Persefone, som 
identifierar sig med rollen då hon ber om hjälp, och även den kollektiva rollen av tjänarna 
utforskar den spelstilen. Den spelstilen skiljer sig från de som använts i 
uppvärmningsövningen. Den ledande gruppen har också tagit på sig en regi- och 
dramaturgiroll som de just övar genom att ge dramatiska ramar till improvisationen som 
alla ger sig in i. De förstärker rummets utformning scenografiskt med hjälp av ljus och 
mörker, för att underlätta för inlevelsen att vara i underjorden. Detta är ett mer dramatiskt 
och för rummet genomgripande och accentuerat sätt att använda dessa tecken än i 
övningssekvensen. Semiotiskt skulle man kunna säga att ljuset blir ett "dominerande 
tecken". Det brinnande ljuset fick också en annan effekt och konkret association till den 
fiktiva miljön och ger en stark plattform för känslomässig inlevelse. Den ärmer 
abstrakt/symbolisk i den första användningen. Kostymdetaljer/schal för att markera 
karaktärer i det fiktiva dramat används också bara här i kontrast till de icke 
kostymförsedda spelstilarna som lärarrollen i uppvärmningsövningen skiftade mellan.  
 
Efter att gruppen "blivit mer ett" med sin roll som tjänare och hittat punkter för att 
identifiera sig genom handlingar, kroppsrörelser, inre föreställningar och känslomässig 
inlevelse, utmanas de att pröva rollen i en dramatisk situation. Här använder de som lär sig 
hela skådespelarfigurer som en pedagogisk arena. Då den dramatiska situationen inte drivs 
vidare, varken som spontan gruppimprovisation eller av ledargruppens inre regi eller 
omorientering i dramaturgin, så bryts för reflektion med syftet att lära sig av det som 
händer. Det blir tydligt att de som övar sig som ledare inte i ett improvisatoriskt flöde, på 
det sätt som läraren gjorde i övningssekvensen, kunde i stunden anpassa och utveckla 
skeendet genom en ny dramaturgi och andra dramakonventioner, och därmed driva 
upplevelsen utifrån det oförväntade som uppstod. Detta var det som övades.  
 
För att leda denna "expedition" som ledare så kommer nästan alla av de förmågor som 
redan identifierats samt fler till användning. Det är en förmåga att orkestrera och 
iscensätta genom olika dramatiska verkningsmedel och konventioner. Detta sker utifrån 
flera uppmärksamheter och kompetenser och i relationer till flera dimensioner av närvaro. 
Den dramatiska ramen introduceras. Inom den initieras och drivs det dramatiska skeendet 
inifrån rollkaraktärer i dramat. Avsikten är att katalysera en önskad lärprocess i samspel 
med alla deltagares och deras olika reaktioner genom att organisera sceniska 
komponenter. Detta framstår i alla sina detaljer som en i sanning komplex uppgift.  
 
