
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den allvarsamma leken 
 
 

 

 

 

 

Ett fokussamtal om pedagogiska strategier för att 
skapa förutsättningar för rollspel 

 

 

 

 

 

 

Camilla Rönngren 
 
 
 

 

 

 

2011 
 

 

 

 
Uppsats, kandidatnivå, 15 hp 

Pedagogik 
Dramapedagogik C 

 

 

 
  

 

 

 

Handledare: Maria Andrén 
Examinator: Eva Österlind 

 
  

 

 

 



 

 

 

Abstract 
Rönngren, C (2011) Den allvarsamma leken - ett fokussamtal om pedagogiska strategier för 

att skapa förutsättningar för rollspel. 

 

 

Syftet med studien var att undersöka hur erfarna pedagoger tänker kring sina strategier i 

situationer när teaterovana vuxna ska ta steget in i rollspel. Ett fokussamtal med fyra 

informanter genomfördes och urvalet skedde med kravet att deltagarna skulle ha arbetat med 

teaterovana vuxna och rollspel, i det här fallet forumspel och simuleringar. Samtalet spelades 

inte in, utan vägganteckningar fördes löpande så att deltagarna kunde ta ställning till 

materialet under samtalets gång samt lätt återknyta till tidigare samtalstrådar. Resultatet 

redovisas i en sammanfattning av samtalet och diskuteras sedan med utgångspunkt i teorier 

om kommunikation i fiktion; lek samt teori om kommunikation mellan skådespelare och 

publik. Deltagarna i fokussamtalet visade sig mycket medvetna om kommunikationen på den 

sensoriska nivån, vilken handlar om kommunikation på ett plan som kan beskrivas som ett 

personligt förhållande.  Vikten av att pedagogen är följsam gentemot deltagaren var en av de 

strategier som ansågs viktigast. I fokussamtalet framkom också resonemang om 

förutsättningar för lek och förutsättningar för en god lärandesituation – för att kunna leka och 

för att kunna lära beskrivs till exempel delaktighet och prestationsfrihet som två premisser. 

 

Nyckelord: Dramapedagogik, pedagogiska strategier, sensorisk kommunikation, tyst 

kunskap, rollspel
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Inledning 
 

Personlig ingång 
Jag har under många år intresserat mig mycket för sättet på vilket kunskap förmedlas. Mitt 

budskap kan vara hur intressant och viktigt som helst, men om jag inte vet hur jag ska 

överföra det saknar det betydelse. När jag började arbeta med rollspel som metod i 

fortbildningar fick frågan ytterligare en dimension. Nu var det viktigt att kanalen mellan 

pedagogen och gruppdeltagaren skulle hålla för överföring av kunskap med gestaltning från 

båda sidor som utgångspunkt. Att gestalta tillsammans, det är ju att leka. Vad krävs för att 

vuxna ska leka? Kanalen, relationen mellan pedagog och deltagare, hur förstärker jag den? 

Något jag upplevt, både under min studietid och senare, är att den pedagogiska diskussionen 

förs på ett ganska diffust plan. Trygghet och tillit är två exempel på ord som ofta återkommer 

när man talar om hur man som pedagog vill att ens grupp ska fungera. Ord som lätt blir 

innehållslösa. Vad betyder de? Vad är det vi faktiskt gör när vi som pedagoger vill att 

deltagarna ska känna sig trygga? Hur handlar vi? Hur enas vi om den överenskommelse kring 

situationen som gör att någon vågar ta steget ut i drama, teater eller lek? Och hur bäddar vi 

för att överenskommelsen ska fortsätta gälla? Dessa erfarenheter och frågor har väckt min 

lust att undersöka hur pedagoger tänker kring sina verktyg, vad det är de faktiskt gör.  

 

Syfte 
Situationen när en teaterovan person ska gå i roll är intressant att undersöka därför att det 

finns många motstånd att övervinna för pedagogen. Jag tror att om man blir skicklig att 

hantera dessa hinder kan man överföra kunskapen på andra typer av lärande- och 

kommunikationssituationer. Min känsla är att lärare och utbildare i mycket högre grad 

intresserar sig för vad de lär ut än för hur de gör det, och att undervisning på alla nivåer skulle 

vinna på att de inblandade pedagogerna hade reflekterat mer över sina 

kommunikationsverktyg.  Mitt syfte är därför att undersöka hur erfarna pedagoger tänker 

kring deltagarnas behov och sina egna verktyg när rollspel ska användas som pedagogisk 

metod, och jag tror att resonemangen kring dessa behov och verktyg är överförbara på 

situationer som inte innehåller rollspel.  
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Forskningsfrågor 
 

Vilka strategier kan pedagoger använda sig av för att skapa den överenskommelse som gör att 

en teaterovan vuxen tar steget in i ett rollspel? 

 

Vilka motstånd kan man som pedagog stöta på under ett pass, och hur skulle man kunna 

hantera dessa motstånd?
1
 

Bakgrund 
 

Förförståelse 
Jag utbildade mig till dramapedagog på Västerbergs folkhögskola 1999-2001 och har sedan 

dess arbetat som dramapedagog, med vissa avbrott för studier i till exempel teatervetenskap. 

Jag har arbetat mycket inom gymnasieskolan, men också inom skolan på andra stadier samt 

med frivilliggrupper i alla åldrar inom amatörteaterverksamhet. Nu delar jag min tid mellan 

en tjänst på gymnasiet och ett utbildningsföretag som jag driver tillsammans med tre andra. 

En röd tråd i min yrkesverksamhet, vare sig det handlar om kommunikationsutbildningar för 

chefer eller dramakurser för gymnasieelever har varit olika typer av improvisationsteater. Jag 

har funderat mycket över kommunikationen mellan två personer som improviserar 

tillsammans, och också över kommunikationen mellan pedagogen och gruppdeltagaren som 

jag tycker liknar den mellan två improvisatörer. När jag senare läste teatervetenskap och 

började titta på sambandet mellan teater och lek fick jag anledning att koppla begrepp som 

”leksignal” och ”metakommunikation” till den kommunikation som skedde mellan mig och 

mina gruppdeltagare, både i själva spelögonblicket och runtomkring. Nästa steg för mig blev 

att fundera kring hur denna kommunikation kunde utnyttjas som pedagogiskt verktyg. Min 

erfarenhet är att både pedagoger och gruppdeltagare ofta beskriver ett lyckat möte i termer av 

till exempel personkemi, karisma, eller ”gå på känsla”, som om det var något magiskt som 

hände. Inom ramarna för vårt utbildningsföretag kom jag i kontakt med den typ av 

improvisationer som kallas simuleringar, eller simulatorspel. Här fick jag arbeta med 

teaterovana vuxna grupper som i sin yrkesroll skulle öva på särskilt svåra situationer. Det 

blev särskilt tydligt att kommunikationen mellan pedagog och deltagare hade stor betydelse 

för utfallet av utbildningen.  

                                                 
1
 Den forskningsfråga som handlar om att ringa in motstånd har sitt ursprung i ett fokussamtal på temat 

”pedagogisk skicklighet och skapande pedagogik” som hölls av Maria Andrén på HiG, mars 2011.  
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Definitioner 
Lek, teater och dramapedagogik, hur skiljer man dem åt? 

Jag ser på lek, teater och dramapedagogik som tre överlappande cirklar, med många 

gemensamma komponenter. Birgitta Knutsdotter Olofsson menar att det enda som är helt 

nödvändigt för att något ska vara lek är ”som om-karaktären”, det som händer är inte på 

riktigt. Om teater säger hon ”att se teater är ett sätt att leka med i andras lek”, när vi går på 

bio kan vi låta oss sugas in i en annan värld (1996).  Winnicott menar att vi befinner oss i 

samma medvetandetillstånd när vi leker som när vi skapar eller upplever konst (1995). Sauter 

beskriver teater som kommunikationsprocessen mellan aktör och åskådare (2000). Vad som 

skiljer de olika företeelserna åt beror alltså helt på vilka definitioner man väljer att använda 

sig av. Jag utesluter inte att något kan vara teater och drama, eller lek och teater, eller drama 

och lek, samtidigt. Vid samma tillfälle kan också förutsättningarna för det ena eller andra 

växla. Utifrån i första hand Knutsdotter Olofssons och Sauters teorier har jag valt att tolka 

skillnaden så här: Lek är det när någon sänder en leksignal, till sig själv eller andra. Något är 

inte på riktigt, och det behövs ingen annan som uppfattar vad man gör. Drama är det när 

någon använder ”som-om karaktären” med en pedagogisk intention. Om något ska vara teater 

krävs någon som uppfattar teatersignalerna som sänds av den första personen. De här 

definitionerna ger vid handen att teater och drama inte kan uppstå när bara en person är 

närvarande. För att teater ska uppstå krävs en publik, det är i samspelet mellan aktör och 

publik som teater uppstår. För att lek ska uppstå krävs ingen publik, bara en person som 

sänder en leksignal. För att lek ska uppstå mellan flera personer krävs någon som tolkar 

leksignalen som en sådan och sänder en leksignal tillbaka. För att dramapedagogik ska uppstå 

krävs en person som använder sig av lek och/eller teater för att rikta pedagogiska intentioner 

mot andra personer. 

 

Enligt dessa definitioner är alltså inte repetitioner utan publik teater, och inte heller sådana 

föreställningar där publiken inte vet om att det den ser är fiktion. Tävlingar där prestationen 

är viktig är inte lek, och allt som försiggår under en dramalektion behöver inte vara 

dramapedagogik. 

 

Pedagogiska metoder 
Jag har valt att arbeta med erfarenheter av simuleringar och forumspel som utgångspunkt för 

min undersökning därför att båda metoderna ofta används även med vuxna grupper samt att 
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den pedagogiska intentionen är tydlig i båda fallen. Jag intresserar mig för den pedagogiska 

handlingen och vilka syften pedagogen tycker sig uppnå med hjälp av den. Därför underlättar 

det om det tydligt finns ett pedagogiskt syfte med verksamheten. Båda metoderna används 

dessutom ofta i teaterovana grupper, varför även de motstånd hos gruppen som pedagogen 

har att övervinna tydliggörs. 

 

Simuleringar 

Simuleringar är en typ av agering där deltagarna fiktivt iscensätter olika situationer för att 

sedan reflektera kring utfallet. Om gruppen består av vuxna utgår de ofta från sina 

yrkesroller, till exempel läkare som övar hur man på ett bra sätt lyfter frågan om 

organdonation eller husvärdar på ett bostadsbolag som övar möten med svårkommunicerade 

hyresgäster. Yngve Hansson, en av formens huvudförespråkare i Sverige, hävdar att 

simuleringar inte går att definiera som rollspel, bland annat av orsaken att deltagarna i spelet 

utgår från sig själva och inte färdigskrivna roller (Hansson 2004).  Min egen utgångspunkt är 

dock  att simuleringar är en typ av rollspel. Ofta får en del av gruppen funktionen av 

observatörer. Jag väljer ordet observatör i motsats till publik, då syftet inte är att bedöma, 

eller njuta av, teaterutövandet som sådant, utan istället reflektera kring de handlingar som 

utförs. Min uppfattning är också att det är fördelaktigt om deltagaren i simuleringen ser resten 

av gruppen som medutforskare snarare än publik, då känslan av att vara iakttagen med stor 

sannolikhet försvårar rolltagandet. 

