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ABSTRACT 
 

Syftet är att utifrån ett ledarperspektiv undersöka och beskriva den skapande 

processen i ett pedagogiskt föreställningsarbete. Undersökningen har en 

fenomenologisk utgångspunkt med fokussamtal som metod.  Fem drama-

pedagoger som alla har arbetat på kulturskola med föreställningsarbete har 

gemensamt undersökt den skapande processen. Resultatet redovisas i kategorier 

utifrån den skapande processens olika faser, gruppens förutsättningar och ledarens 

pedagogiska överväganden. Vidare är materialet analyserat efter Pirjo Birgerstams 

indelning av skapande handling utifrån estetisk-intuitiv och rationell-analytisk 

position. I undersökningen behandlas också den tysta kunskapen och dess 

betydelse i det dramapedagogiska arbetet. Resultatet visar att den  skapande 

processen pendlar mellan olika nivåer som kan uttryckas i termer av 

mythos/logos, formdriften/sinnliga driften, agering/reflexion, estetisk-intuitiv/ 

rationell-analytisk position och att den pendlar mellan delar och helhet. 
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FÖRORD 
 

Till att börja med ligger högar med pusselbitar där, stor och kaotisk. Pusslaren 

betraktar den och känner sig en aning handlingsförlamad. Var ska han börja 

någonstans? Hur ska han skänka struktur och mening åt det här oformliga?
1
 

 

Detta ”oformliga” bär just nu namnet uppsatsskrivande som består i att 

sammanfoga dessa pusselbitar, det vill säga lösa tankar vi har om hur uppsatsen 

ska struktureras och genomföras. Dessa pusselbitar av förståelse som tillsammans 

skapar en klar bild av uppsatsens syfte nämligen att synliggöra en skapande 

process. Man kan också se det i ett metaperspektiv. Det är en skapande process i 

sig att skriva en uppsats om en skapande process med all den vånda som ofta 

följer hand i hand. Och när uppsatsen är klar står vi där förvirrade, svettiga men 

lyckliga och tänker; vad hände och hur kom vi hit? 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. En fokusdeltagares illustration av föreställningsprocessen.
2
 

                                                   
1
 Ödman, Per Johan. (2007) Tolkning, förståelse, vetande.  Sid. 61  

2
 Denna bild har vi valt att presentera för att ge läsaren en estetisk-intuitiv förståelse för den 

skapande processen. 
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BAKGRUND 

Presentation av författarna 
Jag (Maria) står inför 15 elever med massor av lust och stora förväntningar. Årets 

stora föreställningsprocess ska just börja. Jag känner att jag börjar svettas - hjälp 

hur ska det gå, var ska vi börja och hur ska jag kunna göra för att skapa möjlighet 

för alla att få sina förväntningar uppfyllda? Då vaknar jag plötsligt upp och 

eleverna står framför publiken och tar emot applåderna. Jag tänker; vad hände 

och hur kom vi hit? 

 

Jag (Elisabeth) har spelat revy i många år. I detta arbete börjar vi från noll. Vi 

bestämmer årets ramberättelse, skriver texter till handlingen och skriver musik. 

Och sedan tar repetitionsarbetet vid. Ångesten är densamma som Maria beskriver. 

Huvudet är tomt på idéer, jag kan inte föreställa mig att jag ska kunna skriva 

något roligt eller slagfärdigt igen och att det överhuvudtaget ska kunna bli en ny 

revy. Men… så står jag där svettig men lycklig och blickar ut över publiken som 

skrattar och applåderar och jag tänker; vad hände och hur kom vi hit? 

 

I denna förvirring har hos oss båda en önskan växt fram om att försöka synliggöra 

och förstå vad som händer i en skapande process. Vårt syfte är således att 

undersöka den skapande processen i ett föreställningsarbete när man inte utgår 

ifrån ett skrivet manus. Vi vill undersöka processen från ingen idé fram till färdig 

föreställning. Detta innebär att vår undersökning av den skapande processen slutar 

när vi möter publiken. Vi har således valt att utesluta publikmötet och den process 

som tar vid därefter. Vi har båda gått dramapedagogutbildningen på Västerbergs 

Folkhögskola och gick ut 2003 respektive 2004. Vi upplevde då att fokus i 

utbildningen låg på det personlighetsutvecklande dramat och liten vikt lades vid 

föreställningsarbete. Denna upplevelse kan bekräftas av fler kurskamrater vi 

samtalat med. Maria fick sedan tjänst som dramapedagog på Kungsbacka 

kulturskola år 2005 där uppsättning av en föreställning är en central del av arbetet. 

Maria upplevde då en frustration över att sakna den medvetna kunskapen om vad 

som händer i en skapande process och hur man bäst leder den framåt. En 

frustration hon delade med fler kollegor på kulturskolan. Då flertalet av 

arbetstillfällen för en dramapedagog ligger vid kulturskolor och dess huvudsakliga 

uppgift är just föreställningsarbete så ser vi det som en viktig uppgift att 

undersöka hur man medvetet kan arbeta med en föreställningsprocess vid en 

kulturskola. Vår önskan är att denna undersökning ska komma andra drama-

pedagoger till nytta i arbete med föreställningsprocessen. 

 

Syfte  
Syftet är att utifrån ett ledarperspektiv undersöka och beskriva den skapande 

processen i ett pedagogiskt föreställningsarbete.   

 

Frågeställning 
Vad är det som händer i den skapande processen från ingen idé till färdig 

föreställning? 
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Ansats och metod 
Vår ansats är fenomenologisk då vi vill försöka synliggöra fenomenet den 

skapande processen. Undersökning har också en hermeneutisk utgångspunkt 

dåtolkning ingår som en del i reflektionen av fenomenet.  
   

Skillnaden mellan hermeneutik och fenomenologi är, enkelt uttryckt, att 

hermeneutiken söker bakom för att ta reda på hur någon egentligen tänker via 

tolkningar och utsagor. Fenomenologin beskriver det som visar sig. Inom 

hermeneutiken är det viktigt att redogöra för den egna förförståelsen för då kan 

läsaren lättare förstå tolkningarna. Inom fenomenologin ska förförståelsen sättas i 

”parantes”, forskaren skall helt bortse från den för att inte påverka det som visar 

sig. 3  

 

Andrén och Rosenqvist menar att trots att dessa båda ansatser skiljer sig åt är de 

relevanta tillsammans i samma uppsats. Om man beskriver och skriver ner en 

företeelse som den upplevs är det fenomenologiskt. När man sedan bearbetar 

denna i delar för att därefter tolka dessa delar mot helheten är det hermeneutiskt. 

Vår ambition har varit att försöka tydliggöra vad som händer i en skapande 

process. Vi ser den skapande processen som ett fenomen som kan behöva 

klargöras och samtalas kring för att bättre kunna förstås och medvetet handskas 

med. Av denna anledning har vi använt oss av en fenomenologisk ansats och 

metod.  
 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt 

på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, 

försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetande, 

förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga 

mening explicit. Fenomenologin söker gå utöver de omedelbart upplevda 

innebörderna för att artikulera en förreflektiv nivå av levda innebörder, för att göra 

det osynliga synligt.
4
 

 

Eftersom vårt syfte  är att synliggöra och analysera en skapande process behöver 

vi också synliggöra den tysta kunskapen som vi förmodar finns och styr vårt 

arbete i den skapande processen. Vi har valt att använda fokussamtal som metod 

för detta. 

 

Fokussamtal 
Ett fokussamtal är ett samtal med deltagare som noga valts ut av forskaren. 

Gruppen samlas och diskuterar ett givet tema som forskaren har introducerat. 

Samtalet diskuteras fritt utifrån ursprungsfrågan även om samtalsledaren har 

förberett frågor och ser till att ställa följdfrågor så att inte samtalet tappar fokus. 

Genom att forskaren spelar in och eller skriver ner vad som sägs samlas det 

empiriska materialet in. Så i det här fallet är själva samtalet det empiriska 

materialet.
5
  

 

                                                   
3
 Andrén, Maria & Rosenqvist, Mia-Marie. (2006) Uppsatsens mystik - om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete.  Sid. 32 
4
 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid. 54 

5
 Andrén, Maria & Rosenqvist, Mia-Marie. (2006) Uppsatsens mystik - om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. 



 

 7 

Vi har valt att utgå ifrån Monika Hane och Bengt-Åke Wennbergs
6
 modell av ett 

fokussamtal.  De menar att man genom ett fokussamtal önskar synliggöra den 

ordlösa och omedvetna kompetensen inom ett visst ämne eller område. 

Anledningen till att vi valt deras modell är att de menar att man som forskare är 

aktiv och medforskande i samtalet. De uttrycker att i ett fokussamtal är det 

meningen att gruppmedlemmarna ska påverka varandra till att reflektera fritt om 

en fråga (begrepp, fenomen med mera) som man i förväg konstruerat åt gruppen. I 

samtalet söker deltagarna efter upplevelser, erfarenheter och kunskap ”på djupet”, 

sådant som inte skulle vara möjligt att nå genom exempelvis enkät eller intervju. 

Vi ser fokussamtal som en bra metod för att synliggöra de val och överväganden 

vi omedvetet och intuitivt gör i den skapande processen. Fokussamtal är en 

undersökande metod som passar bra när man vill veta det som inte är omedelbart 

tillgängligt och uppenbart. Både informanter och forskaren/forskarna är 

medforskande i samtalet där man i samspel med andra skapar ny kunskap som kan 

vara svår att formulera eller observera utanför detta sammanhang.  

 

Tyst kunskap  
Vi tror att delar av det som en dramapedagog arbetar med görs omedvetet och 

styrs av en kunskap som sitter i ryggmärgen och som gör att man intuitivt vet hur 

man kan göra och hur man kan förhålla sig till en given situation. Denna kunskap 

består av handlingar som tränats in under lång tid i dessa givna situationer och 

skapat handlingsvanor som blivit till en integrerad omedveten kunskap.
7
 Molander 

talar om tyst kunskap. Han talar också om skillnaden mellan kunskap och 

kunnande eller påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap är 

kunskap vi tillägnar oss via studier medan kunnandet/förtrogenhetskunskapen 

utvecklas i ett interagerande med det kulturella sammanhanget och upp-

märksammar och urskiljer det viktiga i den. Det är personligt upplevd kunskap. 

Påståendekunskap är alltså den kunskap som vi lärt oss genom utbildningar, 

kurser och böcker. Förtrogenhetskunskap är den kunskap som vi lärt oss genom 

att praktisera och reflektera i aktiv handling. Den kunskapen kan också kallas 

praxiskunskap. ”Så som vi brukar göra det.” Den är vår samlade erfarenhets-

baserade kunskap uttryckt i handling. Man lär genom att göra.
 8

 

 

Men vad är egentligen tyst kunskap? Hur uttrycker den sig? Detta begrepp har 

olika inriktningar och definitioner beroende på vem man talar med. Wittgenstein
9
 

menade att allt inte går att säga. Det finns kunskap som man inte kan verbalisera. 

Den är till sin natur i princip omöjlig att fullständigt formulera eller överföra via 

språket. Som exempel kan man ställa frågan; hur låter en klarinett? Vem kan svara 

på det? En annan inriktning menar att tyst kunskap är något som förmedlas genom 

mästare- lärling förhållanden eller genom egen erfarenhet eller genom någon 

kombination av förebilder och praktik. En kunskap som alltså tillägnas genom att 

man ser en mästare handla och tar efter det beteendet eller genom att praktisera 

eget handlande under lång tid och lära sig mästarrollen genom det.
10

 

                                                   
6
 Wennberg och Hane (2005) Metodologisk plattform för vår användning av fokusgrupper och 

fokusberättelser. 
7 Andrén, Maria (2008) Det pedagogiska övervägandet. 
8
 Molander, Bengt. (1996) Kunskap i handling sid. 51 

9
 Egidius, Henry. (2002) Pedagogik för 2000-talet. 

10 Molander, Bengt. (1996) Kunskap i handling. 
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Tyst kunskap kan också formuleras som tre aspekter av tyst kunskap. Man talar 

om kroppens tysta kunskap, kulturens tysta kunskap och handlingens tysta 

kunskap. Dreyfus & Dreyfus har utarbetat en teori om olika kunskapsstadier där 

man i sista stadiet, expertstadiet, har tillägnat sig kroppens tysta kunskap. 

Kroppens tysta kunskap syftar till den intuitivt och instinktiva reaktionen i en 

situation där man inte tänker eller resonerar utan omedelbart reagerar. Man ser 

hela situationen och känner omedelbart igen den utan att analysera eller resonera. 

