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ABSTRACT 
 

Studiens övergripande syfte är att problematisera gränsen mellan privat och gestaltad roll. 

Syfte är vidare att studera hur deltagarna vid ett antal observationstillfällen upplever arbetet 

med gestaltade karaktärer och hur detta upplevs ge kunskaper för dem som privatpersoner. 

Studien är inspirerad av etnografisk teoribildning och använder sig av observationer och 

intervjuer som undersökningsmetod. Under en termin har en drama-/teatergrupp följts under 

gruppens arbete inför en teaterföreställning. Slutsatsen av studien är att rollgestaltning på 

scenen rymmer både fysiska förändringar hos aktören, men också mer subtila inre 

förändringar. Det är också tydligt inom studien att yttre förutsättningar för gruppen påverkar 

arbetet med rollgestaltning. 
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1. INLEDNING 

Under C-kursen i dramapedagogik vid Högskolan i Gävle HT 2011 var en av uppgifterna att 

göra en deltagande observation och tolka observationen utifrån den etnografiska metoden. Jag 

valde att göra observationen på en grupp som jag känner sedan tidigare. Observation gjordes 

inom ett av mina favoritområden, i gränslandet mellan dramapedagogik och teater. 

Observationstillfället bjöd bland annat på en kaosimprovisation med alla gruppens deltagare 

på scenen samtidigt. Frågorna hopade sig i mitt huvud: Vad är det som gör att vi (publiken) 

ser vissa karaktärer på scenen? Hur kan vi avgöra om en person på scenen är privat eller ”i 

roll”. Frågorna fortsatte växa och när jag läste Gallagher (2006) väcktes funderingar kring hur 

pedagoger och deltagare förstår det dialektiska sambandet mellan det som upplevs som 

rollspel och det som upplevs som vanligt klassrumsbeteende. Enligt Gallagher finns det ett 

närmast intertextuellt förhållande mellan de olika rollerna, den så kallade riktiga rollen, den 

roll som kan beteckna varje människa som privatperson, och den spelade, gestaltade rollen i 

drama. Som pedagog ser jag att något händer med individen på scenen, men vad är det 

egentligen som händer? Utifrån denna min inledande observation väcktes en tanke om hur 

andra ser på relationen mellan den privata och den gestaltade rollen och hur skulle denna 

relation kunna problematiseras, studeras och analyseras.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 SYFTE 

Studiens övergripande syfte är att problematisera gränsen mellan privat och gestaltad roll. 

Syfte är vidare att studera hur deltagarna vid ett antal observationstillfällen upplever arbetet 

med gestaltade karaktärer och hur detta upplevs ge kunskaper för dem som privatpersoner. 

Föreliggande studie kan därför ses som ett utforskande av hur relationen kan beskrivas och 

förstås till förmån för ett didaktiskt användande. 

2.2 FRÅGEBATTERI 

Etnografiska studier inleds vanligtvis med många frågeställningar, ett så kallat frågebatteri, 

som under studiens gång omformas till det slutliga undersökningsproblemet (Kullberg, 2004). 

Studien kommer att utgå från ett flertal frågeställningar, ett frågebatteri anpassat till studiens 

omfång, vilka kommer att diskuteras och exemplifieras genom den information som 

informanterna, d.v.s. deltagarna i den observerade drama-/teatergruppen samt gruppens 

ledare, gett vid intervjuerna och observationstillfällena. Följande frågeställningar har därför 

blivit vägledande för studien: 

 

 Anser den intervjuade pedagogen att olika dramapedagogiska metoder hjälper 

deltagarna att gestalta en roll?  

 Anser den intervjuade pedagogen att hon kan avgöra när en deltagare är i privat roll 

eller gestaltar roll?  

 Anser de intervjuade deltagarna i gruppen att olika dramapedagogiska metoder hjälper 

dem att gestalta en roll?  

 Anser de intervjuade deltagarna att kunskap om att gestalta en roll kan spilla över 

på/ge konsekvenser för den egna, privata rollen?  

 Anser de intervjuade deltagarna i gruppen att de är medvetna om när de är i privat roll, 

eller gestaltar en roll?  

 Vad är det som gör att jag som observatör vet om personen på scenen är i roll eller ej? 

2.3 ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan gränsen mellan gestaltad och privat roll beskrivas och förstås? 
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3. BAKGRUND 

I studien förekommer några centrala begrepp som syfte och frågeställningar kretsar kring. I 

denna del behandlas definitioner och förklaringar kring dessa begrepp samt tidigare forskning 

inom drama. 

3.1 DRAMAPEDAGOGIK 

- ”Vad jobbar du med?” 

- ” Jag jobbar med dramapedagogik.” 

-”  Jaha, så du håller på med teater och sånt?!” 

 

Ungefär så kan en konversation om ämnet dramapedagogik börja, för begreppen 

dramapedagog och dramapedagogik är inte självklara. Att dramapedagogik dessutom kan 

benämnas med många andra begrepp som t.ex. pedagogiskt drama, dramakommunikation, 

skapande dramatik, sociodrama, psykodrama och kort och gott drama, gör inte begreppet 

enklare att förstå för en utomstående, men det komplicerar också för de som befinner sig inom 

fältet. Ordet drama har i sin tur även det flera olika betydelser. Järleby (2005) refererar till 

ordet drama i betydelserna handling, dramatisk händelse, skrivet dramatiskt verk eller en 

pedagogisk metod med teatrala verktyg. I studien avses drama i bemärkelsen pedagogisk 

metod, vilket innebär att båda begreppen, drama och dramapedagogik används. Drama är en 

pedagogisk metod med teatrala verktyg (Järleby, 2005). Det skulle dock kunna vara lika 

görligt att argumentera för att teater innehåller dramapedagogiska verktyg. Dessa två områden 

ligger varandra nära och är ofta sammanlänkade, men båda har egna karaktäristiska drag som 

gör dem unika. Vilka dessa drag är kommer att återkomma längre ned i texten. 

 

”Dramatic activity is a process of engaging with something outside oneself using an ’as if’ 

mental set in order to activate, sustain or intensify that engagement.”(Bolton, 1986, i Davis, 

D. & Lawrence, C, 1986, s. 19). Bolton erbjuder en definition som ett försök att ringa in en 

process, en riktning och ett syfte i aktiviteten drama. Boltons definition kan tyckas vara en 

målande beskrivning av vad drama innebär både som aktivitet och som upplevelse, men den 

fångar ändå in något av en essens inom aktiviteten drama där helheten står i fokus. 

 

Sett utifrån de fyra dramapedagogiska perspektiv som Sternudd (2000) definierat, det 

konstpedagogiska, det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiskt 

lärande perspektivet ryms den föreliggande studien inom det konstpedagogiska perspektivet.  
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Det konstpedagogiska perspektivet är förankrat i den så kallade crative dramatics-rörelsen. 

Denna rörelse utvecklades ungefär samtidigt i USA och Sverige under 1940-talet. I USA var 

det Winifred Ward som stod för pionjärarbetet och i Sverige Elsa Olenius med sin verksamhet 

Vår Teater. Inom Vår Teater arbetade Olenius för att aktivera barn i sitt eget skapande genom 

litterära texter och därmed levandegöra det etiska innehållet (Erberth & Rasmusson, 1996). 

Målet inom det konstpedagogiska perspektivet är styrande framför metoden. Målen fångar 

upp individens kreativitet och konstnärliga expressivitet. Teatern som metod är dominerande 

för att utveckla individens förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form. En delaspekt av detta 

perspektiv är en förståelse för mänskliga relationer och vad som sker i mötet mellan 

människor. Individen utvecklas enligt detta synsätt genom att använda alla sina resurser i 

form av sinnen, känslor, tal, rörelse och ljud (Sternudd, 2000). 

 

Erberth & Rasmusen (1996) påtalar betydelsen av ett långvarigt dramaarbete som uppmuntrar 

till självständigt tänkande och kreativitet. Sternudd (2000) stöder deras tankegångar och 

menar att fokus på den kreativa uttrycksformen inte står i motsats till goda psykologiska och 

sociala effekter. Läroprocessen inom det konstpedagogiska perspektivet består av en 

inledningsfas som väcker fantasin och skapar en kroppslig och sinnlig öppenhet. Sedan följer 

en ageringsfas där en text eller ett tema ges en konstnärlig gestaltning. Sist kommer en 

bearbetningsfas där ageringen står i fokus, både den verbala och icke-verbala. Gruppens 

gemensamma uttryck och den enskilde elevens personliga uttryck bearbetas parallellt. Genom 

att delta i en förställning får elevernas arbete ett värde genom publikens uppskattning och 

därmed en stärkt självkänsla. 