Balansen mellan att kunna "gestaltande realisera" ett manus/en grundtext och 
improvisatoriskt omorientera skeendet utifrån det som händer i nuet är en aspekt. Att 
kunna göra det i förhållande till övergripande pedagogiska fokus eller mål, och i linje med 
de grundvärderingar man vill ska genomsyra arbetet är en annan. Det är lättare att få syn 
på komplexitet när man ser misstagen som uppstår när man försöker bygga upp 
helhetsprocessen. En aspekt är också att balansera mellan att använda struktur och kreativt 
kaos.  
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Den efterreflekterande praktiken blir synlig i den här sekvensen. Reflektionen sker i direkt 
relation till erfarenhet av estetiska fördubblingen som det "medvetna rolltagandet" gett. 
Det är en av dramapedagogikens viktigaste pedagogiska verkningsmedel. Kommentarerna 
om att "förlora sig i inlevelsen och bli maktlös" också inför att driva själva dramat vidare 
är intressant. Det visar tydligt att balansgången mellan inlevelse och distans, lika 
omdiskuterad inom skådespelarkonventionerna, särskilt när den förstärks av en kollektiv 
gruppimprovisation, är en av de svåraste, men förmodligen också mest verkningsfulla att 
använda för att nå fram till en meningsskapande insikt. Jag tolkar det som den 
"experimentella känslonivån" som Bolton menar är nödvändig för att lärupplevelsen ska 
gå från en klargörande till en förändrande insiktsnivå. Den motsvarande teatrala 
konvention som används som pedagogisk arena för att undersöka detta, är 
"transformationen" av skådespelarjaget till någon annan. Det är i denna transaktion som en 
förändring av den egna självuppfattningen kan ske. Lärprocessen behöver också 
kombinera den känslomässigt förankrade och förkroppsligade lärupplevelse med att 
kognitivt medvetandegöra den. Nya inre erfarenheter speglade i ett yttre reflexivt samtal, 
ger ny grund till att här t ex förstå vad "maklöshet" innebär på ett djupare plan. Det finns i 
den här sekvensen heller ingen färdig lösning, vilket pekar på att det krävs av de 
inblandade att befinna sig "mitt i den ström av förvirring" och ur den "omskapa sig själv" i 
det tomrum som uppstår i förhållande till att känna sig maktlös (jmf Davis s 13-14). Just i 
den här sekvensen verkar inte dolda moraliska värderingar eller ideologiska positioner 
vara omedvetet styrande. Skillnaden mellan de kvaliteterna som uppstår i den här typen av 
lärprocess och de som uppstår vid en mer intellektuell och enbart skrivande lärprocess är 
därför ett spännande kapitel att utforska vidare. Men det är tydligt att komplexiteten i 
teaterkonventionerna används både som pedagogisk arena, samt som den kompetens som 
övas för att hantera komplexiteten i en fördjupad lärprocess.  

Sammanfattningar,	  slutsatser	  och	  övergripande	  
diskussion	  

Resultatanalysen och tolkningar har gjorts för att söka svar på med vilka förmågor och 
kompetenser dramapedagogen hanterar komplexiteten i den interagerande, teatralt gestaltande 
och meningsskapande formen av undervisning?  

Sammanfattning	  av	  förmågor	  och	  kompetenser	  som	  identifierats:	  	  

Observation	  1	  

Kompetens till scenisk organisering av rummet utifrån den övergripande pedagogiska textens 
avsikter, och en förmåga att i stunden aktualisera dessa funktioner som en pedagogisk arena 
som hjälper till att realisera avsikterna i det didaktiska skeendet. Exempel på förmågor som 
kom till användning i den sekvens som analyserats är: 
 

• Spatialisering av konkreta och symboliska tecken; cirkel, rekvisita, musik och ljus för 
att realisera, fokus och koncentration, spänning, associationer, inlevelse   

• Proxemik - aktörernas sätt att förhålla sig till varandra genom fysisk placering - 
eventuellt för att realisera underliggande värderingar om jämbördig och aktiv 
delaktighet utifrån ett demokratiskt synsätt, samt statusflexibla interaktiva och 
interagerande relationer mellan lärare och elev 
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Kompetens att ge gestaltande instruktioner och medverka interagerande i övningar. Exempel 
på förmågor som kom till användning i den sekvens som analyserades:  
 

• Förkroppsligad kognitivt/affektivt kommunikation med artisteriets expressiva 
kvaliteter. Liksom i grundläggande skådespelarförmåga behöver pedagogen ha 
tillgång till sig själv som ett gestaltande instrument som både kan realisera ett manus 
och improviserat gestalta med t ex kropp, röst, rörelse och fantasi olika spelstilar i 
förhållande till det didaktiska skeendets och det pedagogiska sammanhangets syfte.   

• Läraren använde en förmåga att utföra sin instruerande lärarroll med hela 
skådespelarfiguren och med inslag av olika spelstilar, t ex kollaborativ, expressiv 
Dario-Fo-kommenterande.  

• Ett inre förhållningssätt med kompetens att använda flera parallella uppmärksamheter, 
som kan realiseras i en simultananvändning av flera typer intelligenser/förmågor 
samtidigt.  

• En villighet att utsätta sig för att misslyckas på liknande villkor som studenterna och 
därför en förmåga att förstå vikten av eget risktagande samt statusflexibilitet och 
kunna använda det med integritet och lekfullhet ur ett frigörande perspektiv, som kan 
motivera andra.  