Detta kallar Dreyfus & Dreyfus för att göra en holistisk koppling. Det krävs 

många år att lära in och öva in den rätta instinkten. Kulturens tysta kunskap är 

kunskap man tillägnar sig genom den kulturella och sociala gemenskapen. Vi 

börjar aldrig som oskrivna blad och kan aldrig helt befria oss från traditionens 

kunskapsbojor. Det är kunskapstraditioner som man övertar och integrerar och 

som man kan utveckla och ”växa förbi”. Man lär sig i ett kulturellt sammanhang 

och ärver en förförståelse, föromdömen och förvärderingar som man bygger sin 

kunskap på. Handlingens tysta kunskap är mänskliga handlingar primärt och inte 

åsikter och teorier. Grundtanken är att ordens fulla innebörd visar sig och förstås i 

handling och i fortsatt handling som skapar handlingsvanor. Den tysta kunskapen 

visar sig i ett handlande. Man utvecklar en praxiskunskap.
11

   

 
En övertygelses väsen är att grundlägga en vana, och olika övertygelser skiljer sig 

från varandra genom de olika handlingssätt de ger upphov till.
12  

 

Slutligen har vi då en inriktning som Michael Polanyi företräder. ”We can know 

more than we can tell” är grundantagandet i den inriktningen.  
 

Huvudtanken är att språk och traditionella umgängesformer utgör sociala system 

som upptar, lagrar och förmedlar samhällets kunskap. Men denna kunskap vilar 

ytterst på individens förmåga att komma i kontakt med verkligheten. I individen 

möts socialt förmedlad kunskap och individuell upplevelse av verkligheten. All 

vår kunskap vilar på en tyst dimension.
13

   

 

Polanyi definierar bland annat sådant till tyst kunskap som vi bara är indirekt eller 

underordnat medvetna om då vi har vår uppmärksamhet riktad mot något annat. 

När vi ser på ett ansikte, lägger vi normalt inte märke till detaljerna i ansiktet utan 

på ansiktet som en helhet. När en blind har lärt sig använda käpp känner hon inte 

käppen utan hur marken är. Detta kan generaliseras: när man lärt sig att behärska 

ett verktyg känns det som en del eller förlängning av kroppen. Intränad kunskap 

blir en del av kroppen men vi är inte direkt medvetna om ansiktets detaljer eller 

hur käppen känns som föremål i handen. Genom att fokusera på detaljerna kan vi 

utveckla kunskapen om dem och därmed förbättra vår kunskap om helheten. Ett 

annat ord för tyst kunskap skulle kunna vara uttrycket tyst kompetens som 

innefattar förståelse, färdighet, säkerhet, behärskande av en konst, omdöme, be-

gåvning, uppmärksamhet, förtrogenhet, erfarenhet och personligt engagemang.
14

 
 

                                                   
11

 A.a. 
12

 Molander, Bengt. (1996) Kunskap i handling sid. 51 
13

 Rolf, Bertil. (1995) Profession tradition och tyst kunskap. sid. 13 
14

 Johannessen, Kjell S. & Rolf, Bertil. (1989) Om tyst kunskap. 
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Kungsbacka Kulturskola 
I augusti 1966 startade musikskolan i Kungsbacka sin verksamhet. Syftet var att 

erbjuda Kungsbackas barn och ungdomar möjlighet att lära sig spela instrument 

eller sjunga. Antalet elever var då 306 och antalet lärare var 6. År 1993/1994 blev 

musikskolan en kulturskola och teater, dans och konst blev nya ämnen på 

programmet. Idag har kulturskolan drygt 2000 aktiva elever som undervisas av 

någon av de 58 lärarna. På hemsidan erbjuder de sina elever: ökad självkänsla, 

träning av samarbetsförmåga och upplevelsen av att lyckas!
15

   

Kulturskolans målformulering lyder: 

Kulturskolan ska verka för att vidga och fördjupa upplevelsen och uttrycks-

förmågan i musik, dans, konst och teater. Kulturskolan önskar också ge grund-

läggande kunskaper för vidare studier. Vidare ska Kulturskolan öka barns och 

ungdomars självkänsla genom kulturellt skapande. Målsättningen är att 

Kulturskolan ska vara öppen och tillgänglig för alla, där varje individ får 

möjlighet att utvecklas efter egen förmåga.
16

 

 

Så här beskrivs teaterverksamheten på hemsidan: 

 
Teaterns magiska värld 
 – Att vara med i en av Kulturskolans teatergrupper innebär att man får uppleva en 

massa roligt tillsammans. Här får var och en efter egen förmåga utrymme att 

utveckla sin fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga i ett tryggt klimat. 

Teaterlärarna på kulturskolan är dramapedagoger och fokus är gruppen. Det 

innebär att gruppens behov och intresse styr upplägget av lektionerna. Genom att 

använda dramaövningar får eleverna, på ett enkelt och lekfullt sätt, grundläggande 

teaterträning och erfarenhet av att gemensamt arbeta fram en föreställning. Skolan 

har stor tillgång till kostym, rekvisita, smink och teaterljus - allt för att skapa den 

rätta magin! Drama och teaterverksamheten vänder sig till barn och ungdomar 

från 9 till 20 år. Skolan har grundkurs 1 och 2 följt av fortsättningskurs 1 samt 2. 

Detta läsår provar vi även ”Teaterlek” som vänder sig till dem som är 6-8 år. 

Gruppernas lektionstid varierar från 75 minuter till 2 timmar. Ju äldre man blir 

ingår även en del helgrepetitioner inför föreställning. Det är viktigt att 

gruppsammansättningen blir så bra som möjligt. Därför tas stor hänsyn till ålder 

när vi sätter ihop våra grupper. När man börjar i teater på Kulturskolan hamnar 

man alltså i sin åldersgrupp. Det kan betyda att deltagarna i gruppen har olika 

mycket erfarenhet vilket är en fördel - de lär mycket av varandra.
 17

 

 

 

 

                                                   
15

 http://www.kulturskolan.kungsbacka.se/kulturskolan/Kulturskolan/Information/ 
16

 A.a. 
17

 http://www.kulturskolan.kungsbacka.se/kulturskolan/Kulturskolan/Teater2/ 
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TEORIER OM DEN SKAPANDE PROCESSEN 
Om man ska sätta upp en föreställnings krävs förutom skådespelare (kulturskolans 

elever) också en regissör och konstnärlig ledare (dramapedagogen) och resurser 

som scen, kostym rekvisita, musik m.m. också en fantasifull inställning och ett 

kreativt tänkande. I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad tidigare tänkare 

inom filosofin, psykologin och pedagogiken tänker om fantasi, kreativitet och den 

skapande processen. 

 

Fantasi och kreativitet 
 

Man kan se världen i människohöjd men också uppifrån ett moln. (med flygplan är 

det lätt). Man kan gå in i vekligheten genom huvudingången eller också- vilket är 

roligare - krypa in genom ett fönster.
18

  

 

Rodari Gianni menar att allt skapande kräver fantasi. All vår kreativa verksamhet 

förutsätter lek, spontanitet och inlevelseförmåga. Att släppa på givna gränser och 

tillåta sig betrakta världen upp och ner, ut och in och kanske allra roligast, bak och 

fram, är fantasins och kreativitetens förutsättning. Fantasi är en önsketanke om 

hur man vill att en situation eller händelse ska vara. Den överensstämmer inte med 

verkligheten utan beskriver ett önskemål eller ett mål hos skaparen. Dessa kan 

vara högtflygande, omöjliga eller ytterst otroliga. Men i fantasins värld är allting 

möjligt. Man kan se det som att fantasin är bränslet till den kreativa motorn som 

för den skapande processen framåt. Under Antiken fick ordet fantasi dela 

betydelse med ordet föreställanden. Det fanns ingen distinkt skillnad mellan dessa 

två begrepp. Det var först Friedrich Hegel som upprättade en itu delning mellan 

ordens betydelse. Hegel menade att båda dessa ord var bestämningar av 

intelligensen men intelligensen som föreställande är reproduktiv medan fantasin är 

uttryck för den skapande intelligensen. I dag lyckas varken filosofin eller 

psykologin se några grundläggande skillnader mellan föreställandet och fantasin. 

Edmund Husserl fastställer att föreställandet är en handling, inte en sak. Lev S 

Vygotskij
19

 skriver att fantasins skapande funktion tillhör den vanliga människan, 

vetenskapsmannen eller teknikern. Den är lika väsentlig för de vetenskapliga 

upptäckterna som för tillkomsten av ett konstverk. Den är till och med ett 

nödvändigt villkor för det dagliga livet. Friedrich Schiller
20

 betonade lekens roll i 

människans liv i en skrift kallad ”Om människans estetiska fostran”.  
 

Människan leker blott, när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är 

blott en människa, när hon leker.
21

 

 

Vad är då kreativitet? Centralt för kreativitetsbegreppet är att nyskapandet 

kombinerar ting på ett oväntat sätt eller skapar helt nya ting med nya 

användningsområden. Man frigör sig från gamla begränsningar, ibland genom att 

gå runt dem, ibland genom att ändra på problemet så att de inte längre gäller.
22
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Rollo May
23

 har ägnat kreativiteten och skapandet stort utrymme i sitt arbete. Han 

talar också om skiljelinje mellan eskapistiskt pseudoskapande å ena sidan och 

autentiskt skapande å den andra. Han menar att vid eskapistiskt skapande 

föreligger inte något möte. All kreativ handling innebär ett möte. Målaren möter 

duken, skådespelaren möter publiken, skulptören möter leran o.s.v. 
 

Keith Johnstone har skrivit boken ”Impro” och har blivit mycket uppmärksammad 

i drama och teater- sammanhang för sin improvisationsteater. Suzanne Osten 

skriver i förordet i boken ”Impro”: 

 
Hans utgångspunkt är att skådespeleri och lek är intimt förknippade med det fria 

associerandet. Att gå från sin första impuls – dvs. göra och säga det som först 

kommer till dig - det kan bara barnet och den skapande människan.
24

 

 

Den skapande processen 
Hur uppstår, fortgår och avslutas då den skapande processen? För att återanknyta 

till Schillers
25

 teorier så menade han att vi ständigt slits mellan två drifter 

nämligen formdriften och den sinnliga driften. Den sinnliga driften önskar bara 

vara. Att ligga i hängmattan, njuta livets goda, promenera utan mål, bara sitta och 

titta på havet etc. Formdriften däremot får oss att vilja skapa ordning och struktur. 

Att planera, analysera, värdera och skapa teorier om saker och ting. Faktiskt att 

också vilja skriva en uppsats! Formdriften hänger ihop med logiskt tänkande 

medan den sinnliga driften står för instinktiva behov och begär. Formdriften och 

den sinnliga driften är som två sidor av myntet som båda behövs för att vara just 

ett mynt. De är goda krafter som förenas i lek och skapande. De drar åt olika håll 

men förenar kaos och kontroll, intuition och rationalitet. Schiller menar att när vi 

leker och skapar förenar vi den sinnliga driften med formdriften. Den vuxna 

människans lek ser han som konstnärligt skapande. När vi musicerar, målar, 

spelar teater, skriver dikter och romaner samverkar formdriften och den sinnliga 

driften. 

 

Pirjo Birgerstam
26

 har intresserat sig för intuition i kunskapsutvecklingen. Hon är 

också forskare som i sitt arbete med att undersöka erkända arkitekter och 

konstnärers skissande genom intervjuer, fann att de pendlade mellan två olika 

nivåer i skapandet. Hon benämner dem estetisk-intuitiv nivå och rationell-

analytisk nivå. 

 

Man kan se likheter i Schillers sinnliga drift och formdriften med det som 

Birgerstam skriver om estetisk-intuitiv position och rationell-analytisk position. 

De uttrycker båda en teori om intuition och rationalitet i samverkan i ett skapande. 

Birgerstam skriver om dessa positioner som är två helt olika sätt att arbeta på. 

Dessa sätt sker i en växelverkan som hela tiden pågår under skapandet. Den ena 

benämner hon som estetisk-intuitiv position och har att göra med kunskap bortom 

språket och innefattar engagemang, närvaro, flöde, härva, vision, helhet och 

sammanhang. Den andra nivån kallar hon rationell-analytisk och syftar till ett 
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tillstånd styrd av ord som vilja, objektivering, polarisering, kategorisering, 

bedömning och kontroll. Denna position är strukturell och språkligt lätt att 

uttrycka. 
 

Även Bengt Molander skriver i boken ”Kunskap i handling” om cykliska 

växlingar när han beskriver verksamheten på en arkitektskola mellan handledare 

och elev. 

 
De experimenterar, prövar sig fram i en växling mellan del och helhet, i vissa faser 

är det en person som leder, i andra experimenterar de tillsammans. Det är en 
process som tar lång tid med ständigt nya försök i fråga om både delar och helhet. 