 

Inom dramapedagogiken har improvisationen en central roll och utgör även grunden till det 

arbete den observerade gruppen i denna studie utför. I detta måste pedagogen använda list för 

att på så sätt locka eleverna att tro att innebörden i arbetet är oviktigt, att innebörden tar hand 

om sig själv. På samma sätt utvecklas fantasin. Genom att tala om för eleverna att de inte är 

sina fantasier och inte kan hållas ansvariga för vad deras fantasier hittar på med dem lär de sig 

till slut att släppa kontrollen. När eleverna så småningom förstår sambandet kommer de att 

kunna återerövra kontrollen över sina fantasier med en uppfattning av dem själva som bättre 

överensstämmer med vilka de är (Johnstone, 1985). 
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3.2 TEATER 

Gränsdragningen mellan vad som är drama och vad som är teater är inte alltid solklar. Drama 

är ofta en ingång till teater och även ett verktyg i teatern. Järleby (2005) beskriver teater som 

en rituell handling, en gestaltning och tolkning av en text med ett budskap eller en uttydbar 

berättelse. Teater är något som föds i ögonblicket i en relation mellan aktören, åskådaren och 

rummet för att sedan dö och återuppstå igen. 

 

Vestin (2000) har en liknande definition av teater: ”Teater är gestaltning av liv, av aktörer, 

inför publik, här och nu.” (Vestin, 2000. s.9). Vestin utvecklar varje del av sin definition på 

följande sätt. Gestaltning av liv innebär att det alltid är människans liv som är det centrala 

ämnet inom teatern. Av aktörer innebär att aktörerna på scenen är människor och att de 

uttrycker sig med kropp och röst. Inför publik innebär att publiken samlas på en speciell plats, 

vid en speciell tid och att det finns en överenskommelse av hur teaterhändelsen ska gå till. 

Här och nu innebär att själva mötet mellan aktör och publik bara kan ske just här och just nu. 

Inom teatern finns också en fiktionsnivå som innebär att handlingen som utspelar sig på 

scenen mycket väl kan äga rum i en annan tid, på en annan plats än den plats och den tid där 

aktörer och publik befinner sig. 

3.3 FÖRHÅLLANDET DRAMAPEDAGOGIK – TEATER 

Drama och teater i utbildningssammanhang har genom historien betraktats som förlösande för 

personlighetsutveckling och träning av hela människan. En holistisk lärandeprocess där 

förstånd, kropp, känsla, handling och fantasi beaktats (Järleby, 2005). 

 

Likheten mellan drama och teater menar Järleby (2005) består i att båda fenomenen arbetar 

med en ”som-om-situation” och båda har agerandet som central punkt. Skillnaden består i att 

teater är publikanpassad medan drama inte använder sig av publik. Järleby framhåller dock att 

detta är en sanning med modifikation eftersom man inom drama ofta använder sig av olika 

typer av uppspel där andra medlemmar inom gruppen agerar publik.  

 

Den verksamhet jag utgått från i mina observationer har dramapedagogik som grund men 

använder sig också av teatern som uttrycksmedel. Uppspel inom gruppen tillhör vardagen för 

deltagarna och i de flesta fall förekommer någon typ av teaterföreställning inför publik inom 

loppet av ett läsår.  



8 

 

3.4 ROLL 

Roll är även det ett ord som kan ha skiftande betydelser beroende på sammanhanget det 

används i. I mina observationer skriver jag om två olika typer av roller, den privata rollen och 

den gestaltade rollen.  

 

Ordet roll kommer från det latinska ordet rotula som betyder liten rulle, ett manus på ett 

pergament. Ordets ursprung kommer från teatern och beskriver skådespelarens roll som styrs 

av ett manus med hjälp av dialog och handlingar (Nilsson, 2005). 

 

Ytterst skulle detta kunna beskrivas som att vi upptäcker oss själva genom att spegla oss i den 

andre (Järleby, 2005). När en människa utsätter sig för möten lockar hon fram sina egna 

reaktioner och lär då känna sig själv, sin privata roll. Courtney (1995) menar att vi från tidig 

ålder lär oss förstå och se skillnaden mellan det verkliga och det verkligas representation och 

medge att båda existerar. Till exempel förstår ett litet barn skillnaden mellan att vuxen låtsas 

vara farlig eller att en vuxen är farlig på riktigt. 

 

3.4.1 PRIVAT ROLL 

Privata roller kan beskrivas som en personlig framtoning och en yttre form som kännetecknar 

en människa inför en annan. Inom denna form har vi dock olika roller även i privatlivet, t.ex. 

rollen av barn, förälder, elev etc. (Järleby, 2005). Vi lär oss med andra ord olika roller genom 

att vi instinktivt studerar och imiterar andra människor redan som spädbarn.  

 

Våra privata roller kan sägas fylla minst tre funktioner. De skapar en struktur och 

arbetsfördelning, de ger oss förutsägbarhet och trygghet och de bidrar till en gruppidentitet 

(Nilsson, 2005). I likhet med Järleby (2000) beskriver Nilsson (2005) våra sociala roller, t.ex. 

förälder, lärare, elev som roller som ger oss etiketter som berättar för oss vad som passar inom 

ramen för en viss roll. Courtney (1995) menar att det moderna livet av idag kräver fler roller 

av oss människor än tidigare. Livet har blivit mer och mer fackindelat och därmed har våra 

roller i de olika situationer vi försätts i blivit mer skilda från varandra och vi människor har 

mindre kontakt med det hela jaget. Courtney exemplifierar detta med den stereotype 

byråkraten som inte kan hantera människors flexibilitet i sin arbetsroll, när denna flexibilitet 

går utanför det byråkratiska regelverket. 
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Våra privata roller bär vi alltid med oss och de är därmed grunden till och förutsättningen för 

att gestalta roll. 

 

3.4.2. GESTALTAD ROLL 

En gestaltad roll är en roll som aktören tar på sig för att förmedla ett budskap till publiken. 

Den gestaltade rollen kan ha mycket eller lite gemensamt med den privata rollen.  

 

Way (1967) beskriver den tidiga rollgestaltningen som en gestaltning som innefattar ingen 

eller nästan ingen medveten rollgestaltning i betydelsen att vara andra människor. I stället 

består gestaltandet mest i att vara sig själv i situationer som är olika ens egna, vardagliga 

situationer. Drama har som mål att medvetet skapa rollgestaltningar, den gestaltade rollen ska 

vara en medveten handling gjord av den som gestaltar. Way menar att den medvetna 

rollgestaltningen kommer först i de tidiga tonåren. Då övergår gestaltningen till att vara 

symboliska roller, där verkligheten snarast återges genom situation och omständighet och inte 

genom rollkaraktärisering. I det stadiet menar Way, kan eleverna träffa rätt i porträtterandet 

men detta ska inte förväxlas med medveten rollgestaltning. Förmågan att karaktärisera växer 

fram, denna process har Way delat in i fyra steg. I första steget utforskas gestalter i den inre 

fantasivärlden, detta sker omedvetet och intuitivt. I andra steget utforskas gestalter både ur 

fantasivärlden och ur verkligheten i stort sett omedvetet. I tredje steget börjar intellektuella 

överväganden kring roll att ta form. Trevande försök görs för att utforska orsakerna till och 

effekterna av rollens handlingar. I fjärde steget är rollskapandet avsiktligt och medvetet. Den 

gestaltade människans inre motiv utforskas. 

 

Courtney (1995) beskriver den fiktiva rollen som en ”som-om-situation” där den gestaltande, 

privata människan och den gestaltade rollen är två personer i en. Masken och ansiktet är en 

metafor av sig själv.  

 

Bolton (1984) menar att drama, eller det han kallar det dramatiska spelläget, kräver att barnen 

är sig själva men att de fungerar på ett sätt som situationen kräver av dem. Situationen kan 

t.ex. kräva att de ska uppträda auktoritärt eller underlägset och rollen de spelar kan vara en 

premiärminister eller en arkeolog. Det barnet gör för att anpassa sig till situationen i dramat 

bör uppfattas som funktionellt på samma sätt som de anpassar sig till olika roller i det verkliga 

livet. Det är inte aktörens skicklighet, utan skickligheten att fungera med ett mått av mogenhet 

som roller i det verkliga livet inte kräver. 
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Inom den dramatiska rollen imiterar vi, precis som inom den privata (Järleby, 2005). Inom 

den dramatiska imitationen förstorar och förtydligar vi karaktäristiska drag från den verkliga 

eller tänkta förebilden till den roll som gestaltas. Den gestaltande personen använder sitt eget 

material i forma av kropp, känslor och sinnesförnimmelser och smälter samman dessa med 

rollgestaltens, den fiktiva rollen. Järleby (2005) understryker att en gestaltning i ett 

teatersammanhang inkluderar någon typ av mask eller kostym för att förstärka rollen. 

Inom drama är det i stället den egna kroppen och rösten som är grunden till den gestaltade 

rollen. Detta förstärks ibland genom mask eller kostym, men inte alltid. 
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4. METOD 

4.1 ETNOGRAFI 

Studien är inspirerad av etnografisk teoribildning med inriktning mot pedagogik. Centralt i 

studien är en drama-/teatergrupps arbete med rollgestaltning som kulturellt fenomen. Studiens 

tyngdpunkt ligger på gruppen som helhet, ej på den enskilda individen. Studiens ämnesval 

och form lämpade sig väl för att utforska det etnografiska skrivandet närmare. Kullberg 

(2004) tillskriver en god etnografisk forskare och även en god lärare tre övergripande 

egenskaper. Teorimedvetenhet, metodmedvetenhet och fantasi. Det innebär i praktiken att 

forskaren ska vara väl förtrogen med etnografin både som teori och metod och använda sin 

fantasi för att kunna sätta sig in i de studerades situation och se nya mönster. Jag finner de tre 

egenskaperna som Kullbergs pekar ut att vara en god vägledning både som pedagog och som 

forskare.  

