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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka representation och kommunikation runt och i tre utvärderingar. De 

övergripande syftet är att undersöka olika visuella tekniker för representation av empiri i 

dramarelaterad forskning. Utvärderingarna är gjorda på en estetisk linje med inriktning teater på en 

gymnasieskola i Halmstad. De som har utvärderat är samtliga elever i utbildningens tre årskurser. 

Undersökningen har en hermeneutisk ansats med inspiration från performance-, kritisk- och visuell 

etnografi. De etnografiska teorierna och tillvägagångssätten har använts för en rad överväganden 

gällande representation och hur olika former av estetisk gestaltning kan användas i 

forskningssammanhang. Detta sammanfogas sedan med en analysmetod som bygger på en 

multimodal socialsemiotisk syn på representation och kommunikation. 

Resultatet består av att de åsikter eleverna uttrycker genom utvärderingarna blir tolkat och 

omvandlat till olika visuella representationer; bilder, ordkartor och levande statyer.  

Det som framgår i analysen är att valet av representationsteknik får konsekvenser på innehållet och 

vad som kan kommuniceras. När kvalitativ skrift, statistik och verbalt yttrade åsikter översätts till 

ordkartor, bilder och levande statyer så förstärks vissa betydelser och andra betydelser abstraheras, 

förminskas eller försvinner. Inga av de visuella representationer som används i uppsatsen är helt 

självständiga i förhållande till skrift eller tal. I analysen av kommunikationen framgår det att 

eleverna har större agency när de själva är de som skapar de visuella representationerna. Annars har 

den som sammanställer enkäterna störst agency. Sammanställningen av enkäterna skapar ett ”bevis” 

som blir svårt för andra att sätta sig emot, eftersom de inte har tillgång till den grundläggande 

empirin. 

Slutsatsen är att en översättning från en form till en annan alltid får konsekvenser. Därför finns det 

fördelar med att använda flera olika former av representation i vetenskaplig text. Helt nya 

betydelser kan då framträda. 

 

Nyckelord: Visuell representation, multimodalitet, kvalitativa utvärderingar, levande statyer, drama 

i gymnasiet. 
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1. Inledning 

Det här är en uppsats om olika utvärderingsmetoder och olika former för att visualisera åsikter och 

empiri. Mitt sätt att tänka och se världen har länge varit bildorienterat. Ett tidigt exempel på det är 

från omkring 17 år sedan, när jag var sju år gammal och skulle lära mig de olika bokstäverna i 

alfabetet; istället för att bara skriva ned de olika bokstäverna så ritade jag om dem till figurer, ofta 

med både ben och ögon. Mitt intresse låg inte i att lära mig att skriva och läsa, utan att skapa bilder.  

Hemma hade jag alla bokstäver som kylsskåpsmagneter, i olika färger. Dessa bokstäver använde jag 

till att leka olika TV-spelsliknande scenarion. De färgglada bokstäverna fick olika egenskaper 

utefter deras form, till exempel stora ”A” kunde flyga. Vilket jag nu tänker inte är konstigt, då stora 

”A” har en form som liknar en pil, ett fågelsträck eller ett stridsflygplan. Mitt ointresse för 

bokstävers funktion i skrift gjorde så klart också att jag inte lärde mig att läsa och skriva speciellt 

snabbt. Tids nog gjorde jag ändå det för att jag var tvungen (och då främst genom serietidningar). 

 Jag tror att min bildorientering är det som har fått mig att fästa mig vid det digitala; både 

datorer, internet och spel. I dessa likställs oftast bilden eller ikonen med skriften, layouten varieras 

beroende på vilken miljö man är i spelet eller vilken sida man besöker på internet. I det digitala har 

bild och form en större betydelse än vad de till exempel har i undervisningen i grund- och 

gymnasieskolan. Självklart används bild även i skolan, men främst för att pedagogen eller 

läroböckerna skall kommunicera något till eleverna. Att eleverna själva inte har möjlighet till att 

använda bild mer som en resurs till att kommunicera i våra lärmiljöer är något som jag upplever 

som konstigt. Det är dock inte förrän nyligen som jag har kunnat sätta ord på det. Olika former för 

att representera det vi menar (till exempel: bild, skrift och tal) får olika betydelser när de 

kommuniceras. Vissa av dessa former är bättre på att kommunicera vissa specifika saker än andra 

(Gunther Kress, 2010). För att förtydliga det tar jag ett exempel från min egen gymnasietid: 

 Vi hade en vikarie från en lärarhögskola i ämnet ”religion”. Han hade startat på dålig fot 

med vår klass på grund av ett antal (enligt oss elever) felaktiga val. Därför hade han det svårt i vår 

klass. Det fick effekten att den motivation vi hade till att lära sig något av honom var låg, vilket han 

också verkade uppfatta. Vår inställning fick honom att inta en attityd till oss, att vi var sådana som 

inte gjorde det vi blev tillsagda: att lära oss det han tyckte att han lärde oss. Till en av dessa 

lektioner hade vi fått en läxa på ett antal sidor. Han antog direkt i början av lektionen att de flesta av 

oss inte hade läst läxan (vilket säkert var sant). För att bevisa detta frågade han rakt ut: ”Vad är en 

symbol?” och sedan, efter en stunds tystnad och ingen räckte upp handen och valde han att riktade 

frågan till mig. Jag improviserade och tänkte på vad en symbol skulle kunna vara och hur jag skulle 
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beskriva det i ord, till sist svarade jag: ”En slags bildlig metafor”. Efter mitt svar såg lärarvikarien 

först lite förvånad ut och nickade sedan lätt. Jag uppfattade det som att han godtog mitt svar som 

något som en symbol skulle kunna vara. Men, han var ändå inte nöjd, utan han frågade direkt en 

annan person i klassen samma fråga och hon kom inte på något eget svar. Efter att hon inte svarat så 

höll han sedan en monolog om att vi inte läste det han sa att vi skulle läsa och därför kunde inte han 

lära oss det han ville att vi skulle lära oss. Min tolkning och reflektion över det här 

händelseförloppet var att jag gav honom ett rätt svar, men inte det rätta svaret utifrån det som var 

vår läxa. Han sökte inte ett svar på sin fråga, för han var inte intresserad av ett faktiskt möjligt svar 

på vad en symbol skulle kunna vara, utan han var intresserad av att trycka till oss för att vi inte hade 

läst vår läxa. Detta är ett exempel på ett förhållningssätt där någon (läraren) vill veta något av en 

annan person (eleverna), men där det denna någon vill veta redan är förutbestämt. Därmed blev 

lärandet enbart ”faktabaserat” (där läraren har valt ut fakta) och mindre förankrat i kreativitet (där 

man försöker undersöka möjliga svar). En symbol är mer bild än ord, det skulle troligen bäst ha 

visats genom ett antal exempel på symboler (bilder), inte genom först en text och sedan att någon 

(eleven) skall tolka texten till ett formulerat talat svar. 

 Om användandet av att kommunicera genom bilder vore mer vanligt i undervisningen så 

skulle det kunna användas för att ta till sig vad en symbol skulle kunna vara. Till exempel kunde 

läraren istället be några som kommer på någon symbol de känner till att gå upp till 

whiteboardtavlan (som fanns i klassrummet) och försök rita symbolen. Sedan skulle läraren kunna 

fråga: ”Vad är det där en symbol för?”. Om någon då hade gått upp och ritat symbolen för ”Röda 

Korset” (just Röda Korset som tecken eller symbol är lånat från Kress återgivning av Charles 

Sanders Peirce exempel, 2010), så kunde denna ha svarat: ”Det där röda korset, som jag har ritat, är 

en symbol för en organisation som hjälper människor. Jag tänker att det betyder att de hjälper 

människor för att ambulanser ofta har samma kors och för att färgen rött drar till sig 

uppmärksamhet”. Om ett antal personer hade ritat var sin symbol och sedan tänkt samt berättat vad 

den symbolen skulle kunna stå för, så skulle de flesta av eleverna i klassrummet kunnat skapa sig en 

egen förståelse för vad en symbol kan vara. Om läraren dessutom hade haft kunskap om till 

exempel ”Röda Korset” och kunnat förklara närmare varför den organisationen hade valt just den 

symbolen, eller att det också finns den ”Röda Halvmånen”, så hade det varit en utmärkt grund för 

lärande. Men just den här läraren var inte öppen för andra sätt att lära sig i det här specifika fallet; 

han var inte intresserad av olika svar på sin fråga, utan han sökte det rätta svaret som han hade 

definierat utifrån vår läxa. Dessutom, enligt min upplevelse, så är det läraren som bestämmer vilka 

möjligheter eleverna har att kommunicera genom. Eleverna är begränsade till det som (lättare) går 

att bedöma och i många fall leder detta till att det som används i examination enbart är tal eller 
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skrift. 

 För att kunna utforska olika sätt att kommunicera på och visuella representationer, så 

behöver jag göra det i en miljö där flera olika sådana former accepteras. Jag har utfört min studie på 

en gymnasieskola, på ett program som kallas Teater Dynamo. Skolan ligger i Halmstad och 

programmet är det estetiska med inriktning teater. Det jag har gjort är att låta eleverna som går 

programmet utvärdera sin utbildning genom tre olika metoder; en bildorienterad enkät, en 

webbenkät och en dramarelaterat pass med levande statyer.
1
 

2. Bakgrund 

2.1. Teater Dynamo 

Jag besökte verksamheten på Teater Dynamo år 2009, under min dramapedagogutbildning. Jag gick 

i tvåan och skulle välja en praktikplats och tillsammans med en klasskamrat valde jag Dynamo. Ett 

drygt halvår efter att jag hade avslutat min praktik och nästan var klar med min utbildning så kände 

jag fortfarande en mersmak efter verksamheten. Jag sökte därför ett stipendium för att följande 

skolår kunna fortsätta att praktisera i verksamheten på deltid och skriva min C-uppsats om den, 

vilket jag fick.   

 Det Teater Dynamo gör annorlunda än många andra kommunala gymnasieutbildningar (som 

jag har mött) är kortfattat: blockläsning, ett tätt lärarlag som utgörs av få pedagoger som lär ut i 

många ämnen, samverkan mellan ämnena och årskurserna och flera teaterprojekt riktade mot olika 

grupper i samhället (till exempel grundskoleelever, politiker och personer med 

funktionsnedsättningar).  

 Två av de totalt sju lärarna på Dynamo utbildade dramapedagoger. De ansvarar främst för 

gruppetablering, gruppdynamik och reflektionstillfällen med eleverna på utbildningen.
2
 Deras 

arbetsuppgifter utöver de redan nämnda är mycket det som hör till teater; förberedelser, träning i 

röst och rörelse, fokus och improvisation. De större teaterproduktionerna står en teaterinriktad 

pedagog och regissör för och de tre jobbar ibland gemensamt. För eleverna är åren fördelade så att i 

ettan är det mycket fokus på drama och den egna gruppen. I tvåan arbetar eleverna med vissa större 

teaterprojekt inför publik, som ofta är baserade på framimproviserade scener om olika viktiga 

samhällsämnen (t.ex. genus eller existentiella teman). I trean arbetar de mer med klassiska texter. 

                                                 
1
 Med ”levande statyer” menar jag statyer där de som skapar statyn använder sig av sina egna kroppar som det enda 

materialet. Det kan både göras i grupp och individuellt. 
2
 Etablering syftar på en grupprocess där individerna i en grupp eller sammanhang bekantar sig med varandra och 

förhoppningsvis hittar sätt att samarbeta och kommunicera. 
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 Men samtidigt som eleverna på utbildningen får lära sig en hel del teater, så är det inte en 

yrkesutbildning till skådespelare. Utan det är en studieförberedande gymnasielinje där de bejakar 

elevernas intresse för drama och teater, för att skapa kunskapslust och för att de skall kunna tillägna 

sig alla ämnen de läser. 

 Här är en annan tolkning på vad Teater Dynamo är för en slags utbildning, hämtat från deras 

egen hemsida (återgiven i samma färger som de har valt): 

 

”Utbildningen ska utveckla elevens förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt 

tolka och analysera egna och andras teaterföreställningar. Detta ska ske ur både konstnärligt 

och samhällspolitiskt perspektiv. Teater ska vara ett redskap i undervisningen för de elever 

som tänker sig konstnärliga och teoretiska högskolestudier, men också för att utveckla den 

egna personligheten.  

En viktig del av detta är med självförtroende kunna delta i den demokratiska processen och 

därmed kunna forma framtiden genom en förmåga till omvärldsanalys. På Teater Dynamo 

läser vi i block för att fördjupa våra kunskaper och även göra övergången till högre studier 

lite lättare. Vi läser ämnes- och årskursövergripande samt gör stora samarbetsprojekt med 

andra aktörer i samhället t.ex. Region Halland, Teater Halland, Länsmuseet, Länssjukhuset, 

grundskolor och många fler. Vårt signum är en stor produktion både på skolans scen men 

även ute på turnéer. Efter avslutade studier har du behörighet att söka högre utbildningar 

inom de estetiska ämnena t.ex. Scenskolan, Dramatiska Institutet, 

Dramapedagogutbildningen, Scenografiutbildningen m.fl. Dessutom har du behörighet att 

söka utbildningar inom humanistiska och samhällsvetenskapliga program och kurser på 

högskolor och universitet t.ex. lärarutbildningar, polishögskolan, socionom, psykolog, 

juridik m.fl.” (http://www.sturegymnasiet.se/teater/, 2011-06-10) 

 

 De veckor jag har varit i Halmstad, så var jag med på många av framförallt tvåornas och 

treornas drama- och teaterrelaterade lektioner. Vid dessa tillfällen satt jag vid sidan av och 

observerade. Samtidigt pratade jag med lärarna om upplägget på lektionen och olika pedagogiska 

val. Pedagogerna frågade också eleverna hur de hade tänkt med en gestaltning eller när de 

presenterade en åsikt. Vilket har bidragit till att jag även tagit del av elevernas insikter. Under de 

veckor jag har varit där, har både tvåorna och treorna mest varit engagerade i större teaterprojekt. 