Forumteater, forumspel och forumaktiviteter 

Forumteater är en teaterform skapad av den brasilianske regissören Augusto Boal (1931-

2009). Forumteaterns mål är att förvandla åskådarna från passiva till aktiva och ge dem 

verktyg att bryta yttre och inre förtryck. Teaterformen innebär att man spelar en scen som 

innehåller förtryck och publiken får avbryta spelet när de anser att den förtryckte skulle 

kunna agera på ett annorlunda sätt för att bryta förtrycket. Den ur publiken som kom med 

idén byter ut den skådespelare som spelade förtryckt, spelet börjar om och idén prövas. 

Teaterformen blir på så vis ett sätt att diskutera genom gestaltning. Den svenska 

dramapedagogen Katrin Byréus har framgångsrikt kombinerat forumteater med 

värderingsövningar och skapat det hon kallar Forumspel, en variant av Forumteater som i 

ännu högre grad är en pedagogisk metod, ofta använd i samband med värdegrundsarbete i till 

exempel skolsammanhang. Ett exempel på hur Forumspel som metod spridit sig och 

utvecklats är Tomas Grysell och Katarina Winka, universitetslärare och pedagogiska 
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utvecklare vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet, som arbetar med olika typer 

av forumspel och närliggande metoder under samlingsbegreppet Forumaktiviteter.   I 

undervisningssammanhang erbjuder Forumaktiviteter en aktiv lärandesituation där det 

intellektuella tänkandet får möta emotionella förhållningssätt till oss själva och vår omvärld, 

vilket bidrar till lärandet (Grysell och Winka 2010).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Tidigare forskning 
2009 gjordes en genomgång av de svenska doktorsavhandlingar som kan definieras som 

dramapedagogiska (Österlind 2009). Kriterierna är relativt snäva och för att inkluderas av 

undersökningen måste avhandlingarna tydligt fokusera på dramapedagogik. 10 avhandlingar 

skrevs mellan 1975 och 2001, därefter ingen. Alla dessa 10 är knutna till andra discipliner, 

eftersom dramapedagogik som eget akademiskt ämne är en ny och inte heller idag självklar 

företeelse. Dessa avhandlingar återfinns därför inom ämnen som pedagogik, psykologi, 

litteraturvetenskap och teatervetenskap. Mina forskningsfrågor knyter an till didaktik och den 

pedagogiska handlingen. Tre av forskarna fokuserar på det pedagogiska arbetet, Gunilla 

Lindqvist (1996), Christina Chaib (1996) och Margaret Lepp (1998). Av dessa tre ligger 

Lindqvist närmast det område min egen undersökning rör sig inom genom sitt fokus på leken. 

Lindqvist belyser i sin avhandling om lekens estetik sambandet mellan kultur och lek samt 

utvecklar modeller för en lekpedagogik där barn och vuxna kan bli delaktiga i en gemensam 

kultur. Gemensamma lekvärldar hjälper till att utveckla barns lek. Det behövs ett kulturellt 

sammanhang som barn och vuxna kan förhålla sig till och den världen ska helst vara fysiskt 

påtaglig som lekmiljö. De vuxnas rollkaraktärer är viktiga och lockar barnen in i fiktionen. 

Lekmiljöerna har lockat till lek, men det är de fysiska gestalterna som blåser liv i lekvärlden. 

(Lindqvist 2005) 

 

”Om leken får stå i centrum för den pedagogiska verksamheten, kan således barn och vuxna 

tillsammans bli medvetna om världen genom att skapa fiktiva och hanterbara världar. 

Verkligheten kan ses i ett nytt ljus” (Lindqvist 2005) 

 

Av de 10 avhandlingarna är endast en kopplad till teatervetenskapen som ämne, Istvan 

Pusztais, som undersöker Stanislavskijs koppling till dramapedagogiken (Pusztai 2000). Den 

dramapedagogiska forskningens koppling till ämnet teatervetenskap kan ses som outvecklad 
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(Österlind 2009).  Det finns tankar om att receptionsteori framgent kan vara en möjlig 

förståelseram för dramaforskning (Østern 2009). Jag instämmer i dessa båda åsikter och har 

därför valt som huvudsaklig analysmetod en teori med sitt ursprung i teatervetenskapliga 

teorier kring kommunikationen mellan publik och skådespelare. Om man vänder blickarna 

bort från dramapedagogiken finns det fler exempel på forskning kring pedagogens handlingar 

till exempel Maria Andrén vars avhandling fokuserar på den pedagogiska övervägande 

handlingen. Andrén undersöker vad en övervägande handling är, hur den byggs upp och vad 

som förutsätter den. Övervägandet är enligt Andrén inte enbart en rationell aktivitet, utan 

holistiska och intuitiva processer är en viktig del av processen. Andrén menar att det 

pedagogiska övervägandet är en ansvarshandling som innebär ett val mellan tänkbara, och 

med praxis förenliga, handlingsalternativ. Reflektion är en del av övervägandet, men inte 

samma sak. Andrén menar också att det alltid går att skapa bättre förutsättningar för en mer 

ansvarsfull hållning från studenterna genom att vara så öppen och tydlig man kan med de 

pedagogiska val man själv som pedagog gör i en viss undervisningssituation. Jag kan som 

pedagog alltid utveckla min egen medvetenhet om varför jag gör som jag gör. Ett intressant 

resonemang rör sig kring att även om utbildningssituationer förstärker vissa mekanismer som 

har betydelse för ansvar och övervägande, är förmodligen de resonemang som förs i denna 

studie inte utpräglat ”pedagogiska”, snarare allmänmänskliga. (Andrén 2008) Det tycker jag 

visar på sambandet mellan strategier i lärandesituationen och i andra sociala sammanhang 

och stärker mina tankar kring möjligheten att använda teorier från i mitt fall teatervetenskap 

för en analys som handlar mer om pedagogiska sammanhang.   

 

Tolkningsredskap 
Jag har för att tolka mitt resultat valt ut teoretiker som undersökt den kommunikation som 

uppstår när två människor möts i fiktion på olika sätt. En viktig utgångspunkt blir därför 

lekforskningen, ett stort område som i första hand fokuserar på barnets lek. Jag tycker ändå 

att många begrepp är användbara när man tittar på vuxnas kommunikation i fiktion. Kanske 

kan man rentav kalla den lek? Jag har valt att komplettera lekteorierna med en teori om 

kommunikationen mellan publik och aktör i teatersammanhang, en teori som jag liksom 

lekteorierna finner mycket överförbar på lärandesituationen, i synnerhet om pedagogen 

använder fiktion som metod. 
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Bateson 

Gregory Bateson (1905-1980) var socialantropolog och intresserade sig för de 

kommunikationsteoretiska aspekterna av lek. Han talar om text och kontext, vad vi säger och 

gör samt sammanhanget i vilket det görs. Ett annat av hans grundbegrepp är 

metakommunikation, de undermedvetna budskap som vi skickar till varandra för att klargöra 

vilken kontext vi är i så att vi vet hur texten ska tolkas. Metakommunikation är en 

grundförutsättning i all mänsklig samvaro och att det viktigaste barn tränar i sin lek är att ord 

och handlingar betyder olika beroende på sammanhanget. Bateson gjorde en studie av uttrar i 

en djurpark som kommit att bli mycket känd. Han upptäckte att uttrarna kunde leka, att de 

med hjälp av signaler som till exempel höjda svansar signalerade till varandra när de 

attackerade på låtsas. Fanns inte signalen med var attacken på riktigt (Bateson 2000).  

Winnicott 

Donald Woods Winnicott (1896-1971) var psykoanalytiker och barnläkare. För att hantera 

frigörelsen från modern när spädbarnet börjar göra skillnad mellan sig själv och omgivningen 

använder barnet först sin egen hand, sedan en filt, leksak eller liknande för att representera 

modern. Detta objekt används i lekar långt sedan barnet förstår att det är en egen individ. I 

den här övergången skapar barnet ”det tredje rummet”. Detta är ett speciellt mentalt område 

där leken försiggår, inte helt i yttervärlden men inte heller helt som inre process, utan något 

däremellan. Det är i det här utrymmet som leken och fantasin fortsätter att utvecklas.  Barnet 

utvecklar lekområdet och finner så småningom nöje i att det delvis sammanfaller med en 

annan individs. Man lär sig att leka tillsammans med andra. Det tredje rummet fortsätter vi att 

använda oss av när vi skapar eller njuter av konst, musik, teater etc. Vi går också in det när vi 

uppfinner, eller är kreativa över huvud taget. Psykoterapi sker i det område där terapeutens 

och patientens lekområden sammanfaller och att en terapeut som inte kan leka är olämplig för 

sitt arbete (Winnicott 1995). 

 

Knutsdotter Olofsson 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1929-) är barnpsykolog och har kommit att inrikta sig mot 

lekens plats och funktion. I hennes teorier är en av grundstenarna Batesons tankar kring 

metakommunikation. Vi använder oss av leksignaler för att visa när en lek sätter igång, att 

den pågår och när den avslutas. För att leken ska kunna frodas krävs trygghet och möjlighet 

till ostördhet. Olofsson talar om hängivelsen, självförglömmelsen och upplevelsen av 

tidlöshet. Leken är sin egen belöning, man behöver inte applåder eller beröm. Om någon 
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vuxen säger ”så bra ni leker” är det inte bara ovidkommande utan störande, då det gör barnen 

självmedvetna. Frihet från krav på prestation är en också en oavvislig förutsättning för lek.  

Lekens harmoni bryts om man är rädd eller otrygg. Därför krävs trygghet i den aktuella 

situationen. Lekens harmoni störs av maktkamp, övergrepp, översitteri och ojämlikhet. Blir 

man rädd på riktigt drivs man ut i verkligheten. Lekens harmoni är dock inte innehållets 

harmoni, utan harmoni mellan de som leker. Alltså kan en lek ha våldsamt eller skrämmande 

innehåll och ändå vara lyckad. Det finns stora likheter mellan det som utmärker djup lek och 

en bra lärandesituation. Kunskap blir tydlig om eleverna glömmer klassrummet, glömmer 

kamraterna, glömmer tiden, glömmer rädslan för att göra fel, och låter allt bli tydligt för den 

inre blicken. Upplevelserna i det tredje rummet ökar inlärningspotentialen, den kunskap man 

tillägnar sig i det tredje rummet går in utan att man märker det. Lek ger överblick och 

förståelse.
  