 
Kompetens till ett pedagogisk improvisatoriskt samspel med gruppen för att sänka 
prestationströskeln och stegvis anpassa övningen. Exempel på förmågor som kom till 
användning i den sekvens som analyserades: 
 

• Receptiv och kreativ avläsning av de egna instruktionernas inverkan på gruppen, och 
samtidigt gruppens förmåga till delaktighet i stunden, som en del av en kollaborativ 
spelstil i lärarrollen.  

• Improvisatoriskt orientera om övningens utformning, utifrån situationens behov, med 
hjälp av ett närvarande "scenjag", eller självets kreativitet, för att pedagogiskt sänka 
prestationströskeln. Tre olika medel identifierades för det: 1) genom att använda sin 
egen delaktighet i situationen, som en plattform för ny interaktion, 2) användning av 
humor och en mer Dario-fo inspirerad spelstil (som också är kollaborativ, men framför 
allt kommenterar sig själv och den aktuella situationen), för att avdramatisera och 
avidentifiera osäkerhet. Detta i kombination med att avleda fokus i gruppen på egen 
prestation till fokus på "den andre", samt att höja deras status till experter snarare än 
icke presterande genom användning av egen statusflexibilitet, 3) skifta fokus från 
individuellt framträdande till ett beskydd i kollektiv roll för att sänka prestationskrav 

 
Kompetens till simultan användning av multipla uppmärksamheter och olika 
medvetandenivåer eller varseblivningsdimensioner, samt samspela meningsskapande med 
olika dimensioner av närvaro: Exempel på förmågor som både övades och kom till 
användning i den sekvens som analyserades: 
 

• simultan användning av flera uppmärksamheter utifrån ett närvarande "scenjag", eller 
ett närvarande själv som tagit sig ur självcentrering till ett fokus på det större 
sammanhanget, uppgiften, och det spontana samspelet med kroppen, gruppen och 
musiken. Möjligen innebär detta att agera utifrån två olika medvetandenivåer eller 
varseblivningsdimensioner 

• möjligen användning av intuitiv helhetsförmåga och kroppslig intelligens till skillnad 
från rationell och logiskt stegvis intelligens, eller en kombination av dessa för att 
hantera komplexitet 
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• kreativ gruppimprovisation  
• samspel och reflektion i förhållande till olika dimensioner av närvaro; fiktiv, real tid 

och rum, samt symbolisk. Detta samspel möjliggör medveten användning av det som 
uppstår i situationen till att realisera kontakt, mening och insikt i förhållande till det 
övergipande pedagogiska syftet eller temat som undersöks, och att bearbeta det utifrån 
en kollektivt gemensam erfarenhet och referenspunkt. En metareflexiv och kreativ 
koppling till den övergripande kontextuella dimensionen av pjäsen/det pedagogiska 
manuset används 

• ett inre förhållningssätt centrerat i ett kreativt själv. Detta är ett verkningsmedel för att 
i pedagogrollen vara uppmärksam på att upprätthålla en dualistisk spänning, och hålla 
öppet för omvärdering och omprövning utifrån fler perspektiv samtidigt, snarare än att 
omedvetet styras av dolda värderingar eller ideologiska agendor.  

Observation	  2	  (O	  2)	  i	  förhållande	  till	  Observation	  1	  (O1)	  

• Det didaktiska skeendet i O 2, bestod till skillnad från O1's iscensättning av 
instruktion och uppvärmningsövning, av en fiktiv grundtext som en övning i att 
iscensätta ett processdrama. Både typerna av didaktiskt skeendes var baserade på 
manus och improvisation.  

• Den sceniska organiseringen av rummet använde framför allt ljus och mörker, för att 
underlätta inlevelse i den fiktiva miljön underjorden. Dessa tecken fick en mer 
dominerande funktion än i O1. Det brinnande ljuset fick också en annan effekt och 
konkret association till den fiktiva miljön i förhållande till en mer abstrakt/symbolisk i 
O1. Kostymdetaljer/schal för att markera karaktärer i det fiktiva dramat används också 
bara här i kontrast till de icke kostymförsedda spelstilarna som lärarrollen i O1 
skiftade mellan. 

• Ledarollen var i O 2 uppdelad på flera personer till skillnad från i O1, men hade 
hypotetiskt kunna spelats av en person.  