Både handledare och student växlar mellan inlevelse och distans. Du ska börja 

med en ordning, även om den är godtycklig. Principen är att du arbetar samtidigt 

från enheten och från helheten och sedan rör dig cykliskt.
27

 

 

Dan Lipschütz ser den skapande processen som en kreativ verksamhet som kräver 

koncentration och närvaro. Han menar att för att kunna arbeta med imaginära ting 

och händelser måste man ha koncentrationen för att se den inre konkreta bilden av 

detta. Då först kan man med sin närvaro realisera tinget eller händelsen i en 

gestaltning. Han betonar också tillit och trygghet i gruppklimatet för att deltagarna 

i koncentration ska våga frigöra sina resurser. Man kan också se koncentrationen 

som det ”rum” i individen i vilket man samlar och sorterar impulser utifrån och 

inifrån sig själv. Det är i det rum som skapandet uppstår. Materialet till skapandet 

kan komma antingen utifrån, d.v.s. stimuli i den omgivande miljön såsom bilder, 

föremål, kontakter med andra människor eller inifrån i form av minnen, 

upplevelser och erfarenheter från tidigare situationer. I koncentrationsrummet 

bearbetas dessa intryck. Somliga förkastas andra kombineras och sammansmälter 

till en enhet. Genom denna koncentration lämnar man uppmärksamheten från sig 

själv och inriktar sig på den skapande uppgiften. Därmed kan man frigöra 

spontana krafter i sig själv och få möjlighet att utveckla dessa. Lipschütz betonar 

också spontanitet och fantasi för att utveckla den kreativa frigörelsen. 
 
 
Men spontaniteten kännetecknas inte bara av individens tillgång till förmedvetna 

lager i personligheten. Den handlar också om här och nu, väcker individens 

nyfikenhet i det existerande ögonblicket och gör honom engagerad i den situation 

han just befinner sig i. Spontaniteten gör således också individen mer mottaglig 

för impulser från omgivningen.
28

 

 

Enligt Lipschütz börjar den skapande processen med spontanitet och öppenhet för 

sinnesintryck som förser fantasin med material. Koncentrationen sorterar, 

systematiserar och kombinerar detta. Det inre bildskapandet kan sägas vara själva 

produktionssättet/gestaltningen. 

 

Vi ska nu slutligen se hur Rollo May
29

 ser på den skapande processen. Han gör ett 

försök att beskriva vad som egentligen händer inom en människa i den skapande 

handlingens ögonblick. Det första att lägga märke till är att det sker ett möte 

mellan den skapande människan och ett medium, (publik, material, instrument 

m.m.). Mötet kan vara en viljeakt men det kan också uppstå spontant och lekande 

lätt. Det måste finnas ett slags engagemang i detta möte. Begreppet möte gör det 
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också möjligt att skilja mellan talang och skapande. Talang kan vara medfött och 

går förmodligen att mäta. Men kreativiteten kan endast uppfattas i handlingen. 

Kreativiteten förutsätter ett aktivt handlande. Det andra att lägga märke till är 

intensiteten i mötet. Att känna sig absorberad, fängslad eller hänryckt är ord att 

beskriva upplevelsen. Man kan kalla detta kännetecken på ett äkta skapande av 

intensiv uppmärksamhet och ökat medvetande. Det sker en hämning av det 

parasympatiska nervsystemet som gör att pulsen ökar, blodtrycket höjs, vi känner 

inte av hunger och glömmer tid och rum. Vi är helt uppslukade av det vi håller på 

med. 

 

Detta kan jämföras med vad Mihaly Csikszentmihalyis
30

 säger om begreppet flow. 

Han menar att flow är ett tillstånd som vi kan hamna i när vi skapar. Det börjar 

med att vi väljer en uppgift som verkar krävande men meningsfull. Den känns 

som en utmaning men vi litar på vår förmåga att klara den. Vi engagerar oss i den, 

vårt självförtroende växer. Plötsligt eller gradvis ändras hela vårt medvetande. Vi 

når ett tillstånd av absolut koncentration, där vi utesluter alla störande moment 

som om ingenting annat existerade. Vårt sinne för tiden försvinner och vi fylls av 

en sällsam eufori. Denna lyckokänsla, den inifrån kommande belöningen, känns 

mera äkta än andras beröm och belöningar. Det som är av betydelse är fokusering 

och målinriktningen. Vi kan inte vilja kreativitet men vi kan vilja engagera oss 

intensivt och ge oss hän i mötet. May liknar det vid den dionysiska extasen som 

skedde i en förening mellan form och lidelse och ordning och vitalitet. Han menar 

att man i denna stund är befriad från den vanliga splittringen i subjekt och objekt 

som utgör en klyvning i nästan all mänsklig aktivitet. Extas är rätta ordet för den 

intensitet i medvetandet som finns i den skapande handlingen. Vad innebär då 

detta intensiva möte? May skriver att ett möte sker alltid mellan två poler. Den 

subjektiva polen är den medvetna människan i själva den skapande handlingen. 

Den objektiva polen i detta dialektiska förhållande är den värld av meningsfulla 

relationer där människan lever och som hon medverkar till att utforma. 

Kreativiteten är den intensivt medvetna människans möte med sin värld. 

 

                                                   
30
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DRAMAPEDAGOGISK FORSKNING 
Vår undersökning har sina rötter i det som tidigare kallades Skapande Dramatik 

och som har föreställningsarbete som en central del i verksamheten. 

 

Dewey kan sägas vara förgrundsgestalten med sin aktivitetspedagogik ”learning 

by doing”. Han menade att kunskap måste komma till nytta och betonade hand-

lingens roll i kunskapssökandet. Creative - Dramatics rörelsen som senare startade 

i USA var starkt influerad av Deweys tankar. 

 
Creative -Dramatics rörelsen hade sina rötter i de reformpedagogiska tankar som 

betonar barnets och individens skapande förmåga. Ett antagande om människans 

natur som Dewey (1985) förde fram och som kan sägas får komma till uttryck i 

arbetet med creative dramatics, är att människan har behov av att uttrycka sig 
konstnärligt, konstruera saker, kommunicera med andra och vara social.

31
  

 

Elsa Olenius intresserade sig starkt för att utveckla barns dramatiska skapande 

kring en litterär text. Hon var den kvinna som startade Vår Teater i Stockholm. 

1947 åkte Olenius till USA för att lära sig mer om den nya creative dramatics 

rörelsen och blev där bekant med Winnifred Ward och inspirerades mycket av 

denna nya rörelse. Ward som var drama och teaterpedagog hade år 1930 utkommit 

med en bok vid namn ”Creative Dramatics” där hon beskriver en dramametod. 

Målet med denna dramametod var i första hand en teaterinriktning med en före-

ställning som resultat. Det handlade om att utveckla de sceniska uttrycken och den 

konstnärliga skolningen. Olenius och Ward var överens om att drama-

pedagogikens uppgift är: 

 

 Att ge barnen ett språk och öva kommunikationsförmågan. 

 Att frigöra barnens kreativitet med ord, bild och ton. 

 Att visa vägen till litteratur, musik och bildkonst. 

 Att utveckla barnens socialisationsförmåga genom samarbete och öva 

inlevelse i problem. 

 Att öka barnens självförtroende. En form av terapi. 

 Att ge barnen rekreation i lek och rörelse. 

 

Dramapedagogik är både ett fristående ämne men också en metod som verktyg för 

andra ämnen. Olenius och Ward menar dock båda att för att kunna använda 

dramapedagogiken som metod behöver man först behärska det som ett ämne. Det 

gäller att behärska dramatiseringens konst vad gäller inlevelse, samspel, 

kommunikation och uttrycksförmåga.
32

 

 

Tidigare forskning 
Anna Lena Östern

33
  skriver att utmaningarna är stora för forskare inom genren. 

Mycket av den vetenskapliga forskningen saknas. Den konstnärliga skapande 

processen i drama är ännu inte beskriven och kunskapsbegreppet vagt definierat. 
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Vi delar Österns uppfattning. Vi har sökt igenom databaserna ERIC och 

Academic search Elite med sökorden ”Drama in education” och ”Creative 

process” och inte hittat något som handlar om den skapande processen.   

 

Östern definierar dramapedagogisk forskning som en gränsöverskridande och 

tvärvetenskaplig genre. Genrebegreppet utgörs av normativa regler som inom en 

kulturgemenskap gäller om hur ”texter” ska skrivas och tolkas och kan sägas vara 

de ramar vi utgår ifrån. Genrekunskapen får vi genom vår socialisering in i en 

språklig och kulturell gemenskap. Östern refererar till Viveka Rasmussen som 

skriver att grundtanken är att begrepp föds i erfarenhet och skapar diskurser. Det 

formas en inre förbindelse mellan ”praktik på fältet” och ”teori” som anknyter till 

förbindelse mellan ett tänkande och en vokabulär. Dramapedagogisk forskning är 

kontroversiell i den betydelsen att drama låter sig inte lätt fångas i sakligt 

vetenskapliga texter.  
 

I förhållande till dramaforskning töjs genrebegreppet till sitt yttersta genom att 

drama som praxis betonar fiktion och drama som forskning betonar sak: Drama 

karakteriseras av att deltagarna stiger in i fiktion, skapar fiktiva metaforiska 

univers. Dramaforskningen däremot kräver en saklig text. Den vetenskapliga 

texten har sin egen retorik.
34

 

 

Inom dramaforskningen har man  funderat kring möjligheten att använda be-

greppen mythos och logos som forskningsbegrepp. Mythos skulle stå för den 

konstnärliga skapande processen och logos för den kognitiva reflexionen. Östern 

hänvisar till Janek Szatkowski & Niels Lehman som menar att i en skapande 

process sker en växelverkan mellan mythos och logos hela tiden. Mythos utgörs 

då utav agering och gestaltning och logos utav reflektion och analys.  

 

De fyra perspektiven 
Mia Marie Sternudd

35
 har forskat kring dramapedagogikens möjligheter och 

användningsområden. Hon har identifierat fyra dramapedagogiska perspektiv med 

olika inriktningar. Gemensamt för dessa fyra perspektiv är att de är alla in-

riktningar som utgår ifrån en upplevelsebaserad metod nämligen drama-

pedagogiken. Dessa perspektiv är: 
 
 

 Det personlighetsutvecklande perspektivet där individen och gruppen 

utgör den bas där lärandet sker. I samspel med andra blir man medveten 

om sitt beteende och om de relationer man skapar med andra. Det är 

upplevelser i ageringen som är det viktiga och konstnärliga uttryck har en 

underordnad roll. 

 

 Det kritiskt frigörande perspektivet handlar om att medvetandegöra och 

förändra samhälliga maktstrukturer. Man åskådliggör missförhållanden, 

orättvisor, fördomar och förtryck genom bl.a. värderingsövningar, 

forumspel och forumteater.   
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 Det holistiska lärande perspektivet syftar till kunskapsökning och lärande i 

agering. Via estetiska uttryck sker inlärning genom att den pedagogiska 

ledaren ”går i roll” och driver tillsammans med eleverna det undersökande 

pedagogiska dramaspelet framåt. 

 

 Det konstpedagogiska perspektivet har skapandet av en teaterföreställning 

som mål. Individens målsättning är, att tillsammans med de andra del-

tagarna, få träna samspel, kommunikation och utveckla sin kreativitet. De 

estetiska uttrycken och det konstnärliga seendet står här i centrum.  

 

Tillsammans utgör dessa fyra perspektiv den dramapedagogiska verksamheten 

som har ageringen som främsta uttrycksmedel. 

 
Dramapedagogisk agering utgörs av människor som tillsammans med andra 

skapar fiktiva situationer, det sker i en annan tid, på en annan plats och deltagarna 

är i en annan roll än den verkliga, med stöd av pedagogiska ledare. Den fiktiva 

situationen skapas både inom människan, med hjälp av fantasi, och får näring i 

den yttre verkligheten av att flera människor agerar tillsammans. I situationen 

levandegörs begrepp, tankar, känslor. I kommunikationen används både 

människans verbala och icke verbala uttrycksformer liksom konstnärliga 
symboler. I den kollektiva kommunikationen möjliggörs reflektion, lärande och en 

undersökning av medmänskliga situationer, där innehåll och konstnärlig form 

samverkar för att skapa mening. Arbetet är gruppdynamiskt och processinriktad i 

sin form.
36

 

 

Det konstpedagogiska perspektivet 
Det konstpedagogiska perspektivet är det perspektiv som vår undersökning mest 

relaterar till. Målet inom det konstpedagogiska perspektivet handlar om att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sin personlighet, samarbetsförmåga och 

kreativa uttrycksförmåga med hjälp av interaktionen i gruppen och ageringen. 

Målet är också att skapa en föreställning och spela upp den för publik. Sternudd 

menar att inom det konstpedagogiska perspektivet vill man utveckla kreativitet 

och den konstnärliga uttrycksförmågan och liksom Olenius och Ward betonar hon 

dramatiskt formande och konstnärligt uttryck som befrämjar individens 

utveckling.
37

 Dessa konstnärliga uttryck görs med alla sinnen, känslor, rörelse, tal, 

och ljud i en konstnärlig form tillsammans med de medel en teater kan erbjuda 

t.ex. scen, musik, scenografi, kostym, attribut m.m. Inom det konstpedagogiska 

perspektivet kan man identifiera en nära koppling mellan individens 

personlighetsutveckling och hennes förmåga att kommunicera. Man kan se 

föreställningen som ett led i detta arbete där individerna via föreställningen 

kommunicerar med en publik.  
 

Den konstpedagogiska läroprocessen 
Sternudd har identifierat tre olika faser som den dramapedagogiska läroprocessen 

innefattar nämligen; inledningsfasen, ageringsfasen och bearbetningsfasen. 