 

Kullberg (2004) beskriver vidare etnografin som ett äventyr och det etnografiska lärandet som 

en resa. Föreliggande studie skall utifrån denna teoretiska ingång ses som en resa tillsammans 

med deltagarna i den observerade gruppen. Deltagarna reser mot en föreställning, jag reser 

mot en större förståelse av det dramapedagogiska begreppet roll.  

 

Den etnografiska forskningen är till sin art explorativ (utvecklande), induktiv (upptäckande) 

och kontextuell (sammansatt). Det innebär att forskningens olika delar är integrerade med 

varandra och med helheten. Fenomen undersöks i sina naturliga miljöer med fokus på 

förändrande processer (Kullberg, 2004).  

 

Inom etnografisk och kvalitativ forskning talar man om triangulering. Inom etnografin 

förekommer termen främst i samband med etnografisk metodologi och analys. Forskningen 

liknas vid en karta där man navigerar med hjälp av landmärken. Används ett landmärke vet 

forskaren endast sin egen position och i vilken riktning man bör bege sig. Används två 

landmärken vet man sin position och får en skärningspunkt gentemot vilken resultaten kan 

diskuteras och exemplifieras (Kullberg, 2004). Trost (2010) beskriver triangulering som att 

flera sorters forskningsmetoder används för att få svar på forskningsfrågorna. T.ex. kan detta 

göras genom att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder eller att en och samma 

forskningsstudie använder sig av flera olika kvantitativa eller kvalitativa delmetoder. Jag har i 
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denna studie valt att använda både observation av intervjuer för att på detta sätt få svar på 

forskningsfrågorna från flera håll. 

4.2 KVALITATIV FALLSTUDIE 

Fokus i en etnografisk fallstudie ligger i att kvalitativt studera olika så kallade fall, case. Ett 

fall består av en situation vars innehåll berättas, beskrivs, analyseras och tolkas (Kullberg, 

2004). Denna studie är en fallstudie och är därmed kvalitativ till sin natur. Jag har följt en 

drama-/teatergrupp hela vägen från att de påbörjade arbetet med en teaterföreställning och 

fram till uppspel. Enligt Trost (2010) är en kvalitativ studie rimlig om frågeställningen 

handlar om att förstå och hitta mönster. Frågeställningarna i denna studie kretsar därför 

omkring gränsdragningen mellan en privat roll och en gestaltad roll. Jag vill genom detta söka 

kunskap om skeendet hos deltagaren/aktören där det privata och det gestaltade möts.  

 

Widerberg (2002) menar att all kvalitativ forskning är berikande genom att det är analyserna 

som är det centrala för studierna. Forskarens egna upplevelser föder kreativitet som i sin tur 

leder till nya upptäckter.  

 

Trost (2010) utgår från ett symboliskt interaktionistiskt synsätt. Enligt detta synsätt deltar vi i 

ständigt pågående processer, vi gör, vi agerar och vi är aktiva. Vi kan därmed förvänta oss att 

en och samma person kan ge olika svar på samma fråga vid olika tillfällen eftersom vi hela 

tiden utvecklas. Sett från en kvalitativ synvinkel är det just processen och förändringen som är 

intressant att studera. Vid en kvalitativ studie är det alltså inte det konstanta som ger studien 

validitet och reliabilitet utan förändringsprocessen. 

 

När jag observerar en grupp som genomgår en process genom skapandet av en 

teaterföreställning så är förändringen oundviklig och till och med önskvärd. Informanternas 

utveckling och nya kunskaper är det som studeras, sker ingen utveckling kommer inte 

informanterna att komma till nya insikter i processen. 

4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Informanterna i studien är minderåriga vilket kan skapa problem både vid observationer och 

vid intervjuer. Trost (2010) poängterar att informanter alltid ska ge sitt samtycke till att 

medverka i en studie. När det gäller minderåriga ska även föräldrar ge sitt samtycke, eller vid 

enklare fall en ansvarig för informanterna, t.ex. en ledare eller lärare. Jag har gjort 
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bedömningen att föräldrar i detta fall ej behövt ge sitt samtycke för informanternas 

deltagande. Jag har gjort bedömningen att denna studie är av enklare och har därmed bett 

gruppens ledare och deltagare om samtycke att vara informanter i denna studie. Grunden till 

detta beslut ligger i att jag har god kännedom om gruppen och dess medlemmar. Jag har också 

diskuterat beslutet med gruppens ledare. Observationerna samt den genomföra gruppintervjun 

syftar till att problematisera gränsdragningen mellan privat roll och gestaltad roll. Jag har 

dock inget intresse att gå in i de enskilda informanternas privata sfär. När jag observerar tittar 

jag på yttre tecken som visar att en informant gått från att vara privata till att gestalta. Även 

frågeställningarna i intervjun är av denna art.  

 

Gruppens deltagare tillfrågades om att delta i studien innan första observationstillfället. Hela 

gruppen informerades samtidigt och alla hade möjlighet att ställa frågor, vilket de också 

gjorde. De flesta frågor handlade om hur denna typ av studie görs och varför. Förutom att få 

möjlighet att ställa frågor vid det gemensamma informationstillfället fanns också möjlighet att 

ställa enskilda frågor vid ett senare tillfälle, direkt till mig eller via e-post och telefon. Alla 

deltagare i gruppen var positiva till att delta i studien. Gruppen informerades om studiens 

syfte, vad det innebär att vara informant, att jag som forskare har tystnadsplikt och ett ansvar 

att behandla all information konfidentiellt. Vid intervjutillfället informerades ytterligare en 

gång om vilka regler som gäller vid en forskningsstudie, att deltagande är frivilligt, att jag och 

alla som deltar i intervjun har tystnadsplikt samt att alla har rätt att avbryta intervjun (Trost, 

2010) menar att endast nödvändig information ska ges till informanterna innan 

intervjutillfället. Den information informanterna fått innan studien startades har till största del 

handlat om hur en studie utförs inte om studiens innehåll. Eftersom informanterna i denna 

studie är unga och därför inte har någon egen erfarenhet av högskolestudier har denna typ av 

information varit nödvändig.  

4.4 OBSERVATIONER 

Jag har valt att välja ut ett antal observationstillfällen där rollarbete i gruppen stått i fokus. Det 

betyder t.ex. att jag valt att inte observera när gruppen haft så kallade tekniska genomdrag där 

in- och utgångar tränats och ljud och ljud anpassats till föreställningen. Observationerna har 

haft fokus på den konstnärliga gestaltningen av den gestaltade rollen. 

 

Dewey (2007) menar att vi automatiskt börjar observera det vi granskar i det ögonblick vi 

börjar reflektera. Vissa av dessa observationer gör vi medvetet med våra sinnen medan andra 
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observationer sker med hjälp av minnen från tidigare observationer. Jag har sedan tidigare en 

relation till den grupp jag observerar. Sett ur Deweys perspektiv betyder det att jag 

automatiskt kommer att gå tillbaka till tidigare observationer jag gjort och med hjälp av mina 

minnen ha möjlighet att göra analysen så mångfacetterad som möjligt utifrån det jag ser här 

och nu.  

 

Kullberg (2004) menar att det inte går att observera allt som sker under ett 

observationstillfälle. Mångfalden i det som sker är helt enkelt för stor. Kullberg förespråkar 

the critical incident strategy, kritiska händelser, som utgångspunkt för observationer. Det 

innebär att forskaren hela tiden är beredd att anteckna och/eller spela in det som sker när 

skeendet avviker från det normala. Del relation jag har till den observerade gruppen sedan 

tidigare är till en stor hjälp när jag utgår från kritiska händelser. Jag har en uppfattning av vad 

som kan betecknas som normalt i både i gruppen och hos den enskilde informanten och jag 

kan därmed lätt avgöra vad som är avvikande.  

4.5 OBSERVATÖRENS ROLL 

Jag hade redan innan studien inleddes en relation till den grupp som studeras, så även med 

gruppens ledare. Under studiens gång kom jag även att ingå som en del av gruppen i form av 

aktör på scenen p.g.a. yttre omständigheter. Tanken från start var alltså att jag skulle kunna 

observera gruppens arbete med roll i form av att vara ett stöd till gruppens ledare. Sedermera 

kom jag delvis att bli en del av gruppen. 

 

Både Gallagher (2006) och Bacon (2006) lyfter fram forskarens eget deltagande som centrala 

för att förstå skeenden hos de studerade. Gallaghers (2006) beskrivning av kritisk etnografisk 

forskning säger att etnografen alltid utgår från sin egen position i det hon studerar. Gallagher 

anser att målet för etnografisk forskning inte är att observera mer. Istället ska observationen 

ses i kontext av interaktion med den studerade gruppen. Bacon (2006) menar att ett 

dramapedagogiskt förhållningssätt till det undersökta berikar forskaren med förståelse genom 

eget deltagande i skeendet istället för att endast reflektera över situationen.  