De sociala lekreglerna är: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Att de som 

leker och vad de leker, alla är på jämställd nivå oavsett ålder och styrka, man leker inte för att 

vinna, man leker för att leka, ibland bestämmer du, ibland jag. Lekreglerna gäller även för 

vuxna som deltar i barnens lek, annars blir de lekförstörare.  Winnicott menar att det krävs 

tillit och trygghet för att lekområdet ska bli stort och rikt. Knutsdotter Olofsson vill gå ett steg 

längre och menar att barnen måste lära sig känna igen kulturellt betingade koder och lära sig 

känna igen leksignaler. Det krävs också lekfulla vuxna och en lekstimulerande miljö 

(Knutsdotter Olofsson 1992). 

   

Sauter 

Willmar Sauter (1947-) är professor i teatervetenskap vid Stockholms Universitet. Han 

fokuserar i sin forskning på de kommunikativa aspekterna av teaterhändelsen, och skildrar 

teater som en process mellan aktör och åskådare.  En föreställnings mening eller budskap 

skapas av utövare och publik tillsammans. En teaterbesökare dömer det den ser och hör, och 

den domen visar sig vara väldigt viktig för personens förståelse för föreställningen. Enligt 

Sauter är det så att hur föreställningen i stort värderas alltid korrelerar med uppskattningen av 

själva skådespeleriet, även om andra aspekter av föreställningen rankas högre eller lägre. 

Med andra ord, om besökaren inte tycker om skådespelarna blir teaterbesöket ”meningslöst”. 

Sauter beskriver det som sker mellan aktör och åskådare som kommunikation på tre nivåer; 

den sensoriska nivån, den artistiska nivån och den symboliska nivån (Sauter 2000). 
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Den sensoriska nivån 

På den sensoriska nivån kan man beskriva kommunikationen som ett personligt förhållande. 

Åskådaren reagerar mer eller mindre spontant på aktörens fysiska och mentala närvaro. 

Reaktionen kan vara både affektiv och kognitiv; igenkännande, förväntan och sinnesrörelse är 

några tänkbara reaktioner. Aktören reagerar i sin tur på åskådaren, hur många som sitter i 

publiken, vilken stämning som finns i salongen, om han känner igen någon etcetera. Sauter 

understryker betydelsen av den sensoriska kommunikationen, då han menar att den är av 

yttersta vikt för alla andra kommunikativa processer. Utan ett intresse för den person du ska 

kommunicera med kommer det inte finnas tillräcklig uppmärksamhet för att få de andra 

kommunikationsnivåerna att fungera (Sauter 2000).  

 

Den artistiska nivån 

På den artistiska nivån presenteras kodade handlingar i ett framträdande som i huvudsak 

karaktäriseras av genre, stil och färdigheter. Varje teatergenre har sina egna koder för 

kommunikation, på operan sjunger man, inom baletten dansar man etc. Inom varje genre 

finns många olika stilar, baserade på historiska, geografiska och personliga traditioner. Dessa 

särdrag inom varje genre och stil presenteras sedan på olika sätt av den individuella artisten, 

t.ex. beroende på graden av skicklighet och personliga sätt. Åskådaren måste ha viss kunskap 

om de kodade handlingarna för att kunna reagera på dem, om jag till exempel kan mycket om 

opera är det lättare för mig att uppfatta de olika variationerna, samt höra om artisten är 

skicklig eller inte (Sauter 2000). 

 

Den symboliska nivån 

På den symboliska nivån tillskrivs aktörens handlingar en mening. Sauter understryker det 

faktum att den fiktiva karaktären inte finns på scenen utan skapas i huvudet på åskådaren, 

med hjälp av de bilder aktören bidrar med. Hamlet skapas sålunda av aktören och åskådaren 

tillsammans. Ingen handling är symbolisk i sig själv, det blir den först när åskådaren tolkar 

den som en sådan. Den symboliska kommunikationen påverkas både av de sensoriska och 

artistiska aspekterna, men också av åskådarens förförståelse av den fiktiva historien och den 

kontext han eller hon befinner sig, till exempel i en teatersalong (Sauter 2000).  
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Kunskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Molander och tyst kunskap 

När det gäller praktiskt grundade och förmedlade kunskaper finns kunskapen i handlandet 

och de bedömningar som görs i samband med detta. ”Det kroppsliga och blicken är i 

centrum: det rätta handgreppet, blicken för vad som ska göras och när det ska göras.” 

(Molander 1996).  Molander lyfter fram tre olika kunskapsbärare inom debatten kring tyst 

kunskap: kroppen, kulturen och handlingen. Han formulerar sin egen ansats: ”levande 

kunskap är förkroppsligad kunskap, kunskapen finns i handling” (Molander 1996). Begreppet 

handling i det här fallet bara kan förstås i ett hermeneutiskt perspektiv, där delen 

kommunicerar med helheten. Hermeneutiken är också tätt länkad med dialog som en 

grundläggande modell för kunskapsbildning. Slutgiltig förståelse och kunskap kommer inte 

ifråga. Dialogen är en icke-objektifierande form för kunskapsbildning. Vad gäller forskning 

tittar Molander bland annat på forskning om yrkeskunnande. Han kommer fram till att en 

förutsättning för forskning om yrkeskunnande är forskarnas tillit till den kunskap som den 

utforskade besitter – och omvänt, vilket gör forskningsprocessen till ett ömsesidigt lärande 

(Molander 1996).  Det finns en diskussion kring vad tyst kunskap egentligen innebär, och i 

vilken utsträckning man ens kan tala om tyst kunskap. Andrén redogör för och knyter an till 

diskussionen i sin avhandling. Hon konstaterar att oavsett vad olika forskare tänker om 

begreppet är de överens om att samtalet kring kunskap i modern yrkesverksamhet inte enbart 

kan fokusera på lättidentifierad påståendekunskap, eller observerbara beteenden.  ”Att kalla 

en aspekt av kunskap för tyst är ett sätt att rikta uppmärksamheten mot sådant som inte är så 

lätt att tala om, men som skulle kunna vara viktigt att utveckla en större medvetenhet om. ” 

(Andrén 2006) 

 

Min kunskapsteoretiska utgångspunkt är att det finns tyst kunskap, vilken kommer av 

erfarenhet och ofta utnyttjas intuitivt snarare än medvetet. Att sätta ord på och reflektera 

kring denna kunskap, gärna tillsammans med andra, skulle kunna leda till att den kan 

användas mer medvetet och att den totala skicklighet en skulle öka inom det område man valt 

att studera. Jag har valt att hålla ett fokussamtal med erfarna pedagoger för att de tillsammans 

ska kunna sätta ord på de strategier och motstånd de använder och möter i sitt arbete. Denna 

typ av kompetens hör till sådan kunskap som kan beskrivas som ”tyst”.  Genom att konsultera 

metodböcker kan man få bilder av arbetssätt i form av olika övningar och liknande, men man 
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kommer inte åt den komplexitet som den pedagogiska praktiken rymmer. Genom att försöka 

tydliggöra komplexiteten skulle man också kunna bidra till att utveckla den didaktiska 

reflektionen.  

 

Metod 
 

Fokussamtal 
Som huvudsaklig undersökningsmetod har jag använt mig av fokussamtal. Fokussamtal utgår 

från en fokusgrupp, särskilt sammansatt av forskaren för ändamålet. Deltagarna reflekterar 

fritt kring en i förväg konstruerad fråga och den kunskap som söks bygger på de tankar som 

uppstår när deltagarna inspirerar varandra i samtalet och tar del av varandras upplevelser, 

erfarenheter och kunskaper (Rosenqvist & Andrén 2006). Eftersom syftet med min 

undersökning är att erfarna pedagoger ska sätta ord på sin kunskap menar jag att fokussamtal 

som metod är att föredra framför till exempel enskilda intervjuer då samtalet i sig kan hjälpa 

pedagogerna att få syn på sitt handlande. Som en positiv bieffekt stärks också kompetensen i 

gruppen när deltagarna tar del av varandras kunskap i ämnet. 

 

Jag använder mig av den typ av fokussamtal där den positivistiska traditionens fyra 

kvalitetsbegrepp; reliabilitet, validitet, representativitet och generaliserbarhet omformulerats 

till fyra nya begrepp; tillförlitlighet, relevans, överförbarhet och autenticitet (Wennberg & 

Hane 2006). Med tillförlitlighet menas att fokusberättelsen ska överensstämma med hur 

deltagarna upplevde att samtalet gick. För att åstadkomma detta förs under samtalets gång 

löpande vägg-anteckningar som kan korrigeras och kompletteras av deltagarna. Detta görs 

istället för att spela in samtalet, då ett inspelat material är svårt för deltagarna att ta ställning 

till. Ytterligare en fördel med att inte spela in samtalet är att det är lättare att få till stånd ett 

personligt samtal om deltagarna vet att det de inte säger spelas in. Relevans uppstår genom att 

utgå från ett tema och från frågor som rör andra än fokusgruppen. Överförbarhet betyder i det 

här sammanhanget att samtalet ska knyta an till teorier och diskussioner som läsaren känner 

igen från det sammanhang där materialet ska presenteras. I mitt fall kan en svårighet vara att 

fokusgruppens deltagare kommer från samma typ av sammanhang och att samtalet förs på en 

intern nivå och att gemensamma förgivettaganden styr. Det är då min uppgift att föra in 

omvärldens resonemang som mothåll till det som sägs i samtalet, vilket gör att en 
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utomstående läsare kan förstå hur det som sägs ansluter till eller står i kontrast till dessa. Med 

autencitet menas att deltagarna ska ta frågan på allvar och i högsta möjliga mån beskriva och 

belysa den. För att åstadkomma detta har jag valt deltagare till min fokusgrupp som jag vet 

har arbetat länge med frågan. Jag har innan samtalstillfället informerat dem kring vilka frågor 

samtalet kommer kretsa samt förfarandesättet, så att de förstår syftet med samtalet och är 

införstådda med hur materialet kommer att behandlas. 

Urval 
Deltagarna i min fokusgrupp består av fyra personer, alla med stor erfarenhet av att arbeta 

med vuxna deltagare och metoderna simuleringsspel och/eller forumspel. Då jag ansåg att 

typen av arbetserfarenheter var viktigare än typen av utbildning för min undersökning har jag 

valt att inte använda mig av enbart dramapedagoger. Däremot var ett krav att alla skulle ha 

arbetat med vuxna teaterovana grupper i rollspelssituationer. 

 

Förhandsinformation och etiska överväganden 
Innan fokussamtalet mejlade jag ut frågeställningen till deltagarna. Eftersom deltagarna i mitt 

fokussamtal snarare ses som medforskare än informanter frågade jag om de ville framstå med 

namn, vilket gick bra för alla. Däremot kommer jag inte särskilja vem som sade vad, då det 

inte är viktigt för resultatet av undersökningen. Jag informerade också om att alla har rätt att 

ångra sig, både i fråga om sin medverkan och om anonymiteten. De fick också veta att de 

efter samtalet skulle få läsa igenom sammanfattningen och ges möjlighet att förtydliga 

resonemang och lägga till reflektioner. 