 

Läroprocessens inledningsfas syftar till att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär 

där deltagarna vågar lita till sig själva och sina resurser. I detta avslappnade och 
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bejakande klimat får man möjlighet att fritt utveckla sin kreativitet. Det handlar 

också om att frigöra och utveckla förmågan att agera i olika övningar som 

rollspel, improvisationer och statusspel. Här har man också möjlighet att träna den 

verbala och icke verbala kommunikationen i gruppen. 
 

Målet med detta första steg är att eleverna skall lära sig lita på sig själva, våga föra 

fram sina idéer och börja upptäcka och ta i bruk sina kreativa resurser. De skall 

också kunna lyssna på varandra och samspelet i gruppen skall fungera.
38

 

 

Nästa fas benämner Sternudd ageringsfasen. Här arbetar deltagarna med 

textbearbetning och konstnärlig gestaltning. Texterna kan vara färdigskrivna 

manus eller framtagna av deltagarna efter egna idéer. Man tränar sina uttryck i 

olika rollkaraktärer utifrån textens intentioner. I denna fas talar man också om 

pjäsens budskap och vilken genre pjäsen ska ha. Dramaturgiskt behövs det ett 

dilemma i textmaterialet som är tydligt och intressant för publiken och som skapar 

en spännvidd mellan de olika rollkaraktärerna. Dilemmat intensifieras vid 

vändpunkten och någon lösning på dilemmat sker. Att byta roll och pröva olika 

rollkaraktärer ger deltagarna möjlighet att förändra perspektiv och se världen 

utifrån någon annans ögon och livsvärld. 

 
Det betyder att deltagarna ikläder sig rollen av någon annans karaktär och därmed 

ser världen utifrån någon annans ögon och upplevelsesfär, men utan att lämna sig 

själv. Om individen har en förmåga att förstå andra människors perspektiv så 

tränar hon också sin förmåga att se en situation från flera olika håll och att förstå 

att det finns flera ”sanningar”.
39

 

 

Läroprocessens slutliga fas är bearbetningsfasen. Inom detta perspektiv fokuseras 

deltagarnas personliga men också gemensamma uttryck i de gestaltningar man 

gör. Man bearbetar både det konstnärliga uttrycket och textinnehållet i pjäsen. 

Man prövar olika uttryckssätt och konstnärliga former i relation till det budskap 

och innehåll man valt. I bearbetningsfasen spelar reflektionen en stor roll när man 

ska förstå och tolka ett textmaterial. Förmågan att växla mellan närhet och distans 

är viktig för att kunna reflektera i den skapande processen. 

 
När det gäller bearbetningen av innehållet är det texten, temat eller berättelsen i 
form av manus som undersöks och de egna reflexionerna tillförs för att 

individerna ska förstå texten, i syfte att agera adekvat i sin roll. Därigenom kan 

individerna åstadkomma en distansering till de problem som bearbetas och själv 

välja graden av närhet. Bearbetningen av den egna personen blir undertext, liksom 

bearbetandet av de problem som dyker upp i gruppen.
40

 

 

Sternudd skriver i sin avhandlig
41

 om Malcom Ross teorier kring en estetisk 

arbetsprocess. Ross menar att arbetet med den estetiska formen (det konstnärliga 

uttrycket och innehållet) kan ge djupare personlig utveckling. Människan får 

estetisk och känslomässig kunskap genom att undersöka det känslomässiga inre i 

relation till den estetiska formen. I arbetet med den estetiska formen sker en 

inledande känslomässig impuls som övergår i en reflekterande distansering kring 

den estetiska formens uttryck för att därefter relatera till det känslomässiga inre 
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igen. Detta fortgår tills den inledande impulsen fått en hållbar form. Så fortgår den 

estetiska arbetsprocessen enligt Ross. 
 

Sternudd betonar vidare reflexionens betydelse i bearbetningsfasen och förmågan 

till närhet och distans. Vid textbearbetning är den egna reflexionen viktig för att 

göra materialet till ”sitt”. Bearbetning av den egna personen och de problem som 

dyker upp i grupprocessen blir en undertext i reflexionsarbetet. 
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FORSKNING KRING DEN SKAPANDE PROCESSEN 
Pirjo Birgerstam

42
 har intresserat sig för intuition i kunskapsutvecklingen. Hon är 

också forskare som i sitt arbete med att undersöka erkända arkitekter och 

konstnärers skissande genom intervjuer, fann att de pendlade mellan två olika 

nivåer i skapandet. Hon benämner dem estetisk-intuitiv nivå och rationell-

analytisk nivå. De är två helt olika sätt att arbeta på och sker i en växelverkan som 

hela tiden pågår under skissandet.  

 

Estetisk-intuitiv position har att göra med kunskap bortom språket och innefattar 

engagemang, närvaro, flöde, härva, vision, helhet och sammanhang.   

 

Rationell-analytisk position syftar till ett tillstånd styrd av ord som vilja, 

objektivering, polarisering, kategorisering, bedömning och kontroll. Denna 

position är strukturell och språkligt lätt att uttrycka.  

 

Vi väljer fortsättningsvis att byta ut ordet ”skissa” med att ”skapa” då vi ser 

likheter i den skapande processen i ett föreställningsarbete med arkitekter och 

konstnärers skapande process i skissande. 

 

Birgerstams forskning om den skapande processen 
Varje projekt har naturligtvis sina givna förutsättningar och varje person har också 

sin unika personlighet i skapandet beroende på böjelser och erfarenheter. Varje 

skapandeprocess blir därför olika varje gång. Men trots detta har Birgerstam ändå 

kunnat se ett mönster i skapandet. I början på processen är skapandet trevande, 

sökande och frågande i strävan att skapa ett konkret sammanhang. Detta kallar 

Birgerstam en estetisk-intuitiv position. Man söker intuitivt i mörkret och anar 

snarare än vet. Inlevelseförmåga, föreställningsförmåga, fantasi och empati är 

nyckelord i den estetisk-intuitiva positionen. Efter ett tag övergår sökandet i en 

mer konkret handling och frågor formuleras till svar. Problem finner sin lösning. 

Då är man inne i den rationell-analytiska positionen. Detta tänkande förutsätter ett 

avstånd, en eftertanke. Närhet varvas med distans. Man tar ett steg tillbaka och 

betraktar och värderar det man åstadkommit. Så pågår skapandet som en ”dans” 

mellan dessa nivåer i en skapandeprocess. Det som är intressant är att man tycks 

vilja starta varje process i den estetisk-intuitiva positionen. Skulle en process som 

inleds rationell-analytiskt bli konventionell och fantasilös? Ett plagiat av tidigare 

skapanden? Skulle det innebära låsningar och hämma kreativiteten? Kanske är det 

så. Birgerstam skriver att man kan från intuition glida över i analys, men inte från 

analys till intuition. Det som är något problematiskt är att man aldrig kan beordra 

fram ett intuitivt tänkande. Det är inte viljestyrt. Det styrs snarare av känslomässig 

närvaro och engagemang. Många är de kreatörer som har egna knep för att 

försätta sig i ett ”gynnsamt tillstånd” för att fånga den intuitiva inspirationen. En 

skapandeprocess kräver både intuition och rationellt tänkande. De är inte ett 

motsatspar utan en relation mellan olika verklighetsnivåer. Mellan del och helhet. 

Det är den intuitiva helheten som innefattar de rationella delarna. Den skapande 

personen pendlar i sin uppmärksamhet mellan beståndsdelarnas inbördes 

relationer och den övergripande helheten. Det kvalitativa skapandet blir när man 
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kombinerar intuition med rationalitet. Birgerstam liknar det vid en gin och tonic. 

Drinken förutsätter varandras beståndsdel för att bli en gin och tonic. Denna 

”samtolkning” eller ”tillsammansperspektiv” består av delar i relation till varandra 

men på olika nivåer. Helheten är större än summan av delarna. I ”samtolkningen” 

uppstår något nytt. Tänk ett musikackord. Delarna i ackordet är olika toner och 

summan av dessa delar, toner, gör helheten d.v.s. ackordet. Tillsammans skapar 

tonerna något nytt och större nämligen ackordet. I en föreställningsprocess är det 

på samma sätt. Det är delarna (scenerna) som bildar helheten (handlingen/pjäsen). 

I arbete med en föreställning dyker man ner och arbetar med scenerna men 

återvänder hela tiden till pjäsens läsart för att förvissa sig om att handlingen är 

relevant. På detta sätt sker skapandet genom pendling av uppmärksamheten 

mellan del och helhet. 

 

Wallas kreativa process 
En annan person som har forskat kring den skapande processen är Graham 

Wallas
43

. Han har delat upp den kreativa processen i fyra olika faser. Dessa faser 

utgör den arbetsgång som man tillämpar utifrån att lösa ett problem. Wallas 

forskning utgick ifrån vetenskapsutövarnas egna redogörelser för processen efter 

fullbordat faktum, vilket gör att hans teori om kreativitet snarast bör kallas en 

teori om den subjektiva berättelsen om kreativitet. Wallas kreativa process 

överensstämmer i sina cykliska faser med Birgerstams uppfattning av intuitivt-

estetiska och det rationellt-analytiska positionerna och dess växelverkan i den 

skapande processen. 

 
Förberedelse: Att formulera problemet, att samla information om det, att göra ett 
första försök att lösa det på normalt sätt. Under denna fas provar man alla de 

konventionella möjligheterna, och lär sig förstå problemet.  

 

Inkubation: Man skjuter problemet åt sida och tänker inte på det under en tid. 

Detta kan ta lång tid, från timmar till månader och år. Många rekommenderar att 

jogga eller promenera för detta; man rör sig fritt, lämnar bakom sig frustrationen 

med sitt arbete, hjärnan får mer syre (och endorfiner) och rörelsen har en lätt 

meditativ rytm. Själv brukar jag diska när jag får mina bästa idéer. 

  

Insikt: Den plötsliga insikten eller inspirationen, då problemets lösning står klar. 

Den kan inträffa när och hur som helst, och går sällan att planera.  

 

Verifiering och genomförande: Insikten provas mot verkligheten, och genomförs 

praktiskt. Det räcker inte med att bara komma på bra idéer, man behöver 

tillräckligt med självdisciplin för att slutföra dem också. Många kreativa 

människor lider av "Leonardo da Vinci Syndromet"  de får så många idéer att de 

inte hinner bli klara med dem innan nya, mer lockande visioner dyker upp. Det 
skapade måste tas om hand och utvecklas. Dessutom är inte alla idéer 

genomförbara.
44
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METOD 

Vi har valt att använda fokussamtal i vår undersökning eftersom det är en metod 

som fungerar väl när man vill undersöka ett fenomen som man inte kan få svar på 

genom enkla frågor. Man kan då behöva vända och vrida på och lyfta sin 

praktikerkunskap i samtal med andra. Vårt antagande är att en del av den kunskap 

vi använder oss av i den skapande processen är en icke uttalad kunskap, så kallad 

”tyst kunskap”.
45

 
 

Genom att tillsammans tala om ett fenomen som ingen av de medverkande satt ord 

på, eller har en klar bild av, kan fenomenet framträda tydligare. När man hör sig 

själv berätta för andra kan det vaga också få skarpare konturer.
46

  

 

Fokusgruppen 
För att få ett brett material men samtidigt ha en rimlig gräns väljer vi 

dramapedagoger som arbetar eller har arbetat på Kungsbacka kulturskola. För 

närvarande arbetar tre dramapedagoger på kulturskolan. De två dramapedagoger 

som var med och startade upp teaterverksamheten arbetar nu på estetiska 

programmet i Kungsbacka. Kulturskolan och Estetiska programmet delar på 

lokaler och har gemensamt material vilket gör att det finns ett nära samarbete 

mellan dramapedagogerna. Ytterliggare en dramapedagog har arbetat på 

Kulturskolan de senaste åren. Enligt Viktoria Wibeck
47

 är det bra att i fokussamtal 

använda sig utav en redan existerande grupp eftersom det kan vara tryggare att 

prata i en välkänd grupp. 

 

Förhandsinformation och etiska överväganden 
Informanterna blev kontaktade av Maria via telefon eller personlig kontakt. Hon 

klargjorde uppsatsens syfte och frågade om de ville delta. Alla tillfrågade 

samtyckte. De fick instruktionen att fundera ut en speciell föreställningsprocess de 

varit med om som de vid fokussamtalet skulle delge de andra. Tanken var att 

samtalet skulle bli tydligare och konkretare om man kunde samtala kring en 

speciell process. Risken kan annars bli att man samtalar på ett övergripande och 

okonkretiserat sätt och lätt hamnar i floskler och otydligheter. Vi ville ha 

möjligheten att kunna hänvisa till informanterna och publicera materialet och 

önskade därför om deras tillstånd att vara officiella. Detta bifölls med reservation 

för att samtalet skulle vara officiellt men inte vem som sade vad i samtalet. 