 

Sett utifrån Gallaghers (2006) och Bacons (2006) perspektiv är mitt eget deltagande i gruppen 

avgörande för att verkligen förstå vad som sker i gruppen. Genom att jag själv varit med i alla 

delar av gruppens arbete har jag bättre kunnat sätta mig in i hur gruppen upplever och förstår 

skeendena i det jag observerar. Jag har hela tiden varit medveten om min egen position i 
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relation till den studerade gruppen, både vad gäller min förståelse för gruppen och hur jag 

som stödledare också kan påverka olika skeenden. 

4.6 INTERVJU 

Inom den etnografiska terminologin talar man om formella och informella intervjuer. Där 

formella intervjuer betecknar djupintervjuer och där informella intervjuer betecknar samtal  

(Kullberg, 2004). Jag har använt mig av formella intervjuer med informanterna men också av 

informella intervjuer, eller samtal, med den observerade gruppens ledare. Tankegångar och 

frågeställning som varit centrala för studien har ofta uppkommit i samtal direkt efter gruppens 

träffar och har därmed vävts in i observationerna. 

 

4.6.1 GRUPPINTERVJU 

För att få ytterligare material till analysen, utöver observationerna valde jag att göra en 

gruppintervju med deltagarna i drama-/teatergruppen. Denna intervju gjordes mot slutet av 

observationstiden då arbetet med den gestaltade rollen hade kommit en god bit på väg.  

 

En forskningsintervju strävar efter att förstå, inte att bedöma vad som är bra och dåligt (Trost, 

2010). Trost (2010) poängterar även att det finns etiska dilemman med just gruppintervjuer då 

tystnadsplikten som gäller mellan forskare och informant kan vara svår att hålla vid en 

gruppintervju. Som forskare kan jag inte kontrollera vad informanterna säger när de går 

utanför rummet. Dock kan en gruppintervju ge utrymme till interaktion mellan informanterna 

som ger större insikt och är lämplig för att samla informanternas idéer och erfarenheter. Som 

forskare är det viktigt att skapa ett förtroende bland informanterna i gruppen och stötta så att 

alla får tillfälle att uttrycka sig utan att ångra det som sagts under intervjun. 

 

Då jag följt dessa informanter under en längre tid har jag gjort bedömningen att en 

gruppintervju är mer fördelaktig än enskilda intervjuer. Ämnet är inte av en art som inkräktar 

på den privata sfären. Även om intervjun handlar om både den gestaltade och den privata 

rollen så ligger fokus på skiljelinjen mellan dessa båda roller, inte vad rollen i sig innebär. 

Informanterna som utgör gruppen är dessutom så pass trygga och öppna med varandra att 

samtal i grupp, i andra sammanhang, har en positiv effekt. Gruppens deltagare har en relativt 

jämn rollfördelning sinsemellan där alla får komma till tals. 
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Jag har valt att spela in intervjun för att på detta sätt kunna ta tillvara de fördelar som Trost 

(2010) tar upp med bandat material. Materialet blir tillgängligt för flera genomlyssningar och 

därmed är det lättare att lägga märke till tonfall och ordval som kan beaktas i analysen. Det 

ger också större möjlighet till ett aktivt lyssnande under intervjutillfället där anteckningar kan 

hållas till ett minimum.  

 

Inspelningen har genomförts med inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Med tanke på 

informanternas ålder och vana av mobilanvändning är det inte sannolikt att en telefon kan ses 

som ett störande moment. Det inspelade material har lagts över på en dator och intervjun har 

transkriberats inför analysen. Den inspelade intervjun har raderats från mobiltelefonen. En 

mobiltelefon är visserligen enkel att använda i inspelningssynpunkt, men den tillhör också en 

vardag där det finns risk att mobiltelefonen och därmed det inspelade materialet tappas bort 

eller stjäls. Med hänsyn till informanterna var det därför nödvändigt att det inspelade 

materialet raderades. 

 

4.6.2 DJUPINTERVJU 

I samband med den första observationen som gjordes till observationsuppgiften genomfördes 

en intervju med gruppens ledare. Intervjun finns med som ytterligare ett underlag till analysen 

i studien.  

 

Stukát (2011) menar att materialet blir mer intressant ju större utrymme den intervjuade 

personen får. Detta gör å andra sidan materialet mer svårgreppbart inför en analys. I den 

intervju som gjordes i samband med den första observationen var materialet visserligen inte 

särskilt omfattande i tid, men den fria formen gav många uppslag till analys. Även denna 

intervju spelades in och transkriberades. 

4.7 DEN OBSERVERADE GRUPPEN 

I denna studie har jag följt en drama-/teatergrupp som träffas en gång i veckan under 

skolterminerna och bygger på frivilligt deltagande utanför skoltid. Gruppen har under 

vårterminen 2012 arbetat med en teaterföreställning som bygger på en klassisk saga. Utifrån 

sagan har gruppen fått diskutera olika läsarter och sedan välja en läsart att fortsätta jobba med. 

Läsarten som valdes var: ”Vem kan man lita på?”. Denna läsart låg till grund för 

improvisationer i gruppen som i sin tur låg till grund för ett stolpmanus skrivet av gruppens 

ledare. Ett stolpmanus är som ett skelett. Alla viktiga skeenden i föreställningen finns med 
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men dialogen improviseras fram och det finns stort utrymme för deltagarna att utveckla 

manuset med fler vändningar inom ramen för de skeenden som finns i stolpmanuset.  

 

Den observerade gruppen bestod i början av vårterminen av nio deltagare, efter det andra 

observationstillfället var fem deltagare kvar i gruppen. Alla deltagare är tjejer i de tidiga 

tonåren.  

 

Observationer har gjorts vid sex tillfällen där passens fokus har legat på rollarbete. Fem av 

observationerna har gjorts i och runt den lokal som gruppen träffas i varje vecka. Ett stort rum 

som drama-/teatergruppen har till sitt förfogande och som för ändamålet är svartmålat på 

väggar och i tak. En del av rummet har en tjock matta som utgör scengolv, kring mattan finns 

även två svarta draperier som kan flyttas runt beroende på hur rummet används.  

 

Den sjätte observationen gjordes under en teaterdag där teatergrupper från flera olika håll 

träffades och spelade upp sina föreställningar för varandra. Teaterdagen hölls i en 

grannkommun så den observerade gruppen fick prova på en, för dem, ny lokal med nya 

förutsättningar. I denna lokal, också svartmålad, var scengolvet av trä, en fast gradäng med 

publikplatser och ett scenljus fanns också. När teaterdagen gick av stapeln var den 

observerade gruppens föreställning inte helt färdigarbetad så uppspelet var en så kallad 

publikrepetition. Hela föreställningen kördes från början till slut och publiken var informerad 

om att gruppen inte hade arbetat klart föreställningen ännu och att de inte spelat denna 

föreställning inför publik tidigare. 

 

Som komplement till observationerna gjordes en gruppintervju med fyra av gruppens fem 

deltagare (en av deltagarna var sjuk), samt en intervju med gruppens ledare, Maria. Intervjun 

med gruppen gjordes efter det sista observationstillfället och intervjun med Maria gjordes 

efter det första observationstillfället. Under hela tiden har samtal, informella intervjuer, pågått 

med Maria, dessa samtal har vävts in i observationerna. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Under observationerna har fyra teman utkristalliserats med anknytning till forskningsfrågorna. 

Dessa teman är dramapedagogiska övningar kring rollarbete, privat roll, gestaltad roll, i 

mötet mellan det gestaltade och det privata. Till dessa teman har delar av observationerna 

knutits. Några av observationer förekommer i fler teman, andra i färre beroende på vad som 

hände under ett givet observationstillfälle. 

 

Alla sex observationer som genomförts inom studien har fått namn efter det observerade 

passets huvudtema. Namnen på observationerna är kaosimprovisation, rollfördelning, 

gruppens framtid, rollkaraktärspass, extrapass samt teaterdagen. Då observationerna sedan 

delats in under de fyra temana händer det att vissa rubriker under vissa teman inte direkt 

anknyter till den efterföljande texten, som då bara är en del av hela observationstillfället. 

Därför bör varje observationsrubrik läsas just som rubrik med hänvisning till ett visst 

observationstillfälle. Observationsrubrikerna möjliggör också att anknyta de olika 

observationstillfällena till varandra mellan studiens teman. Vid ett tillfälle förekommer även 

underrubriken mellanspel. Rubriken hänvisar till händelser som har ägt rum mellan två 

observationstillfällena och som direkt har påverkat vad som hänt under observationstillfället.  

Intervjuerna med den observerade gruppen samt med Maria har också knutits till varje tema. 

5.1 DRAMAPEDAGOGISKA ÖVNINGARNA KRING ROLLARBETE 

Den observerade gruppen har under lång tid arbetet med olika övningar som kan kopplas till 

rollarbete på olika sätt. När arbetet med teaterföreställningen inleddes blev arbetet med 

rollgestaltningar mer konkret. Olika dramapedagogiska övningar har använts för att 

deltagarna ska hitta sina rollkaraktärer. 