Tvåorna har bland annat utfört en konferens för arbetslivsmarknadsenheten i Halmstad. De har även 

http://www.sturegymnasiet.se/teater/
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genomfört ett ”Genusspöktåg” med olika scener och sedan forumteater för framförallt kommunens 

grundskoleelever.
3
 Treorna har mest lärt sig om August Strindberg; läst in, repeterat och spelat upp 

två pjäser. Utöver tiden i själva Teater Dynamo så har jag främst följt en av dramapedagogerna på 

hennes andra lektioner som hon har med andra elever på skolan. Jag har tyvärr inte kunnat vara med 

så mycket på teaterettornas lektioner då de har legat på en tid som inte passat med mitt schema. 

Men jag har ändå sett samtliga dynamoelever verksamma i teater och drama i en stor utsträckning. 

Detta har jag haft stor nytta av för att själv kunna relatera deras åsikter och svar i utvärderingarna 

till verkliga händelser och upplevelser. 

 Bland annat var jag med på ettornas utvärdering av Teater Dynamo inför höstlovet. 

Lektionen hölls av de båda dramapedagogerna och de utvärderade utbildningen genom både fysiskt 

gestaltande och samtal utifrån abstraktioner som hjälpmedel. Med det sistnämnda menar jag att 

eleverna fick välja två bilder som representerade deras åsikter om sig själva och gruppen, som de 

sedan talade utifrån. Utöver ovan nämnda tillfälle har alla elever på institutionen utvärderat 

utbildningen genom en enkät inför jullovet. De teaterelever som gick ut år 2010 har dessutom gjort 

en längre reflekterande skriftlig utvärdering.
4
 På internet finns även Teater Dynamos blogg där 

lärarna skickar ut diverse information, bilder och intressanta artiklar.
5
 Eleverna har full tillgång till 

att göra egna inlägg på bloggen och alla inlägg kan kommenteras både anonymt och med namn. 

Varje vecka har de också ett så kallat ”stormöte” på utbildningen. Ett stormöte innebär att alla de tre 

teaterklasserna samlas tillsammans med sina pedagoger för att ha ett gemensamt tillfälle att träffas, 

få information och göra saker tillsammans. 

 Jag har följt flera av lärarna på gymnasielinjen under en längre tid och det har givit mig en 

god uppfattning av deras syn på utbildningen. Speciellt eftersom de i allra högsta grad är med och 

utformar Teater Dynamo, samt har skapat hela upplägget. Det är bland annat därför har jag valt att 

ha ett elevperspektiv på min studie; för att hitta nya vinklar på hur Teater Dynamo uppfattas. Jag ser 

det som viktigt att bidra till en ökad demokratiseringsprocess. Där mitt resultat, förutom att det 

används för att undersöka utvärderingsmetoderna, kan förtydliga elevernas åsikter i hopp om att 

kunna förbättra utbildningen ytterligare. Samtidigt som fler kan ta del av det som redan är positivt 

med Teater Dynamo. 

2.1.1. Min roll i verksamheten 

Jag har varit i verksamheten först sju veckor HT 2009 och sedan mellan varannan och var tredje 

vecka HT 2010 och VT 2011. Under den här tiden har jag samlat all slags information och 

                                                 
3
 Mer information om vad ett Genusspöktåg är finns här: http://www.sturegymnasiet.se/teater/genustrain.html 

4
 De utvärderingarna finns att läsa på: http://www.sturegymnasiet.se/teater/utvardering.html 

5
 Bloggen finns här: http://dynamosture.blogg.se/ 



11 

framförallt haft en stark egen upplevelse av Teater Dynamo och fått möjligheten att träffa de flesta 

som rör sig i och runt verksamheten. Under den här tiden har jag växlat mellan en forskarroll och en 

mer pedagogisk roll. Jag har ibland fokuserat på det pedagogiska för att ta egen lärdom av lärarnas 

kunskaper och utveckla min egen pedagogik. Vid andra tillfällen har jag fokuserat helt på att samla 

stoff till min uppsats eller till tankeprocessen kring min uppsats. Dessa två roller har också vid flera 

tillfällen växlat snabbt eller existerat samtidigt beroende på situationen. Eftersom jag har varit med 

några av pedagogerna även privat utanför skolan och bott hemma hos dem så har jag varit med i 

stora delar av deras pedagogiska process. Jag har varit med och planerat lektioner, upplägg, gjort 

inlägg på Teater Dynamos blogg, kommit med synpunkter och diskuterat min upplevelse av dagen 

och olika lektionstillfällen. Vilket, enligt Patricia Adlers och Peter Adlers definition av olika roller 

man kan ha som forskare och deltagande observatör, betyder att jag har varit ”[...] the complete 

participant, där forskaren deltar helt i de kulturella aktiviteter som studeras och skapar sin förståelse 

utifrån sina egna erfarenheter från fältet” (Adler och Adler i Fredrik Lindstrand, 2006). Den roll jag 

har haft med eleverna har inte varit densamma. Där har jag oftast suttit vid sidan av och tittat på när 

de haft lektion, men även såklart pratat med dem, svarat på frågor och ställt frågor. Jag har ibland 

också varit med på golvet eller haft övningar med dem, samt varit med kort i två föreställningar.
6
 

Vilket återigen enligt Adler och Adlers definition, gör mig till en: ”[...] participant-as-observer, där 

forskaren deltar och samlar in sitt material genom observationer och interaktion med 

informanterna” (a. a.). Relationen mellan mig och eleverna har lett mig till att konsekvent kalla dem 

för just ”eleverna” och inte ”informanterna” eller ”respondenterna”. Att uppleva obehag med 

formella benämningar på de som skapar empiri i ens studie är vanligt i till exempel etnografisk 

forskning och det är något jag har tagit till mig (Sarah Pink, 2007). 

 All min tid på Dynamo har gett mig tid och inspiration till att utforma ramarna för min 

uppsats; syftet, vad jag vill ha för innehåll och hur jag skall göra det. Dock får inte alla de 

erfarenheter och reflektioner från den här tiden plats inom ramarna för denna studie. 

2.1.2. Hur drama vanligtvis används på Teater Dynamo 

Kathleen Gallagher (2006) skriver om olika typer av validitet som man behöver ta hänsyn till när 

man undersöker drama etnografiskt. Hon har själv myntat två typer av validitet som understryker att 

hur man arbetar med drama formas av den sociala kulturen och att pedagogerna starkt påverkar 

vilka möjligheter man har när man uttrycker sig estetiskt (a. a.). På Teater Dynamo så återfinns 

drama liknande det som lärs ut på dramapedagogutbildningen mest under det första året 

                                                 
6
 Med ”att vara med på golvet” menar jag att jag deltar i den drama- eller teateraktivitet som eleverna utför på 

lektionssalarnas golv. 
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(förändringar sker inför GY11 som jag förstår det). Men i hela utbildningen finns dramarelaterade 

metoder med i både lärprocesser och som processer för att jobba med teater. Till exempel, efter min 

erfarenhet, är prestationslösa fysiska gestaltningar den vanligaste tekniken för att redovisa åsikter 

när de jobbar på golvet i olika uppgifter, uppföljt av att man talar utifrån gestaltningen. Det 

prestationslösa kommer ifrån att man ofta får förhållandevis lite tid på sig att göra estetiska 

gestaltningar, det blir vad det blir. Detta leder till att eleverna är väl luttrade i att snabbt och effektivt 

skapa något som andra skall betrakta. Det är uppgiftsorienterat och impulsdrivet och är en effekt av 

att de är väldigt produktiva på Teater Dynamo. Utbildningen innehåller mycket reflektion och man 

förväntas ta ansvar för att själv tänka på vad man kan lära sig av olika övningar och uppgifter. 

Teater Dynamo är en studieförberedande estetisk utbildning där teater och drama sällan särskiljs. 

Troligen beror detta på att dramapedagogerna främst är ”teaterlärare” för eleverna och att 

lektionerna som är mer dramarelaterade kallas för till exempel estetisk verksamhet. Ofta används en 

kombination av drama och teater, där det som är mest fördelaktigt för uppgiften får störst utrymme. 

 Om jag skall förankra hur drama används i utbildningen i Mia Marie Sternudds fyra 

dramapedagogiska perspektiv så är det en kombination av det konstpedagogiska- och det kritiskt 

frigörande perspektivet som är mest vanligt förekommande (Sternudd, 2000). Där det 

konstpedagogiska är det vanligaste perspektivet. De jobbar alltså mot föreställning, men nästan 

varje föreställning i ettan och tvåan av utbildningen innehåller interaktiva delar för publiken. Med 

det menar jag att föreställningarna innehåller någon variant på forumspel, forumteater eller 

värderingsövningar och därmed har inslag av det kritiskt frigörande perspektivet. 

Skapandeprocessen för föreställningarna bygger ofta på att eleverna improviserar fram ett rad 

scener på olika utvalda teman och scenarier. Sedan väljer de, tillsammans med pedagogen, ut några 

som de vill jobba vidare med. Efter val av scener så utvecklas de genom regi och så struktureras de 

till en föreställning. Rollerna i scenerna kan ofta spelas av flera olika personer och de brukar turas 

om. 

3. Syfte 

Mitt syfte är att undersöka vilka konsekvenser mina val av visuella representationer har på det som 

skall kommuniceras.
7
 Samt att granska hur kommunikationen ser ut när dessa visuella 

representationer görs tillgängliga för de vars åsikter dessa representationer bygger på. Detta gör jag 

för att kunna diskutera eventuell tillämpning av liknande representationsmetoder i annan 

dramapedagogisk forskning och ett etiskt användande av bilder. 

                                                 
7
 Representation syftar, i det här fallet, på hur man som forskare väljer att återge personer, åsikter eller kulturer när 

man skall kommunicera dem till andra (till exempel i en uppsats eller i en vetenskaplig artikel). 
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3.1. Frågeställningar: 

De tre första frågorna behandlas främst i analysen och den fjärde frågan behandlas främst i 

diskussionen. 

 ◙ Hur har jag valt att representera eleverna genom mina olika tolkningar och vad möjliggör 

respektive utesluter dessa representationer? 

 ◙ Hur ser kommunikationen ut när representationerna av elevernas åsikter förmedlas tillbaka till 

dem? 

 ◙ Vad har eleverna för möjligheter, beroende på utvärderingsmetod, att uttrycka ifall de känner sig 

representerade eller inte i åsikterna om Teater Dynamo? 

 ◙ Skulle användandet av flera olika modes i dramaforskning, utifrån mitt resultat, kunna 

motiveras?
8
 

4. Tidigare forskning och teoretisk grund 

4.1. Forskning på elever i drama/teater estetisk verksamhet 

Det finns redan svensk text som har undersökt eller beskrivit de positiva effekter drama (och teater) 

har för människor i pedagogisk verksamhet (bl.a. se: Christina Chaib, 1996; Bodil Erberth och 

Viveka Rasmusson, 1996; Sternudd, 2000; Anita Grünbaum, 2009). Till exempel Chaib kommer 

fram till att unga människors teaterutövande på fritiden leder till att deras självförtroende blir större, 

känslan av frihet växer, identiteten förstärks, den kommunikativa kompetensen utvecklas och att 

empatin utvecklas (Chaib, 1996). Om deras teaterutövande på fritiden får dessa effekter så kan man 

anta att teaterutövande under gymnasiet har liknande eller samma positiva effekter på 

gymnasieeleverna. Det finns även studier som visar att estetiska ämnen har en positiv påverkan på 

elevers prestation i allmänhet (Anne Bamford, 2009). Eva Österlind informerar om ett liknande 

studie som har gjorts i USA av Ann Podlozny. Där har hon undersökt ifall de estetiska ämnena har 

någon positiv effekt på andra kunskapsområden och hon kommer fram till att enbart pedagogiskt 

drama har en bevislig positiv effekt och det är på den verbala förmågan (Fotnoten, 2009-10-28). 

Därmed, eftersom det redan finns en hel del forskning på att drama har positiv effekt i olika 

verksamheter (Eva Österlind, 2011-09-03), så är det inte heller det som är fokus i min uppsats. Utan 

jag fokuserar på att undersöka de olika utvärderingsmetodernas resultat. En har anknytning till 

                                                 
8
 ”Mode” kan översättas till ”resurs för representation”. Begreppet förklaras under rubriken ”Multimodalitet: Teori 

och begrepp” 
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drama och alla analyseras genom en multimodal teori. 

4.2. Från en etnografisk undersökning till en multimodal 

När jag påbörjade min undersökning av Teater Dynamo så visste jag inte på vilket sätt själva 

undersökningen skulle vara uppbyggd. Det jag visste var att jag hade möjlighet att spendera en 

längre tid i verksamheten och att jag ville utvärdera utbildningen ur ett elevperspektiv. För att bättre 

kunna förstå vad ett elevperspektiv skulle kunna vara och för att jag hade så god tillgång till Teater 

Dynamo, började jag söka efter mitt tillvägagångssätt i olika dramarelaterade etnografiska 

inriktningar. De är dramarelaterade då deras tillämpning på dramaforskning har undersökts och 

diskuterats (Judith Ackroyd, 2006). Dessa etnografiska inriktningar blev sedan relevanta för min 

undersökning eftersom de till stor del har bidragit till att utforma hur de olika utvärderingarna är 

strukturerade och på vilket sätt de skulle utföras. De har även fått mig att inse hur miljön på Teater 

Dynamo är, eller om jag skall använda etnografiska begrepp, hur fältet ”Teater Dynamo” skulle 

kunna se ut.
9 

Miljön och fältet, eller den ”sociala miljön” är också av stor betydelse för det 

multimodala (Kress, 2010). 