 

Genomförande  
Vi började fokussamtalet med att be informanterna att med papper, penna och 

kritor illustrera den föreställningsprocess de hade i tankarna när de kom. De hade 

vid inbjudan redan fått anvisningen att tänka på en speciell föreställningsprocess 

inför samtalet. Var och en fick sedan, med bilden som stöd, berätta om processen. 

Dessa bilder har vi valt att presentera och placera ut i uppsatsen för att ge läsaren 
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en estetisk-intuitiv förståelse för den skapande processen. Maria var moderator 

och antecknade på stora papper uppklistrade på väggen det som framkom i 

samtalet. Vi gjorde även en bandupptagning av samtalet. Frågan vi ställde i 

samtalet var:   

1. Berätta om en föreställningsprocess du har varit med om i 

Kulturskolans regi. Vad händer i processen? 

 

 

 

 
Fig 2. En fokusdeltagares illustration av föreställningsprocessen.

48
 

 

 

 

                                                   
48

 Denna bild har vi valt att presentera för att ge läsaren en estetisk-intuitiv förståelse för den 

skapande processen. Även om det är svårt att se vad det står skrivet kan den ge en känsla av 

rörelsen. 



 

 23 

RESULTAT 
 

 

 

 
Fig 3. En fokusdeltagares illustration av föreställningsprocessen.

49
 

 

Bearbetning av empiriskt material 
Efter fokussamtalet sammanställde vi vad som skrivits på väggpapper och 

bandupptagningen transkriberades. Sedan använde vi oss av en hermeneutisk 

analys där vi sökte efter betydelseenheter och betydelsekärnor i textmaterialet. 

Utifrån dessa betydelsekärnor kunde vi identifiera följande kategorier som 

informanterna upplevde vara av betydelse för föreställningsprocessen. 

 

1. Brainstorming   

2. Improvisationer 

3. Budskap/läsart 

4. Uppbyggnad 

5. Rollarbete 

6. Repetitionsarbete 

7. Tid för avslut 

8. Gruppen 

9. Pedagogen 
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Den skapande processen i ett föreställningsarbete 
Här nedan följer ett sammandrag av vad de medverkande sa i fokussamtalet. Vi 

har strukturerat in dessa uttalanden under kategorier som vi fann vara av betydelse 

för föreställningsprocessen. Varje kategori avslutas med en del bestående av 

essensen av informanternas uttalanden och tolkning. 

 

Brainstorming 
 

Inledningen är extra kreativ, explosivt och trevlig. Vi brainstormar kring ord man 

tänker på vad gäller pjäsen som ska sättas upp. Dessa stoppas in under rubriker; 

innehåll, form, miljö, karaktär, händelse. Eleverna får dela in sina egna ord i 

underrubriker och sedan ringas de ord in som eleverna vill ha som underlag för 

pjäsen. Vi gör en ny brainstorming kring händelse och de får i uppgift att förklara 
orsak och följd av den händelsen. När de har händelserna klara kan de börja 

improvisera.  

 

I brainstormingen kommer allas idéer ut. Därefter kan det bli ett litet stopp om 

idéerna spretar åt olika håll. Det kan då vara bra att göra något helt annat. Efter det 

kan idéer födas igen som kan bidra till en föreställning. 

 

Ibland kan det vara helt tyst i en tonårsgrupp vid brainstormingen. Men man kan 

också ha 18 stycken helgalna 12 åringar som bara sprutar idéer. Då får man som 

pedagog styra upp jättemycket själv. I den ”galna” gruppen får man skala av och 

ge struktur.  

 

Man behöver ha olika stil och olika ingångar med olika grupper. För vissa grupper 

går det absolut inte att börja med en styrd brainstorming. Där kan det vara bättre 

att börja med en starttext eller en saga. Så de har något att hålla sig till. 

 
Tolkning: Det är tydligt hur lätt och lekande arbetet flyter inledningsvis. 

Brainstorming är roligt och kreativt och ger ofta många uppslag till pjäsens 

handling. Den ligger också till grund för de första improvisationerna. Man kan här 

tydligt se pendlandet mellan Birgerstams
50

 positioner mellan kreativitet och 

struktur i det första citatet ovan. Att börja en föreställningsprocess med 

brainstorming kan vara lyckat om gruppen är trygg och bejakande. Många idéer 

kan komma fram som gagnar det fortsatta arbetet. Man kan också brainstorma i 

flera steg med teoretiska moment emellan. Men resultatet av en brainstorming är 

inte alltid lyckad. Har man associerat ”för brett” eller olika kan det vara svårt att 

hitta en sammanbindande struktur av materialet. Det gäller då att bryta av, skapa 

distans och sedan brainstorma igen efter nya ord. När man tar ett steg tillbaka tar 

man på de rationella och analytiska glasögonen och värderar och kanske förkastar 

och börjar om igen. Förmågan till närhet och distans är viktigt för att kunna skapa 

reflexion. Sternudd
51

 betonar pedagogens övergripande ansvar för att skapa en 

trygg och tillitsfull gemenskap. Detta är betydelsefullt för att kunna bibehålla 

reflexionsförmågan som är relaterad till deltagarnas känsloliv och upplevelser. 

Om medlemmarna i gruppen inte är trygga med varandra är det lätt att 

gestaltningarna blir ytliga och inte ”bottnar” i personens känsloliv. I denna 

inledande fas av processen är också pedagogens närvaro viktigt skriver Sternudd. 

Närvaron gör att pedagogen kan se var deltagarna är i sin process och vad som 

                                                   
50

 Birgerstam, Pirjo. (2000) Skapande handling. 
51

 Sternudd, Mia Marie F. (2000) Dramapedagogik som demokratisk fostran? 



 

 25 

händer i den gemensamma läroprocessen. Detta bekräftas av vad informanterna 

yttrade om pedagogens närvarande roll i olika grupper. För tysta grupper eller för 

livliga grupper kan påverka brainstormingen negativt. Är gruppen tyst får 

pedagogen vara drivande och är gruppen livlig får pedagogen rensa kraftigt i 

materialet. Ibland kan det till och med vara bättre att ge en färdig text om fantasin 

tryter och det är svårt att komma i gång. Det gäller att hitta nyckeln till gruppens 

kreativitet och hitta ett förhållningssätt som är relevant för det. Om man varit med 

gruppen en längre tid har man ju redan den förförståelse om hur man ska förhålla 

sig till gruppen. Men i en ny grupp får man pröva sig fram med olika tekniker 
 

Improvisationer 
 

Man kan ge dem olika teman när man jobbar med improvisationer under en lång 

period och när man sedan ska jobba med själva pjäsarbetet så exemplifierar man 

med de improvisationerna hur man kan använda dem för att sätta ihop en pjäs. 

 

Att använda en kortlek med olika teman kan vara bra att använda som man sedan 

kopplar till ett formspråk. Man kan t.ex. ha teman som svartsjuka och ge dem en 

ficklampa som attribut. Så får de gestalta detta med kroppen. Detta kan hjälpa dem 

att hitta pusselbitar till pjäsen. Man behöver inte säga att man börjar med 

föreställningsarbetet men om man gör på detta sätt får man automatiskt en massa 

uppslag till pjäsarbetet. Detta är ett mer strukturerat sätt att jobba med 

improvisationer. 
 

Ibland uppstår situationer där eleverna struntar i den tidigare improvisationen och 

kommer med något helt nytt. Då har jag som pedagog misslyckats med 

anvisningen. Så kan det bli om två personer som inte känner varandra så väl 

jobbar ihop och ingen vågar säga nej till den andres idé och det drar iväg.   

 

Tolkning: Som teaterovan kan en improvisation vara ett första steg att ta vad 

gäller agering innan man övergår till att spela i en pjäs. När vi diskuterade 

improvisationer framkom olika tekniker. Om man t.ex. improviserar utifrån givna 

teman kan man få ett givet material till pjäsen. Det här är ett bra tips på hur man 

kan få fram ett material till ett stolpmanus. På detta sätt kan man också styra 

improvisationen genom att man knyter den till ett speciellt tema. Genom att 

koppla olika attribut med teman uppmuntrar man ett formspråk samtidigt som 

attributet kan göra att improvisationen blir mer inspirerande och får mer ”kött på 

benen”. Man kan också improvisera ordlöst till musik som ett sätt att förstärka 

inlevelsen. Som pedagog behöver man vara tydlig i anvisning av övningen. Hur 

väl medlemmarna i gruppen känner varandra har också betydelse för tillit och 

trygghet. Sternudd
52

 hänvisar till Bodil Erberth & Viveka Rasmussens
 
teorier om 

det första steget i dramatiskt skapande där tilliten till sig själv och gruppen är 

avgörande. Det handlar om att våga framföra sina idéer och börja upptäcka och 

använda sina kreativa resurser. De ska också kunna lyssna på varandra och 

samspelet i gruppen ska fungera. Erberth & Rasmussen förklarar hur de ser på 

förberedelsen inför en improvisation. De menar att här ska man komma överens 

om handling, roller, spelplats och tidpunkt men inte bestämma repliker eller 

händelseförlopp, detta för att skapa utrymme för deltagarnas kreativitet. Sternudd 

menar att i inledningsfasen ska deltagarna få möjlighet att frigöra och utveckla 

förmågan att uttrycka sig med ageringen och mentalt förbereda sig på ett tema 
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som arbetet kan behandla något som stämmer med vad informanterna beskrev om 

improvisationsarbetet. 

 

Budskap/Läsart 
   

Det är viktigt att hela tiden återvända till läsarten. 

 

Problemet kan vara att eleverna inte förstår vikten av ett budskap, de vill bara ha 

kul. Det är först vid premiären som många förstår det. Det har naturligtvis med 

skillnad i mognadsgrad i olika åldersgrupper att göra. Det kan kännas krångligt 

och svårt att diskutera budskap. Ordet budskap kan upplevas som pretentiöst och 

moraliserande. Man vill helst bara agera. Som pedagog kan du istället vinkla det 

genom att säga; ”Vad vill du att publiken ska ha med sig?”.  

 
När man frågar barnen vad vår pjäs ska handla om kan det lätt kännas tungt och 

som en väldigt stor fråga. Men om man kan använda sig av improvisationer man 

redan har gjort och föreslå något av det så blir det mindre pretentiöst. 

 

Genom att testa olika uttrycksformer kan man närma sig ett budskap. Vad vill vi 

få publiken att känna? Tidigt brukar jag då lägga in tekniker som t.ex. mask, 

klädsel, staty, dans och musik som kan förstärka de känslor som man vill att 

publiken ska känna. 

Det blir stiltje när vi ska prata om budskap. Det är inte så tacksamt med de 

teoretiska bitarna på kulturskolan. De vill helst bara jobba praktiskt. 

 

Tolkning: Barnen som går på kulturskolan är inte så glada i att diskutera teoretiska 

frågor kring pjäsen. De vill helst bara agera. De kan ha svårt att förstå vikten av 

att hela tiden ha läsarten i minnet och vara den trogen. Det kan kännas krångligt, 

moraliserande och pretentiöst att prata budskap. De kan ha svårt att förstå hur 

viktigt det är att ha ett budskap i pjäsen. Genom att omformulera det till att fråga 

vad de vill att publiken ska minnas av föreställningen kan man få fler att förstå 

och engagera sig. När det känns svårt att prata budskap kan man istället pröva 

olika tekniker och bygga på känslan. Man kan fråga vad man vill förmedla för 

känsla till publiken. Om det känns tungt och svårt att bestämma handling och 

budskap kan man återvända till tidigare improvisationer och hämta inspiration där. 

Oftast förstår inte eleverna förrän i slutet av föreställningsprocessen hur viktigt det 

är med budskapet i pjäsen. Då har de fått en helhetssyn över arbetet och ser den 

röda tråden. Sternudd
53

 relaterar till Fred C. Bock
 
som skriver om att materialet 

till pjäsen som utgör dess budskap omformas till estetisk form. Genom att 

undersöka hur innehållet tar form sett utifrån olika perspektiv får man förståelse 

för både texten och det verkliga livet. Deltagarna aktiverar även sina 

livserfarenheter för att kunna ge liv och mening åt innehållet. Det innebär att alla 

har något att tillföra. I ljuset av vad Bock skriver är det inte speciellt märkligt att 

(yngre) barn inte tillägnat sig förmågan fullt ut att relatera till sina livserfarenheter 

i textarbete och i diskussioner om budskap. Vidare menar Bock att deltagare lär 

sig uppmärksamma olika aspekter som tillsammans bildar helhet. Det som 

deltagaren lär sig se i den dramatiska situationen kan överföras så att hon 

använder samma undersökande frågor för att se vad som händer i det verkliga 

livet. Informanterna beskrev att barnen har svårt att se helheten i pjäsen och 

anledningen torde säkert vara brist på mognad och förmåga att överföra 

erfarenheter från ett sammanhang till ett annat som Bock beskriver. 
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Uppbyggnad 

 
När alla improvisationer är nedskrivna sitter man två och två och funderar ut olika 

upplägg till pjäsen som t.ex. kaotiskt, kronologiskt, parallellt upplägg. Därefter 
väljs det upplägg som är bäst i förhållande till roller, budskap struktur osv. 