 

Förberedelser 
Jag förberedde mig genom att tejpa upp numrerade ark av spännpapp på väggarna i den 

bildsal där samtalet skulle hållas. På dessa ark förde jag sedan korta anteckningar av samtalet. 

Syftet med att föra anteckningarna så att alla kan se dem är att deltagarna ska ha tillgång till 

vad som sagts för att lätt kunna återkoppla resonemang och följa med i samtalets process. Det 

gör det lättare att upptäcka samband och ta vid en tanke som kanske uttalades för en timme 

sedan. Deltagarna ges också på detta sätt kontroll över resultatet på ett sätt som är svårt om 

samtalet istället spelas in. Jag använde olika färger på pennorna för att lättare kunna särskilja 

de olika resonemangen under gång och i efterhand. 
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Bearbetning 
Efter samtalet fotograferade jag anteckningarna och därefter skrev jag ett referat. De 

medverkande ombads via mejl komma med fler reflektioner utifrån referatet och samtalet 

fortsatte därmed ytterligare ett varv med nya infallsvinklar. Texten i referatet var inte 

ordagrann. Jag lade också till ytterligare egna reflektioner och var noggrann med att i 

referatet särskilja vad som var mina egna tankar efter samtalet och vad som var ett resultat av 

gruppens diskussion. Detta för att gruppen ska kunna stå bakom samtalet. 

 

Resultat 
 

Samtalet 27 april 2011 
 

Fokussamtal om pedagogiska strategier för att hjälpa en vuxen teaterovan person att 

spela rollspel 

 

27 april 2011 18.00–20.00 

 

Medverkande 

Maria Flink 

Fredrik Mattsson 

Mia Peterson 

Patric Almgren 

Camilla Rönngren (samtalsledare) 

 

Alla deltagare i fokussamtalet har yrken där de använder sig av fiktion och rollspel som 

metoder inom ramen för utbildningar, till exempel på större eller mindre företag, kommuner, 

landsting, sjukhus med mera. Ofta är upplägget sådant att man först har kontakt med någon 

som beställer jobbet, och först vid jobbtillfället träffar gruppen. Därav benämningen 

”beställare” som återkommer i samtalet. Många gånger träffar man gruppen endast vid ett 

tillfälle, men ibland vid flera. Det är vanligt att deltagarna sällan eller aldrig kommit i kontakt 

med rollspel eller teater förut. 
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Sammanställning 
Nedan följer en sammanställning baserad på anteckningarna från samtalet. 

 

Som ett sätt att närma sig ämnet bad jag alla berätta om ett tillfälle när de upplevt att de 

övervunnit ett motstånd i en grupp. Detta ledde både till konkreta berättelser och till många 

strategier som vi upplevde att vi allmänt använde oss av. 

 

Det första exemplet handlade om en grupp lärare. ”Vi höll till på skolan där de arbetade. Jag 

var ung, mycket yngre än deltagarna, och rädd för att gruppen skulle se mig som en 

flicksnärta, att de skulle tycka att det var flummigt och larvigt att gå i roll. Till saken hörde att 

beställaren, en kollega till gruppdeltagarna som dessutom var min ex-svärfar, hade höga 

förväntningar på vad som skulle ske och hade sagt det till mig vid ett flertal tillfällen . 

Gruppdeltagarna visade sig ganska misstänksamma mot metoden, och det var segjobbat till 

en början.  Gruppens inställning byttes så småningom när jag svarade på deras frågor kring 

syfte och metod, eldade under, förklarade, peppade och accepterade allt de gjorde. 

 

Nästa exempel rörde ett bostadsbolag. ”Deltagarna var till att börja med på fortbildning på sin 

lediga dag. De var teaterovana och hade fått veta att de skulle spela rollspel, men inte hur det 

skulle gå till. När de kom in skämtades det mycket om att de skulle spela teater och att det 

skulle filmas, de målade upp skräckscenarier för varandra.  All personal på bolaget skulle gå 

kursen, så i samma grupp fanns administrativ personal, vd:n och de husvärdar som både står 

för det mer praktiska arbetet och bemöter de boende. Varje grupp var också ganska liten, 10-

15 stycken, så man kunde som deltagare inte gömma sig på samma sätt som man kan i en 

större, mer anonym grupp. Vi hade dessutom otur med kombinationen kollektivtrafik och snö 

och kom springande tre minuter innan passet skulle börja. Vi avdramatiserade rollspelet 

genom att till exempel säga, ”vi ska undersöka tillsammans” istället för ”vi ska spela teater”, 

och vi var tydliga med syftet. En bit in i passet hade vi lagt in en kommunikationsövning där 

alla, i grupper om tre, nästan utan att tänka på det arbetade i roll. Dock bara tillsammans med 

de andra två i gruppen, alltså ingen publik. När det var dags för rollspelet, där vi ledare skulle 

spela besvärliga hyresgäster, fick de först förbereda scenariot i mindre grupper. Vi 

uppmuntrade dem att gå upp två tillsammans istället för ensam, även om scenariot i 

verkligheten kanske hade skett endast med den anställde och hyresgästen. Till slut valde alla 

att delta i rollspelet, och stämningen var mycket positiv. ” 
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Det tredje exemplet handlade om en utbildning som valt att ta in rollspel. ”Jag skulle som 

dramapedagog hålla i ett rollspel för sjuksköterskestudenter på deras första år på 

utbildningen. Mitt uppdrag bestod i att utifrån de färdiga rollspel jag fått och som studenterna 

sades ha fått tre dagar tidigare vid en föreläsning om bemötande/empati, hålla i trådarna kring 

detta rollspel. Det var grupper om ca 10 personer i varje, och de hade väl 1,5 tim till sitt 

förfogande. Jag körde passet under två dagar och hade tre grupper per dag. Lite löpande 

bandprincip. Syftet med rollspelet var att få prova sin roll som sjuksköterska i ett av tre 

möjliga scenarion, med bemötande i fokus. Studenterna var indelade i par i förväg, de skulle 

enligt uppgift ha läst igenom och förberett sig för rollspelen hemma, en skulle spela 

sjuksköterska, den andra patient som skulle bemötas. Situationen när vi började var att jag 

mötte en väldigt misstänksam skara, studenterna sade sig inte veta nästan någonting alls om 

det som skulle ske. Det var första upptäckten att min information om grupp och uppdrag inte 

överensstämde med gruppens uppfattning av vad som skulle ske. Jag valde därför att göra 

några gruppetablerande övningar, lekar, enkla improvisationsövningar. Detta för att sänka 

garden lite, skapa någon slags tillit till situation och uppgift hos dem som skulle delta.  Det 

blev något bättre stämning, studenterna slappande av och vi hade roligt, i och med att vi 

gjorde dessa etableringssövningar. Men när rollspelet sedan skulle ta vid blev det stopp igen. 

 

 – Jag vågar inte 

– Vet inte vad jag ska göra... 

 

Samtidigt var det en del som ivrigt stegade fram, skojade och spexade inför rollspelet. 

Glappet var stort mellan studenterna inställning och motivation. Vad göra? Vi började med att 

köra ett spel, och det gick ganska bra. Bara det att någon satt igång ”som-omet” underlättade, 

koncentrationen infann sig och det blev ok. Men det visade sig vid en granskning efteråt att 

själva rollspelsmanusen var knasiga.  De hade fått uppgifter som inte överensstämde 

sinsemellan: Till exempel var det en patientinstruktion som sade att patient hade en viss 

åkomma, medan denna åkomma inte nämndes alls i sjuksköterskerollens manus.  En annan 

var i manuset en man, medan det i sjuksköterskans manus inte var tydligt om den patient man 

mötte var man eller kvinna. ett tredje exempel var att patienten hade blivit instruerad i 

manuset att lida av depression, men detta ignorerades helt i sjuksköterskans manus. Det var 

alltså rent tekniskt väldigt svårt att få till ett samspel mellan rollfigurerna. När vi upptäckte 

detta redan i första gruppen, kunde korrigeringar göras. Vi hade tack vare att vi etablerat vår 

grupp med några enkla öppnade övningar möjlighet att tillsammans skratta åt den totalt 
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omöjliga uppgift som vi fått, ett befriande skratt som lyfte oss. Därefter konstruerade jag om 

rollspelen inför mötet med de andra grupperna, och lade in etaberingsövningar med 

grupperna, för att skapa en tillräckligt god stämning dem emellan, så de kunde arbeta med 

rollspelet utan alltför stor oro över den ovana situationen. Utfallet blev till slut helt Ok.” 

 

Den fjärde och sista berättelsen handlade om strategier som alltid följdes för att skapa en 

trygg atmosfär. Denna berättelse ledde vidare till en lång diskussion om vad man tänker på 

som pedagog, och därför har jag valt att väva in den i nästa avsnitt: 

 

Strategier 

De strategier som samtalsgruppen använde sig av visade sig vara av många helt olika typer, 

och som också tillämpades vid olika tidpunkter i processen. Jag har delat upp strategierna i 

sådana man använder sig av för att skapa eftersträvansvärda stämningar och processer, och 

sådana man använder när man stöter på direkt motstånd. Hela processen har jag delat upp i 

fyra sektioner; innan man träffar gruppen, i början av passet, under passet och under själva 

rollspelet. 

 

Strategier innan man träffar gruppen 

 

 Förankra metoden hos beställaren 

 Ta reda på vilken grupp du ska möta 

 Förankra syftet hos beställaren 

 Ta reda på hur lokalen ser ut 

 Bygg inte planeringen på vissa reaktioner 

 Gör bra research 

 

De strategier som utförs innan man träffar gruppen lägger den grund som gör att man får 

bättre förutsättning för att lyckas i det ögonblick man vill att deltagaren ska spela rollspelet. 

Den första kontakt man har är i allmänhet med beställaren, vilken då blir länken till gruppen. 

Därför menade vi att det är viktigt att förankra metoden redan i detta tidiga skede. Beställaren 

känner i allmänhet i gruppen och vet kanske om det till exempel finns starka motstånd mot att 

jobba med rollspel. Vi pratade om att man kan modifiera metoden så att den passar gruppen 
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och tillfället och ska man lyckas med det bör man ta reda på mycket om den grupp man ska 

möta. Dels som sagt om deras erfarenheter av metoden, men också hur många de är, vilken 

deras funktion på företaget är etcetera. Det blir lättare att göra relevanta val på 

planeringsstadiet om man vet vilka man ska möta. Många hade erfarenheter av knepiga 

lokaler och menade att det underlättar om man vet var du ska hålla till, i en balsal eller i en 

skolmatsal? Man slipper drabbas av lokalen och kan lättare avgöra vilka övningar som 

fungerar om det till exempel står en fastskruvad OH-projektor mitt på golvet. Vi pratade om 

svårigheterna med att innan själva mötet förutsäga vad som kommer att påverka gruppen. Det 

är svårt att alltid förutsäga en grupps reaktioner, och någon påpekade att det är bra att se till 

att planeringen håller även om man inte får en viss typ av reaktion från gruppen, till exempel 

skratt.  Ett sätt att undvika detta som flera av oss arbetat med var att se till att ha mer 

teoretiska avsnitt att luta sig mot. Då kan scener, rollspel och anekdoter få funktionen av 

illustrationer av det som är passets syfte, eller vara ett sätt att diskutera. Man kan också tänka 

sig att det är tecken på en vertikal ledarskapssyn att förvänta sig att gruppen ska känna på ett 

visst sätt inför ens material, och att gruppen instinktivt reagerar på det genom att känna sig 

objektifierade. Om det är pedagogen som ska skriva underlag för rollspelet, kanske det till 

och med är ett tecken på intresse för motspelaren att göra en bra research så att spelen blir så 

relevanta som möjligt för den gruppen som ska delta. 