• De inledande ledarrollerna var i O 2 "lärare -i roll" till skillnad från "lärarroll" i O1. 
Spelstilen för "lärare-i-roll" skiftade inledningsvis i O2, mellan att vara en berättande 
instruktör, som animerande förde in alla i den kollektiva rollen, och en mer analog - 
med identifierad inlevelse. Det krävde förutom rolltagning en användning av både 
regi- och dramaturgiförmåga att introducera den dramatiska ramen, initiera och driva 
det dramatiska skeendet inifrån rollkaraktärer i dramat. Detta för att katalyserade en 
önskad lärprocess i samspel med alla deltagares olika reaktioner och den sceniska 
organiseringens komponenter. Svårigheter i hantering av detta som visade sig vara: 
Att kunna behålla/utveckla scenjagets kreativa förmåga i förhållandet till en 
balansgång mellan inlevelse och distans. Rollkaraktären hämtar arbetsmaterial från det 
privata jagets inlevelse, för att omforma till karaktärsmaterial, men undersöker 
samtidigt privatjagets upplevelse av detta. Inlevelsen förstärktes av att det var en 
"kollektiv gruppimprovisation". Det krävde en avläsning av gruppens förmåga till 
aktivt deltagande, samt att omorientera skeendet utifrån deras behov med hjälp av nya 
verkningsmedel. Det blir en fråga om att hantera det kreativa kaoset i förhållande till 
strukturering 

• Det finns i den kollektiva improvisationens pedagogiska plattform möjlighet till att 
träna förmågan till en kollektiv djupinlärning. Det kräver att kunna ta paus i den 
individuella kontrollen och förförståelsen av vad som ska hända och pröva en 
"känslomässigt experimentell nivå". Det gäller att kunna ge sig över till en både 
improvisatoriskt, och intuitiv process som är självorganiserande. Detta sammanfaller 
också med balansen som beskrivs i Dramakompassen (2006) mellan att kunna 
"överlåta beslut till gruppen som helhet, utan att mista sin individuella uttrycksfrihet".   
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• Kompetens till pedagogisk improvisation var inte lika utvecklad hos de som övade sig 
i O2, i jämförelse med hur läraren i O1 använde sin kompetens, även om det är 
skillnad på att agera som "lärare i roll" och i "lärarroll". Anmärkningsvärt är ändå att 
graden av komplexitet i båda fallen är hög. 

• Detta avspeglade sig också i att de som övade sig inte på samma sätt som i 
uppvärmningen kunde applicera sin förmåga till simultan användning av multipla 
uppmärksamheter och olika medvetandenivåer. 

• Alla använder i slutet sin reflektiva förmåga till att kombinera den känslomässigt 
förankrade och förkroppsligade lärupplevelse i stunden med att diskursiv och kognitivt 
medvetandegöra. Detta i förhållande till både fiktiva, reala och symboliska 
dimensioner i upplevelsen. Här fanns en kvalitet av både ett öppet och kreativt 
bildningsideal, som uppmuntrar till fördjupat omdöme och social innovation i 
förhållande till både den personliga, kollektiva och kontextuella nivån. 

Hantering	  och	  användning	  av	  komplexiteten	  -‐	  
slutsatser	  och	  avslutande	  resultatdiskussion	  

Inledningsvis tycker jag att undersökningen synliggör att det ingår en hög grad av komplexitet 
för läraren att kunna lära sig använda den dramapedagogiska undervisningsmetodens alla 
möjligheter. Det artikuleras med den här systematiken en högre differentiering i hur 
dramapedagoger hanterar komplexiteten i interaktion, interagering och meningsskapande. 
Också att detta sker genom en befruktning mellan teatrala och pedagogiska förhållningssätt 
och konventioner. Konturer blir synliga av hur undervisningsmetoden, på ett begripligt och 
integrerat sätt, kan inkludera en högre grad av komplexitet i själva lärprocesserna. Detta med 
hjälp av ett medvetet inre förhållningssätt, och en specifik kompetens som kan använda ett 
växelspel av konventioner på ett avsiktligt vis. Exempel visar också att de pedagogiska 
verkningsmedel som pedagogrollen använder och de plattformar den iscensätter i högsta grad 
är teateralt genomsyrade. I större grad än vad jag själv föreställde mig.  
 