 

Redan vid de första improvisationerna kan man lägga vikt vid konstnärliga 

aspekter som tidigt ger dem ett abstrakt och konstnärligt tänkande. Man kan 

använda tyger, ficklampa etc. för att visa på olika möjligheter. På detta sätt 

stimulerar man också formspråk och hur man kan förstärka känslor. Det blir mer 

finlir i improvisationerna.  

 

Oftast är det pedagogen som skriver repliker och sätter ihop pjäsen men ibland 

kan det komma bra idéer från deltagare som ser helheten och som för handlingen 

framåt.  

 

Tolkning: Eleverna har ofta en god fantasi och många idéer till pjäsens handling. 

Vad kulturskolan har i uppgift är att lära ut hur man konstnärligt använder sig av 

dessa idéer. Som ett bidrag till det kan man använda formspråket och det 

konstnärliga tänkandet i improvisationsarbete genom att använda olika attribut 

som stimulerar olika sinnen. När man bygger upp en handling kan man använda 

sig utav tidigare improvisationer. Utifrån dessa kan man hitta upplägg som passar 

bäst vad gäller rollkaraktärer, budskap, struktur m.m. Sedan det är oftast 

pedagogens uppgift att skriva repliker och sammanställa pjäsen i en grovsynopsis. 

Bara ibland har elever den helhetssynen på pjäsen att de kan bidra med 

handlingen. I denna inledande fas av processen menar Sternudd att här tränas 

deltagarna med olika tekniker för att väcka fantasin och en kroppslig, sinnlig 

öppenhet vilket stämmer väl med vad informanterna sa om att inspirera till ett 

abstrakt och konstnärligt tänkande.  

 

 Rollarbete  
 

Jag förtydligar tidigt hur många roller som behövs i pjäsen och att de ska vara 

ungefär lika stora.  

 

Jag har inte tänkt på att eleverna inte tänker hur många roller det ska finnas. 

Inte heller att det ska vara många aktiva roller. Det är något som pedagogen 
automatiskt tänker på utan att tänka på.  

 

Det är bra om rollarbetet tar tid så att alla karaktärerna hinner mogna så det kan bli 

ett mer nyanserat rolltagande. 

 

När man kommit till rolltagningen och alla testat alla roller får man koppla en 

replik till respektive roll. Det blir 15 repliker till varje roll som man kan använda 

sig av i sitt rollarbete och improviserande om man vill. 

 

Tolkning: Det är jag som i egenskap av pedagog som får förtydliga hur många 

roller vi måste skapa i pjäsen för att alla ska kunna vara med. Oftast finns tanken 

att eleverna ska ha ungefär lika stora roller. Detta är ett förgivet tagande och en 

outtalad regel som finns på kulturskolan. Här ser vi ett exempel på den tysta 

kunskapen om hur man styrs i arbetet av denna erfarenhet. ”Det är något som 

pedagogen automatiskt tänker på utan att tänka på. ”Molander
54

 kallar den 
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handlingens tysta kunskap. Grundtanken är att ordens fulla innebörd visar sig och 

förstås i handling och i fortsatt handling som skapar handlingsvanor. Den tysta 

kunskapen visar sig i ett handlande. Man utvecklar en praxiskunskap.  De roller 

man skapar behöver vara drivande så de för handlingen framåt. Inför rolltagandet 

är det bra om alla ges möjlighet att testa olika roller och låta det få ta sin tid så inte 

eleverna gör förhastade val. Det gör också att karaktären i den roll man väljer får 

tid att mogna och djupna. Om man saknar inspiration till sin rollfigur och har 

svårt att hitta repliker kan man, om man prövar alla roller, också koppla en 

inledande replik där till. Är det t.ex. 15 elever som alla kopplar en replik till varje 

roll har man, när man valt sin roll, 15 repliker att använda om man vill. Denna fas 

i arbetsprocessen benämner Sternudd
55

 ageringsfasen där man arbetar med att ge 

en konstnärlig gestaltning till en text. Sternudd beskriver i sin text den metod som 

informanterna talade om att ge alla deltagare möjlighet att testa alla roller. 

Sternudd menar att metoden medför att deltagarna får möjlighet att bearbeta 

händelsen/texten utifrån olika perspektiv. Detta möjliggör att man kan få ökad 

inblick i hur olika personer med olika karaktärsdrag kan uppleva samma situation. 

 

Repetitionsarbete 
 

I repetitionsperioden kan det uppstå kris mellan elever. Eleverna är olika mycket 

förberedda, alla är inte på plats. Det här löser sig av sig själv bara man är lugn och 

visar att det här ordnar sig, allting är under kontroll. Det är svårt när eleverna blir 

oroliga över att vi inte skall hinna klart. Det är jobbigt för pedagogen när de inte 

ser helheten. 

 

Det kan vara en tuff och konfliktfull period då man ska försöka få ihop roller och 

handling. Men när repetitionsarbetet börjar blir det struktur och då känner man att 

man är på banan.  

 

Tolkning: När ”allvaret” börjar och repetitionerna ska ta vid är inte alla elever på 

samma ställe i processen. Pedagogen har nu skrivit repliker och satt samman 

pjäsen. Eftersom eleverna har svårt att se helheten i pjäsen bidrar de sällan med 

textmaterial som för handlingen framåt. Konflikter kan uppstå då inte alla tar lika 

ansvarsfullt och allvarligt på uppgiften. Några uteblir, andra är inte förberedda och 

ytterligare några får panik eftersom de inte tycker sig ha kontroll över skeendet. 

Då är det viktigt att pedagogen visar lugn. När roller ännu inte är tagna och 

repliker inte satta kan det kännas smått kaotiskt. Man har inga ramar att hålla sig 

inom. Men när repetitionsarbetet väl börjat fungera så finns en trygghet i att man 

har en struktur att vila i. Man ska komma ihåg att samtidigt med föreställnings-

processen pågår också en grupprocess. Alla befinner sig inte på samma ställe i 

föreställningsprocessen och det kan ju naturligtvis skapa konflikter. Sternudd
56

 

hänvisar till Anita Lindvåg som skriver att drama ger deltagare ett verktyg för att 

se valmöjligheter och alternativ och lösa konflikter. De behöver för att kunna 

utföra en uppgift diskutera och enas om beslut. I detta måste de ta ansvar för sig 

själva och för gruppen i den aktuella situationen. På detta sätt övar de sig att vara 

aktiva i problemsituationer och använda sig av sin fantasi, känsla och förnuft för 

att lösa ett problem. 
 

                                                   
55

 Sternudd, Mia Marie F. (2000) Dramapedagogik som demokratisk fostran? 
56

 Sternudd, Mia Marie F. (2000) Dramapedagogik som demokratisk fostran? 



 

 29 

Tid för avslut 

 
Slutet av repetitionsarbetet slutar ofta i panik då fokus ligger på att allt ska komma 

med. Pjäsens slut är viktigt då det lägger an tonen för hela föreställningen. Har vi 
hållit oss till den läsart och det budskap vi bestämde? Det är lätt att glömma bort 

att man behöver extra tid att diskutera sådana frågor. 

 

Oftast är det pedagogen som skriver repliker och sätter ihop pjäsen men ibland 

kan det komma bra idéer från deltagare som ser helheten och som för handlingen 

framåt.  

 

Det är först på slutet som alla har en förståelse för helheten av föreställningen. Då 

får man se om man befinner sig där man vill vara. Man kan då testa olika slut och 

se vad det leder till. Man får komma ihåg att slutet behöver mycket tid och lägga 

in det i tidsplanen.  

 

På slutet kommer man in i en period med kniven på strupen då alla skärper sig och 

gör det man inte tror var möjligt. Man har tillit ju längre man jobbat men ändå 

kommer man in i panik perioder i varje projekt. Men det finns alltid i bakhuvudet 

att man vet att det löser sig, det gör det varje gång. Trots att elever varit borta i 

perioder och att förutsättningar förändrar sig ända fram till föreställningen t.ex. 
någon gör rollbyte eller kan inte vara med alls, sjukdom, konflikter m.m. Paniken 

genererar energi och fokus och kan vara förlösande i slutändan. 

 

Man kan ha två slut om gruppen har svårt att enas. Då får man allas behov 

tillgodosedda. Man kan t.ex. ha ett som slutar i katastrof, vi går in i applådtacket 

och någon säger; ” ja så här kan det inte sluta” och så gör vi ett ”alla älskar alla” 

slut. 

 

Man samlas och gör en utvärdering och man knyter ihop säcken och får i bästa fall 

”insikt”.  

Som pedagog blir jag ofta hemmablind och inte förrän på slutet tar jag på mig 

publikens ögon och inser kanske att hur ska publiken förstå det här? När jag är i 

processen så glömmer jag publikens ögon. 

 

Slutet är viktigt och det kan vara lätt att glömma bort att det behövs tid till att 

arbeta med slutet. Det kan vara bra att redan innan lägga in extra tid i 

repetitionsschemat. Det är först på slutet som alla har en förståelse för helheten av 

föreställningen vilket gör att det kanske inte går att bestämma hur det ska sluta 
förrän då. Man kan då testa olika slut och se vad det leder till.   

 
Tolkning: Informanterna var rörande eniga om hur viktigt de upplevde det vara att 

avsätta tid till föreställningsprocessens slutfas inför premiären. De upplevde det 

också väsentligt att avsätta tid för diskussion och reflexion över om vi varit trogen 

vårt budskap och om handlingen är begriplig för publiken. Det är först nu som alla 

har en helhetssyn och kan värdera om pjäsen blev som man hade tänkt sig. 

Sternudd
57

 påtalar att förmågan att reflektera är viktig för att kunna fördjupa sin 

kunskap och i kommunikation med andra presentera den erövrade kunskapen. 

Man kan fundera över olika slut och se vad det betyder för pjäsens helhet. Då är 

det viktigt att man tidigare avsatt tid för detta. De tyckte också att slutet på pjäsen 

är en mycket viktig del eftersom den anger hela tonen i pjäsen och är publikens 

sista minne att ta med sig hem. De upplevde vidare att det blir en skärpa och 

fokusering i slutfasen då man vet att det är nu det gäller. Detta gör det omöjliga 

möjligt. Som pedagog vet man av erfarenhet att det faktiskt alltid löser sig men 
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pressen och ändrade förutsättningar kan ändå göra att man skälver lite grann. Den 

paniken genererar energi och fokus och kan vara förlösande i slutändan. Kreativa 

lösningar och okonventionellt tänkande kan skapa roliga uppslag och få alla 

delaktiga med sitt bidrag. Har man t.ex. svårt att enas kring ett slut kan man köra 

två! Då gör man en ”grej” av det och det blir en rolig vändning i pjäsen. Det kan 

vara lätt att ”förlora sig” i processen och glömma bort utifrån-perspektivet. Hur 

kommer publiken att uppfatta och uppleva det här? Då gäller det att ta det där 

steget tillbaka och byta perspektiv. Det är det hög tid för i slutfasen. Då har alla 

förhoppningsvis hunnit få en helhetsbild av föreställningen. När föreställnings-

processen närmar sig sitt slut sammanfattar och utvärderar man arbetet och får 

förhoppningsvis en insikt.  

 

Gruppen 

 
Det går inte att köra samma upplägg i föreställningsarbetet med en tonårsgrupp 

som aldrig spelat föreställning tidigare för deras censureringsprocess har satt stopp 

för fantasiflödet. Det man kan göra är att locka in dem med hjälp av olika 

övningar. 

 

Grupper har olika förutsättningar. Vissa behöver ut på golvet och göra praktiskt 

innan synopsis är färdig och då gäller det för pedagogen att vara cool man vet ju 

att det löser sig. I slutändan gör de ju ändå det omöjliga möjligt.  

 

De som inte tidigare jobbat tillsammans genomgår ju en grupprocess också 

eftersom de inte har jobbat tillsammans innan. Det gäller att vara vaksam på 

sådant så man inte blir utelämnad åt processen utan styr den. 

 

Eftersom målet på kulturskolan är att ha roligt och att tillgodose allas önskemål 

kommer man alltid till en punkt då några tycker att de fått för lite att göra i pjäsen. 
Då får man försöka förstärka några roller respektive tona ner andra roller – som 

fokus på grupprocessen. Visst är det en grupprocess. När man kommit fram till 

föreställningen och gjort den är gruppkänslan stark igen.  

 

Ibland måste man gå igenom en föreställningsprocess för att lista ut hur man ska 

kommunicera med en grupp men efter det så har man ungefärlig koll. Men sen i 

bland kan man ju tycka att man vet, känner in och kollar av men det är ju inte alls 

säkert det stämmer även om min känsla är sådan. Ett svar är väl ändå att arbetet 

går framåt i en smidig process. 

 
En dåligt fungerande grupp behöver ju inte ha med läraren att göra. Vi kanske 

ibland tillmäter oss en för stor betydelse. Ibland har vi stor betydelse, ibland inte. 

Man kan ibland känna att man är så obetydlig för gruppen men är inte det lite 

grann vårt mål också? Eleverna är ju där för teatern och inte för oss. 