 

Kaosimprovisation 

Maria och jag har kommit till dramasalen en halvtimme innan passet börjar och förberett. Vi 

har tagit fram dynor att sitta på, lite rekvisita och kostym som ska användas i några 

scenimprovisationer. Fem minuter innan passet börjar öppnar vi dörrarna så att deltagarna kan 

komma in. Efter lite uppvärmning övergår vi till att göra en improvisationsövning. 

Improvisationen fungerar som ett mellansteg mellan uppvärmning och arbetet med 

teaterföreställningen. Temat för improvisationen är sjukhusmiljö och människor som kan 

befinna sig i denna. Detta är länken till föreställningsarbetet då gruppen gemensamt bestämt 
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att föreställningen ska utspela sig på ett sjukhus och under detta pass ska gruppen gemensamt 

utforska vilka karaktärer som kan finnas i den miljön.  

 

Dagens improvisation är en kaosteater. Alla deltagare ska befinna sig på scenen samtidigt 

med olika karaktärer och olika uppdrag. Alla deltagare får dra en lapp med en karaktär, t.ex. 

sjuksköterska, präst, gravid, barn, apotekare etc. och en lapp med ett uppdrag som karaktären 

ska utföra t.ex. älskar att ge sprutor, gråter och vill ha tröst o.s.v. Ibland är kopplingen mellan 

karaktär och uppdrag logisk, ibland inte. Två deltagare börjar på scenen och sen skickar Maria 

in fler allt eftersom tills alla är uppe på scenen. Det finns möjlighet att gå av scenen när man 

känner sig klar med en karaktär och ett uppdrag och sedan dra en ny karaktärslapp och ett nytt 

uppdrag. Under improvisationsövningen sitter både jag och Maria kvar på publikplats, dels 

för att hjälpa deltagarna med lappbyten och dels för att låta deltagarna vara de drivande i 

improvisationen och själva hitta fram till karaktärer som kan funka i sjukhusmiljön.  

 

Vi ställer fram ett bord och två pallar på scenen. Deltagarna får inte förbereda sig innan de går 

in på scenen, istället får de plocka på sig kostym och rekvisita när de redan kommit in på 

scenen och därmed är i handling. Denna tanke faller snabbt då de två första deltagarna på 

scenen får en minuts förberedelsetid, sedan vill alla ha samma tid för att välja, framförallt, 

kostym. Detta gör att Maria, bara någon minut in i improvisationen, stoppar händelsen på 

scenen och flyttar tamburmajoren som har hand om kostymförrådet längre in på scenen. 

Sedan fortsätter improvisationen. Det blir, som sig bör i kaosteater, kaos på scenen.  

 

Jag gör mitt bästa för att observera vad som händer på scenen och samtidigt svara på frågor 

från deltagare som kommit av scenen för att byta roll och uppdrag. Maria tar kommandot vid 

roll-/uppdragsbyte. Hon hjälper till att dra av klisterlappar (rollerna är skrivna på klisterlappar 

för att kunna sättas på kläderna, detta för att alla ska se vilken roll en viss deltagare har och 

inte orsaka mer kaos än nödvändigt) och svarar tålmodigt på samma frågor om och om igen:  

”Nej, ni får inte byta lappar” eller ”Nej, det gör inget att rollen och uppdraget inte stämmer 

överens.”  

 

Passet avslutades med att alla deltagare fick önska tre rollkaraktärer som de tyckte om och 

kunde tänka sig att spela i föreställningen. 
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Rollfördelning 

Även detta pass gjordes en kaosimprovisation liknande den som gjordes vid första 

observationen. Skillnaden denna gång var att varje deltagare fick tre roller att pröva i tre olika 

situationer. De roller som varje deltagare fick pröva utgick dels från vad deltagarna själva 

hade uttryckt för önskemål kring rollkaraktär under föregående pass och vad vi ledare tyckt 

fungerade bra på scenen. Gruppen hade nu som uppgift både att testa de olika rollerna och att 

testa förutsättningarna i de olika situationerna, att se till att improvisationerna har en början, 

en mitt och ett slut.  

 

Maria och jag observerade hela skeendet noga för att försöka göra en så rättvis rollfördelning 

som möjligt och samtidigt plocka små guldkorn ur improvisationerna att använda till manus. 

Passet avslutades med att jag och Maria gemensamt gjorde en rollfördelning och att dessa 

roller delades ut till gruppen under spänd förväntan. Alla i gruppen uttryckte spontant att de 

var nöjda med sina roller. 

 

Gruppens framtid 

Efter uppvärmning ledde jag gruppen i ett kort myller för att ge alla deltagare chansen att 

närmare undersöka sina roller. Ett myller innebär att alla i gruppen går runt fritt på golvet, 

ungefär som myror i en myrstack, utan att gå på varandra och utan att hamna i ett upprepat 

gångmönster. Myllret startade med att alla deltagare gick runt i rummet som sig själva. Jag 

bad alla att hålla fokus på sig själva och inte bry sig om vad andra gjorde. Jag lät gruppen gå 

ett tag för att sedan stegvis förändra deltagarna till deras karaktärer. Stegen i förändringen var: 

förändring av gångtakt, förändring av fothållning, förändring av hållning i ryggen, förändring 

av riktning på huvudet och blicken, förändring av armrörelser. Sedan fick alla i uppgift att tyst 

fundera kring vilken status den karaktär de skapat kunde tänkas ha. Var statusen hög, låg, 

mittemellan och kunde karaktären tänkas ha olika status i möten med olika karaktärer? Sedan 

skulle alla karaktärer hälsa på varandra, fortfarande med fokus på förändringarna som gjorts i 

kroppen och med tankar kring karaktärens status. Till sist fick varje karaktär hämta rekvisita 

som passade karaktären och på något sätt använda den rekvisitan. Här uppstod spontant några 

olika små improvisationerna.  

 

Rollkaraktärspass 

Detta pass är ett rent rollkaraktärspass. Efter en lätt uppvärmning börjar gruppen arbeta med 

sina roller. Första övningen är att rita en bild av sin karaktär. De behöver inte rita en bild av 
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en människa, de kan rita en färg som de tycker passar på karaktären, ett mönster eller en sak. 

Något som de själva tycker symboliserar rollen. Sedan fick alla fylla i ett mina-vänner-lappar, 

(se bilaga 2). Med bilderna och mina-vänner-lapparna som grund började arbetet med rollerna 

på golvet. Gruppen fick först göra en kort myllring i samma stil som myllret i observation 3 

för att hitta tillbaka till rollernas kroppsspråk. Sedan får alla något eller några tillägg till sina 

roller. Tilläggen kommer från Maria, det är olika detaljer som är tänkta att förstärka 

rollkaraktärerna. Sedan går gruppen upp på scenen för att göra improvisationer utifrån 

rollerna men inte inom manus, detta för att testa rollerna i nya miljöer. Passet avslutades med 

att alla samlades i ring, fortfarande i roll och gav varandra låtsaspresenter. En rollkaraktär ger 

en annan rollkaraktär en osynlig present. Den kan vara stor, liten, tung, lätt etc., den 

rollkaraktär som får presenten låtsas öppna den, tackar för presenten och berättar också vad 

presenten innehöll. I denna övning (som gruppen gjort flera gånger tidigare, ofta som 

uppvärmning) gäller det att bejaka sin fantasi, att våga ta den första idén som dyker upp och 

köra på den. Rollerna fick många fina presenter som representerade antingen den mottagande 

rollen eller den givande rollen. 

 

Intervju med gruppen 

I intervjun med gruppen ställde jag frågan: ”Har någon dramaövning vi gjort hjälpt er när ni 

ska gestalta en roll?”. Ingen i gruppen kunde svara på den frågan, inte heller när jag närmare 

gick in på vilka övningar gruppen gjort som var direkt kopplade till rollarbete kunde 

deltagarna svara på om dessa övningar hjälpt dem i rollarbetet. 

 

Analys – Dramapedagogiska övningar kring rollarbete 

De dramapedagogiska övningarna som legat till grund för rollarbetet har fungerat ungefär 

som en tratt. Utgångspunkten har varit bred, deltagarna i gruppen har själva fått improvisera 

fram, först en miljö och sedan roller som kan befinna sig i miljön. Alla deltagare har fått testa 

så många roller som möjligt, både utifrån egna önskemål men också ur en rättviseaspekt. 

Maria och jag har i planeringen av passen hela tiden försökt se till så att alla verkligen får 

prova det mesta. När rollfördelningen var gjord smalnades tratten av och varje deltagare fick 

börja arbetet med sin egen roll. Från början var även det arbetet brett, alla deltagare 

uppmanades att testa alla sina idéer. Så småningom smalnades tratten av ytterligare och då var 

det dags för deltagarna att bestämma sig för vilka av alla de karaktärsdrag som testats som 

rollen faktiskt skulle få behålla. När deltagare fått direkta instruktioner om vad karaktärerna 

ska göra har det varit med avsikten att stötta. Några av deltagarna har haft svårt att hitta sina 
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roller och har behövt ha extra stöttning för att komma framåt. Ibland är det också så att vi, jag 

och Maria, som suttit utanför och tittat på när gruppen improviserat hittat guldkornen. Kanske 

har en deltagare gått på ett visst sätt, eller satt sig på en stol på ett visst sätt som verkligen har 

förmedlat något om karaktären till publiken. Det är inte alltid som deltagarna själva uppfattat 

att de nått ut. 