De enklaste övningar, som t ex en gestaltande uppvärmningsövning visar sig vara nog så 
komplexa vid en djupare analys. Att det skulle vara så för att agera som "lärare i roll" var för 
mig lättare att föreställa mig. Men jag tolkar det som att i en dramapedagogisk lärarroll 
instruera en uppvärmningsövning, är på ett likartat sätt intrikat och teatrala konventioner 
används för att lösa det. Ett uppövat och medvetet inre förhållningssättet, som har paralleller i 
skådespelarträningens kompetenser, tolkar jag som avgörande på ett genomgående sätt för att 
hantera komplexiteten i helhetsprocessen, särskilt olika kvaliteter av närvaro blir synliga. Och 
den teoretiska och praktiska transaktionen mellan skådespelarteori och dramapraktik tycker 
jag gav fördjupade insikter. Exemplen pekar på att det för att kunna interagera på ett 
pedagogiskt avvägt och meningsskapande sätt genom de yttre gestaltande verkningsmedlen 
och konventionerna, krävs en medvetet utvecklad närvaro. Kompetensen i den närvaron 
handlar framför allt om att kunna ta kreativa och improviserade beslut som orienterar och 
omorienterar processen i stunden i förhållande till den övergripande helheten. Det kräver ett 
närvarande "scenjag" eller ett neutralt själv, som inte är indragen varken i det inre eller yttre 
egodramat. Detta är också en förutsättning för en metareflektion av egna värderingar och 
ideologier samt en kreativ öppenhet för en djupare transformation genom en intim 
växelverkan mellan inlevelse och distans. Kompetensen handlar om att förhålla sig till andra 
medspelare/deltagare och den övergripande helheten både i real och fiktiv tid, liksom till en 
symbolisk nivå. Det intressanta tycker jag här är att alla dessa komponenter verkar finnas 
närvarande även för någon i "lärarroll". 



 41 

 
Både litteratur och forskning uttrycker sig på olika sätt om att läraren behöver vara förtrogen 
med de teatrala verkningsmedlen och använda de som olika former av dramakonventioner 
inom processdrama. För mig blev det tydliggjort på ett mer detaljerat sätt, genom den 
teatersemiotiska systematiken, särskilt variationen i spelstilar som gick att identifiera. 
Däremot antyder Sternudd t ex att det är främst inom just tekniken lärare-i-roll och 
processdrama som detta gäller. Men uppvärmningsövningen som gjordes, kunde ingå i vilket 
dramapass som helst inom de andra perspektiven. Och den instruktionen exemplifierar också 
för mig Boltons beskrivning av den finjustering som krävs av läraren för att leda eleverna in i 
- i det här fallet då inte bara - "det fiktiva sammanhanget med integritet, spontanitet och skärpt 
medvetenhet", utan också andra delar av lärprocessen.  
 
Att medveten användning av scenografisk och rumslig utformning skulle kunna säga något 
om en organisering som avser att stödja konkretiseringar och praktisk applicering av 
underliggande värderingar, tyckte jag gick att visa hypotetiskt. Men det exemplifierade också 
i sig, en annan nivå av interaktion och utveckling av den pedagogiska processen som läraren 
skulle kunna använda sin iscensättning till, oavsett vilken initial inverkan den sätter igång för 
studenterna eller eleverna. Att polyfonin i en teatral iscensättning ger utrymme för 
flerperspektiv och multipla tolkningar är vedertaget inom teatersemiotisk analys, och rimmar 
med de pedagogiska avsikter som läraren hypotetiskt kan vara ute efter i sin användning av 
iscensättningen. Men det kräver specifik kompetens för att realiseras. 
 
Resultatet exemplifierade att lärprocesserna i undervisningen kan inkluderar att 
studenterna/eleverna också övas i de dramatiska konventionerna i sig, på ett liknande men 
kanske inte lika omfattande sätt som för de som utbildar sig till lärare. Konventionernas 
mångfasetterade och mångbottnade kontexter används som en pedagogisk arena, som läraren 
fokuserar och accentuerar på olika sätt. Exempel på det som användes och övades var: ett 
stort spektrum av intelligenser, ett förkroppsligat kognitiv/affektiv samspel, ett spektrum av 
reflektiva utrymmen, i handling, verbalt, diskursivt och intuitivt, individ- och 
gruppimprovisation.  
 