 

Strategier i början av passet 

 

När sedan lektionen, kursen, mötet tar sin början är det dags att möta deltagarna i verkliga 

livet. Samtalet kretsade kring många olika strategier vi använder oss av, beroende på olika 

omständigheter. 

 

 Hälsa på alla, ta i hand 

 Tala om ramarna för dagen 

 Samla deltagarna i en cirkel, arbeta medvetet med placeringen 

 Uppvärmningsövning 

 Fysisk kontakt 

 Värderingsövning 

 Tydliggöra syftet 

 Avdramatisera metoden 
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 Berätta om sina farhågor 

 Skapa ett ”vi” 

 

Tanken fanns att det var en fördel att börja passet i en stämning som kan betecknas som 

lågstatus i förhållande till deltagarna, och att det skulle skapa en trygg atmosfär.
2
 Det skulle 

man kunna uppnå genom att till exempel hälsa på alla deltagare och kanske ta dem i hand. Vi 

pratade om att man bör komma ihåg att kroppskontakt kan vara starkt för många och vara 

lyhörd för om någon till exempel drar åt sig handen. Allas erfarenhet var att deltagarna blir 

lugnare om de tidigt får veta ramarna för dagen, när är det kaffepaus, när är det lunch, 

ungefär vad ska vi göra och när är det dags att sluta? Dessa ramar delas ofta ut på papper, 

men dels kanske inte allt står, dels kan deltagarna inte alltid lita på att papperet stämmer med 

verkligheten. Om man sitter och oroar sig för saker som att man kommer behöva gå på 

toaletten snart är det svårt att gå in helt och fullt i ett rollspel. Att samla deltagarna i en cirkel 

är en vanlig utgångspunkt i dramasammanhang, det gör att alla deltagare ser varandra och 

därmed börjar knyta an till varandra. Om syftet är att de ska spela tillsammans med varandra 

är det en viktig del. Man kan dock också tänka sig att cirkelformen blir en markör för 

gruppen att de förväntas knyta an till varandra, och det skulle kunna verka som ett motstånd. 

Andra sätt att arbeta med placeringen skulle därför kunna vara i mindre grupper, eller i 

halvcirkel men att de tidigt får diskutera något med sina grannar. En uppvärmningsövning 

eller – lek gör också att deltagarna börjar knyta an till varandra. Erfarenheten var att övningen 

inte får vara för fånig, då riskerar man att deltagarna uppfattar utbildningen som oseriös och 

att man därför förlorar i trovärdighet som ledare. En förberedelseövning, till exempel en 

värderingsövning, som leder in arbetet på det tema passet handlar om är ofta bra som en del 

av uppvärmningen. Har man gjort en sådan övning där man börjar fundera kring temat är det 

lättare att uppfatta syftet med passet. Att tydliggöra syftet var alla samtalsdeltagare helt 

överens om var helt väsentligt för att lyckas få deltagarna med sig. Om en deltagare inte 

känner att syftet är tydligt är det osannolikt att han eller hon ska engagera sig. Att använda 

rollspel som metod kan väcka starka känslor av till exempel rädsla att göra bort sig. Vi 

pratade därför om hur man kan avdramatisera metoden, till exempel genom att använda sig 

av ord som ”vi ska öva” eller ”undersöka tillsammans” istället för ”spela teater” eller ”göra 

ett rollspel”. Här kan man hjälpa till att skapa en vi-känsla i gruppen genom att formulera sig 

                                                 
2
 Begreppet lågstatus myntades som teaterterm av regissören och improvisationsteaterauktoriteten Keith 

Johnstone, och betecknar att man med hjälp att sitt kroppsspråk signalerar att man har mindre makt. 

Motsatsen till lågstatus är högstatus. 
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i termer av vi. ”Vi ska undersöka tillsammans…”.  Vi vill att deltagarna ska känna sig sig 

trygga och man kan tänka sig att gruppen i och med detta får känslan av att vi alla står på 

samma sida och inte har för avsikt att utsätta någon för något.  Ett annat sätt att komma 

tillrätta med motståndet mot metoden är att deltagarna får berätta om sina farhågor. 

Pedagogen kan bemöta vissa farhågor genom att tala om hur det kommer att gå till, och 

ibland kan det hjälpa mycket bara att höra att man inte är ensam i sin rädsla. Ett dilemma 

skulle kunna vara att det blir för mycket fokus på de negativa aspekterna. 

 

Strategier under hela passet 

Här följer den lista vi identifierade på strategier vi brukar använda oss av under hela den tid 

vi träffar gruppen. 

 

 Utse en av pedagogerna som formellt äger värdskapet 

 Se vänlig ut 

 Få ögonkontakt med alla i gruppen 

 Kunna ändra i sin egen agenda efter gruppens behov 

 Låta det egna engagemanget följa gruppens 

 Lämna en väg ut 

 Använda humor 

 Ge deltagarna tid för reflektion 

 Ställa öppna, välgenomtänkta frågor 

 Inte vara rädd för lugna avslut 

 Inte vara rädd för fartfyllda avslut 

 Visa respekt 

 

Alla fokussamtalsdeltagarna arbetar ofta tillsammans med ytterligare en eller flera ledare och 

menade att det både kan vara en för- och nackdel är om man är många pedagoger på plats 

samtidigt.  Gruppen och beställaren kan ha frågor och det är bra om de inte får olika besked. 

Om vi själva har frågor är det också bra om inte alla ställer dem med fem minuters 

mellanrum. I ett forumspel är det jokern, i en simulering spelledaren, i andra sammanhang 

någon annan, men funktionen är att vara länken till beställare och grupp, vara den som svarar 

på frågor och agerar pedagogernas sambandscentral. Både simuleringar och forumspel 

innehåller som metod en orientering mot kroppsspråk, röstanvändning etcetera. Hur man gör 
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något är lika viktigt som vad man gör i en situation som innehåller kommunikation. Att tänka 

på sitt eget kroppsspråk, ansiktsuttryck och röst menade alla var väldigt viktigt. Att till 

exempel se vänlig ut skapar trygghet. Sök ögonkontakt med alla i gruppen för att alla ska 

känna sig delaktiga. Att kunna ändra sin planering efter vad som krävs för stunden dök upp 

flera gånger under samtalets gång. Alla var överens om att det kännetecknar en skicklig 

pedagog att kunna detta. Det är också en fördel att kunna ändra sitt eget tilltal utifrån 

gruppens reaktioner. Är man överentusiastisk som pedagog kan man skrämmas. Ett dilemma 

kan vara att hitta avvägningen mellan att elda på gruppen och att lämna en utgång. Om det 

inte ges utrymme för tvekan hos deltagaren har den kanske gjort den jobbiga uppgiften utan 

att tänka på det, samtidigt som man vill att alla ska känna sig respektfullt behandlade. Det ska 

också finnas en utgång för de som verkligen inte vill, och man ska se upp för att måla in 

deltagarna i ett hörn där de inte har möjlighet att säga nej. En annan strategi som bygger på 

närvaro i gruppen är användandet av humor, något som upplevdes som en stor tillgång av 

samtalsgruppen. Humor når man genom att blotta sig själv, snappa upp det som händer och 

som sagt, vara närvarande i det som händer i gruppen. Både inom forummetodik och inom 

simuleringar arbetar man i allmänhet att deltagarna får reflektera själva eller i grupp över det 

som hänt.  Den egna reflektionen är en stark kraft och ibland kan det räcka med att de får 

någon minut att tyst tänka igenom det som ska reflekteras över. Alla reflektioner behöver inte 

heller lyftas i storgrupp efteråt, man kan låta dem diskutera två och två eller i mindre grupper. 

Detta kan också ta bort den ”duktighetssträvan” som ibland finns och fokusera på det som är 

väsentligt, att deltagaren får fundera över frågan. Reflektionsfrågorna bör vara öppna, det vill 

säga inte ja- och nej-frågor, och välgenomtänkta. Ofta är det de enkla frågorna som fungerar 

bäst. ”Vad såg ni?”. Vad-frågor kan vara mindre skrämmande än hur-frågor. ”Vad ska han 

göra?”. Sedan går man över till hur-frågorna. ”Hur ska han göra det?”. Var inte rädd för lugna 

avslut menade en av samtalsdeltagarna var viktigt, medan en annan hävdade att fartfyllda 

avslutningar gav en bra känsla till sluttampen av passet. Ett bra exempel på att ingen pedagog 

kan använda sig av alla strategier samtidigt, utan måste anpassa sina strategier efter sin egen 

ledarstil och sina egna mål. Att visa deltagarna respekt var en utsaga som alla nickade 

instämmande åt, och sedan fortsattes det på ett annat spår. Frågan väcker onekligen väcker 

intresse. Hur gör man det? Kan man tänka sig att alla de strategier vi talar om sammantaget är 

ett sätt att visa deltagarna respekt? 
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Strategier under själva rollspelet 

När det är dags för gruppen att genomföra själva rollspelet blir undervisningssituationen 

tillspetsad. Många olika omständigheter samt hur vi som ledare hanterat dem, har betydelse 

för om deltagaren väljer att spela eller inte. Under rollspelet ska man som pedagog spela 

tillsammans med någon som kanske sällan eller aldrig spelat teater förut. 

 

 Vara följsam mot deltagaren:   

 Vad vill den här personen pröva, understödja det 

 Forma rollen utifrån responsen hos den jag spelar med i ögonblicket 

 Inte förolämpa deltagarens intelligens 

 Hjälpa till att hålla spelet på allvar 

 Trovärdig rollprestation. 

 Blick utifrån samtidigt som man är i rollen. 