  

Det har inte varit helt lätt som ledare att hitta övningar som gör att deltagarna verkligen växer 

och får nya insikter i rollarbetet. Det är en smal lina att balansera på mellan att stötta 

deltagarna så att de själva gör nya insikter och växer i övningarna och att bli en 

demonregissör som pekar med hela handen, som skriver deltagarna på näsan och inte ger dem 

möjlighet att själva utforska sina roller och rollarbetet som sådant. Precis som Johnstone 

(1985) menar att pedagogen måste använda list för att på så sätt locka eleverna att tro att 

innebörden i arbetet är oviktigt, att innebörden tar hand om sig själv så har målet med 

övningarna varit att locka deltagarna i den observerade gruppen att själva hitta sina roller, att 

lita på sig själva i den gestaltade rollen utan att det själva förstår att det är det som sker. 

 

Det är tydligt i intervjun att deltagarna själva inte ser kopplingen mellan övningarna och den 

rollgestaltning de gör på scenen. Mina observationer säger något annat. Det syns tydligt att 

alla deltagare har utvecklats successivt genom övningarna, att de själva inte har en 

uppfattning om detta kopplar jag snarast samman med deras egen analysförmåga. Hade 

samma typ av studie gjorts i en grupp med deltagare som var något eller några år äldre hade 

svaret på intervjufrågan kunnat bli ett annat. 

5.2 GESTALTAD ROLL 

Kaosimprovisation 

Sju deltagare på scenen härjar runt för att få sin vilja igenom, några tröttnar snabbt på sina 

roller och uppdrag och byter ofta, några stannar länge. En av deltagarna stannar i samma roll, 

med samma uppdrag genom hela övningen. Hon går mer och mer in i sin roll, hon säger inte 

mycket och sitter mest på golvet men är närvarande i allt som händer, registrerar vad de andra 

gör och reagerar på vad som händer.  En deltagare som fått rollen psykopat har hittat ett par 

glasögon som hon skjutit upp håret med, hon har en stirrande blick och ser onekligen något 

galen ut. En annan deltagare får uppdraget att högt och tydligt berätta allt hennes karaktär har 

gjort/vill göra. Hon tar effektivt över hela scenen och alla andra måste förhålla sig till denna 

högljudda person. Det här är bara några exempel från allt som hände på scenen. När alla 
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lappar är slut ber Maria gruppen att hitta ett slut på improvisationen. Några kommer av scenen 

snabbt, andra vill helt uppenbart vara kvar. Tre deltagare verkar nästan utföra någon slags 

intern tävling om vem som kan hålla sig kvar längst. Till slut är alla av scenen och gruppen 

övergår till föreställningsarbetet. 

 

Rollkaraktärspass 

Den här gången går det trögt, gruppen känns trött. Deltagarna får testa sina roller i tre olika 

miljöer som inte ingår i föreställningen men som ligger nära sjukhusmiljön. I den första 

improvisationen är deltagarna fria, de har fått en angiven plats för improvisationen att testa 

sina roller i. Alla verkar fastna, de bejakar inte varandras idéer som de brukar göra. Om en 

karaktär frågar en annan om hjälp så blir svaret konsekvent nej. En av karaktärerna tar till 

tricket att somna upprepade gånger vilket göra att mycket av handlingen stannar av. Gruppen 

får en ny plats och denna gång får varje karaktär en uppgift med sig in i improvisationen, det 

kan vara en sak de ska hämta eller någon typ av information de behöver ha reda på. Inte heller 

nu händer det särskilt mycket. De har visserligen mer fokus på sin rollgestaltning men tappar 

bort sin uppgift. Improvisationen blir platt, den kommer inte framåt. Till den sista miljön får 

alla byta roller med varandra och alla har med sig en uppgift in i improvisationen. Nu händer 

det ännu mindre på scenen, ingen bejakar någon och det är tydligt att alla är väldigt trötta. 

Den observerade gruppen har tidigare varit väldigt drivande i just improvisationer, nya idéer 

och infall har kommit på löpande band och idéer har bejakats så denna situation känns väldigt 

ovan. 

 

Extrapass 

En kort uppvärmning följdes av genomdrag av hela föreställningen från början till slut. Det är 

ett s.k. tekniskt genomdrag. Gruppen jobbar med placering på scenen, in- och utgångar m.m. 

Det som framför allt händer med rollkaraktärerna är att det faktiskt kommer in en ny karaktär. 

En av de ursprungliga rollkaraktärerna är ett litet barn. Barnet har fått en nalle som rekvisita 

och plötsligt får nallen liv och blir en del i det som sker på scenen. Det innebär också att den 

deltagare som gestaltar barnet nu faktiskt gestaltar två roller, både sin ”egen” roll i form av 

barnet och nallens roll.  

 

Efter lunch återupptar vi arbetet med rollkaraktärerna. Gruppen får myllra och stegvis 

förändra kroppen så att deltagarna hittar sina roller, nu har alla också någon typ av kostym på 

sig för att förstärka den gestaltade rollen. Så knackar det på dörren och in kommer 
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överläkaren på sjukhuset (Maria har bett en kollega att hjälpa till med nästa övning). 

Överläkaren bjuder in alla på sjukhuset, personal som patienter till en tur på stan där alla ska 

få köpa sig något gott att äta… (Mer om detta i avsnitt 6.5 I mötet mellan det gestaltade och 

det privata, Extrapass). 

 

Teaterdagen 

Teaterdag med många teaterföreställningar på rad. Gruppen är nervös. De är yngst av alla som 

spelar denna dag och de är rädda att de inte ska vara lika bra som alla andra. Alla andra 

föreställningar som spelas under dagen, utom en, har haft premiär och gruppen är rädda att 

publiken (som utgörs av alla andra som spelar föreställning denna dag) inte ska förstå att de 

inte kommit lika långt i sitt arbete.  Jag och Maria får lugna och förklara hur det kommer att 

gå till. 

 

När det är dags för den observerade gruppen att gå upp på scenen göra först Maria en kort 

presentation av hur gruppen har arbetat under våren och berättar att vad publiken nu ska få se 

är en repetition. Bakom scenen hoppar deltagarna av spänning och förväntan. Ljuset går upp 

och publikrepetitionen kan börja. Jag står bakom scenen och kikar in så gott jag kan. Det som 

händer nu är lite magiskt. Alla i gruppen har fokus, de gör det de ska när de ska men framför 

allt så gör de i roll. Alla håller den fysiska förändring de skapat till sina gestaltade roller 

genom hela publikrepetitionen. Några har även gjort förändringar i rösten och även de 

förändringarna håller hela vägen. Den deltagaren som under rollkaraktärspasset somnade hela 

tiden ska under en del av föreställningen vara sövd. Under tidigare repetitioner har hon haft 

lite svårt för just den delen, nu är hon plötsligt genial. Hon ligger alldeles stilla och fast de 

flera av de andra karaktärerna drar och sliter i henne är hon alldeles lealös och bara låter det 

hända. Det händer en del oväntade saker på scenen, t.ex. har gruppen fått låna en del 

scenografi och rekvisita på plats då vi inte kunnat ta med allt. Det gör att det blir några små 

förändringar i scenerier men även detta klarar alla deltagare utan att bli privata på scenen. 

Publikens gensvar var mycket positivt. 

 

Intervju med gruppen 

Jag börjar med att fråga om deltagarna upplever att de vet när de gestaltar en roll på scenen? 

Svaret är ett enhälligt ja. Jag undrar hur de vet det?  
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- ”Då är man liksom inte som man brukar vara.” 

- ”Man känner att man gör något annat, det känns i hjärtat.” 

 

Deltagarna övergår till att fundera kring vad det är som inte är som det brukar. Det handlar 

mycket om de förändringar som sitter i kroppen, att den gestaltade rollen inte går likadant 

som den privata eller inte rör armarna likadant o.s.v. Några funderar också kring vad som 

händer inuti dem när de börjar gestalta en roll, att de behöver koncentrera sig för att vara i 

rollen. Jag frågar gruppen om de upplever att de vet när de andra på scenen är i roll.  

 

- ”Alltså de här rollerna har vart självklara, hon pratar som en bebis och hon pratar 

som snobbigt, och hon liksom går konstigt och Hanna typ går lite udda och är lite 

rädd och så.” 

 

Jag undrar om det kan vara så att en aktör kan göra allt det där på scenen och så upplever ändå 

motspelarna eller publiken att de inte ser en gestaltad roll, utan en privat. Gruppen har lite 

svårt att svara på den frågan. En av tjejerna säger att om någon på scenen inte är i roll utan 

bara gör allting den ska göra på scenen då gör den det bara på skoj. En annan säger att man 

måste veta hur skådespelaren är som person för att kunna se om han/hon är i roll eller inte. 

Sedan funderar de en liten stund och kommer sen fram till att man ju ändå kan se på blickar 

och så om någon är i roll på scenen.  