Både i lärarkompetensen och i övningen av den indikeras att olika dimensioner av 
förkroppsligat "pre-reflexivt" medvetande som beskrivs i teorin (neutralt utan avsikter och 
"outtröttligt" som vid hög fysisk prestation) kan vara närvarande. T ex i improviserad direkt 
agering eller vid den kollektiva dansen. Reflektionen i slutet av processdramaövningen 
skapade också insikter i samspel med de olika nivåer av närvaro och kontext som blev 
närvarande med hjälp av den fiktiva estetiska fördubblingen. Det var t ex möjligt för 
"privatjaget" att reflektera över sitt eget förhållande till maktlöshet med hjälp av en diskursivt 
reflexiv kompetens i scenjaget. En närvarande del av självet kunde dra slutsatser från ett 
experimentellt känslomässigt engagemang i förhållande till den generella kontexten i den 
sociala situationen i underjordens, liksom till den kollektiva upplevelsen. Den diskursiva 
funktionen, verkade däremot inte vara aktiv när man gick in i en identifikation i dramat som 
gjorde att man tappade orienteringen. Om det däremot fanns en mer förkroppsligad och "pre- 
reflexiv" närvaro i funktion då, hade varit spännande att kunna utforska i en efterföljande 
intervju. Däremot leddes den pedagogiska utforskningen genom reflektion tillbaka till en 
intim kontakt mellan inlevelse och distans, vilket användes för att utmana den egna innovativa 
förmågan till att förhålla sig till sin egen maktlöshet. 
 
Även om man inte enligt Ackroyd (se s. 10) ska träna sig själv och sina studenter till 
skådespelare eller teatermakare, så pekar det som synliggörs i resultatet på att de förmågor 
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och kapaciteter som skådespelaren och andra yrkesroller inom teatern övar sig i, är just de 
som pedagogen i synnerhet och studenterna i allmänhet behöver. Detta för att som ledare 
kunna organisera, leda och hantera en meningsskapande läroprocess som medieras av den 
komplexitet som gestaltandet erbjuder, inte bara för att kunna hantera teaterkonventioner i sig. 
För studenten handlar det om att kunna vara aktivt delaktig i det pedagogiska rum som skapas 
och de lärprocesser som det erbjuder. På ett liknande sätt som skådespelaren och 
teatermakaren, behöver båda parter i olika grad; tillgång till sig själv som ett flexibelt 
instrument. Det innebär också att kunna transformera sig själv, gå bortom sitt jags gränser och 
få tillgång till mer "av sig själv". Det behövs insikter i hur man i olika syften kan använda 
olika nyanser och former av rolltagning och karaktärsgestaltningens. Särskilt behöver man 
som pedagog sig själv som instrument för att reglera relationen mellan lärare och lärande, 
samt att justera lärprocessens kognitiva och affektivt förkroppsligade växelspel. 
 
Resultatet pekar för mig på att det finns all anledning att belysa fler möjliga paralleller, och 
som Ackroyd säger dra nytta av den fördjupning och nyansering av lärarkompetensen, som 
närheten till teaterns alla processer erbjuder. Kanske den dramapedagogiska diskursen då 
skulle nyanseras från att uttrycka sig som att " ... skyddar mot prestationskrav på 
skådespelarinsatser och underlättar fokus på inlevelse och lärande" (s. 6.) till att uttrycka sig 
som att "... använda övning av skådespelarförmåga som en rollmodell och pedagogisk arena 
för att hantera sin egen prestationsrädsla och släppa in sig själv i inlevelse och lärande".  

Metoddiskussion	  
Det var svårt att veta vilken typ av avgränsning som var realistisk för att pröva den här 
analysmetoden. Jag märkte snabbt att det gick att få ut otroligt mycket mer information av 
väldigt små sekvenser, än vad jag föreställt mig. Och när jag i mitten av processen läste 
Ackroyd's (2004) undersökning så insåg jag ännu mer effektiviteten i att fokusera på mindre 
sekvenser. Men jag var också intresserad av att få fram ett spektrum av infallsvinklar, för att 
se om den semiotiska systematiseringen var användbar som hjälpteknik, så därför valde jag 
ändå att ta med lite längre sekvenser. Att göra analyser av mindre sekvenser men med ett 
ännu mer tydligt avgränsat fokus, som t ex, inre förhållningssätt, eller bara olika typer av 
"spelstilar" som lärarollen använder sig av, kan förmodligen vara en fruktsam väg att gå.  
 