 

Den följsamhet som är viktig under hela passet framstod i samtalet som det allra viktigaste 

verktyget under rollspelet. Att låta deltagaren man spelar med känna att man reagerar på hans 

eller hennes impulser och inte heller spela för olikt personen var två sätt att visa följsamhet 

som kom fram. ”Det är som att dansa!” Att vara uppmärksam på vilken tanke deltagaren har, 

även om det kanske inte är så tydligt alla gånger och att inte fastna i att min roll ska gestalta 

sig precis som jag tänkte, eller att jag som pedagog/skådespelare ska få visa alla strängar på 

min lyra var andra. Det talades om balansgången mellan att inte spela för övertydligt eller 

forma upplägget så att deltagaren lyckas med en uppgift utan att knappt försöka. Ett sätt att 

hjälpa sin medspelare in i spelet kan vara att hålla kvar sin roll även om det blir skrattigt 

bland deltagarna eller i publiken. Att hålla kvar rollen menade vi hänger ihop med att också 

göra en trovärdig rollprestation. Man går in i spelet, men måste också ha ett delat fokus, 

analysera spelet, situationen och publiken samtidigt som man spelar.  Är man två pedagoger 

kan den ena i högre grad ta ansvar för utifrån-perspektivet. 

 

 

Motstånd och hur man bemöter dem 

En ingång till samtalet om pedagogiska handlingar är att pedagogiska strategier till stor del 

handlar om att identifiera motstånd. Varje situation som pedagogen uppfattar som ett 

motstånd innebär att en mängd olika valmöjligheter dyker upp. Beroende på en rad 
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omständigheter som gruppstorlek, vad som hänt innan, hur mycket som är kvar av passet 

etcetera. väljer pedagogen att använda sig eller inte använda sig av ett antal olika strategier 

som kan ses som en verktygslåda med sätt att handla, lättare eller mer komplicerade att ta till. 

Samtalet kretsade länge kring motstånd och hur vi bemöter dem. Vi fokuserade i första hand 

på motstånd hos deltagarna, men i viss mån också på motstånd hos oss själva. Jag har använt 

samma uppdelning av motstånden som av strategierna, nämligen motstånd innan passet, 

motstånd i början av passet, motstånd under passet och motstånd under rollspelet. 

 

Motstånd innan passet 

Motstånd som uppträder innan man ens träffat gruppen diskuterade vi bara väldigt kort, 

samtalets fokus låg ju på samspelet mellan pedagog och deltagare. Några motstånd kunde vi 

dock lista: 

 

 Beställaren vill uppfostra sina medarbetare 

 Beställaren vill kontrollera och styra planeringen på detaljnivå 

 

Ibland händer det att man upptäcker att beställaren tydligt är ute efter att styra gruppens 

beteende på något sätt. Någon menade att det bästa är att på ett fint sätt få beställaren att 

förstå att det inte är en framkomlig väg. Prata om syftet på ett sätt som bjuder in till samtal 

istället för att försätta deltagaren i försvarsställning. Inte ”du ska lära dig att bemöta kunderna 

på ett bättre sätt...” utan snarare ”vi ska prata om kommunikation i svåra möten mellan kund 

och anställd”. Att beställaren var överkontrollerande hade flera av deltagarna erfarenhet av 

som något jobbigt, man känner sig ifrågasatt i sin yrkesroll. Kanske kan man låta beställaren 

få sin vilja fram till en viss gräns där man till exempel förklarar att den sista handen läggs vid 

planeringen först när vi träffat gruppen. 

 

Motstånd i början av passet 

 

 Allmän ovilja hos gruppen: 

 Ironi 

 Förakt 

 De vill sätta dit en 
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 Ickegenerösa personer 

 

När samtalet övergick från förebyggande strategier till hur man bemöter motstånd menade 

många att motståndet ofta är som starkast i början av passet, och att hur man hanterar 

inledningen därför får stor betydelse för hur processen fortlöper. När det handlar om allmänt 

motstånd menade någon att det gäller att stå ut i motståndet, gå vidare utan att bryta ihop, 

andas. Ofta kan det lätta när fler bitar fallit på plats. Om motståndet representerar något som 

är gemensamt för gruppen kan det vara bra att lyfta vad det är som händer. Ett jobbigt 

motstånd är den ironi som slår till automatiskt hos deltagaren. Man kan bolla tillbaka med 

samma mynt ”jaha, du säger det, berätta mer...”, vilket kan vara en riskabel väg att gå 

eftersom man riskerar den stämning man arbetar på att bygga upp. Vinsten kan vara att 

deltagaren blir speglad och därmed förstår vad den gör. Ytterligare en vinst är att man själv 

känner att man inte alltid behöver bete sig överpedagogiskt när en deltagare beter sig illa, 

man visar att man inte accepterar allt. Ett annat sätt att bemöta ironi är att ta frågan på allvar 

även om det är uppenbart att den är ironisk. Ett nästan naivt bemötande som kan få luften att 

går ur den ironiske, eller formulera tydligare vad det är han eller hon har något emot. 

Besläktat med ironin är föraktet.”Det här jävla larvet som vi ska göra!”. Föraktet finns ofta 

där från början, innan deltagaren vet vad det är som ska hända. De flesta menade att det ofta 

ger med sig under passets gång, det hjälper att vara lugn och tydlig med syftet. Då och då 

känner man att någon deltagare faktiskt är ute för att sätta dit en, ”jaha du, vad heter jag då, 

kommer du ihåg det?” Ibland kände gruppen att man faktiskt kan bli arg på personer som inte 

vill bidra. Ofta beror det säkert på rädsla, men man kan ibland tycka att fler vuxna människor 

skulle klara av att sätta sig över att ta ut det på resten av gruppen eller ledaren. En tanke är att 

om man väljer att tolka avoga beteenden som ett uttryck för rädsla snarare än ovilja är det 

lättare att hålla det ifrån sig själv och sin egen prestation. 

 

 

Motstånd under passet 

Många motstånd visar sig direkt vid passets början, men vi pratade också länge om motstånd 

som dyker upp under hela passets gång. 

 

 När folk lämnar lokalen 

 En mobil ringer 
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 Dåligt arbetsmaterial 

 Gruppen är i otakt 

 Man känner sig fysiskt hotad 

 Alla är tysta 

 Syftet är oklart för deltagarna 

 Duktighetssträvan 

 Gruppen är liten 

 Deltagarna har vissa förväntningar på dig som inte stämmer 

 Att vi blir för käcka 

 Att vi blir för politiskt korrekta 

 När viljan att entusiasmera gruppen tar överhand över följsamheten. 

 Obalans i hur mycket av talutrymmet olika personer tar 

 Deltagarna sitter med laptoppar eller mobiler som de joxar med 

 

En konkret typ av motstånd som alla varit med om är när deltagare plötsligt lämnar lokalen. 

Man får bedöma i stunden om det påverkar gruppen mycket, till exempel om många går 

samtidigt, då får man lyfta det. Annars får man släppa saken och försöka att inte låta sig själv 

påverkas. Vi pratade om att man egentligen ju också vet att man inte kan veta orsaken till att 

någon går ut, kanske är personen halvsjuk, barnen måste plötsligen hämtas tidigare på dagis, 

ett tråkigt besked har just tagits emot etcetera. Men eftersom man är centrum i sitt eget 

universum tolkar man ju trots det oftast händelsen att det handlar om en själv. Man får 

påminna sig och varandra om det. En ringande mobil är också en konkret störning som kan 

ske plötsligt. Man kan kommentera snabbt för att sätta ord på det som alla ändå märker, 

kanske genom ett humoristiskt anslag för att visa att man lagt märke till det men låter sig 

påverkas. Om man är i inne i spelet kanske det bästa är att ignorera eller vänta tyst tills det 

slutar ringa och då fortsätta. Om spelet har ett lättsammare anslag kan det fungera utmärkt att 

ta in det i spelet, ”är det din mobil som ringer?”, Om det händer när man ska öva svåra samtal 

i rollspelsform är det roligt att man vill behålla den allvarliga stämningen, och då kanske det 

bästa är att ignorera signalen. Till samma kategori störningar hör när deltagarna joxar med 

sina laptops eller mobiler, då man kan försöka ställa involverande frågor eller låta deltagarna 

diskutera i grupper för att få alla att engagera sig. Ett par av samtalsdeltagarna hade vid ett 

tillfälle varit med om att känna sig fysiskt hotade. ”Det var rätt läskigt, han var fysiskt stor 

och tornade upp sig framför oss. Han var mycket upprörd över det vi pratat om och lugnade 



25 

 

inte ner sig .” De båda upplevde att de fått god hjälp av ytterligare en ledare som var lugn, tog 

utfallen seriöst, hänvisade till ”hårda fakta” till exempel lagstiftning i frågan, inte värderade 

vad personen sade och lät honom säga sitt. Slutligen hade han också lugnat ner sig. Ett 

motstånd som alla varit med om och som på sitt sätt kanske är motsatsen till fysiskt hot är när 

hela gruppen är tyst. Vi pratade även här om att man får påminna sig själv att det finns olika 

sätt att tolka beteenden, till exempel tystnad. Kanske beror det på att gruppen tänker intensivt, 

eller att frågan är ställd så att den är svår att svara på. Ledaren kan sätta ord på det som 

händer, men på ett sätt som inte är anklagande utan tillsammansskapande. Man kan också låta 

dem prata två och två eller i mindre grupper en stund innan diskussionen lyfts till hela 

gruppen igen. Kanske behöver den inte alls lyftas.  Om syftet är oklart för deltagarna var det 

mångas erfarenhet att detta ofta leder till misstänksamhet och brist på engagemang. Påminn 

om syftet i början av passet, och om man märker att det är oklart, återknyt till det i 

diskussioner. Ett motstånd som någon lyfte var duktighetssträvan. Deltagaren utvecklas inte 

eftersom strävan snarare blir att visa sig duktig inför oss än att lära sig nya saker eller lyssna 

på de andra i gruppen.  Också det kan motverkas genom att inte lyfta alla diskussioner i 

storgrupp, utan låta dem prata och delge varandra i mindre grupper eller två och två. 

Diskussioner i mindre grupper kan också vara bra om det är obalans i hur mycket av 

talutrymmet olika personer tar. Upplevelsen av ett sammanhang är tätt länkad med de 

förväntningar man har. Om deltagarna har förväntningar på pedagogerna som inte stämmer 

blir det ett motstånd. Man kan till exempel ha blivit presenterad som en skojig teatergrupp av 

någon utifrån som inleder. Det är bra att lyfta det tidigt, ”det här med gapskratt är mest ett 

strävansmål”. Detta för att gruppen inte ska vänta på något aldrig kommer och därmed inte 

lyssnar på det som faktiskt sägs. Förväntningarna kan också gälla hur rollen ska spelas, någon 

tycker inte att spelet, rollen eller situationen är trovärdig. Ofta kan det vara bra att stå på sig 

lite ”om det ändå visade sig bli så här, vad skulle du göra då?” Man kan också be dem lägga 

till egenskaper, situationer, repliker, kanske gå upp och spela själva om det fungerar praktiskt. 