 

En pratig grupp känns enklare att hantera än en tyst grupp. Fast en pratig grupp 

kan också vara påfrestande och jobbig speciellt när man ska diskutera. Då kan det 

kännas som att man vill undvika sådana moment för de börjar gärna prata privata 

saker i stället.  

 

En tyst grupp kan behöva en tydlig ram att hålla sig i och konkreta uppgifter. Man 

kan fånga dem med ett färdigt manus. Gruppens storlek har då också betydelse. Är 

de för få kan det bli så tyst när man t.ex. i en övning ska prata två och två, att man 

inte vågar uttrycka sig. 

 

Tolkning: Både ålder och erfarenhet upplevs som av betydelse när man ska 

dramatisera. I tonåren kan det kännas svårt att ”släppa loss” och våga agera om 
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man inte tidigare har gjort det. Man kan då behöva lockas att agera med hjälp av 

olika övningar. Vi diskuterade kring hur olika grupper kan upplevas vara och att 

de behöver olika förhållningssätt. Det finns otåliga grupper som bara inte kan 

vänta med att agera till synopsis är färdigt. Som pedagog får man då tillitsfullt 

lyssna till sin erfarenhet att det kommer att ordna sig. Det gör det alltid. I en grupp 

med elever som är pratglada undviker man gärna diskussioner för att inte falla i 

fällan att börja prata privata saker istället. Det kan vara bra att tänka på att inte ge 

övningar i en tyst grupp där man kan känna sig utsatt och där det lätt uppstår 

tystnad om övningen så är utformad. Denna grupp behöver också tydlighet, 

struktur och kanske ett redan färdigt material att arbeta med. Kulturskolans 

intention är att alla ska ha roligt och i möjligaste mån, få sina önskningar 

tillgodosedda. Missnöje och konflikter kring roller, upplägg m.m. kan ibland 

uppstå. Man får så gott det går försöka göra alla nöjda. När föreställningen står 

färdig och man spelat upp är gruppkänslan stark igen. Man behöver vara 

medveten om den grupprocess som alltid är jämsides med skapandeprocessen. Är 

gruppen ny för varandra ska de ju dessutom gå igenom en ”lära känna varandra” 

fas. Även pedagogen ska också lära känna gruppen. Men det kan ta sin tid ibland. 

Kanske en hel föreställningsprocess. Ibland vet man inte om man har bra kontakt 

även om det känns bra. Ett kvitto på det torde väl ändå vara att processen är 

smidig. Det finns många orsaker till att en grupp inte är funktionell. Det handlar 

inte alltid om pedagogens roll i gruppen även om vi gärna vill tillmäta oss den 

betydelsen. Att få en grupp att fungera utan ledarinsats hela tiden är ett bra mål. 

Men om en grupp inte fungerar är pedagogens närvaro viktig. Sternudd
58

 menar 

att för att pedagogen ska kunna se var deltagarna befinner sig i sin process och var 

gruppen befinner sig i processen behöver pedagogen vara närvarande hela tiden tills 

gruppen är trygg tillsammans. 

 

Pedagogen 
 

Man blir olika i olika grupper. I vissa grupper känner man att man är kreativ och 
har en massa idéer medan man i andra grupper bara känner sig tjatig och tråkig. 

 

Även om man vet vad man gör har man inte alltid ord för det. Det kan kännas 

oroligt och som att gå i gungfly.  

 

När pedagogen har koll på helheten kan man låta eleverna påverka delarna och då 

känner de sig mer delaktiga. 

 

Som pedagog kan man känna sig som en köttkvarn där allas önskemål, behov och 

idéer matas in och kommer ut i en ihopasmetad form. 

 

När arbetet går i stå kan det vara bra att bryta av och göra något annat. Då kan 

pedagogen få gå hem och tänka igenom arbetet och kunna komma tillbaka med 

nya friska idéer. 

 

Det gäller att ha helhetskoll och inte förlora sig i processen. Du måste ta ansvar för 

att det inte spretar iväg. Ju längre du jobbat ju mer tillit har du för att du vet vad du 
gör. 

 
Tolkning: Att benämna rollen av pedagog som köttkvarn är ett roligt och 

beskrivande uttryck för den funktion man kan uppleva sig ha i föreställnings-
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processen. Ibland en känsla av otillräcklighet och att bli ”uppäten” av alla 

oförenliga önskningar och behov man kan uppleva. Alla ska ha roligt och alla ska 

med på tåget. Då är det viktigt att man håller på sin integritet och drar gränser för 

det möjliga. Vi samtalade kring hur viktigt vi upplevde det vara att man är tydlig 

som pedagog och kan sätta gränser så att man inte blir ett offer för processen. Det 

är jag i egenskap av pedagog som ska ansvara för den och styra den. Att ha 

helhetssynen och inte fastna i någon del. Vi var eniga kring hur vi tyckte att man 

som pedagog intar olika roller i olika grupper beroende på hur gruppen upplevs 

vara. I ett positivt klimat tyckte vi att det är det lättare att vara kreativ och idérik 

medan man i en grupp med annan attityd kan bli tråkig och tjatig. Ibland behöver 

man, för bästa resultat, ta ett steg tillbaka och reflektera över arbetet och gruppen. 

Distansen kan skapa fräscha ögon och nya tankar. Sedan skapar ju också 

erfarenheten tillit och förvissning om att man har kontroll över processen. 

Informanterna uttryckte att det kan kännas oroligt och otillfredsställande att ha 

kunskap man inte riktigt kan uttrycka. Det här är ett exempel på den outtalade och 

oreflektiva kunskap vi har i vårt arbete och som det finns ett behov att samtala 

kring. Polanyi menar att ”We can know more than we can tell”.
59

  

 

 

 
Fig 4. En fokusdeltagares illustration av föreställningsprocessen.
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Tolkningsram:  
Estetisk-intuitiv position och rationell-analytisk position 
I analysen av fokussamtalet kring föreställningsprocessen kunde vi identifiera 

många uttalanden som var uttryck för de två positionerna och den dans som 

Birgerstam skriver om som finns dem emellan. Vi kunde också finna i vårt samtal 

detta pendlande som sker mellan del och helhet. Informanterna underströk också 

sin uppfattning om vikten av att ha överblick över föreställningens helhet och låta 

dess delar vara trogen helheten. De uttryckte vid ett flertal tillfällen hur de upp-

levde det vara viktigt att ha en helhetssyn över föreställningsprocessen och att 

hela tiden skärskåda dess delar utifrån helheten vad gäller begriplighet, budskap 

och läsart. Här är ett exempel på vad som sades i fokussamtalet om inledningen i 

ett föreställningsarbete på Kungsbacka kulturskola. Det visar på hur skapande-

processen följer denna växling mellan de två positionerna i denna process;  

 
Inledningen är extra kreativ med improvisationer, explosivt, trevligt. Man 

brainstormar kring ord man tänker på vad gäller pjäsen som ska sättas upp. Dessa 

stoppas in under rubriker; innehåll, form, miljö, karaktär och händelse. Eleverna 

får dela in sina egna ord i underrubrikerna själva. Sedan ringas de ord in som 

eleverna vill ha som underlag i sin pjäs. Ny brainstorming kring händelse och de 

får i uppgift att förklara orsak och följd av händelsen.  När de har händelserna kan 

de börja improvisera. När alla improvisationer är nedskrivna sitter man två och två 

och funderar ut olika upplägg till pjäsen som ex. kaos, kronologisk, parallell. 

Därefter väljs bästa upplägget utifrån roller, budskap, struktur osv. Eleverna väljer 

intressegrupp och jobbar vidare i den utifrån grovsynopsis.
61

  

 

I denna korta berättelse kan man hitta uttalanden som stöder de två positionerna 

och dess pendling dem emellan. 

 
Inledningen är extra kreativ med improvisationer, explosivt, trevligt. Man 

brainstormar kring ord man tänker på vad gäller pjäsen som ska sättas upp. 

 

Inledningen, brainstormingen, är en estetisk-intuitiv position då man ”kastar sig ut 

och fångar de impulser och idéer man kan få tag i”. Av dessa impulser och idéer 

skapar man improvisationer. Detta stöder det Birgerstam skriver att inledningen i 

en skapande process är estetisk-analytisk. 

 
Dessa stoppas in under rubriker, innehåll, form, karaktär och händelse. Eleverna 

får dela in sina egna ord i underrubrikerna själva. 

  

Efter ett intuitivt och kreativt sökande behöver man analysera sitt material från 

brainstormingen och improvisationerna och strukturera in det under olika 

underrubriker. Detta är en rationell-analytisk handling. 

 
Sedan ringas de ord in som eleverna vill ha som underlag i sin pjäs. 

 

Detta uttalande har både en estetisk-intuitiv position och en rationell-analytisk. 

Man behöver en inlevelseförmåga och fantasi för att kunna ringa in ord men också 

en analytisk tanke för att kunna förstå vad orden kan ”bli” i pjäsen. Birgerstam 

talar om detta gränsområde. Intuition och rationalitet står inte emot varandra. I 

övergången eller gränsområdet mellan dem förefaller också uppkomma 
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tankeformer som varken är renodlat intuitiva eller rationella. Detta gäller t.ex. 

fantasi, reflektion och självreflektion. Dessa har till viss del drag av både intuition 

och rationalitet och kan antas förena dem båda. Intuition och rationalitet kan bli så 

sammanflätade i tänkandet att de är svåra att skilja åt. De kan sägas bilda två olika 

varandra kompletterande kunskapsvägar i en och samma kunskapsprocess. 

 
Ny brainstorming kring händelse och de får i uppgift att förklara orsak och följd 

av händelsen. 

 

Den nya brainstormingen är en estetisk-analytisk position som övergår i en 

rationell-analytisk position när de ska förklara orsak och följd av händelsen. 

 
När de har händelserna kan de börja improvisera. 

 

Improvisationen är av estetisk-intuitiv karaktär. 

 
När alla improvisationer är nedskrivna sitter man två och två och funderar ut olika 

upplägg till pjäsen t.ex. kaos, kronologisk, parallell. 

 

Här är åter igen en blandning mellan de olika positionerna där man i 

nedskrivandet arbetar rationellt-analytiskt för att övergå till en blandning av båda 

positionerna när man ska fundera ut upplägg för pjäsen. Att fundera kräver en 

rationell tanke men också fantasi och reflektion. 

 
Därefter väljs bästa upplägget utifrån roller, budskap, struktur osv. 

 

Att välja är att värdera och kräver en rationell-analytisk tanke. 

 
Eleverna väljer intressegrupp och jobbar vidare i den utifrån grovsynopsin. 

 

Här väljer man också vilket är rationellt-analytiskt och att ”jobba vidare utifrån 

grovsynopsis” innebär ju en hel radda av överväganden och handlingar som är 

någon av de båda positionerna eller en blandning dem sinsemellan. 

 

Tolkningsram:  Helhet och del 
Vi har också funnit uttalanden bekräftande Birgerstams teori om pendlingen som 

sker mellan del och helhet i den skapande processen. 

 
Det är pedagogen - regissören som har sista ordet. Det är en överenskommelse 

som vi gjort i början. Hon har helhetssyn och vet vart vi är på väg. 

 

Det är alltså ledaren som här antas ha helhetssyn och ansvar för processen. 

 
I vårt arbete är det viktigt att ha en läsart att hela tiden återvända till. 

 

En läsart kan ses som helheten som binder ihop arbetet som man hela tiden 

behöver återvända till. 

 
Inför repetitionsperioden kan det uppstå kris mellan elever. Eleverna är olika 

mycket förberedda, alla är inte på plats. Det här löser sig av sig själv bara man är 

lugn och visar att det här ordnar sig, allting är under kontroll. Det är svårt när 
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eleverna blir oroliga över att vi inte skall hinna klart. Det är jobbigt för pedagogen 

när de inte ser helheten. 

 

Återigen är det pedagogen som har helhetssynen och som kan uppleva frustration 

över att ensam ha den. Att barnen inte själva ha kontroll över helheten skapar oro 

hos dem. 

 
Slutet av föreställningen är viktig och det kan vara lätt att glömma bort att det 

behövs extra tid med slutet. Det kan vara bra att redan innan lägga in extra tid i 

repetitionsschemat för diskussion och fokus på slutet. Det är först på slutet som 

alla har en förståelse för helheten av föreställningen vilket gör att det inte går att 

bestämma hur det ska sluta förrän då. 

 

Att lägga in extra tid för diskussion och fokus på slutet ger möjlighet för alla att få 

bättre helhetssyn. 

 
Som pedagog måste du ha tillit att vila i det som händer och ha koll på så att det 

inte spretar iväg. 

 

I samtalet delades uppfattningen att det är som pedagog man ansvarar för den 

skapande processen. Att vila i delarna samtidigt som man har kontroll över 

helheten. 