Jag tolkar det som att det tydligt och konkret går att använda den här typen av data för att 
synliggöra och identifiera på ett systematiskt sätt vad det är som analyseras i det pedagogiska 
skeendet. Jag tycker att det gick att göra observationen sensitiv till nya aspekter. Tolkningen 
av materialet, kontextualisering med hjälp av teoretiska perspektiv och med information om 
det pedagogiska sammanhang, går att göra till en viss gräns. Här skulle det behövas en 
kombination med t ex intervjuer för att få substans i tolkningarna. Därför stannade jag också 
ofta på nivån av "hypotetiska tolkningar" för att demonstrera hjälpaspekten av analysen. På 
det viset tycker jag att det finns rimlighet i att säga att teatersemiotik skulle kunna vara en 
möjlig hjälpmetod för att utveckla en estetisk baserad forskning.  
 
Här är det också relevant att titta på det som Ackroyd poängterar, att genom att bara tittar på 
konventioner som "funktioner" så döljs det faktum att de är både värderingsimpregnerade och 
används i ett specifikt syfte. Det skulle teatersemiotik också kunna dölja som metod. Att 
belysa med fler perspektiv, särskilt förhållandet mellan konvention och de förmågor och 
kompetenser som används för att realisera dem fördjupar och nyanserar bilden. Likaså det 
inre förhållningssätt som kan vara avgörande för hur kompetensen används och 
konventionerna fungerar. Artikuleringen av vad som händer, vilket var studiens syfte blir 
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tydligare. Men det krävs ändå ett annat sätt att ställa frågan för att synliggöra möjliga 
samband i det som framkommer. En forskningsfråga att vidareutveckla kunde vara att 
undersöka innebörden av att t ex kunna härbärgera dualitet, genom att inte identifiera sig med 
ena sidan av den dramatiska motsättningen i det yttre dramat eller det inre egodramat. Att 
kunna fungera utifrån ett icke självcentrerat scenjag står det i relation till att kunna vara mer 
opartisk och medveten om sina egna förutfattade meningar eller värderingar? Att hantering av 
komplexitet i sig också skulle kunna innebära att det finns en förmåga till att kunna låta fler 
perspektiv samexistera utan att blockera ut varandra är en annan inressant tolkning8 att 
undersöka vidare. Men fokus på komplexitet skulle också kunna dölja det faktum att 
komplexiteten i sig ger utrymme för en större grad av manipulation. Det kräver ett kritiskt 
perspektiv för att synliggöras, även om antydningar till det synliggjorts här. 
 
Att sudda ut gränserna mellan genrer och lägga teaterspråket över den dramapedagogiska 
praxisen, tycker jag i det här fallet tydliggör det som jag hade för avsikt att synliggöra. Det 
kan också som i resonemanget ovan dölja, att synliggörandet av praktiken inte i sig innebär en 
kritisk granskning av den. Konventionernas inneboende begränsningar och oreflekterade 
användning problematiseras i den teoretiska bakgrunden. Delvis tycker jag att det gick att 
tydliggöra vilket verkningsmedel konventionerna fick i situationen. Kunskapen om de 
"invanda" Stanislavskij- och Brechtinspirerade är mer medvetandegjord inom teorin och 
praktiken. Däremot är det fortfarande ett spännande frågetecken för mig hur man kan 
synliggöra de kvaliteter som de nyare konventionerna eller växelverkan mellan de bidrar med, 
och om de förstärker en mer kritiskt medveten praktik? Den här metoden kan registrera att de 
används, men återigen behövs förmodligen intervjuer för att ge substans åt det som kan lyftas. 
 