Ett motstånd som utgår från oss själva som pedagoger kan vara att vi blir för politiskt 

korrekta, eller för käcka. En risk när man pratar om sådant som är viktigt för en själv är att 

deltagarna känner att de blir skrivna på näsan vad de förväntas tycka och göra. Förmodligen 

upplevs detta både som respektlöst och förolämpande. En pedagog-attityd som effektivt tar 

bort lusten att lära själv. Samma sak gäller överdriven käckhet som förmodligen också 

upplevs respektlöst, kanske uppstår den när viljan att entusiasmera gruppen tar överhand över 

följsamheten. Ytterligare ett motstånd vi pratade om är när gruppen är i otakt, några jazzar 

loss och andra är tillbakadragna, då gäller det att inte köra över de som inte kommit loss.   
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Motstånd under rollspelet 

 

 Ingen vill spela 

 Deltagaren bryter spelet 

 Gäng som känner varandra väl 

 Deltagaren kommer med för många skojsignaler 

 Vi tänker för publikt 

 Deltagaren kommer med konstiga inlägg i spelet 

 Deltagaren tycker att rollen ska se ut på ett visst sätt 

 Obalans i hur mycket av spelutrymmet olika personer tar 

 Dåligt arbetsmaterial 

 

Alla hade erfarenhet av att ingen av deltagarna känner sig redo att gå in i rollspelet när det är 

dags att starta. Det kan man lyfta det med gruppen, prata om varför. Man kan också göra om 

spelet till diskussionsteater, de får diskutera istället för att visa. Det går också att vi spelar för 

dem och de kan regissera oss eller reflektera kring vårt spel. Nackdelen är man förlorar den 

upplevelse som deltagandet innebär, och att en känsla av misslyckande kan infinna sig om det 

var tydligt att vi som pedagoger förväntade oss något som gruppen inte presterade. Kanske 

blir läget ännu skarpare om en deltagare bryter spelet mitt i. ”Jag klarar inte det här längre”, 

vilket någon varit med om.  Det får hanteras utifrån omständigheterna. Finns det en 

spelledare kan den personen prata med deltagaren medan skådespelaren pausar sitt spel 

genom att till exempel stå still och titta ner i marken.  Fiktionen kan brytas på många sätt. Det 

kan hända att någon bryter den genom att skoja för mycket. Det måste vi stå ut med, menade 

någon, alla deltagare är i sin fulla rätt att avbryta. Det man kan göra är att hålla fast vid sitt 

eget spel, hjälpa deltagaren tillbaka i ”som om” genom att inte reagera på skojsignalen. Om 

det då finns många som känner den som ska spela väl, ett kompisgäng, kan det hända att de 

genom att skicka många skojsignaler, kommentera och skratta, effektivt drar tillbaka 

deltagaren från fiktionen.  Det är bra om man då kan ge dem respit från varandra genom att 

dela gruppen på olika sätt. Jobba i par, byt sedan par, byt igen. Ofta försvinner annars 

skojsignalen väldigt snabbt om man inte reagerar på den. Man kan tänka sig att det kan vara 

lite läskigt för deltagaren att vara med om det, därför att ignorera någons skojsignal genom att 

till exempel inte le tillbaka till den personen är att ignorera den metakommunikation som 
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säger att vi tolkar verkligheten lika. En liten symbolisk örfil som säger att deltagaren tolkar 

fel. Här måste pedagogen/skådespelaren verkligen använda sig av sin följsamhet. Trots att det 

kan vara läskigt kan det som sagt också vara förutsättningen för att hjälpa deltagaren in i 

fiktionen, så det gäller att hela tiden vara uppmärksam på deltagarens reaktion. En annan typ 

av motstånd är det som uppstår när det material man har med sig inte fångar gruppen, till 

exempel scenarios som inte är välskrivna, eller som man tror har att göra med deltagarnas 

vardag men visar sig inte alls vara förankrade.  Även om man helst undviker dåligt material 

genom goda förberedelser kan man drabbas ibland ändå, och den följsamhet som framstod 

som en ledstjärna under hela samtalet blir nyckeln även här. Man får anpassa scenerna i 

stunden om det finns tid och möjlighet till det, fråga gruppen hur de ska spelas och vad som 

ska ändras. Ofta finns det en liten kafferast på vilken man snabbt kan skriva om scener och 

stuva om i programmet. Följsamhet är nära kopplad till närvaro, men en sak som ibland går ut 

över vår närvaro i själva rollspelet är att vi tänker för publikt. Vi är vana vid att spela för 

publik, vilket ibland kan gå ut över närvaron i ett spel där deltagarens upplevelse är viktigare 

än att publiken ska se allt, höra allt och få en spännande dramaturgisk kurva att följa. Man får 

försöka släppa publiken och koncentrera sig helt. Ett definitivt motstånd uppkommer när 

deltagarna kommer med konstiga inlägg i spelet: till exempel manschauvinistiska, 

främlingsfientliga eller annat. Det vore intressant att tränga djupare in i hur man kan bemöta 

det, i och ur roll, vilket vi inte hann diskutera så mycket vid det här samtalstillfället. Vi 

berörde mestadels svårigheterna med att vara ”kidnappad” av en rollfunktion och balansen 

mellan att ifrågasätta deltagarna och att lägga en grund för diskussionsklimatet. Men vi 

upplevde också stora fördelar med rollfunktionen . Om flera personer spelar tillsammans 

fanns det till exempel erfarenhet av obalans i hur mycket av spelutrymmet olika personer tar. 

Om man är med i spelet kan man utnyttja det genom att roll vända sig till de som inte får/tar 

så mycket plats. Om man inte är det är det svårt att gå in i ett pågående spel, men fungerar 

man som samtalsledare kan man efteråt ge ordet till den som spelat mindre. 

 

Eftersträvansvärda känslor hos deltagarna 

Samtalet kretsade i första hand kring strategier och motstånd, och invävt i denna diskussion 

framträdde de mål vi strävar efter med våra strategier. 

 

 Trygghet 

 Delaktighet 
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 Förståelse för syftet 

 Deltagarna ska knyta an till varandra 

 Prestationsfrihet 

 Respekt deltagarna emellan och mellan pedagog och deltagare 

 

Jag tror att dessa tillstånd kan ses som hjälpmedel eller kanske till och med förutsättningar för 

att en deltagare ska välja att gå in i fiktion. De verksamheter som låg till grund för samtalet 

har lärandet som mål och min tanke är att det övergripande syftet med att deltagarna känner 

sig trygga så att de väljer att gå in i fiktion är att skapa en fruktsam lärandesituation. 

Tolkning och resultatdiskussion  
 

Det första jag lade märke till när jag gick igenom anteckningarna från fokussamtalet var att 

väldigt många av de strategier gruppen talade om handlade om att bereda väg för den stund 

när rollspelet skulle ske. Att förankra syftet var till exempel något som återkom i olika 

sammanhang gång på gång. Mycket handlade också om att sätta ord på det som kan upplevas 

som otryggt.  

 

När jag kom i kontakt med Sauters teorier slog jag genast av överförbarheten till en 

pedagogisk situation. Förhållandet mellan skådespelaren och publiken liknar i hög grad det 

mellan pedagogen och deltagaren. Om man tittar på de kommunikationsnivåer som Sauter 

menar präglar teaterkommunikationen anser jag att de är överförbara till kommunikationen i 

lärandesituationen. Tanken kring kommunikation på den sensoriska nivån är extra intressant, 

överför vi den till en pedagogisk situation innebär det att vi får titta på allt som har med vår 

egen person att göra. Om jag till exempel småpratar lite med eleverna innan en lektion 

innebär det att den relation de har till mig påverkar hur de ser på undervisningen nästa gång 

vi ses. Kanske är det att slå in en öppen dörr att säga att relationen mellan pedagog och 

gruppdeltagare har betydelse för lärandesituationen, men jag upplever ändå att många 

pedagoger fokuserar betydligt mer på de fakta som ska presenteras än på kanalen den ska 

förmedlas genom, det vill säga relationen mellan pedagogen och eleven/studenten/deltagaren. 

Sauter menar att den sensoriska kommunikationen är av yttersta vikt för att för att de andra 

kommunikationsnivåerna ska fungera friktionsfritt (Sauter 2000). Detta går hand i hand med 

fokusgruppens inriktning på strategier som handlar om att skapa trygghet, prestationsfrihet 

etcetera, för att deltagarna senare ska kunna ta klivet in i rollspel. 
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När rollspelet väl startat spelas teater, om det finns en publik. Man kan tänka sig att den 

artistiska kommunikationen nu från pedagogens sida bygger på strategier som är kopplade till 

skådespelarinsatsen, i det här fallet att göra en trovärdig rolltolkning. En intressant aspekt är 

att rolltolkningen inte ses som ett mål i sig utan som en väg att stärka deltagarens förmåga att 

gå in i spelet. Snarare är det följsamheten i spelet som samtalsgruppen bedömer som den 

artistiska kompetensen. Alla är överens om att pedagogen både under passet och i spelet 

måste vara följsam och anpassningsbar. ”Jag är inte skådis, jag är forumteaterskådis” sa en av 

fokussamtalsdeltagarna. Kanske skulle ett alltför skickligt skådespeleri till och med kunna 

hämma gruppen. Målet är pedagogiskt och inte estetiskt varför den artistiska nivån måste 

handla om att stärka lekområdet och möta deltagaren där den är i sitt spel, snarare än att visa 

hela sitt register som skådespelare. Frihet från prestation är en förutsättning för lek 

(Knutsdotter Olofsson 1992), och det verkar också som om flera av de pedagogiska strategier 

vi talade om har som mål att undvika prestationsångest hos deltagarna, till exempel att 

avdramatisera metoden och berätta om sina farhågor. De sociala lekreglerna är samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson 1992). Den artistiska kommunikationen 

handlar kanske om att fungera som ett lekskickligt barn? Man leker inte för att vinna, om den 

ena upplevs duktigare av den andra kommer självmedvetandet tillbaka och leken försvinner. 

Pedagogen har alltså den grannlaga uppgiften att stärka lekramarna utan att ta över i spelet. 

Fokusgruppen talade också om det dubbla seende man som pedagog måste ha under spelets 

gång, både vara i sin karaktär och ha kontroll över de yttre omständigheterna samtidigt. Att 

gå in i det tredje rummet men ändå stanna utanför. Kan man gå långt in i det tredje rummet 

för att verkligen mötas i fiktionen samtidigt som man lämnar en del av sig utanför? Eller 

består skickligheten i att man lär sig att använda den metakommunikation som signalerar att 

man är i tredje rummet trots att man inte är det? Kanske är det processer som sker parallellt, 

att man övar upp en förmåga att fort slå på det medvetandetillstånd som utgör det tredje 

rummet, samtidigt som man behåller kontrollen över deltagarnas väl och ve. Tankarna från 

fokussamtalet som rör balansen mellan den publika utgångspunkten och närvaron i spelet 

skulle kunna tyda på det. Frågan är också om följsamhet i rollspelet är kommunikation på den 

artistiska eller den sensoriska nivån? I det här sammanhanget upplever jag att den artistiska 

kunskapen ligger väldigt nära den sensoriska, närmare än i en klassisk teaterföreställning. 