 Den etnografiska inriktning jag fastnade för först var Jane Bacons (2006) ”performance 

etnografi”. Det är en metodik där etnografen försöker förstå sig på betydelsen av olika människors 

estetiska handlingar genom att själv förkroppsliga kunskapen (a.a.). Dessa estetiska handlingar kan 

till exempel vara dans och drama. Om man använder sig av det exemplet från min skolgång som jag 

redogjorde för i början, så skulle vårt ritande av flera olika symboler skapat en förkroppsligad 

kunskap av vad en symbol skulle kunna vara. Om man som performance etnograf verkligen skall 

kunna förstå vad någon uttrycker, så behöver man själv försöka förankra ens upplevelse av uttrycket 

i sin kropp. Detta kan man göra på flera olika sätt, till exempel så kan man själv pröva på den 

betraktade uttrycksformen. Ett annat sätt är att försöka gestalta det man är intresserad av i en 

observation genom till exempel att rita en bild eller komponera en dikt (a. a.). Genom dessa sätt kan 

man sedan hitta nya ingångar för att analysera och reflektera kring det observerade. En annan viktig 

del i performance etnografi är att man är fokuserar på att vara självreflekterande och att man 

försöker undersöka och granska sina egna förkunskaper. Eller i alla fall de förkunskaper som kan 

vara relevanta för forskningen. Det har fått mig att tänka på hur jag själv upplevde att det var att 

utvärdera olika ämnen och vad jag egentligen, nu i efterhand, skulle velat ha möjlighet att uttrycka i 

dessa utvärderingar. De reflektionerna, använde jag mig senare av, för att tänka ut hur viktigt det är 

                                                 
9
  Fält i det här fallet syftar på: Den entitet som alla verksamma i Teater Dynamo utgör och den/de 

kulturen/kulturer de skapar. Men också så som Vered Amit beskriver det: ”my 'field' would be defined in terms of a 

social category that I have singled out rather than a self-conscious social group, whose members are interacting with 

one another on an ongoing basis, independently of my intervention” (2000, s. 14). 
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att få uttrycka till exempel en åsikt på andra sätt än de som verkar mest vanligt förekommande i 

undervisningssammanhang (tal och skrift). Eftersom nya åsikter kanske kan komma fram genom ett 

annat sätt att utvärdera. 

 En annan dramarelaterad etnografisk metodik är Kathleen Gallaghers (2006) ”(post)kritiska 

etnografi”. Målet med en (post)kritisk etnografi är att synliggöra och utmana rådande sociala och 

strukturella begränsningar i samhället. Ett kritisk etnograf vill utforska de möjligheter människor 

ges till att agera och uttrycka sig, samt även vad som då tillåts att man uttrycker (a. a.). Om jag skall 

relatera denna etnografiska metodik till min studie så har den hjälpt mig att förstå att det en elev får 

uttrycka om sin utbildning, till de som utformar utbildningen, är reglerat av de sistnämnda. Med 

detta menar jag inte att lärarna och andra som påverkar utbildningens struktur medvetet försöker 

förminska vissa typer av åsikter. Lärarna gör det omedvetet genom det sätt som de låter sina elever 

utvärdera sin utbildning på. 

 Slutligen har jag tagit del av en etnografisk metodik som inte är dramarelaterad, men som 

har bidragit stort till mina möjligheter att sätta ord på betydelsen av det visuella i representation av 

individer och grupper. Denna metodik är ”visuell etnografi”, företrädd för mig av Sarah Pink 

(2009). Ett förtydligande: jag ser en sammanställning/tolkning av en utvärdering som en 

representation. I visuell etnografi strävar etnografen efter att väva in olika visuella representationer 

som likställt, överordnat eller komplement till skrift. Pink teoretiserar främst användandet av 

fotografisk bild eller videoupptagningar i etnografisk representation av det fält man undersöker. 

Hon menar att bilder kan hjälpa etnografen att, på andra sätt än enbart skrift, återge fältet och 

individerna för läsaren och betraktaren, det berikar representationen. En av de funktioner hon anser 

att det visuella i en etnografisk text skulle kunna ha är att den får läsaren/betraktaren att reflektera 

över hur de själva tolkar bilden och texten. En sådan reflektion leder förhoppningsvis till en ökad 

förståelse för det/de som är representerade av etnografen (a. a.). Jag har valt att överföra hennes 

teorier om det visuella till hur jag representerar eleverna genom mina tolkningar och 

sammanställningar av utvärderingarna. En visuell tolkning av deras åsikter har ett stort värde och 

tyngd för att representera dem. Samtidigt som den förhoppningsvis hjälper läsaren/betraktaren att 

reflektera över hur man sammanställer och tolkar empiri. 

 Dessa tre etnografiska inriktningar har hjälpt mig till att utforma utvärderingarna samt hitta 

teorier om estetisk gestaltning som reflektionsverktyg och representationsform. Men de har inte gett 

mig några handfasta verktyg som kan användas som analysmetod för att undersöka de olika 

utvärderingsmetoderna och till exempel vad en tolkning genom en bild får för slags konsekvenser. 

Jag kommer därför försöka sammanföra de olika etnografiska teorierna som har legat till grund för 
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min undersökning med den multimodala socialsemiotiska teorin som analysverktyg. 

4.3. Multimodalitet: Teori och begrepp 

Den multimodala teori som jag har byggt mina resonemang på är främst den socialsemiotiska 

multimodala teori som redogörs för av Gunther Kress (2010). Den socialsemiotiska teorin är skapad 

av Kress själv tillsammans med bland andra; Robert Hodge, Theo van Leeuwen och Carey Jewit 

(Lindstrand, 2006). Socialsemiotik är kort att vi människor i kommunikation med andra människor 

skapar tecken som medel för att representera det vi menar. Att vi använder tecken är en 

vidareutveckling av lingvistiken som bygger på att vi använder enbart det talade eller skrivna 

språket för att skapa mening. Dessa tecken influeras och påverkats av allt som finns i vårt sociala 

sammanhang och vår kultur, till exempel maktförhållanden, samhälleliga strukturer och olika 

sociala relationer (a. a.). Den multimodala inriktningen av socialsemiotik lyfter dessa tecken till att 

innefatta flera olika resurser för representation, till exempel; utöver tal och skrift även gester, bild, 

rörlig bild och layout. Kress förklarar den multimodala socialsemiotikens syn på det tidigare 

dominerande språket (tal och skrift) så här: 

”[...] '[L]anguage' has to be seen in a new light: no longer as central and dominant, fully 

capable of expressing all meanings, but as one means among other for making meaning, 

each of them specific. That amounts to a profound reorientation. It is the route taken in 

social semiotic approaches to multimodal representation.” (2010, s. 79). 

För att läsaren skall kunna förstå mitt senare användande av den multimodala socialsemiotiska 

teorin i den här uppsatsen behöver jag först förklara några centrala begrepp (där de första två är på 

engelska); mode, affordance, representation och kommunikation. De två förstnämnda kommer få 

behålla sin ursprungliga engelska form, på grund av att jag inte hittar motsvarande fullgoda korta 

svenska förklaringar. Att använda engelska ord istället för svenska är något som är helt vedertaget i 

en av de sociala kulturer som jag ingår i; TV- och dataspels konsument kulturen.
10

 Mode översätts 

av Lindstrand till: ”resurs för representation” (2006, s. 44). Vanligtvis i kommunikation med andra 

så använder vi oss av flera olika av dessa resurser för representation. Till exempel, på en lektion, är 

det inte ovanligt att en pedagog använder sig av tal, skrift, gester och bilder för att kommunicera 

med eleverna. Alla dessa är enskilt olika modes, men pedagogen använder dem i en multimodal 

                                                 
10

 Till exempel ordet ”levla” som är väldigt vanligt i digitala spel och som jag har använt i stora delar av mitt liv. Det 

betyder ungefär ”gå upp i erfarenhetsnivå” och det är ofta att ens karaktär eller egenskap höjs med en siffra. Om 

man går från att ha nivå ett på något till nivå två, så har man levlat. Ordet kommer från engelskans ”(to) level”. När 

man försvenskar ordet kan man också (om det låter bra) böja det enligt de svenska reglerna: ”Du behöver levla”; 

”Jag levlar min karaktär”; ”Har du levlat klar ännu?” 
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ensemble (Kress, 2010). Affordance är det specifika modets potential.
11

 Till exempel, om man tar 

undertexter till en film som skall översätta filmen från ett språk till ett annat; undertexterna 

översätter det som sägs och ibland det som finns med som text. Undertexterna översätter inte 

kroppsspråket, även fast en specifik gests innebörd kan variera från kultur till kultur (a. a.). Skrift 

har alltså inte samma affordances som rörlig bild, därför går vissa saker förlorade i översättningen 

från ett mode till ett annat. Olika modes kan också ha olika genrer, till exempel skrift, som är ett 

mode, kan ha genrer som ”dagbok” eller ”vetenskaplig artikel” (a. a.). Precis som modes kan ha 

olika affordances eller meningspotential, så kan olika genrer inom samma mode ha olika 

affordances eller meningspotential. För representation och kommunikation så gör Kress en klar 

distinktion mellan begreppen och deras betydelse för teckenskapande; 

”Representation and communication are distinct social practices. Representation focuses on 

my interest in my engagement with the world and on my wish to give material realization to 

my meanings about the world. Communication focuses on my wish or need to make that 

representation available to others, in my interaction with them.” (2010, s. 49) 

Representation är när vi ger något en form eller plats i världen, till exempel så skulle det kunna vara 

den tolkning jag gör av något som jag har sett, till skrift. Om tolkningen bara finns i mitt huvud har 

jag inte gjort en representation av den, utan det är när jag ger den form i ett mode, i det här fallet 

skrift, som den blir en representation. Kommunikation är sedan när jag skall förmedla min 

representation av den specifika saken. Om man använder sig av exemplet som jag redogjorde för i 

inledningen, det om hur man beskriver vad en symbol skulle kunna vara, så skulle man kunna dela 

upp representation och kommunikation så här: 

Jag fick först frågan: ”Vad är en symbol?” och det skapade en tankeverksamhet hos mig. Denna 

tankeverksamhet såg ut ungefär så här: ”En symbol är ofta en bild. En bild betyder något som den 

visar. En symbol står ofta för något som är större och mer omfattande än själva bilden av den visar. 

En metafor kan användas för att uttrycka något stort och komplext på ett mer lätt tillgängligt sätt. 

Därför borde en symbol kunna vara en slags bildlig metafor.” Min tankeprocess var inte en 

representation, men när jag sedan formulerade det jag menade genom modet tal och sa ”en bildlig 

metafor”, så gav jag min tanke en form i världen och därmed gjorde jag en representation av vad jag 

ansåg en symbol skulle kunna vara. Samtidigt som jag skapade representationen så kommunicerade 

jag ut den till den som representationen var avsedd för. Det min tankeprocess också är ett exempel 

på är en översättning från ett mode till ett annat. För mig var en symbol något som hör mer till bild 

än till tal. Därför var jag tvungen att översätta den mentala bild jag hade av en symbol, till tal. Det 

                                                 
11

 Översatt till ”meningspotential” av Fredrik Lindstrand (2006, s. 52) 
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skulle varit lättare (för mig) att förklara vad en symbol var genom att först rita den och sedan tala 

utifrån bilden. Bild är bättre på att kommunicera det som hör en symbol till, än vad tal är (Kress, 

2010). Det är därför en symbol har formen av en bild. Den tolkning man gör av något, är också 

påverkat av den eller de kulturer som jag kommer ifrån. För en annan person, som har byggt sin 

värld på andra referenspunkter, skulle svaret på frågan: ”Vad är en symbol?” kunnat se helt 

annorlunda ut. Att se på samma sak på helt olika sätt är inte något som nödvändigtvis är rätt eller 

fel. För tolkning sker alltid i lyckad kommunikation, eftersom om det inte finns någon som 

mottager och därmed tolkar kommunikationen, så har det inte skett kommunikation. Eller som 

Kress beskriver det: ”Interpretation is the defining criterion of communication: only if there has 

been interpretion, has there been communication” (Kress, 2010, s. 35).  

 Precis som representation och kommunikation hör ihop, så hör form och innehåll ihop. Den 

form man väljer för att representera det man vill uttrycka, påverkar direkt alltid innehållet, alltså det 

man uttrycker. Men det önskade innehållet, påverkar också vilken form vi väljer för att skapa det 

innehållet (Lindstrand, 2006). 

 För min analys av de utvärderingar jag har gjort och min representation av dessa, så kommer 

jag bryta ned begreppen representation och kommunikation ytterligare genom Kress teorier. 

4.4. Bilder i dramarelaterad litteratur och forskning 

Som dramapedagog vill jag helst att jag själv och mina deltagare skall använda oss av flera olika 

former av gestaltningar och tillvägagångssätt för att lära sig om till exempel sig själv och andra. 

Eller formulerat av Grünbaum: 

”Dramapedagogik kännetecknas av processinriktade undervisningsformer med en mångfald 

skapande metoder och ett demokratiskt ledarskap, där deltagarna i icke-verbala och verbala 

handlingar agerar tillsammans och ger känslor och tankar kroppslig form.” (2009, s. 41f.) 