Jag hade som föresats att använda mina tränade analys- och praktikglasögon och samtidigt 
skapa en transaktion mellan min subjektiva erfarenhet och tränade perception och den 
objektifiering som systematiseringen kräver. Jag tycker att det har fungerat på ett intressant 
sätt. Jag blev mycket uppmärksam på övergången mellan analys och tolkning. En svag sida 
hos teatersemiotikens är att alla tecken hur kontextualiserade de än är, kan ge upphov till flera 
tolkningar. Det är därför lätt att blanda ihop associativa möjligheter med ett faktum för hur det 
är. Detta inspirerade till vaksamhet och nykterhet i tolkningsakten, samtidigt som det gör den 
mer transparent och mångtydig. Jag tycker att resultatet exemplifierar både styrkan och 
potentialen, men också begränsningarna i de metoder som använts i uppsatsen. Jag tycker mig 
ha använt en noggrannhet som gör att det går att ha tillförlit till det som framkommit. 
 
Att använda fler parallella perspektiv tycker jag fungerade både distanserande och 
systematiserande i förhållande till den subjektivt tränade observationsförmågan. I viss mån 
kan den transaktiva kvalitén speglas i den teorigenerering snarare än teoribekräftelse, som 
skedde i förhållande till att relationen mellan inre förhållningssätt och yttre konventioner 
artikulerades, liksom i exemplen ovan. Att teatralt genomsyrade aktiviteter bär på potentialen 
att öva transaktiva förmågor och därmed utveckla estetiskt baserad forskning, tycker jag 
studien exemplifierar, oavsett i vilken grad jag har lyckats att applicera det. 

                                                
8 Att härbärgera dualitet och hantera komplexitet uppmärksammas i en artikel Contemplative and 
Transformative Pedagogy av Zajonc (2006) som viktiga förmågor för att kunna medverka till konstruktiva 
konfliktlösningar och toleranta världsbilder där vi lära oss att samexistera genom att låta dramats spänning 
härbärgeras inom oss, snarare än trappa upp olika former av konflikter och motsättningar i det yttre. 
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Bilaga	  1	  och	  2	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figur 1. Teatern tecken enligt Kowzan (Heed 2002 s. 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Figur 2. Teaterns koder och kanaler enligt Pfister (Heed 2002 s. 35) 
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I första steget sker en analys och identifiering av konventioner och komponenter med hjälp de 
teoretiska och praktiska perspektiven i iscensättningen, framför allt perspektiv 1. 
 
Därefter identifieras förmågor och kompetenser som används för att realisera konventionerna 
och iscensättningen, framför allt med perspektiv 1 och två, men de kontextualiseras också 
med helhetssammanhanget inom hela rutan. 
 
På samma sätt identifieras, framför allt med hjälp av perspektiv 3, de inre förhållningssätten 
och dess kvaliteter som står i relation till hur konventioner, förmågor och kompetenser 
aktualiseras. Det sker också en helhetsanalys som använder sig av hela rutans sammanhang. 

Bilaga 2 
Arbetets övergripande fråga är hur dramapedagoger använder och hanterar komplexiteten i en interaktiv, 
gestaltande och meningsskapande undervisningsform. Den besvaras genom följande analysgång av två 
observerade scener ur "praktiken". Identifiering, Analys och Kontextualisering av sambanden mellan 
rutorna med hjälp av teoretiska perspektiv som: 
1) Teatersemiotik som teoretisk utgångspunkt, men framför allt som hjälpmetod för systematisering av 
den gestaltande polyfonin av tecken och koder. 
 
2) Teoretiska och praktiska perspektiv på teater- och dramapedagogiska konventioner och kompetenser, 
som koder i teatral- och dramapedagogisk iscensättning 
 
3) Teoretiska och praktiska perspektiv på skådespelarträning och kompetens för att aktualisera och 
realisera konstnärliga/pedagogiska konventioner, avsikter och mål. 
 

Pedagogiska 
avsikter och 
sammanhang 
Värderingar, 
ideologier och syn 
på kunskap och 
lärande  

Det didaktiska 
skeendets 
iscensättning 
Pedagogiska 
arenor för olika 
typer av 
lärprocesser 

Pedagogiska mål  

Konventioner och 
komponenter i 
iscensättningen 

Kompetenser och 
förmågor som övas eller 
behövs för att realisera 
och aktualisera 
pedagogiska avsikter 
genom användningen av 
konventionerna 

Inre förhållningssätt 
och dess olika 
kvaliteter som verkar 
genom kompetenser, 
förmågor och 
konventioner 