 

Intervju med Maria 

Jag frågar Maria om hon upplever att deltagarna själva vet när de går in och ut ur en roll?  

 

”[…] vissa har inte en aning om när de kliver ur rollen och de kan pendla fram och 

 tillbaks och många gånger själv tro att de är kvar i roll fast man ser att nu är de  

privata. Medan andra upplever jag känner väldigt tydligt att nu är jag en karaktär  

och sen är jag inte det.” 

 

Jag undrar vidare vad det är som gör att Maria ser att nu har de (deltagarna) gått in eller ut ur 

roll? Maria svarar att det blir tydligt eftersom en gestaltat roll på scenen har ett tydligt 

uppdrag men om man är privat på scenen så håller man på med andra saker, t.ex. fipplar med 

smycken eller tittar på dem som sitter i publiken. 
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Analys – gestaltad roll 

Ja, vad är det egentligen som händer när vi gestaltar en roll? Vissa saker är tydliga, som 

fysiska förändringar i kroppen, att vi går på ett speciellt sätt eller att vi svänger extra mycket 

med armarna. Annat är mer subtilt, blickar, tonläge på rösten etc. Kanske är det just i de 

ögonblicken när aktören själva gör sin karaktär tydlig som publiken/observatören upplever att 

de ser en gestaltad roll. När aktören på scenen, genom den gestaltade rollen, har ett tydligt 

budskap att förmedla.   

 

Av de fyra steg som Way (1967) använder för att beskriva medveten rollgestaltning så 

placerar jag den observerade gruppens deltagare i steg tre där intellektuella övervägande kring 

roll börjar ta form och där trevande försök att utforska orsaks- och effektverkan av rollens 

handlingar görs. Det stämmer väl med deltagarna både åldersmässigt och med hur de tar sig 

an sina rollgestalter och diskuterar kring dem. Det finns även deltagare i gruppen som börjar 

röra sig mot det fjärde steget, mot ett avsiktligt och medvetet rollskapande. Som observatör 

blir det framför allt tydligt i hur länge och intensivt en deltagare orkar vara i roll. Att gestalta 

en roll verkar då mer som en meditativ handling där det privata läggs åt sidan och den 

gestaltade rollen får ta mer plats. 

5.3 PRIVAT ROLL 

Kaosimprovisation & Rollfördelning 

Under båda dessa pass har arbetet med roll mest handlat om att hitta roller som passar i den 

miljö föreställningen ska utspela sig och om att göra en rättvis rollfördelning. Alla deltagarna 

har gått in och ut i roll, testat på att gestalta olika karaktärer och känt efter vad de själva 

tycker om karaktärerna. Mycket av den privata rollen har lyst igenom med fixande med egna 

kläder och smycken, fniss och skratt mitt i en scen där något roligt och oväntat har hänt och så 

massor av frågor som brutit av mitt i en improvisation: ”Kan jag göra så här?” ”Kan min 

roll gå ut åt det här hållet?” etc. 

 

Extrapass 

Lunchen är avslutad och likaså ett karaktärspass (se 5.1 I mötet mellan det privata och det 

gestaltade, Extrapass). Vi ska göra ett genomdrag av hela föreställningen, jag sitter bakom 

scenen och kikar in mellan två skärmar. Energin är som bortblåst. Det som händer på scenen 

är alldeles platt, det går segt, ingen orkar riktigt sätta in det där lilla extra som ger energi och 

som får scenerna att växa. Däremot sitter mer av handlingen än vad deltagarna själva trott 
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innan de gick på scenen. Innan genomdraget börjar har deltagarna varit oroliga att det inte ska 

komma ihåg när de ska gå in och ut på scenen eller när de ska säga vilka repliker. Alla väldigt 

trötta och det märks. Deltagarnas privata roller lyser igenom mycket på scenen, de orkar inte 

hålla den gestaltade karaktärens kroppsspråk och suckar och pustar när de inte har några egna 

repliker.. Vi låter det vara, alla är trötta och har jobbat hårt hela dagen.  När passet är slut och 

det är dags att gå hem vill alla deltagare ändå stanna kvar. De vill fortsätta att göra något 

tillsammans och de är uppriktigt besvikna över att det ordinarie passet dagen efter är inställt 

eftersom det är lov. 

 

Intervju med gruppen 

Jag frågar gruppen om de själva vet om när de är privata på scenen. Jag får förtydliga lite vad 

jag menar med privat på scenen, att det är när deras egen personlighet lyser igenom och vi ser 

mer av dem än av karaktären de gestaltar.  

 

- ”Jag tycker det känns så här, när jag ska vara en roll så måste jag tänka att jag är det 

för annars kan jag inte göra det. Då börjar jag typ bara skratta.” 

 

Vi pratar om vad det är som kan göra att publiken kan uppleva någon som privat på scenen. 

Jag försöker få gruppen att själva ge några exempel men det är svårt, det här är inget de själva 

har reflekterat över. Vi övergår till att prata om privat roll i ett vidare begrepp, inte bara på 

scenen. Jag undrar om de tycker att deras privata roller i gruppen har förändrats i och med att 

gruppen har förändrats. Alla säger att det har den. 

 

- ”Jag tror att jag var lite mer tyst innan.” 

- ”Jag var blyg när jag började här först.” 

- ”Ja, jag var typ rädd för er.” 

 

Alla håller med om att de blivit mer öppna sedan gruppen blev mindre, att de nu vågar vara 

mer sig själva och säga vad de tycker och tänker.  

 

Intervju med Maria 

Jag frågar Maria om hon upplever att eleverna är medvetna om sina egna, privata roller i 

gruppen. Maria tror att det beror på deltagarnas mognadsgrad och kanske att tidigare 

erfarenheter spelar in. Vi pratar också kring det faktum att deltagarna i gruppen är inne i en 
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utvecklingsfas, de står i gränslandet mellan barn och tonår och att mycket har hänt med dem 

bara under den senaste tiden.  

 

Analys – privat roll 

Att titta på den privata rollen har varit svårt. Det är lättare att beskriva de gestaltade rollerna, 

förmodligen för att de inte är lika mångfacetterade som de privata, men också för att 

deltagarna befinner sig just i ett gränsland så som jag och Maria funderade kring i intervjun. 

Skiftningarna är stora, eller tonårshormonerna flödar, som vi brukar säga till vardags. Ena 

dagen är aldrig den andra lik. Den deltagare som ena veckan är glad, framåt, ledande kan 

nästa vecka vara tyst och tillbakadragen. Ibland kan skiftningarna komma på bara några 

minuter. Det tydligaste skeendet under observationsperioden var att alla deltagare blev 

tryggare i gruppen ju färre deltagare det blev. Det är nästan som om det minskade antalet 

deltagare förde med sig en tyst överenskommelse att nu kunde alla vara fria att säga, tycka 

och tänka som de vill och det som sägs kommer att stanna inom gruppen.  

5.4 I MÖTET MELLAN DET GESTALTADE OCH DET PRIVATA 

Gruppens framtid 

Det här är första passet när alla är på plats och ska gestalta den roll de har blivit tilldelade i 

föreställningen. Några har provat sina karaktärer många gånger, andra få. De som testat sina 

karaktärer mindre har också fler frågor, någon har aldrig testat sin karaktär tillsammans med 

stolpmanuset. 

 

Jag ser att deltagarna har svårt att gestalta karaktär på scenen. De håller ofta de gestaltade 

rollerna mycket bra i improvisationer men när vi går upp på scenen faller det platt. Det är som 

om det blir en sak för mycket att hålla i huvudet, både rollen och det tekniska, vart ska jag gå, 

titta, göra, säga, vad stod det nu i manus?   

 

De av deltagarna som har haft fler tillfällen att jobba med sina roller har också mer fokus på 

scenen, de slappnar av mer i rollen och kan fokuserar mer på vad som ska hända i 

föreställningen. Sakta men säkert börjar det ske små geniala förändringar hos de gestaltade 

rollerna. De händer när de vågar vara i roll och vågar lita på rollens kraft.  
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Extrapass 

Överläkaren har bjudit alla rollkaraktärer på en promenad på stan med målet att köpa något 

gott. Från att ha gjort ett kort men mycket givande karaktärspass så tar det stopp. Tanken att 

gå utanför den trygga dramasalen och ut på gatan där man kan träffa på vem som helst är 

väldigt jobbig. Deltagarna tycker att det här är jättepinsamt. Att gestalta en roll blir en riktig 

utmaning. Vi ledare uppmuntrar för det är klart att de vi möter kommer att veta att de inte är 

privata, alla har kostym på sig och kostymen är definitivt inte lik de kläder deltagarna bär 

privat. Alla i gruppen fnissar, de gömmer sig bakom varandra, tittar ner i marken och bara 

ibland vågar de gå in i rollen, om än motvilligt när vi vuxna tilltalar dem. Vi går till en 

närliggande matbutik, vi köper glass, godis och kakor och överläkaren får jobba hårt för att 

hålla ihop skocken. Vi är ute i ungefär en halvtimme och när vi kommer tillbaka till 

dramasalen släpper hela gruppen simultant sina karaktärer. Istället är de helt uppslukade av 

erfarenheten att ha varit ute bland folk i roll. De pratar och skrattar, berättar om och om igen 

vilka de sett och vad som hände på vägen. 