Om jag utgår ifrån mig själv, så har jag vid flera tillfällen inte hittat de rätta orden för att förklara till 

exempel en övning och då har jag istället visat. Jag tror inte jag är ensam om det. Även fast man i 

skrift ofta har mer tid att hitta just de rätta orden, så är det ändå intressant att se hur 

dramapedagoger/lärare/utövare använder sig av bild eller andra former för att gestalta i 

dramapedagogisk litteratur och forskning. Till att börja med har jag undersökt tre av de 

avhandlingar som Eva Österlind (2008) har räknat som relaterade till svensk dramaforskning; 

Margret Lepps (1998), Sternudds (2000) och Istvan Puszstais (2000). I dessa används bilder för att 

förklara olika abstrakta relationer genom diagram med olika geometriska former och sträck emellan 

dessa. Ett exempel på en sådan är en bild som både Puszstai och Lepp använder är Bryan Ways 
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cirkeldiagram för personlig utveckling (Lepp, 1998, s. 57; Puszstai, 2000, s. 160). Det finns även ett 

stort antal tabeller av olika slag i de tre avhandlingarna, men dessa ser jag inte som bilder utan bara 

som en annan struktur på skrift. Av dessa tre författare så är det enbart Puszstai som har bilder på 

sin framsida. Dessa bilder utgörs av ett foto på Stanislavskij och sedan två foton på människor i 

dramaverksamhet. 

 Detta spår fick mig att intressera mig för hur bilder används i den litteratur som används på 

dramapedagogutbildningen (under år 2008-2010). Jag undersökte ett antal av dessa böcker för att se 

vilken typ av bilder som de innehåller (Betty Jane Wagner, 1993; Katrin Byréus, 2001; Grünbaum 

och Lepp, 2005; Allan Owens och Keith Barber, 2006; Björn Nilsson och Anna-Karin 

Waldemarson, 2007; Kent Hägglund och Kirsten Fredin, 2008; Rasmusson och Erberth, 2008; 

Grünbaum, 2010). I flera av dessa används bilder på liknande sätt som avhandlingarna, alltså för att 

förklara olika abstrakta relationer mellan till exempel olika ämnen eller inriktningar inom 

dramapedagogiken. Rasmusson och Erberth (2008) och Hägglund och Fredin (2008), vilket är två 

böcker som innehåller förslag på olika dramaövningar, använder bilder regelbundet för att förklara 

olika övningar genom illustrationer. Dessa illustrationer är i min tolkning komiska till sin natur och 

liknar de ur en serietidning. 

 Det har länge varit svårt, av både tekniska och ekonomiska skäl, att trycka bilder i böcker 

eller texter som skall ges ut i större upplagor. Därför har bland annat generellt inte till exempel 

etnografer, även fast de har använt sig av bilder som dokumentationsteknik, haft med bilder i sina 

vetenskapliga texter (Pink, 2007). Därför valde jag slutligen att undersöka en annan form av 

vetenskaplig text; C-uppsatser. Dessa skrivs generellt av yngre personer än de som skriver böcker 

och avhandlingar. Uppsatserna, på den senaste tiden, är också gjorda för att finnas digitalt. Urvalet 

gjordes genom att välja lärosätet ”Högskolan i Gävle” och sedan genom att använda sökordet 

”Drama” på webbsidan Uppsatser.se och sedan enbart ladda ned C-uppsatserna 

(http://www.uppsatser.se/ , 2011-04-10). Jag laddade även ned alla C-uppsatser från hemsidan 

DramaPortalen som inte redan var nedladdade genom det första urvalet 

(http://www.dramaportalen.se/ , 2011-04-10). Detta resulterade i totalt tjugo uppsatser. Av dessa 

rensade jag bort alla som inte hade någon bild alls i sig. Vilket lämnade tio uppsatser kvar. Av dessa 

valde jag sedan bort alla som använde bild på samma sätt som i avhandlingarna. För att illustrera 

abstrakta relationer mellan olika saker med ord i eller bredvid olika geometriska former och sträck 

emellan dem. Det gjorde att det fanns sex uppsatser kvar. Jag kommer nu redogöra för hur bilder 

används i samtliga av dessa sex uppsatser. Jag skriver även ut deras fulla namn med alla undertitlar, 

där varje undertitel markeras med ett bindestreck. De hela titlarna skrivs ut för att de sammanfattar 

http://www.uppsatser.se/
http://www.dramaportalen.se/
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innehållet i uppsatsen. I ”Att vilja förändra! Hur undviker man som pedagog att reproducera 

stereotypa könsroller och heteronormativitet?” använder författaren Sara Berg (2006) egengjorda 

bilder för att illustrera olika situationer där man omedvetet reproducerar stereotypa könsroller. Om 

jag skulle placera dessa bilder i en genre så är det som serietidningsbilder. Jenny Momquist (2008) 

har i sin uppsats ”Muminmamman är dramapedagog! - att definiera ett dramapedagogiskt 

förhållningssätt” använts sig av dels egengjorda bilder för att förklara det dramapedagogiska 

förhållningssättet. Sedan har hon också gjort ett antal kollage eller använt sig av olika bilder från 

barnlitteratur som exempel på olika förhållningssätt. Tiina Rokkas (2009) uppsats ”Jana Sanskriti - 

Forumteater, en väg att skapa empowerment? - En etnografisk studie” och Susanna Hellbergs 

(2010) uppsats ”REHEARSALS ARE FOR WIMPS! - Regissörer om teaterprocessen med 

funktionshindrade skådespelare - En hermeneutisk studie baserad på intervjuer med regissörer från 

Teater Sláva, Ållateatern, Moomsteatern & Teater Surra” använder sig av foton från olika 

föreställningar som de teatergrupper de har följt har varit med i. I ”Från ingen idé till färdig 

föreställning - Ett fokussamtal om den skapande processen” av Maria Andrén och Elisabeth 

Peterson (2010) så använder de fotografier av fokusgruppsdeltagarnas illustrationer av 

föreställningsprocessen. Slutligen, i Maria Cösters (2009) ”Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om 

dramapedagogiska cirkelövningars innebörd” så använder hon ett foto av spännpappret de använde 

och skrev ned olika saker på under ett av fokussamtalen. 

 En sammanfattning av förstudien bilder i drama C-uppsatser är alltså att: i två uppsatser 

användes foton för att representera människor som uppsatsen handlade om, i en uppsats fanns det 

egengjorda serietidningsrutor, i en uppsats illustrerade författaren det dramapedagogiska 

förhållningssättet samt använde sig av olika bilder på barnlitteraturskaraktärer och i två uppsatser 

användes foton av något som deras deltagare hade skapat under olika fokussamtal. Totalt 

undersöktes tjugo uppsatser. 

 Det finns en form av dramapedagogisk litteratur som regelbundet använder bilder för att 

berika sitt innehåll. Det är den dramapedagogiska tidskriften ”DramaForum” och i denna används 

fotografiska bilder och olika illustrationer i de olika reportagen och artiklarna (för referens, se till 

exempel: DramaForum, 2010:4). 

 Allt detta går att jämföra med en engelsk studie av bilders användande i läroböckerna i 

grundskolan för ämnena NO, matte och engelska. Där kom de fram till att dels har bilders 

användande ökat markant från 1930-talet till år 2005. Dels har bilders användande också skiftat från 

att enbart ”illustrera” till att ”visa” det just modet bild är bäst på att visa (Kress, 2010, s. 46f.) 

Vilka genrer av bilder återfinns då i svensk dramalitteratur/text? Jo, utifrån min studie kan man se 
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att de antingen är diagram med abstrakta relationer, verkliga foton från det undersökta fältet, 

illustrationer liknande serieform eller tecknad litteratur (till exempel barnböcker). Där det 

förstnämnda helt klart är det mest vanligt förekommande. 

4.5. Sammanfattning teoretisk grund 

Min ansats hämtar inspiration från den multimodala socialsemotiska teorin och olika etnografiska 

teorier. Min studie har pågått under en längre tid i en verksamhet, där jag har gått in och varit 

delaktig i vissa av de kulturer som verksamheten utgörs av. Sedan har jag utfört ett antal olika 

utvärderingar och dessa har tolkats hermeneutiskt, alltså en tolkning gjord från mina egna 

förutsättningar och förkunskaper. Denna tolkning granskas sedan genom en multimodal 

socialsemiotisk teori. För att konstruera och representera innehållet i min studie så har jag strävat 

efter att använda mig mer aktivt av fler modes än vad som verkar vanligt i svensk dramapedagogisk 

forskning och litteratur. Jag har medvetet använt mig av en multimodal ensemble genom att 

kombinera bland annat: skrift, bild och layout. 

Min teoretiska grund har jag samlat i ett antal antaganden, som här presenteras i punktform: 

 ○ Bara om en tolkning har gjorts, har det skett kommunikation (Kress, 2010). 

 ○ När man ger en tolkning en form i världen, så har man gjort en representation (a. a.). 

 ○ Var och ens möjligheter till representation och kommunikation styrs av de resurser för 

representation som är tillgängliga, det sociala arvet, sociala strukturer och kulturer (Gallagher, 

2006; Pink, 2007; Kress, 2010). 

 ○ För att bäst förstå ett visst utövande i en situation och kultur, så behöver man skapa sig en egen 

förkroppsligad erfarenhet av det utövandet (Bacon, 2006). 

 ○ Bild har andra affordances än skrift, därför kan olika visualiseringar från ens forskningsfält 

tillföra en annan typ av information (Kress, 2010; Pink, 2007). 

 ○ Alla modes är likvärdiga för multimodal representation och kommunikation, men vilka modes 

som bäst lyckas kommunicera en viss sak är beroende på situationen; de som är mottagare och den 

som sänder ut (Kress, 2010). 

4.6. Etiska överväganden 

Jag har under min uppsatsprocess gjort ett antal etiska överväganden, bland annat att bild- och 
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webbenkäten sker anonymt och att riktiga bilder från dramapasset inte skulle användas. Jag 

bestämde mig även för att ta bort information som innehöll namn, kön och andra saker som kan leda 

till att man identifierar någon av eleverna. Att jag valde bort kön är för att det är förhållandevis få 

killar som går på gymnasielinjen och för att jag inte anser att det var relevant för resultatet.  

 Alla dessa val har jag gjort för att jag vill att alla på Teater Dynamo skall kunna läsa texten 

utan att någon känner sig personligt utlämnad. En C-uppsats, om den är godkänd, läggs automatiskt 

ut på internet för alla att läsa och jag vill inte att någon skall känna sig kränkt av detta. Det är viktigt 

på internet att inte lägga ut material som kan användas emot en annan individ. Vilket Pink (2009) 

anser är extra möjligt när man använder sig av bilder i sin representation av människor. Många av 

dynamoeleverna finns redan fångade på bild på Teater Dynamos hemsida. Hemsidan är öppen för 

alla och används både av eleverna själva och i marknadsföringssyfte.
12

 Även om jag tror att jag 

hade fått tillåtelse av eleverna att använda riktiga bilder från videoupptagningen (jag frågade inte), 

så ville jag inte göra det. För det är en sak att gå med på att en bild används, det är en annan sak att 

förstå i vilket sammanhang den faktiskt kommer att användas (a. a.). Liknande tankar som de jag 

har redogjort för här, tror jag präglar många som överväger att använda foton på sina deltagare eller 

informanter i akademisk text. Därför blir det ännu mer relevant att konsekvent välja bort realistiska 

former av visuell representation, för att diskutera olika alternativ. 

5. Analysmetod 

För min analys grupperar jag mitt resultat i två kategorier: ”Representation: En analys av 

visualiseringar” och ”Kommunikation och agency”. 

I kategorin ”Representation: En analys av visualiseringar” undersöker jag de modes jag har använt 

för att tolka och ge form åt empirin från de olika utvärderingarna och vad det har för effekter på 

informationen. Varje visualisering granskas efter följande punkter (omarbetning och översättning av 

Kress, 2010, s. 81ff): 

 ○ Vilka modes användes i representationerna av elevernas åsikter? 

 ○ Vilken genre tillhör representationen eller representationerna? 

 ○ Vilka möjligheter och begränsningar har det här modet för att representera det den skall 

representera? 

                                                 
12

 Bilderna på Teater Dynamos hemsida finns här (klicka på de olika ikonerna i högerspalten för att se bilder från det 

projektet): http://www.sturegymnasiet.se/teater/ 
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Sedan har jag lagt till en egen fråga: 

 ○ Vilken kontext behöver representationen för att fungera? 

I kategorin ”Kommunikation och agency” undersöker jag det steget i utvärderingsförfarandet där 

eleverna fick tillgång till en visuell representation av deras åsikter.
13

 Syftet med den här analysen är 

att undersöka hur de visuella representationerna fungerade i praktiken; när det fanns både någon 

eller några som kommunicerade representationerna och när det fanns någon som tog del av dessa, 

kunde tolka dem och ta ställning till dem. 

Detta görs efter en omarbetning och anpassning för min studie samt översättning av Kress ord 

(2010, s. 46). Frågeställningar för kommunikation för detta tillfälle är: 

 ○ Vem kommunicerade den visuella representationen till eleverna? 

 ○ Vad utgjorde de viktigaste egenskaperna hos publiken (mottagarna) och vad skapade det för 

maktrelationer mellan de som kommunicerade och publiken? 

 ○ Vilka resurser för representation var tillgängliga vid kommunikationstillfället? 

 ○ Hur användbara var dessa resurser för att representera informationen för den här publiken? 

Även här har jag lagt till en egen fråga: 

 ○ När får eleverna, som grupp, tillgång till representationerna av deras åsikter? 

                                                 
13

 ”Agency” blir på svenska ungefär: ”handlingsutrymme” 
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6. Resultat 

Här har jag valt att strukturera innehållet efter varje utvärderingsmetod. Dessa redogörs för genom 

följande punkter: 

 ○ Skapandet och överväganden 

 ○ Omständigheterna och när den genomfördes 

 ○ Sammanfattning av resultatet 

 ○ Visuella representationer av empirin 

6.1. Bildenkäten 

Skapandet och överväganden 

Den här enkäten utgörs av en bild. Bilden är på ett antal figurer som interagerar med varandra och 

ett träd. Bilden är hämtat från en undersökning av hur feministisk metodik kan appliceras på drama 

(Sharon Grady, 2006). Där användes den för att mäta deltagarnas attityd gentemot en 

dramaworkshop. I den forskningen strävade Grady, tillsammans med hennes forskargrupp, efter att 

experimentera med olika metoder för att bäst kunna undersöka drama ur ett feministiskt perspektiv. 