 

Den artistiska nivån måste i pedagogiska sammanhang också handla om den kunskap som 

faktiskt ska läras ut. De strategier som rör själva kunskapen handlar om till exempel research 
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och att inte förolämpa deltagarens intelligens. Det är intressant att det ändå är så 

förhållandevis få punkter som knyter an till den ”hårda” kunskapen. Kanske är den lättare att 

handskas med, när jag har något jag vill lära ut finns det där. Men hur jag gör det är en helt 

annan femma. 

 

I rollspelet handlar den symboliska kommunikationen om att deltagarna genom leksignaler 

ska visa att det som sker tolkas symboliskt. Ett ”som om”. I en teaterföreställning behöver det 

inte synas utanpå när tolkningen sker, men här närmar vi oss leken och signalerna sänds åt 

båda håll. Sauter understryker att den fiktiva karaktären skapas av åskådaren och 

skådespelaren tillsammans (Sauter 2000). Det finns ingen patient i rummet när läkarna ska 

spela rollspel, men vi skapar en överenskommelse som säger att vi leker att det är så. Den 

symboliska kommunikationen uppstår när vi slutligen når fram till rollspelet, deltagaren får 

genom till exempel identifikation en upplevelse. Eftersom målet är kunskap vill vi att 

upplevelsen ska leda till det. 

 

Den symboliska nivån i undervisningssituationen ser jag också som den nivå där 

undervisningen tillskrivs mening, blir satt i ett sammanhang. Här är metakommunikationen 

ett centralt begrepp, handlingarna blir begripliga för att vi förstår att det handlar om teater, lek 

eller något vi ska lära oss.  Om jag vill att en deltagare ska välja att dela sitt lekområde med 

mitt måste jag som pedagog med hjälp av metakommunikation förstärka den symboliska 

interaktionen mellan oss båda så att deltagaren kan vara säker på att hon tolkar 

sammanhanget på samma sätt som jag. Om en deltagare märker att hon tolkat sammanhanget 

annorlunda än pedagogen menar jag att en stark känsla av att vara sviken kan uppstå. 

Pedagogen berättar om en hemsk situation och deltagaren tror att det är på riktigt medan 

pedagogen spelar teater. Det sker ingen kommunikation på den symboliska nivån. När det 

sedan uppdagas att det är teater är min erfarenhet att det uppstår en känsla av att man som 

deltagare gjort bort sig, vilket gör att självförglömmelsen genast försvinner. Då försvinner 

också lekområdet. Allt detta gör att jag är tveksam inför till exempel den teaterform som 

kallas osynlig teater, där publiken inte är medveten om att det de ser inte är teater, eller 

teaterformer där enskilda ur publiken utsätts för kommentarer och hängs ut. Man sviker 

överenskommelsen om på vilken nivå handlingen sker. Är det teater eller på riktigt? En 

intressant fråga är hur metakommunikationen faktiskt ser ut? Vad är det pedagogen gör som 

hjälper deltagaren att klargöra kontexten?  
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En intressant iakttagelse är hur väl de mål som identifierades i fokussamtalet stämmer 

överens med de som av lekteoretikerna talas om som förutsättningar för lek, till exempel 

trygghet, samförstånd och frihet från krav på prestation. Det understryker överförbarheten av 

lekteorierna på lärandesituationer.  Om vi är rädda för att känna oss dumma hittar vi inte det 

”flow” som gör att vi leker, lär, möts.  Självförglömmelsen som Winnicott pratar om 

(Winnicott 1996), känner vi oss rädda försvinner den på en gång.   

 

Att pedagogen, både i rollspel och i övrigt under passet, bör var följsam gentemot deltagarna 

är också ett tydligt resultat av fokussamtalet. En av deltagarna använde liknelsen dans för att 

beskriva samspelet, en följsamhet som är viktigare för upplevelsen än att spela sin roll med 

hundraprocentig realism.  

 

Jag upplever att begreppet metakommunikation är centralt i en diskussion om pedagogens 

strategier. Frågan är hur metakommunikationen ser ut? Vad är det pedagogen faktiskt gör som 

hjälper deltagaren att klargöra kontexten. Djurens höjda svansar, vilka är motsvarigheterna? 

 

Avslutande reflektion och fortsatt forskning 
 

Jag är nöjd med valet av metod, fokussamtalet gav upphov till intensiva diskussioner som 

erbjöd gott om material kring mitt ämne. Jag valde att inte spela in samtalet, utan att istället 

anteckna på stora spännpapper på väggen så att deltagarna kunde ta ställning till materialet 

under samtalets gång. Jag upplevde det som mycket positivt att deltagarna kunde ta upp 

tidigare trådar på nytt genom att de hela tiden såg de anteckningar jag gjort. Att komma ifrån 

den anspänning det kan vara att bli inspelad tror jag gjorde sitt till för att samtalet redan från 

början var livligt. Jag har tidigare tagit upp begreppen tillförlitlighet, relevans, överförbarhet 

och autenticitet som krav på det empiriska materialet (Wennberg & Hane 2006). Av dessa 

krav tycker jag att överförbarheten var svårast att leva upp till, medan autenticiteten var mest 

okomplicerad. Min grupp var homogen; alla var i ungefär samma ålder, flera hade arbetat 

tillsammans, många hade liknande yrkeserfarenheter. Den var dessutom liten, endast fyra 

deltagare utöver mig själv. Enhetligheten visade sig också i diskussionen genom att 

deltagarna ofta var rörande överens om det mesta. För att slutsatserna ska bli överförbara på 

andra sammanhang borde nya fokusgrupper med annan typ av bakgrund få ta del av 

materialet från det första samtalet och sedan föra diskussionen vidare. Med stor sannolikhet 
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skulle det efter ytterligare två eller tre samtal också bli lättare att utläsa mönster och samband 

ur materialet. Med tanke på gruppens redan starka homogenitet är jag dock nöjd med att jag 

inte enbart valde utbildade dramapedagoger utan fokuserade på erfarenheten av att arbeta 

med rollspel och teaterovana vuxna. Detta val gjorde också autenciteten stark; alla 

gruppdeltagare var ytterst engagerade i ämnet, diskussionsvilliga och intresserade att lära av 

varandra.  

 

Mina forskningsfrågor handlade om vilka strategier en pedagog använder sig av för att locka 

teaterovana vuxna in i rollspel samt vilka motstånd man som pedagog kan stöta på, vilket jag 

tycker mig ha fått ett uttömmande svar på. En känsla av att någon lyckas vända stämningen i 

en motvillig grupp har brutits ner i långa listor på vad det faktiskt är personen ifråga gör för 

att lyckas. Inte magi, personkemi eller utstrålning, utan konkreta handlingar. Det som också 

brutits ner i mindre beståndsdelar är det något diffusa begreppet motstånd. Vad är det 

individerna i gruppen rent konkret gör när pedagogen upplever ett motstånd. Det vore mycket 

intressant att gå vidare med att detaljstudera ännu mindre beståndsdelar av handlingen: 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, röstläge etcetera. Då kunde man tränga djupare in i den 

metakommunikation pedagogen använder sig av för att stärka spelramarna, och se om den 

skiljer sig från den metakommunikation som används för att stärka lärandesituationen. Jag 

hade trott att jag med hjälp av samtalet skulle kunna få en bild av metakommunikationen i 

rollspelssituationen, titta närmare på vilka de leksignaler som pedagogen sände ut faktiskt 

var. Det visade sig svårt, förmodligen upplevs de små signalerna som en helhet, till exempel 

”koncentration”. För att göra en sådan analys skulle man troligtvis behöva filma rolltagandet, 

vilket inte rymdes inom tidsramarna för den här undersökningen. 

 

Jag vill vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser från en undersökning som inte 

är större än så här, men jag tycker att vissa tendenser kan anas. Jag uppfattar att pedagogerna 

i mitt samtal hade en stark medvetenhet om kommunikationen på den sensoriska nivån, vilket 

jag delvis tror är en följd av deras erfarenheter av rollspelsarbetet med teaterovana grupper. 

Sauter menar att inom teater är ett intresse för den person du kommunicerar med nödvändigt 

för att kommunikationen ska fungera på någon nivå alls. Jag vill utifrån resultatet av mitt 

fokussamtal säga att detta intresse för den andra personen också är helt nödvändigt i en 

lärandesituation, och alldeles särskilt om situationen på något sätt är otrygg för deltagaren, till 

exempel om rollspel ska användas. 
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En intressant tendens var samstämmigheten i gruppen. Som sagt kan den säkert, åtminstone 

delvis, ha sitt ursprung i gruppens homogenitet. Dock var det så väldigt tydligt att alla 

deltagare, oavsett vilken situation som avhandlades, höll med varandra om vilka strategier 

som skulle användas. Det vore intressant om detta kunde tyda på att det faktiskt finns 

strategier som är överförbara på de flesta pedagogiska situationer och därmed mer eller 

mindre objektivt skulle kunna gå under beteckningen pedagogisk skicklighet. Fler 

fokussamtal med andra typer av pedagoger vore ett intressant sätt att gå vidare med den 

frågeställningen.  

 

Ytterligare en ingång på temat vore att titta på mötet mellan pedagog och deltagare ur 

deltagarens synvinkel. En teaterföreställning upplevs som meningslös om man inte tycker om 

skådespelaren (Sauter 2000). Kan det vara likadant med den pedagogiska situationen? Kan 

man tänka sig att det skulle vara en smula provocerande på somliga lärosäten att påstå att 

pedagogen som person har så stor betydelse att undervisningen blir meningslös om relationen 

till deltagaren inte är god? Det vore väldigt intressant att undersöka om sambandet mellan 

kommunikationen på den sensoriska nivån och den upplevda meningsfullheten är lika stark i 

en pedagogisk situation som under en teaterföreställning. 

 

Till sist, vilka är då de viktigaste slutsatserna man kan dra utifrån min undersökning? Att en 

skicklig pedagog måste vara följsam, alldeles särskilt i den sköra situation ett rollspel innebär 

tycker jag är ett intresseväckande resultat att ta med sig, särskilt med Sauters resonemang 

kring vikten av kommunikationen på den sensoriska nivån som fond. Komplementet till 

strategierna som väljs i ögonblicket är de förberedelser som också fick stor plats i samtalet. 

Förberedelserna inför ett rollspel får stort utfall på de följder som visar sig flera veckor 

senare, det lyckade resultat som kan verka slumpartat är i själva verket frukten av många val 

gjorda av pedagogen.  Att titta närmare på pedagogiska strategier och motstånd tycker jag har 

blottat en komplexitet där olika strategier, motstånd, förutsättningar och förväntningar hänger 

ihop med varandra i en tät väv. Det är inte konstigt att man inte alltid kan precisera vad det är 

man gör som pedagog, men säkert är att alla de strategier man medvetet och omedvetet väljer 

att använda sig av får stor betydelse för hur mötet med deltagaren faller ut.  
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