 

Intervju med gruppen 

Jag ber gruppen att beskriva skillnaden mellan att vara i privat roll och att gestalta en roll? 

Två av gruppdeltagarna funderar kring detta: 

 

- ”Är man i roll kan man göra elaka saker utan att någon blir arg.” 

- ”Ja, man kan göra konstiga grejer alltså.” 

- ”Och man behöver inte bli så här blyg för saker för man behöver inte tänka vad folk 

tänker om man gör det, det är ändå inte jag som gör det. Man kan alltid skylla på 

någon annan (skratt).” 

- ”För det skyddar den som spelar.” 
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Intervju med Maria 

Jag frågar Maria om hon ser ett samband mellan att en deltagare är stabil i sin privata roll och 

har lättare för att vara i roll. 

 

”Jag upplever nog nästan mer att det handlar mer om mognadsgraden, att de som jag upplever 

som att de har utvecklats mer alltså mognadsmässigt har också lättare att gå in i en karaktär. 

Men det känner jag inte att det behöver ha med stabilitet i sin egen karaktär att göra utan man 

kan vara väldigt fladdrig i hur man är men ändå lätt att kunna gå in och ur i en karaktär. För 

är du för statisk i vem du är så kan det också vara svårt att vara en karaktär. Så det är på båda 

håll på nåt sätt. Så att det kan vara svårt att liksom hitta uttryck för hur ska den här figuren 

vara som inte är jag för jag är ju alltid på mitt sätt.” 

 

Jag tror att Maria är något på spåren här. De deltagare som jag upplevt haft mest fokus i sina 

gestaltade karaktärer, vare sig de haft få eller många karaktärer under kaosimprovisationen är 

också i övervägande grad de deltagare jag upplever som just mogna. 

 

Analys – I mötet mellan det gestaltade och det privata 

Jag har under observationerna kunnat se hur deltagarna i gruppen sakta men säkert växt in i 

sina gestaltade roller. Från början har rollkaraktärerna suttit i kroppen med t.ex. en förändrad 

gångstil eller hållning för att mer och mer hamna i blicken, i det som händer inuti varje 

deltagare när de gestaltar en roll. Det är något magiskt över den där stunden, när en deltagare 

går från att vara privat, till att fysiskt gestalta en roll, till att en enda blick kan förmedla en 

gestaltad karaktärs hela känsloregister.  

 

Samtidigt upplever jag ibland att det är den privata rollen som testas på scenen. Den 

gestaltade rollen ligger till en början nära den privata rollen hos de flesta och kan därmed 

utforskas. De som vågar ta ut svängarna hittar på mest nytt på scenen. När tilliten till den 

gestaltade rollen finns då sker en större förändring mellan det privata och det gestaltade. 

 

Att mognadsgraden hos eleverna spelar in är också tydligt. Ju mer mogen en deltagare är, 

desto mer trovärdig blir rollgestaltningen. Trovärdiga i betydelsen att jag som observatör tror 

på den gestaltade rollen och den gestaltade rollens budskap. Sett utifrån Ways (1967) fyra 

stadier av rollgestaltning så är det troligt att de deltagare som gör mer trovärdiga 

rollgestaltningar ligger närmare det fjärde stadiet där rollgestaltningen är en medveten 
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handling. Bolton (1984) menar också att det inte är aktörens skicklighet, utan skickligheten att 

fungera med ett mått av mogenhet som roller i det verkliga livet inte kräver som skapar 

trovärdiga rollgestaltningar som når ut till publiken. Det är värt att poängtera är att alla 

deltagare i den observerade gruppen är mycket teaterintresserade, alla vill verkligen spela 

teater och har ett intresse av att göra det efter sin bästa förmåga.  
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6. DISKUSSION 

Denna studie har problematiserat gränsen mellan privat och gestaltad roll. Studien har vidare 

studerat hur deltagarna i observationerna upplever arbetet med gestaltade karaktärer och hur 

detta upplevs ge kunskaper för dem som privatpersoner. 

 

Vad är det då som händer i gränsen mellan det privata och det gestaltade? Att något händer är 

klart. Som publik och som observatörer av det som händer på scenen kan jag avgöra om en 

aktör gestaltar en roll trovärdigt eller ej. En del ligger självfallet i förändringen av det fysiska, 

att en aktör förändrar sitt sätt att använda kroppen för att förmedla ett budskap till publiken. 

Men det finns en annan aspekt också som inte är lika tagbar. Mycket av gestaltningen kan 

rymmas i en enda blick eller i tonfallet på rösten i ett enda ord. Och som en av deltagarna i 

studien sa: ”Man känner att man gör något annat, det känns i hjärtat.” 

 

Jag kan inte klart svara på frågan om deltagarna i observationerna har upplevt att arbetet med 

de gestaltade karaktärerna har gett dem kunskaper som även som privat Då deltagarna själva 

befinner sig i ett gränsland i livet, mellan barndom och vuxenhet, så upplever jag att de ibland 

har svårt att uttrycka vad de tänker i ord. Däremot kan jag som observatör se att deltagarna 

har utforskat både gestaltad roll och privat roll på scenen och bredvid. Jag kan också se att 

alla deltagare har utvecklats under denna termin. Både som privatpersoner och som aktörer på 

scenen. Vad som är kopplat direkt till den dramapedagogiska metoden och vad som är 

mognad i och med åldern kan denna studie inte svara på. Det är också troligt att dessa båda 

aspekter i vissa fall går hand i hand. Däremot har alla deltagare i studien upplevt det 

dramapedagogiska arbetet som positivt. 

 

Min egen position i gruppen har inte varit helt okomplicerad. Att vara stödledare, aktör och 

observatör på en och samma gång är att oftast ha en roll för mycket. Det har då varit ett stöd 

att kunna dryfta mina observationer med gruppens ledare för att se om vi har uppfattat samma 

sak. Samtidigt har det varit väldigt utvecklande och lärorikt att genom dessa tre olika roller se 

på en och samma grupp med tre olika glasögon. Det är inte alltid som pedagogen, forskaren 

och deltagaren har samma upplevelse av det som sker i gruppen och det har många gånger 

berikat mina observationer. 

Som metod har jag inspirerats av etnografin. Det har varit ett utforskande av den etnografiska 

observationen och det etnografiska skrivandet. Jag anser att formen lämpar sig väl för denna 
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typ av studie då den skänker närhet och flexibilitet till materialet. En utökad studie med en 

närmare koppling till den etnografiska idétraditionen hade berikat material i än högre grad. 

  

Jag har under en vårtermin följt deltagare i en drama-/teatergrupp, jag har många gånger 

funderat på vad denna studie kan säga generellt. De nio deltagarna i gruppen, som snabbt blev 

deltagare är alla tjejer, de befinner sig i de tidiga tonåren, de har frågor och tankar som liknar 

andra tjejers i samma ålder. Att mognadsgraden hos deltagarna har spelat stor roll för hur väl 

deltagarna har förstått innebörden av att gestalta en roll står klart. Att skeenden som står 

utanför deltagarna själva har påverkat även det som sker på scenen är också klart. Ibland har 

jag undrat om det ens är möjligt att fokusera på ett rollarbete i teatersyfte när de yttre 

förutsättningarna förändras så drastiskt som det gjort för den observerade gruppen? Utifrån de 

tankarna hade det också varit intressant att studera gruppen ur ett gruppdynamiskt perspektiv. 

 

Det hade varit mycket intressant att följa samma grupp flera år i rad och därmed se deras 

utveckling i ett längre perspektiv. Jag har under studiens gång anat storheten med att jobba 

med rollgestaltningar ur ett dramapedagogiskt perspektiv. Vidare forskning kring vad arbetet 

med rollgestaltning kan bidra till i den personliga utvecklingen hade varit mycket intressant. 

Framför allt sett ur Courtneys (1995) perspektiv, att den moderna människan blir mer och mer 

splittrad i sina privata roller och saknar ett grepp om helheten. I rollgestaltning på scenen är 

det av största vikt att aktören undersöker och upptäcker sig själv i arbetet med att gestalta. 

Dramapedagogiken kan då erbjuda metoder för undersökningen och teatern medel för att 

utmana både privat och gestaltad roll inför en publik. 
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8. BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 

 Kan ni beskriva skillnaden mellan privat roll och gestaltad roll? 

 Upplever ni att ni vet när ni gestaltar en roll på scenen? 

 Upplever ni att ni vet när ni är privata på scenen? 

 Kan ni beskriva vad som händer när ni börjar gestalta en roll? 

 Har någon dramaövning vi gjort hjälpt er när ni ska gestalta en roll? 

 Har ni lärt er något när ni arbetar med att gestalta roll som ni har haft nytta av i er 

privata roll? 

 Upplever ni att ni vet när de andra på scenen är i roll?  

 Vad är det som gör att ni vet när de andra på scenen är i roll? 

 Har era privata roller i gruppen förändrats efter alla avhopp? 
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9. BILAGA 2 – MINA VÄNNER 
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