Jag fastnade direkt för bilden och tänkte att den kan användas för att utvärdera en attityd mot i 

princip vad som helst, eller för att undersöka den bild man väljer för att representera sig själv i en 

åsikt. De uttryck som fanns representerade genom figurerna påminde mig även om olika positioner 

som är vanliga då man gestaltar något fysiskt med en stillbild eller levande staty. 

Syftet med bildenkäten var att få en ögonblicksbild över hur alla elever, som en gemensam grupp, 

uppfattade sig själva i utbildningen. Min förhoppning var även att genom att göra en enkät som inte 

var textbaserad, att eleverna skulle börja tänka fritt på sin utbildning och gymnasietid ur perspektiv 

som inte var låsta till tal eller skrift. 

Omständigheterna och när den genomfördes 

Jag presenterade bildenkäten på ett av stormötena på Teater Dynamo vårterminen 2010. Alla elever 

som var där fick var sin kopia av bildenkäten och sedan fick de i uppgift att välja en av figurerna 

som de upplevde sig själva som i Dynamo. Detta gjorde de genom att ringa in eller sätta ett kryss på 

en av dem och sedan lämna in pappret till mig. Utvärderingen var helt anonym och de var bara de 

som var där just då som hade möjlighet att göra den. 
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Sammanfattning av resultaten 

Jag sammanfattade resultatet genom att räkna antal val gjorda av en specifik figur och sedan märka 

ut det på en blank bildenkät. Den enda tolkning jag gjorde av själva empirin var alltså att välja den 

färg som representerar ett visst antal. 

Visuell representation av empirin 
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6.2. Webbenkäten 

Skapandet och överväganden 

Enkäten är skapad i ett formulärprogram som går att ladda upp på internet.
14

 Enkäten var uppbyggd 

av 13 huvudfrågor. Dessa var: vilken av klasserna de gick i, fem frågor där man kunde välja ett 

alternativ på en skala, tre frågor om vilket/vilka uttryckssätt de föredrog att förmedla sina åsikter 

igenom, en fråga om vad de tror att de skall göra efter gymnasiet och slutligen tre kvalitativt 

inriktade frågor. De fem frågorna där man kunde välja ett alternativ på en skala var: hur de tyckte 

att de trivdes på sin utbildning, om de var nöjda med sin egen roll, vad de tyckte om samspelet 

mellan ämnena, vad de tyckte om blockläsningen och om de anser att de kan vara med och påverka 

sin studiesituation. De kvalitativt inriktade frågorna var om: vad drama och teater är för dem, hur de 

skulle beskriva Teater Dynamo för en utomstående och vad de tycker är utmärkande med deras 

utbildning. Det fanns även möjlighet att lämna en valfri kommentar på alla svar samt så avslutades 

enkäten med ett öppet svarsfält. Hela enkäten var anonym. 

 Enkätens funktion var dels att få in information om vad dynamoeleverna anser om sin 

utbildning och dels att skapa ett underlag för nästa utvärderingsmetod, det praktiska dramapasset. 

Min bakomliggande tanke var som med bildenkäten; att de förhoppningsvis skulle börja tänka på 

sin utbildning och gymnasietid ur nya perspektiv. Sedan var det viktigt för mig att kunna ha ett 

resultat som jag förhållandevis mer objektivt kunde sammanställa och redovisa för eleverna. Genom 

det kunde de ta ställning till ifall de tyckte att Teater Dynamos elever som grupp var representerade 

av resultatet och även ifall de själva kunde känna sig representerade som individ. Vilket jag också 

lät dem göra, genom en skrivuppgift med vanlig penna och papper, en stund efter de hade tagit del 

av resultatet från de både enkäterna. 

 Enkäten är utformad efter och/eller mot den struktur som Jan Trost (2007) skriver om. Det 

jag främst har tagit fasta på är att det är fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

frågor, att hur frågorna bäst är formulerade är högst subjektivt och att enkäter är en metod för att 

mäta människors beteende, åsikter och känslor. Det jag också håller med Trost om är att det är 

viktigt att enkäter sker frivilligt, men att man inte heller skall akta sig för att våga påminna om att 

den fortfarande går att fylla i och vilket syfte den har.  

Omständigheterna och när utvärderingen genomfördes 

När jag delade ut bildenkäten så berättade jag också att inom två veckor så kommer det även finnas 

en enkät på internet att fylla i. Efter cirka två veckor skickade jag ut länken till webbenkäten på 

                                                 
14

 Webbenkäten kan ses här: http://www.dramaportalen.se/forms/view.php?id=14 
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deras blogg, tillsammans med en kort text om syftet och att jag verkligen uppskattar om de tog sig 

tid att svara. Webbenkäten gick att fylla i under cirka tre veckor och jag skickade ut två påminnelser 

digitalt. Jag påminde även vissa grupper som jag själv träffade eller bad deras lärare att uppmuntra 

till att de skulle fylla i min utvärdering. Min närvaro i verksamheten fungerade också som en form 

av påminnelse; flera av eleverna kom spontant fram till mig i skolan och frågade om enkäten, eller 

för att berätta att de hade fyllt i den eller att de snart planerade att fylla i den. Jag har ingen inblick i 

den sociala vardagen som eleverna befann sig i när de fyllde i enkäten, men detta är en faktor som 

troligen ändå har påverkat empirin. Att dagsformen och den sociala vardagen påverkar resultatet är 

helt enkelt något man får acceptera när man utför en enkät på det här sättet (a. a.). Däremot har jag 

kunnat se vilka tidpunkter de olika svaren har skickats in till mig och de två vanligaste tiderna är: 

skoltid runt lunch och kvällstid runt niosnåret. 

Sammanfattning av resultatet 

Det var en hög svarsfrekvens på webbenkäten, 52 personer av 65 svarade (ca 84%). 52 personers 

unika svar på 13 frågor plus en valfri möjlighet att kommentera på allt, resulterade i ett väldigt 

omfattande material. Därför har jag valt att göra en egen sammanställning av webbenkäten som det 

inte finns utrymme för i denna uppsats. Kort kan man säga att eleverna verkar vara positivt inställda 

till sin studieform, till lärarna och till gemenskapen mellan teatereleverna. Detta kommer 

förhoppningsvis betraktaren kunna skapa sig en bild av genom de visualiseringar av empirin som 

jag har valt ut. 

Visuella representationer av empirin 

Jag har valt ut vissa av visualiseringarna av empirin från webbenkäten. Dessa kommer jag klistra in 

var för sig och sedan redogör jag för hur de är skapade och min tanke med deras form, samt deras 

innebörd. 
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Visualiseringar med kryss 

De två bilderna på föregående sida är exempel på mina visualiseringar av de fem frågorna med 

alternativ på en skala. För att kunna placera ut krysset som representerar deras gemensamma åsikt 

har jag gett varje svarsalternativ en motsvarande siffra, sedan adderat ihop alla svar och sedan tagit 

ut medianen. Medianen har sedan placerats ut på skalan, som motsvarar svarsalternativen. Krysset 

är placerat på fri hand och är därför inte exakta utan approximativa.  

Alla de fem bilderna var uppbyggda med samma struktur, det vill säga, samma former och samma 

struktur på skriften. Det som har varierats är själva krysset och färgschemat. Bildernas funktion var 

att i en PowerPoint, tillsammans med skrift som kom fram med knapptryck, visa vad eleverna 

tyckte, som ett sammanslaget kollektiv, på varje på dessa frågor. Texten som kom fram var de 

valfritt lämnade kommentarerna till frågorna, som var sammanställda genom att de placerades i 

sammanfattade kategorier. Kommentarerna ”Är du nöjd med den roll du anser att du har i din 

klass?” var exempelvis: ”Ungefär hälften av dem som kommenterade skrev att de var nöjda med sin 

roll och lika många ansåg att de överlag var nöjda men att det fanns saker med sin egen roll de ville 

förändra. Olika exempel på roller som några anser att de har och vill förändra är: ansvarsroll, 

clownroll, plugghäst, att de tar för mycket plats eller för lite plats.” 
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Förklaring: Här kunde eleverna välja på vilket eller vilka sätt de helst uttrycker sina åsikter. De 

kunde välja på: ”Genom tal”, ”Genom skrift”, ”Genom ett estetiskt uttryck” eller ”Annat”. De 

kunde göra mer än ett val och de flesta gjorde två. 

Kommentar till den här frågan var obligatorisk och jag har utifrån svaren valt olika kategorier som 

sammanfattar innehållet i svaren: 

”Jag kan/vill kommunicera tydligast med ett uttrycksmedel”: 16st 

”Jag gillar att uttrycka mig på olika sätt”: 15st 

”Jag kan inte kommunicera lika bra på vissa sätt”: 7st 

”Positiva kommentarer”: 6st (till exempel: många möjligheter att använda olika, får använda det jag 

vill, tillåtande) 

”Det beror på situationen vilket uttryck jag vill använda”: 9st 

”Det beror på ämnet vilket uttryck jag vill använda”: 3st 

Reflektion kring val gjorda i skapandet av bilden: Jag tänkte först att någon slags exakt grafisk 

metod behövdes för att uttrycka de olika procenttalen. Därför experimenterade jag med olika former 

av staplar och figurer som man kan skapa i programmet ”Excel” och till slut bestämde jag mig för 

den cirkulära 3D-formen. Sådana former benämns ofta som ”tårtor” och de olika procenten 

”tårtbitar” och därför blev det ”Uttryckstårtan”. För resten av stilen så försökte jag härma Teater 

Dynamos hemsida, för att skapa en liknande känsla. 
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Ordkartor 

Sammanställningen av de tre frågor som innehöll fri text har jag gjort genom ett program som kallas 

”Worlde”.
15

 Programmet rensar bort vanliga bisatser och mindre ord och presenterar sedan de mest 

vanligt förekommande orden i en ordkarta. De vanligaste ordet får störst teckenstorlek. Jag har själv 

bestämt antal ord som skall visas och layouten; färg och form. Ordens placering görs slumpmässigt 

av programmet efter formen. Dessa tre bilder användes också i PowerPointpresentationen och jag 

bad alla att prata med de som de satt nära om vad orden i ordkartan skulle kunna använts i för 

sammanhang, med frågan i åtanke. De tre ordkartorna följer nedan: 

 

Frågan: ”Vad är Drama och Teater för dig?” 

 

 

                                                 
15

 Worldes hemsida hittas här: http://www.wordle.net/ 
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Frågan: ”Vad, om något, anser du är utmärkande eller speciellt med Teater Dynamo i jämfört med 

andra gymnasielinjer du känner till?” 

Frågan: ”Hur skulle du beskriva den gymnasieutbildning du går nu för någon som inte vet vad 

Teater Dynamo är?” 



33 

6.3. Dramapasset med levande statyer 

Skapandet och överväganden 

Detta dramapass leddes och utformades av en av de två dramapedagogerna på Teater Dynamo. 

Dramapedagogen skapade själv snabbt dramapasset efter hon hade tagit del av det redovisade 

materialet från enkäterna (vilket hon gjorde samtidigt som eleverna). Vi hade dock pratat om 

formen och lite om vad resultatet innehöll innan, så att hon kunde skapa en grundläggande struktur 

för passet. Dramapasset var ca 20 till 30 minuter långt och eleverna, som var indelade i två grupper, 

fick gestalta sina åsikter kring olika frågeställningar genom levande statyer. Publiken fick först 

själva fritt tolka varje staty och efter det fick de som skapat bilden redovisa sina tankar. Därmed 

innehöll varje bild två typer av tolkningar, dels vad publiken ser i en bild och dels vad skaparna 

hade tänkt att deras bild betydde. De jobbade i olika gruppkonstellationer och överlag var även 

grupperna en jämn fördelning mellan ettor och tvåor (treorna kunde tyvärr inte närvara). Det de fick 

ta ställning till var först om de kände att en av de visuella tolkningarna på en fråga ur webbenkäten 

kunde representera deras individuella åsikt. Sedan fick de själva göra en abstrakt form om Dynamo, 

följt av en staty på Dynamos svaga länk och efter det en framtidsvision av vad de vill att Dynamo 

skall bli. 

 Detta fick de göra för att få möjlighet att gestalta sina åsikter genom en estetisk metod men 

också för att få utvärdera i grupp och samspel istället för individuellt (som i enkäterna). Jag satt 

bredvid och antecknade och observerade samt så filmades dramapasset med en uppmonterad 

kamera, för att komplettera mina egna anteckningar. 

 För mig var inte det viktiga med det här dramapasset det exakta innehållet, utan att eleverna 

fick jobba med att i blandade grupper fortsätta att utvärdera sin utbildning utifrån fysisk gestaltning. 

Jag ville även att en eller båda av dramapedagogerna skulle hålla i passet eftersom det automatiskt 

blir mer likt en av de dramametoder som vanligtvis används i utbildningen och med en pedagog 

som eleverna är väl förtrogna med. Levande statyer, eller främst en estetisk gestaltning med ens 

egen kropp som material, är en representationsform och kommunikationsform som eleverna är väl 

vana vid, vilket bejakar att olika grupper eller kulturer har olika verktyg för att göra sig förstådda 

(Kress, 2010). 

Omständigheterna och när utvärderingen genomfördes 

Dramapasset genomfördes direkt efter att eleverna och lärarna hade tagit del av min 

PowerPointpresentation som jag hade gjort på empirin från de båda enkäterna. Situationerna 

runtomkring dramapasset var inte optimala och det berodde på att jag hade missförstått en tid och 
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både lärare och elever hade andra saker de snart behövde göra.  