 

Sammanfattning  
Det skapande arbetet i föreställningsprocessen dansar fram i en estetisk-intuitiv 

tango med en rationell-analytisk partner. Båda positioner finns med i en växelvis 

påverkan på processen. Inledningsvis startar skapandet estetiskt-intuitivt för att 

sedan i ett rationellt-analytiskt betraktande ge form och struktur. En del av arbetet 

ligger i gränslandet mellan båda dessa positioner som befruktar varandra i 

skapandet. Man går från del till helhet, återvänder till delen för att åter ha helheten 

i fokus. 

 

Uttalandena från fokussamtalet som rör den skapande processen visar att de 

uppfattar att det är den pedagogiska ledaren som ansvarar för helheten. På 

kulturskolan är de flesta barn inte så stora (6-18 år) och flertalet har nog svårt att 

gå från del till helhet. Det kräver mognad, erfarenhet och en förmåga till 

metaperspektiv. 

 

Som pedagogisk ledare kan det ibland kännas ensamt att vara den enda som har 

helhetssynen. Informanterna talade här om sin upplevelse av att vilja ha kontroll 

över den skapande processen så man inte ”fastnar och förlorar sig i den”.  

 

Det kan vara bra att ge extra tid till pjäsens slut och till diskussioner om budskapet 

som möjliggör för barnen att bättre få en helhetsbild över det skapande arbetet. 

Pjäsens budskap och dess läsart styr helheten. Vad vill vi säga med pjäsen? Vad 

vill vi att publiken ska uppleva? På vilket sätt ska vi uppnå detta? Det är frågor 

som är direkt kopplade till helheten. 
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DISKUSSION 
Vår ambition med uppsatsen har varit att försöka klargöra hur en skapande 

process ser ut. Denna undersökning har bestått utav litteraturläsning, fokussamtal, 

reflexioner, diskussioner, massor av godis och kaffe. Har vi då kunnat se den 

skapande processen? Och i så fall, vad såg vi? I denna diskussionsdel resonerar vi 

oss fram till det svaret. 

 

Syftet har haft två dimensioner. Dels har vi velat ta del av andra dramapedagogers 

medvetna kunskap om hur de upplever att den skapande processen i ett 

föreställningsarbete ser ut. Dels har vi velat lyfta den omedvetna kunskapen kring 

ämnet och tillsammans formulera den genom fokussamtalet. Den medvetna 

kunskapen om vad som händer i den skapande processen är samstämmig. Vi är 

alla eniga om arbetsgången som oftast börjar med brainstorming, fortsätter med 

improvisationer för att gå vidare med pjäsuppbyggnad, rollarbete och utmynna i 

en föreställning. Under denna arbetsgång pågår både den individuella processen 

och grupprocessen som kräver närvaro och olika pedagogiska och konstnärliga 

överväganden från dramapedagogens sida. Detta är knappast ny kunskap som 

blivit formulerad. Det finns många böcker om föreställningsarbete som bekräftar 

denna arbetsgång. Det blir intressantare att fokusera på hur vi genomför dessa 

delar i arbetsgången. Det är vår praktikerkunskap som ligger till grund för våra 

handlingar och som ibland är vår tysta kunskap. I vårt fokussamtal fanns många 

idéer om hur man på olika sätt kan göra till exempel brainstorming och 

improvisationer och hur olika grupper kan vara och hur jag som pedagog bäst 

förhåller mig till det. De flesta har många år inom yrket och naturligtvis en 

gedigen kunskap om hur man kan göra. En kunskap som man inte alltid har ord 

på. Vi samtalade om hur tillfredsställande det är att sätta ord på och delge 

varandra denna kunskap. En kunskap som sitter i ryggmärgen och som gör att 

man intuitivt vet hur man kan göra och hur man kan förhålla sig till en given 

situation. Det är naturligtvis omöjligt att säga att det här och det här är tyst 

kunskap som blir formulerad. Det faller på sin egen orimlighet då kunskapen till 

sin natur är just tyst. Vi kunde dock vid vissa tillfällen i vårt fokussamtal 

identifiera påståenden som ”Det är något som pedagogen tänker på utan att tänka 

på” och ”Även om man vet vad man gör har man inte ord för det” och ”Men det 

finns alltid i bakhuvudet att man vet att det löser sig fast man vet bara inte hur”.  

 

Vi är eniga i vår upplevelse att det finns en ”bank” av personlig erfarenhet och 

tradition som ligger till grund för vårt handlande och att det är av betydelse att få 

forum för att formulera den tillsammans med andra. Dramapedagogens arbete är 

ofta ett ganska ensamt arbete i den betydelsen att man arbetar självständigt. Även 

om man ingår i ett arbetslag ansvarar och arbetar man med egna grupper. 

Säkerligen är detta också en anledning till att man ser så positivt på att skapa 

forum för att samtala om arbetet. Det är också viktigt att medvetandegöra den 

tysta erfarenhet man har som inte bara är av godo. Våra fördomar, vår 

begränsande självbild och negativa attityder ligger också i den personliga bank av 

erfarenheter som styr oss i vårt tänkande och handlande. Dessa behöver komma 

till ytan och bemötas i diskussion med andra. 
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Vår undersökning refererar bland annat till Sternudds forskning kring de fyra 

dramapedagogiska perspektiven och företrädelsevis då det konstpedagogiska 

perspektivet. Men även om vi anser att vår undersökning i första hand har sin 

position där finns det inslag av, främst det personlighetsutvecklande perspektivet, 

men också det kritiskt frigörande perspektivet. Det kritiskt frigörande perspektivet 

är ibland närvarande inom föreställningsarbetet när man arbetar med texter 

relaterade till demokrati, solidaritet, frigörelse, förtryck m.m. Budskapet i en pjäs 

kan exempelvis ha denna inriktning. Vår uppfattning är att det inte helt går att 

avgränsa det dramapedagogiska arbetet i de fyra perspektiven. Det drama-

pedagogiska arbetet är komplext och arbetar ofta inom fler perspektiv samtidigt. 

Det personlighetsutvecklande perspektivet är, enligt oss, alltid närvarande i 

föreställningsarbete när man i interaktion med andra får träna sin kommunikativa 

förmåga, både den verbala som icke verbala, och sin samspelsförmåga. Vi blir till 

i möte med andra och våra sociala roller begripliggörs i olika gestaltningar med de 

andra i gruppen. Genom den gruppdynamiska processen får man möjlighet att 

erhålla verktyg för att förstå sig själv i relation till andra.
62

 I allt dramatiskt 

skapande använder man sig själv och sina erfarenheter och får möjlighet att 

bearbeta och uttrycka dem i exempelvis improvisationer. 

 

Arbetet i kulturskolan har både personlighetsutveckling och konstnärlig 

utveckling i fokus och kulturskolans målformulering lyder bland annat att verka 

för att: 

 
 Öka barns och ungdomars självkänsla genom kulturellt skapande. 

 Vara öppen och tillgänglig för alla, där varje individ får möjlighet att 

utvecklas efter egen förmåga.
63

    

 

Vi återgår nu till den inledande frågan om vi kunnat se den skapande processen 

och vad vi i så fall såg. Vi tycker oss ha sett hur en skapande process är uppbyggd 

genom Birgerstams teori om processen och kan bekräfta den genom vår analys. 

Det är intressant att följa Birgerstams
64

 tankegångar kring de två positionerna 

rationellt-analytiskt medvetande och estetiskt-intuitivt medvetande och dess 

pendling dem emellan i den skapande processen. Vi har kunnat se likheter med 

Schillers teorier kring formdriften och den sinnliga driften och hur de i skapande 

aktivitet hela tiden växlar och samverkar. Även May
65

 har tankar om skapandet 

som en process där fantasin ingjuter sitt liv i formen. Molander
66

 ser den skapande 

processen som en växling mellan inlevelse och distans när han beskriver 

processen på en arkitektskola.  Ross
67

 menar att i arbetet med den estetiska formen 

sker en inledande känslomässig impuls som övergår i en reflekterande 

distansering kring den estetiska formens uttryck för att därefter relatera till det 

känslomässiga inre igen. Detta fortgår tills den inledande impulsen fått en hållbar 

form. Sternudd68 talar om pendling mellan agering och reflexion och pendling 

mellan fokus på del och helhet i föreställningsprocessen. Szatkowski & Lehman
69
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lånar de grekiska orden mythos och logos för att beskriva två olika tillstånd inom 

den skapande processen. Mythos står för den konstnärliga skapande processen och 

logos för den kognitiva reflexionen. De menar att i en skapande process sker en 

växelverkan mellan mythos och logos hela tiden. Mythos utgörs då utav agering 

och gestaltning och logos utav reflexion och analys. Vi ser här att alla ovan 

nämnda personer talar om en pendling mellan två olika tillstånd i den skapande 

processen. Två tillstånd som kräver varandras närvaro i en växelvis påverkan. 

Birgerstam
70

 talar om estetisk-intuitiv position respektive rationell-analytisk 

position. Schiller
71

 talar om formdriften respektive den sinnliga driften. May
72

 

uttrycker fantasi och form. Molander
73

 talar om inlevelse och distans. Ross
74

 

beskriver en inledande känsloimpuls som leder till reflekterande distansering. 

Sternudd
75

 benämner dem agering respektive reflexion och Szatkowski & 

Lehman
76

 talar om mythos (gestaltning) och logos (analys). De är alla uttryck för 

ett tillstånd baserat på känsla/inlevelse och tanke/reflexion som dansar fram och 

tillbaka i en skapande tango där den enas danssteg är svar på den andres danssteg. 

Birgerstam menar dock att det måste vara den estetisk-intuitiva partnern som 

bjuder upp till dansen. Allt kreativt skapande startar med en känsla/inlevelse. Man 

kan länge ha gått och funderat över formen men själva skapandet bygger på en 

inledande känsloimpuls.  

 

Sternudds
 

indelning av den skapande processen i faserna inledningsfas, 

ageringsfas och bearbetningsfas kan jämföras med Wallas
77

 faser i den kreativa 

processen. Han benämner dem förberedelse, inkubation, insikt och verifiering/ 

genomförande. Sternudds inledningsfas syftar till att skapa en trygg och tillitsfull 

atmosfär där deltagarna vågar lita till sig själva och sina resurser. Detta är en 

förberedelse inför agering och rollgestaltning. Wallas förberedelsefas syftar till att 

formulera problemet, samla information och försöka förstå problematiken.  Nästa 

fas benämner Sternudd ageringsfasen. Här arbetar deltagarna med text-

bearbetning och konstnärlig gestaltning. Man tränar sina uttryck i olika roll-

karaktärer utifrån textens intentioner och söker sin rollkaraktär och tolkar 

pjästexten. Denna fas kan liknas vid Wallas förberedelsefas där man prövar olika 

möjligheter och försöker ringa in problemställningen. Wallas nästa fas är 

inkubationen. Man skjuter problemet åt sida och tänker inte på det under en tid. 

Därefter följer Wallas nästa fas som han kallar för insikt då lösningen på 

problemet ”bara kommer till en” och inspirationen flödar. Detta kan man inte 

rationellt styra utan det sker automatiskt. Det är intressant att se dessa växlingar 

mellan att rationellt bearbeta problemet, för att sedan lägga det åt sidan och efter 

ett tag få det intuitiva ”svaret” på problemet. Man kan där se en koppling mellan 

Birgerstams positioner av rationellt-analytisk position och estetisk-intuitiv 

position i skapandet. Båda kräver olika medvetandetillstånd och pendling mellan 

närhet och distans. Sternudds avslutande fas är bearbetningsfasen. Här bearbetar 

man både det konstnärliga uttrycket och textinnehållet i pjäsen efter den tolkning 
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man funnit. Wallas avslutande fas benämner han Verifiering/genomförande där 

den nyvunna insikten provas mot verkligheten, och genomförs praktiskt. Både 

Sternudd och Wallas talar här om praktisk bearbetning efter funnen teori. Wallas 

bearbetar idéer och problemlösning, Sternudd bearbetar rollgestaltning och 

texttolkning.  

 

Vi kan bekräfta, genom vår hermeneutiska analys, att dramapedagogerna i sitt 

föreställningsarbete följer Sternudds arbetsgång vad gäller faser. Vi kan också se 

den pendling mellan delar och helhet i den skapande processen som Sternudd 

beskriver. Vi tycker dock att föreställningsarbetet kan ha två faser som löper 

parallellt och ibland kan man behöva ”backa” till tidigare fas. 

 

Framtida forskning 
Det finns mycket att göra kring vidare forskning vad gäller den skapande 

processen då mycket fortfarande är oformulerat. Vi har haft svårighet att hitta 

differentierat forskningsunderlag till uppsatsen och Östern skriver: 
 

Utmaningarna för forskare inom genren är stora. Forskarnätverken borde 

utvecklas. Komparativa studier väntar på att bli utförda. Den konstnärliga 

skapande processen i drama är ännu inte beskriven och kunskapsbegreppet vagt 

definierat.
78

 

 

Det vore intressant att göra en komparativ studie och jämföra fler skapande 

processer och skapande processer inom olika estetiska verksamheter. Det skulle 

också vara spännande att genomföra en fördjupad undersökning kring hur man 

utvecklar barns konstnärliga uttryck. 

 
Fig 5. En fokusdeltagares illustration av föreställningsprocessen.

79
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