Visuella representationer av empirin 

Nedan redovisar jag och beskriver varje levande staty för sig, samt vad publiken och skaparna till 

verket tänkte med och kring sin staty. Alla bilder är gjorda med svart bakgrund för att eleverna 

befann sig i en blackbox.
16

 

                                                 
16

 Blackbox är vanligtvis ett rum med svarta väggar, golv och tak. 
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Dynamo som en form 

DP (dramapedagogen) bad alla eleverna att gå ihop två och två, gärna någon från den andra 

årskursen. Efter de hade gjort det blev de instruerade att göra Teater Dynamo som en form. Dessa 

gjordes bara snabbt för att betraktas, inte tolkas och eleverna som gjorde varje form förklarade inte 

heller vad de menade. Här är mina skiss av formerna: 

Grupp 1 
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Grupp 2 
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Dynamos svaga länk 

Här bad DP eleverna gå ihop i nya grupper om cirka fem och sedan berättade hon att de skulle 

gestalta Dynamos svaga länk med en stillbild. DP berättade också att de skulle se och tolka 

varandras bilder. Nedan beskriver jag kort några av länkarna, följt av publikens tolkningar och 

slutligen skaparnas åsikt om vad stillbilden skulle betyda.  

 

Länk 1, Grupp 1:  

Två personer står längst fram med tummarna upp och är glada, tre 

personer är bakom dem och försöker kämpa sig fram för att synas. 

Publikens tolkningar: 

”Att det bra är övervägande”, ”Vissa har svårare att få synas”, ”Några 

tar platsen”, ”Man borde släppa fram alla”. 

Skaparnas tanke: 

”Att de som höll tummen upp var Dynamo, de andra var resten av 

Sturegymnasiet, de får inte vara med”. 

 

Länk 2, Grupp 2: 

Tre ettor kramar och håller om varandra, två tvåor står utanför 

och tittar på varandra. 

Publikens tolkningar: 

”Ettorna håller ihop, tvåorna är för sig”, ”Grupperingar inom 

klasserna”, ”De är inga dumma grupperingar, de umgås var för 

sig i klasserna”. 

Skaparnas tanke: 

”Vi tänkte grupperingar i klasserna. Nya konstellationer 

ibland”. 
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Länk 3, Grupp 2: 

Två personer står stolt i förgrunden och kollar 

på den hand som hålls upp. Tre andra står i 

bakgrunden och kollar mot de som står där 

framme. Alla i bakgrunden verkar upptagna 

med något hantverk.  

Publikens tolkningar: 

”Vissa tar för sig allt”, ”Favoriseringar”, ”Vissa 

tar större plats än andra”, ”Inte teater, olika 

program på Sture”. 

Skaparnas tanke: 

”De olika programmen, teater är isolerade”. 

 

Länk 4, Grupp 2: 

Tre personer av ett kön står i en ring och skapar ett utrymme mellan 

sig genom att hålla i varandras händer, i mitten står en person av ett 

annat kön och ser liten ut. 

Publikens tolkningar: 

”Könsdiskriminering, men inte helt nöjda”, ”Låser in oss själva i en 

kupa” 

Skaparnas tanke: 

”Dynamo är bra på utsidan men känns inte alltid så bra på insidan”. 
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En framtidsvision av Dynamo 

Eleverna fick gå ihop i grupper om tre eller fyra. Sedan fick de i uppgift att gestalta en 

framtidsvision av hur de ville att Teater Dynamo skulle bli. De fick också veta att dessa statyer 

skulle gå att aktivera så att varje del säger ett ord eller en mening. Nedan beskriver jag kort några av 

visionerna, följt av publikens tolkningar och slutligen statyns ord. I grupp 2 var ettorna tvungna att 

gå innan de gjorde denna omgång av levande statyer, så visionerna från den gruppen är bara gjorda 

av tvåorna. 

 

Vision 2, Grupp 1:  

Två personer flätar ihop sina armar så den tredje kan sitta i ”stolen”, den 

som sitter har armarna utsträckte upp i luften. 

Publikens tolkningar: 

”Grupp som samarbetar”, ”Lyfter varandra”, ”Alla skall synas”. 

Statyns ord: 

”Personen är tung, men det är värt det”, ”Vi hjälps åt”, ”Med hjälp av mina 

vänner kan jag ta plats”. 

 

Vision 3, Grupp 1:  

Alla i gruppen sitter ned på golvet. Den första personen sitter i 

skräddarställning, den andra på knäna med benen under sig och med 

handen lyft till hjärtat och den tredje på knäna men med händerna 

sammanflätade drömmande under hakan. Alla har huvudet på sned 

och kollar drömskt uppåt. 

Publikens tolkningar:  

”De tre aporna”, ”Blickar utåt och framåt”, ”Våga drömma”, ”Sikta 

högt”. 

Statyns ord: 

”Jag får säga och tycka vad jag vill”, ”Jag mår fantastiskt”, ”Tänk vad mycket jag kan”. 
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Vision 1, Grupp 2: 

En trio med varsin utsträckt hand käckt riktat mot publiken, en av 

personerna rider på ryggen på en annan. 

Publikens tolkningar: 

”Gemenskap”, ”Allt är bra”. 

Statyns ord: 

”Sök kunskapen”, ”Framåt i alla riktningar”, ”Vad än som händer på 

Dynamo så kommer det vara bra”. 

 

 

Vision 3, Grupp 2: 

Samma som länk 4 (grupp 2) från den tidigare övningen, fast 

med en twist. Tre personer står nu i en ring och skapar ett 

utrymme mellan sig genom att hålla i varandras händer, i mitten 

står en person med armarna utsträckta glatt uppåt och alla ler 

stort. 

Publikens tolkningar: 

”Ser bra ut på både insidan och utsidan”, ”Samarbete är bra”, 

”Tillsammans genererar vi kraft”. 

Statyns ord: 

”Det är kul med en seriös skola”, ”Gemenskap”, ”Jag har så 

roligt med tvåorna och treorna”, ”Jag kan jobba med alla”. 
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6.4. Kollage med alla skapade bilder 
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7. Multimodal analys av resultatet 

7.1. Analys 

7.1.1. Representation: analys av visualiseringar 

Här analyserar jag några av de visuella representationerna som uppsatsen innehåller, dessa är: 

”Rutor och kryss”, ”Ordkartor”, ”Uttryckstårtan”, ”Bildenkäten” ”Live: Levande Statyer”, ”Skisser: 

Levande statyer”. Urvalet är gjort genom att jag har tagit de representationer som jag anser har 

störst betydelse för materialet och som är skapade genom olika tekniker. 

 ○ Vilka modes används i representationerna av elevernas åsikter? 

 ○ Vilken genre tillhör representationerna? 

 ○ Vilka möjligheter och begränsningar har dessa modes för att representera min tolkning? 

 ○ Vilken kontext behöver representationerna för att fungera? 

Vilka modes en representation använder sig av bestäms efter dennas resurser och affordances. 

Utefter Kress argument, exemplifierat genom följande citat: 

”The resources of the mode of image differ from those of either speech or writing. Image 

does not 'have' words, nor sounds organized as phonology, nor the syntax and the grammar 

of speech or writing, nor any of their entities/unit sentences, clauses or any other language 

based category in image. While speech is based on the logic of time, (still) image is based on 

the logic of space. It uses affordance of the surface of a (framed) space: whether page or 

canvas, a piece of wall or of the back or the front of a T-shirt. In image, meaning is made by 

the positioning of elements in that space; but also by size, colour, line and shape. Image does 

not 'have' words; it uses 'depictions', icons of various kinds – circles, squares, triangles for 

instance. Meaning relations are established by the spartial arrangements of entities in a 

framed space and the kinds of relation between the depicted entities” (2010, s. 82) 

Varje mode har alltså utmärkande egenskaper, affordances och resurser. Till exempel en bild har inte 

skrift utan den använder sig av olika slags ikoner och geometriska former. Tal och skrift däremot 

följer tidens logik; de har en viss ordningsföljd och är strukturerade genom meningar. Bild följer 

inte alls samma logik. Några av de modes som Kress redogör för är: bild, skrift, tal, rörlig bild, 

gester och layout. Jag lägger även till ett eget mode som jag kallar för ”statistiskt material”. Detta 

blir ett mode frånskilt både bild och skrift. Till exempel staplar som signalerar statistiskt material 
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har en annan bestämd betydelse än vad den formen skulle ha bara sett som ett bildelement. 

Statistiskt material har sina egna resurser, där de använder bilder och storlek mellan olika 

geometriska former eller skalor för att visualisera statistik. Layout definieras som ett eget mode av 

Kress genom att han experimenterar med att flytta runt olika element som bestäms av layout, för att 

se om de får samma betydelse i en annan ordning. Elementen fick inte samma betydelse och därför 

kunde han fastställa att layout är ett eget mode. Det är även dessa sju olika modes eller en 

kombination av dessa som jag skall begränsa min analys till. Det finns självklart många fler olika 

modes och vad som utgör ett mode är bestämt av det sociala; något som är ett mode i en situation 

behöver inte vara det i en annan. Mode skapas och används i olika situationer efter ett behov till att 

kommunicera en viss sak (Kress, 2010). 

Bilder med kryss 

Dessa visualiseringar av statistiskt material är gjorda i ett bildredigeringsprogram, men de är inte 

helt bilder enligt Kress logik. De är inte bilder eftersom de använder sig av resurser som tillhör 

skrift, alltså meningar och en logisk ordningsföljd av ord. Samtidigt så innehåller bilderna flera 

resurser som tillhör bild, alltså geometriska former arrangerade på olika sätt. Den innehåller mitt 

eget mode, ”statistiskt material”, men det är också bara en del. De är heller inte layout, eftersom 

även fast man flyttar runt de olika elementen kommer bilden få samma betydelse, även fast den 

kanske blir mer eller mindre tydlig. Dessa bilder är därmed en multimodal ensemble som använder 

resurser från flera olika modes för att representera det innehåll jag är intresserad av. En 

genredefinition som skulle kunna innefatta alla dessa element är ”grafisk presentation”, alltså 

sådana som man ofta ser till exempel programmet PowerPoint användas till. 

 Begränsningarna med dessa visualiseringar är att de visar ytlig och enkel information som 

inte avslöjar djupet på källmaterialet eller empirin som bilden bygger på. Samtidigt utgör bilden i 

sin enkelhet något absolut, ”så här är det”.  

 Detta blir paradoxalt eftersom det egentligen är en förenkling av ett komplext material. Potentialen 

för representationerna är att de snabbt ger betraktaren information på ett sätt som är mer bildligt 

orienterat än genom siffror. Formernas position och färgerna varieras genom de olika bilderna och 

det fungerar som en signal att de inte är just dessa som är det viktiga, utan informationen som 

elementen förmedlar. Om man bara ser på visualiseringen utan någon information runtomkring så 

får man en begränsad bild. Det man ser är frågan och det gemensamma svaret. Man ser inte vilka 

som har svarat eller i vilket sammanhang. Bilderna med kryss är en översättning av siffror och 

statistik till en annan slags visualisering. Visualiseringar av statistiskt material genom staplar och 

liknande är något som är vedertaget som representationsform (Trost, 2007). Men i mitt fall, behöver 
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visualiseringarna en kontext för att använda hela sin informativa potential. De måste kompletteras 

med skrift eller tal om de skall fylla hela sin funktion. 

Ordkartor 

Dessa visualiseringar av ett rätt stort textmaterial hamnar även dessa emellan olika modes som 

Kress redogör för. De är en översättning av skrift till något annat. De är inte helt bild eftersom de 

använder resurser från skrift, samtidigt så används inte dessa resurser på samma sätt som bilderna 

med kryss. Här följer orden ingen meningsstruktur eller tidens logik. Programmet Wordle har tagit 

skrift, valt ut de mest vanligt förekommande orden och sedan gett dessa ord egenskaper från bild. 

Alltså, de har ordnats i en viss storlek, färg och i ett mönster. Antalet ord, färgschemat och mönstret 

som orden skulle följa bestäms av användaren av programmet; man använder sig av en meny med 

förbestämda val som påverkar layouten. Skillnaden från bilder med kryss är att här använder man 

sig av olika kombinationer av förbestämd layout för att skapa en bild. Resurserna från skrift görs 

mer visuella genom att de ges egenskaper som tillhör bilden och därmed adopteras de in i modet 

bild. Ordkartorna kan både betraktas och läsas. 

 Den totala slumpmässiga ordningen i ordkartorna gör att bilden hamnar i någon slags 

abstrakt genre. Ordet abstrakt kan antyda många olika saker, till exempel abstrakta målningar med 

diffusa former som betraktaren själv för göra ordning av. Därför är ett mer precist ord för 

ordkartornas genre just: ordkartor.  

 Slumpmässigheten gör som sagt ordkartorna abstrakta och det är också det som är deras 

främsta potential. De tar skrift och omvandlar det till en bild som snabbare kan skapa ett intryck för 

betraktaren. Meningen abstraheras och det gör att betraktaren kan fylla bilden med meningar och 

betydelser som stämmer mer överens med dem själva. Man kan enklare se det man vill se och man 

kan använda sin egen logik för att skapa struktur. Om dessa ordkartor inte skulle kompletteras med 

en förklarande skrift eller tal så skulle man ändå kunna ana vilket typ av textmaterial de är skapade 

av; något med teater och utbildning. Bilderna fungerar självständigt, men de får inget djup utan ett 

kompletterande material som förklarar omständigheterna och hur orden är organiserade. 

Uttryckstårtan 

Denna visualisering använder sig av resurser från både bild, statistiskt material och skrift. Det 

statistiska materialet och bilden är både själva ”uttryckstårtan”, eftersom det är statistiskt material 

med en viss betydelse, som dessutom har fått en bildorienterad dekoration (ljus och guld). Att den 

runda formen just är en tårta definieras av skrift. Visualiseringen använder sig av flera resurser som 

hör skrift till; en bestämd meningsföljd, punkter och tidens logik. Denna visualiseringen blir alltså 
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en multimodal ensemble som möjligtvis skulle kunna gå in i modet layout. Eftersom om man ändrar 

ordningen på de olika elementen i bilden, så skulle den inte få samma betydelse.  

 Representationens potential är att den omformar en statistisk form till något vardagligt, alltså 

en tårta. Kombinationen av skrift, bild och statistiskt material gör att det statistiska presenteras som 

en metafor som vanligen används för att göra cirkeldiagram mer förståeliga, alltså ett tårtdiagram. 

Här används skrift direkt i bilden för att ge betraktaren information vilket gör visualiseringen 

någorlunda självständig. Man förstår att en fråga har svarats på, man ser vad frågan är, man ser 

alternativen i tårtan, man ser procenttalen. Vad visualiseringen har för nackdelar för att representera 

materialet och åsikterna bakom kan jag inte se. 

Bildenkäten 

Sammanställningen av bildenkäterna blir absolut mestadels visuell, men den använder sig ändå av 

en resurs som inte hör bilden till; siffror. Ett alternativ skulle kunna varit att markera antal val med 

en massa små prickar eller kryss, men det skulle ändå haft ungefär samma effekt. Vissa av figurerna 

skulle märkas ut på något sätt som kunde representera antal val. Därför blir resultatet av bildenkäten 

en multimodal ensemble som använder sig av resurser från bild och resurser från statistiskt material. 

 Precis som ordkartorna, som på ett sätt skapar sig själva, så har bilden för bildenkäten skapat 

sig själv. Den är som om svaren till bildenkäten var gjorda genom att sätta ett kryss på ett 

overheadpapper. Sedan har man bara lagt alla dessa genomskinliga papper ovanpå varandra. Med 

undantaget att jag valde att representera antal kryss med en färg istället.  

 Själva grunden till bildenkäten är inte heller skapad av mig, utan jag har bara sett den och 

tagit den för att användas med mitt syfte. Samma bild, eller bildenkät, kan därmed användas för 

flera olika betydelser och representationer, beroende på hur man styr den. Den ger därför 

självständigt inte betraktaren mycket av den informationen som behövs för att förstå det man ser, 

utan man måste på något annat sätt specificera enkätens syfte och frågeställningar. 

Live: Levande statyer 

En visuell representation av en grupp elevers åsikter skapades live när de använde sig av den 

fysiska gestaltande formen ”levande staty”. Den använder sig av flera olika modes för att 

kommunicera sitt budskap, men eftersom den är ”fryst” så kan den, likt en bild, bara antyda vissa av 

dessa. Statyn kan antyda en gest, men eftersom den är stilla kan den inte utföra rörelsen som tillhör 

gesten, utan bara visa en del av rörelsen som representerar hela gesten. Tal och skrift kan, likt gester 

antydas. Tal exempelvis, antyds genom att man har munnen öppen med tungan och läpparna låsta 

som om man var mitt i att formulera ett ord. Skrift kan antydas genom att man, med sina händer, 
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visar att man skriver på ett tangentbord eller håller i penna och papper. Användandet av dessa 

egenskaper kan likställas med vad en bild skulle kunna kommunicera. Men en levande staty 

använder också den flerdimensionella sfär som vi lever i, därför blir den en tredimensionell stillbild. 

Personerna i den levande statyn använder sig automatiskt av sina positioner i rummet och ytan 

mellan de olika personerna, vilket också påverkar vad statyn förmedlar. Detta är något som bara kan 

antydas i en tvådimensionell bild, men inte skapas. När levande statyer användes för att representera 

deras åsikter i en ”framtidsvision av Dynamo”, så fick de även egenskapen att de kunde genom tal 

förmedla ytterligare ett budskap. Visualiseringen av åsikterna skapas dessutom live och inför en 

publik, som då direkt kan bidra med mer tal, genom att svara på de åsikter som de tror att statyn 

gestaltar. Genom enbart de modes jag har valt ut för min analys så kan inte levande statyer 

klassificeras. De är tredimensionella bilder med potential till tal. Nackdelen med levande statyer är 

att de dels är en abstrakt gestaltning av något, vilket gör dem mindre precisa, om de inte 

kompletteras med en förklaring efteråt. De kan man se till exempel på skillnaden mellan ”Dynamo 

som en form” och ”Dynamos svaga länk”. Under den första så förklarade inte skaparna vad deras 

bild betydde och det gör att man inte heller vet vad de ville uttrycka. Medan under den andra, så 

fick de som skapade statyn berätta vad de menade med sin gestaltning, man fick därmed ett svar. En 

annan nackdel är att en fryst händelse, som en staty utgör, kanske inte kan kommunicera händelsen 

på samma sätt som något rörligt skulle kunna göra. Eftersom de upplevdes live så var de 

automatiskt i ett sammanhang som gjorde att man förstod dem. Kom man däremot in i rummet utan 

förkunskaper och utan att veta uppgiften så hade statyerna troligen fått en helt annat innebörd. De 

levande statyerna är dynamiska och de kommunicerar, även utan förkunskaper, relationer mellan 

människor.  

Skiss: Levande statyer 

Skisserna är min översättning av de tredimensionella levande statyerna till en tvådimensionell bild 

som kan användas i en uppsats. Genom min skissmetod och genom att jag plattar till bilden, förlorar 

de därför flera resurser som hörde till orginalformen. Men översättningen ger också tillgång till 

några andra resurser som hör den tvådimensionella artificiella bilden till. Resurserna som förlorades 

var: tredimensionelliteten och människornas verkliga proportioner samt fysik. Resurserna som 

gjordes tillgängliga var: artificiell återgivning (val av färg, form, storlek etcetera) och möjlighet att 

fokusera. Med det sistnämnda menar jag att genom att skisserna skalar bort allt som hör personerna 

till, så finns det inte en massa potentiellt distraherande information som skulle kunna stå i vägen för 

den frysta positionen och uttrycket i statyn. Jag förstärkte även rummet i mina skisser genom att 

göra dem med svartbakgrund för att gestalta ”blackboxen”. Rummet får i verkligheten inte lika hög 
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prioritet. Skissernas nackdelar för representation är att de främst påverkas av min 

teckningsförmåga; jag misslyckas med att återge viss information (uttryck, positioner) på grund av 

hur väl jag ritar. Utan kontext till bilderna, så blir de abstrakta och deras mening skulle kunna vara 

allt möjligt. Skisserna behöver åtminstone kompletteras med vilken uppgift de fick att gestalta eller 

för att göra det ännu mer precist, med skaparnas tankar om vad deras gestaltning betydde.  

7.1.2. Kommunikation och agency 

Kommunikationen kring de visuella representationerna från varje utvärderingsform analyseras efter 

de frågeställningar som jag redogjorde för under rubriken ”Analysmetod”. För analysen av 

kommunikationen har jag delat in utvärderingarna i två grupper: ”Enkäterna” och ”Dramapasset”. 

Enkäterna 

Vem kommunicerade den visuella representationen till eleverna? 

Eftersom allt material, från och med att eleverna hade lämnat ifrån sig bildenkäten eller skickat iväg 

sitt svar till webbenkäten, behandlades av mig så var det också enbart jag som hade tillgång till allas 

svar. Eleverna lämnade ifrån sig något individuellt, utan någon insyn i hur deras svar såg ut i 

mängd. Det var jag som sammanställde allt och gjorde min tolkning, därför var det också jag som 

kommunicerade dessa visuella representationer till eleverna. 

Vad utgjorde de viktigaste egenskaperna hos publiken (mottagarna) och vad skapade det för 

maktrelationer mellan de som kommunicerade och publiken? 

Redovisningen för eleverna gjordes även denna på ett stormöte och jag hade cirka 30 minuter till 

mitt förfogande. Jag stod på scengolvet av deras teatersal och eleverna satt alla i den upphöjda 

gradängen, på olika nivåer. Jag hade därmed hela scengolvet för mig själv och de satt som en 

teaterpublik och tittade på. De var en massa individer och jag var en individ. Utrymmet att ta upp 

deras tid gavs till mig av deras pedagoger, som också de var närvarande. Jag var föreläsare eller 

presentatör och eleverna var elever eller publik. Jag öppnade upp för samtliga i publiken att ställa 

frågor till mig eller kommentera något ifall de ville det, men den möjligheten utnyttjades främst av 

pedagogerna.  

Vad för resurser för att representation var tillgängliga i kommunikationstillfället? 

Jag använde mig mestadels av mina visualiseringar av empirin och dessa visades på en stor skärm i 

en PowerPointpresentation. Jag styrde vilka bilder som skulle visas genom en dator som stod på en 

talarstol. Jag stod bredvid talarstolen och presenterade samt förklarade allt som visades på skärmen, 

steg för steg. De resurser för representation som var tillgängliga för mig var dels de jag hade genom 

min egen kropp; tal och gester. Dels de jag hade tillgång till genom PowerPointpresentationen; bild 
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och skrift. Jag hade en stor yta för att röra mig på, vilket förstärkte mina möjligheter till att göra 

gester och uttrycka något genom mitt kroppsspråk. När jag visade ordkartorna på skärmen bad jag 

publiken att prata med de som de satt nära om i vilka sammanhang, med tanke på frågan, som dessa 

ord kunde ha använts. Detta blev också en resurs för representation, då eleverna och pedagogerna 

som utgjorde publiken, själva fick fylla de abstrakta ordkartorna med betydelse och mening. Det 

fungerande också som ett ”pedagogiskt verktyg”, då det förändrade publiken från att främst vara 

passiv och lyssnade till att vara aktiv och skapande. 

Hur användbara var dessa resurser för att representera informationen för den här publiken? 

Alla mina metoder för att kommunicera materialet var användbara för att visa symboliska bilder av 

resultatet. Bilderna antydde och stod för mer än vad de faktiskt visade, vilket jag förstärkte genom 

mitt tal. Man skulle kunna säga att funktionen för flera av bilderna var att visa ”toppen av isberget”; 

de visade inte grunden till informationen, för den befann sig ”under vattenytan”. Jag uttryckte detta, 

men bilderna blev ändå representationer, som är en fysisk manifestation i vår värld, för ”sanningen” 

eller i alla fall: ”något som är sant”. Publiken fick inte tillgång till ”rådatan”, utan de fick min 

bearbetning. Publiken fick med andra ord tillgång till andrahandskällan. 

När och hur får eleverna, som grupp, tillgång till representationerna av deras åsikter? 

Eleverna hade liten agency i att skapa de slutgiltiga representationerna. De bidrog individuellt en 

och en; som en del av femtiotvå. Jag, som mottog alla svar, hade stor agency att bearbeta och skapa 

representationerna. De var mina representationer av min tolkning av deras åsikter. Varje individ 

hade möjligheten att ta ställning till ifall representationen stämde eller inte, men eftersom 

representationerna skulle stå för ”alla”, så blev det svårt för en utomstående att kunna ta ställning 

till ifall de var korrekta eller inte. De som tar del av mina representationer får välja om de vill lita på 

mig eller inte. Detta skapar en obalans i maktförhållandet mellan de som har utvärderat och den 

som sammanställer. Om någon kände att de inte alls var representerade i min sammanställning, så 

skulle det vara svårt för dem att lägga fram några konkreta bevis. De skulle kunna utgå från känsla 

och sin egen åsikt, medan jag kan använda empiri och mina referenser för att styrka min åsikt. Vem 

som kunde motsäga sig resultatet beror också på de maktstrukturer som styr verksamheten vi var i 

(Gallagher, 2006). Om en elev skulle säga: ”Det där stämmer inte!” så skulle den potentiellt ha 

mycket bevis emot sig, både mig, bilderna och möjligtvis de andra eleverna och pedagogerna. Om 

en pedagog skulle säga: ”Det där stämmer inte!”, så skulle denna möjligtvis ha samma bevis emot 

sig, men eftersom pedagogerna har större agency än eleverna att uttrycka vad som är rätt respektive 

fel (eftersom det är en funktion lärare har i skolan), så hade denna åsikt fått större gehör. De 

representationer som jag presenterade, i den situationen gör det svårt, för de som är många och 
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dessutom är där för att lära sig (av pedagogerna), att motsäga sig representationerna. Att ta ställning 

emot resultatet, kunde de mestadels göra inombords och förhoppningsvis också efteråt tillsammans 

med likasinnade. Enkäter som metod ger därmed inte så stor agency till deltagarna i att skapa den 

slutgiltiga representationen, eftersom det sker bakom stängda dörrar och genom en process som kan 

vara svår att sätta sig in i. Det leder till att eleverna inte har stor agency i att motsäga sig resultatet, 

eftersom de bara har tillgång till min representation av det resultatet. Däremot är enkäterna 

demokratiska på det sättet som Sverige är demokratiskt, alla har möjlighet att bidra med en lika stor 

del till det slutgiltiga resultatet och ”någon annan” bestämmer både hur systemet ser ut och hur data 

bearbetas. 

Dramapasset 

Vem kommunicerade den visuella representationen till eleverna? 

Eleverna kommunicerade de visuella representationerna av sina åsikter direkt till gruppen (alltså till 

den gruppen som var där). Jag var publik/observatör och inte delaktig i skapandet av 

representationerna. Instruktionerna stod dramapedagogen för och eleverna stod för gestaltandet.  

Vad utgjorde de viktigaste egenskaperna hos publiken (mottagarna) och vad skapade det för 

maktrelationer mellan de som kommunicerade och publiken? 

De som gjorde sin staty tilldelades utrymme av läraren och av strukturen att alla skulle få visa sin 

staty i tur och ordning. Det gjorde att alla (förutom jag) fick dela på utrymmet att kommunicera. 

Publiken var här också mer aktiv i tolkningarna och kunde redogöra för vad de trodde rakt ut, mer 

som Augusto Boals ”spectactors” än teaters passiva publik (Boal, 1974). De var mer aktiva och en 

direkt del i visualisations–, representation–, tolkningsprocessen.  

Vilka resurser för representation var tillgängliga i kommunikationstillfället? 

Elevernas möjlighet till att välja resurser för representation var begränsade av dramapedagogen och 

deras uppgift var att enbart använda vissa; gestaltande genom den levande statyn och sedan tal för 

att förklara sina tankar.  

Hur användbara var dessa resurser för att representera informationen för den här publiken? 

Enbart gestaltningarna var inte precisa och kunde därmed inte helt korrekt förmedla deras åsikter, 

vilket man kan se i publikens tolkningar. Däremot, när de kompletterades med tal, så blev de 

troligen mer precisa än genom enbart tal. Att abstrahera något genom att översätta det till en estetisk 

form, till exempel dikt, dans eller levande staty, öppnar upp för en djupare analys och fler 

tolkningsmöjligheter (Bacon, 2006). Det fanns fler förslag på vad statyerna skulle kunna betyda, än 

vad de faktiskt betydde enligt skaparna. Dessa tolkningar skapade fler representationer av deras 
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åsikter, utefter tänkandet ”så här skulle det kunna vara” eller ”det skulle kunna betyda det här”.  

När får eleverna, som grupp, tillgång till representationerna av deras åsikter? 

Alla i rummet fick direkt tillgång till representationerna och kunde vara med och tolka deras 

innebörd. Forskaren fanns inte med som en mellanhand i representationsprocessen, utan alla 

representationer gjordes av deras egen grupp, alltså dem själva och de andra eleverna. 

 I skrivande stund, har eleverna inte fått ta del av mina skisser och tolkningar av 

dramapassen. De har heller ingen insyn i, förutom vad deras kamrater kan ha berättat för dem, vad 

den grupp som de inte var med i uttryckte. De elever som inte var närvarande på någon av passen, 

har ingen insyn alls i vilka representationer som skapades. Ettorna i den andra gruppen fick 

dessutom inte se vad tvåorna gjorde med den sista uppgiften. Men eftersom alla som deltog i något 

av passen har en förkroppsligad erfarenhet av att gestalta åsikter till de uppgifterna, så är det lättare 

att ta ställning till ifall min representation av dramapasset stämmer eller inte (Bacon, 2006). 

7.2. Slutsats analys 

De olika visuella representationer jag har gjort av elevernas åsikter, och de representationer de 

själva har skapat, är hela tiden översättningar av något annat. Våra ramar definieras först av någon 

typ av ord; i tal eller skrift. För min del så översatte jag de sifferbaserade och textbaserade resultatet 

från webbenkäten till visuella representationer. Eleverna fick instruktioner genom skrift eller tal 

som de sedan använde för att välja en form i bildenkäten eller för att skapa en form i den levande 

statyn. Alla dessa visualiseringar är i behov av en kontext och av skrift eller tal för att kunna 

förmedla den information de innehåller. En kontext skulle man kunna skapa mer bildorienterat, 

genom en serie bilder till exempel, men ord har länge varit mer lättillgängligt som vetenskaplig 

metod i vår kultur (Pink, 2007; Kress, 2010). Kommunikationen kring de olika 

utvärderingsmetoderna och tillvägagångssättet i metoden, påverkar vem som har möjlighet att skapa 

de visuella representationerna. Uttrycksmöjligheterna påverkas alltså av strukturer och vad de 

tillåter (Gallagher, 2006). När det gäller tolkningen av det individuella delarna till en enhet, så var 

det jag som hade all agency att skapa den enheten. När de utvärderade i grupp och själva skapade 

tredimensionella bilder som representationer för sina åsikter så hade eleverna mer agency, medan 

jag var mer passiv. Men oavsett vem som hade mest agency i skapandet av bilderna, så blev bild 

som representationsmetod, i min undersökning, underordnad orden. Bilderna blev underordnade för 

att orden hela tiden behövdes för att antingen vara material till bilderna eller för att starta skapandet 

av bilderna. 
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8. Diskussion 

8.1. Jag själv som tolkande objekt 

Jag försöker i analysen av det jag själv skriver, säger och i allmänhet uttrycker i och kring min 

studie förstå varför jag tycker det jag tycker. Jag strävar efter att ge en sanningsenlig bild av mitt 

resultat och av den utbildning jag har tillbringat långt tid i. Eller åtminstone en bild där min egen 

subjektivitet blir tydlig. Det är viktigt för mig att skilja på min privata positiva upplevelse av den 

här tiden och det som kommer fram i min undersökning. Samtidigt är jag med som tolkare av allt 

resultat, speciellt i mina handlingar av att sammanställa eller återge händelser i ord. 

 Som jag uttryckte inledningsvis så har jag en kritisk inställning till vissa element av skolans 

struktur i Sverige, baserat på mina egna upplevelser av grund- och gymnasieskola. Jag tycker det är 

konstigt att i dagens svenska skola så får eleverna mindre och mindre tillgång till att förkroppsliga 

kunskap estetiskt. De kan nästan bara uttrycka sig genom verbal- eller skriftlig kommunikation 

gällande det mesta inkluderat examination. Eleverna får i för liten utsträckning vara med och 

utforma sin skoltid, utan det görs åt dem. De förändringar som sker kommer nästan bara uppifrån. 

Slutligen så finns det inget utrymme för ordentlig etablering för de flesta grupper och klasser som 

skapas i skolvärlden. Utan om en grupp individer kommer bra överens eller inte, lämnas mer till 

slumpen än till professionell vägledning. Det är i alla fall vad jag har upplevt under mina skolår. 

Åsikterna som jag har redogjort för i det här stycket har självklart påverkat mitt val av syfte och 

verksamhet samt troligen påverkat min analys. Min förhoppning är att redovisa dem tydligt och 

förstärka dem med annan forskning så att läsaren kan skapa sig en förståelse för min tankegång. 

 En annan viktigt sak att lyfta fram är att jag tillhör en yrkeskår som i många sammanhang 

måste försvara sin existens och nu kanske speciellt i skolans värld. Till exempel är det krångligt för 

en dramapedagog att få ut en lärarlegitimation och i GY11 försvinner drama som estetisk 

verksamhet ur gymnasiet. Detta leder mig till att vilja bevisa och förklara varför de metoder jag 

själv förespråkar har en positiv inverkan på elevers skolgång. Samtidigt vill jag vara noga med att 

försöka ha ett kritiskt förhållningssätt även till hur drama fungerar på Dynamo, för utan någon slags 

konstruktiv kritik är det svårt att utveckla något. 

 Slutligen är det viktigt att inte glömma att jag har bott hos främst två av pedagogerna på 

utbildningen och att jag har haft det väldigt trevligt där. Det är mycket möjligt att jag i viss mån 

omedvetet har adopterat deras åsikter. Jag tror att min medvetenhet om att det finns en risk för detta 

har gjort att jag har varit extra noggrann med att bara bygga resonemang på empiri som är redovisat 

i mitt resultat. 
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8.2. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuterar jag saker som inte helt är redovisade i resultatet av uppsatsen, men 

som ändå blev resultatet av utvärderingarna. 

8.2.1. Webbenkät 

Webbenkäten gav ett resultat där eleverna var väldigt positivt inställda till sin utbildning. Även den 

sak de kollektivt var minst nöjda med var de överlag positiva till. Eleverna valde inte heller att ta 

upp något negativt, när de skulle beskriva det mest utmärkande med utbildningen eller när de skulle 

beskriva Teater Dynamo för någon annan. Flera av deltagarna i utvärderingen utnyttjade sin 

möjlighet till att lämna valfria kommentarer till de olika svarsalternativen, vilket gav ett 

förtydligande djup till svaren. När eleverna själva fick reflektera över enkäter och problematisera 

metoden, så tog några upp att det lätt blir så att man svarar slentrianmässigt, oärligt eller kanske 

överdrivet positivt. Jag har även en egen förkroppsligad erfarenhet av att fylla i enkäter, från min 

skoltid. När jag gick på gymnasiet så gavs oftast enkäterna ut i slutet av lektionen och man fick rätt 

generöst med tid till att fylla i dem. Vilket gjorde att jag och mina vänner oftast skyndade oss lite så 

vi fick sluta tidigare. Detta blir ett argument för att inte ge ut en enkät i slutet av en lektion och 

därmed något som bidrog till att jag valde en digital frivillig enkät. 

 Jag tror min enkät ger en bra bild över hur det är på Teater Dynamo; att de flesta eleverna är 

väldigt nöjda. Dock tror jag själv att de är överdrivet positiva gällande vissa saker för att de vill vara 

snälla, glada och trevliga. Enkät som metod tycker jag blir problematisk eftersom jag som utformar 

den indirekt påverkar svaren genom mina formuleringar, på ett sätt som är svårt att analysera. Sedan 

är själva sammanställningen en process, där jag antingen måste förlita mig till siffror och hur de kan 

användas eller tolka till exempel kategorier ur svar för att få inte allt för omfattande data. Min enkät 

skedde dessutom digitalt och därför har jag ingen insikt i vilka situationer som den genomfördes. 

Jag visste inte hur det var runt eleverna som svarade på den eller hur deras dagsläge var eller något 

alls i den stilen. Vilket är ett vanligt problem med enkäter (Trost, 2009). Till skillnad från till 

exempel det praktiska dramapasset där jag kunde uppfatta sinnesstämningen eftersom jag själv var 

där. Jag anser att eftersom alla gjorde enkäten enskilt så fick de inte tillgång till flera saker som de 

säkert tänkt, men inte ensamma kunde komma på. Min egen upplevelse av att arbeta kreativt i grupp 

är att man oftast kommer på flera saker, eftersom någons åsikt ger upphov till en annan och så 

vidare. 

 Jag strävade efter att kunna återge resultatet från enkäten på ett sätt som var estetiskt och 

mer abstrakt, genom att omvandla siffror till bilder och sammanställning av långa svar till en 
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ordkarta. Detta gjorde jag för att experimentera med en annan typ av tolkande, än den som 

vanligtvis används i dramaforskning. Det tolkande som vanligtvis används i dramaforskning verkar 

vara att omvandla allting till mestadels eller enbart skrift (i själva uppsatserna). Jag anser att mer 

abstrakta visuella tolkningar ger betraktaren större möjligheter att skapa sig en egen upplevelse av 

materialet. Den kan sedan kompletteras med tal och då kan vi förhoppningsvis genom våra 

gemensamma tolkningar komma fram till något nytt. 

 Ett problem med att skapa bilder för att representera ett rätt omfattande material är att just de 

bilder man har valt ut för att representera ett material, blir en bild för hela materialet (Pink, 2007). 

De får den egenskapen, oavsett om just den bilden har kapaciteten att representera det hela 

materialet eller inte. Bilderna är alltså effektiva för att förmedla en sanning, men inte hela 

sanningen eller hur resultatet skulle bli genom en annan representationsteknik. Bildernas absolutitet 

underminerades i min presentation genom att jag berättade att de var bilder gjorda på ett rätt ytligt 

resultat. Men samtidigt, eftersom jag inte berättade om något annat resultat som gick emot det som 

visades på bilden, så fungerade de fortfarande som symboler för allt resultat under respektive fråga. 

8.2.2. Bildenkät 

Genom bildenkäten får man en enkel bild av hur alla valde att representera sin åsikt just då. Men 

eftersom inget utrymme gavs för förklaring runtomkring eller för en diskussion av hur de olika 

figurerna skulle tolkas, så blev resultatet extra situationsbundet. Jag anser att det är en effektiv 

metod som ger en intressant ingång till andra utvärderingar eller för att skapa sig en grundläggande 

förståelse för vad en grupp har för attityd till en viss sak. Sammanställningen av bildenkäten ger en 

tydlig bild av om någon eller några inte är i fas med resten av gruppen. Det är ett tryggt sätt att till 

exempel få uttrycka att man inte har det så bra, utan att man behöver sätta ord på det eller vara 

ansvarig för att förklara sitt val av figur. 

8.2.3. Dramapasset 

I det praktiska dramapasset fick eleverna gestalta sina åsikter fysiskt genom att göra stillbilder eller 

statyer. Det här förloppet har flera steg som gör det hela värdefullt som en utvärderingsmetod; först 

måste eleverna i slumpmässiga grupper prata och komma överens om vad de tycker, sedan måste de 

bestämma hur de fysiskt skall gestalta sin åsikt med en publik i åtanke, efter det får publiken tolka 

den abstraktion av åsikter som de gestaltande har genomfört och till sist får de som har utfört 

stillbilden förklara med ord vad de hade tänkt. Det första steget, att bestämma vad de tycker som en 

grupp, leder till att de måste samarbeta och kompromissa, alternativt hitta en gemensam åsikt. Det 

andra steget, att skapa stillbilden, gör att de måste tänka estetiskt; hur de genom sina kroppar kan 
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gestalta det de har kommit överens om och hela tiden med medvetenheten att bilden de skapar är för 

någon annan att se. Det tredje steget, att publiken får tolka, gör att helt andra saker kan komma 

fram, eller att just det de själva har tänkt på kommer fram för att publiken i det här fallet delar det 

gestaltande språket och åsikterna. Det fjärde steget, som är när de själva får berätta hur de har tänkt, 

blir troligen i en mer sammanfattad och konkret form än vad de sa när de bara bestämde gemensamt 

vad de som grupp tyckte. Dels för att de har fått göra det fysiskt och dels för att publikens åsikter 

troligen har hjälp dem formulera sina tankar genom vad de själva tänkt och inte tänkt. 

 Metoden med statyer fungerar även bra som empiri i forskningssammanhang, då det 

estetiska skapandet är en tredimensionell bild som förhållandevis lätt kan göras tvådimensionell 

genom till exempel foto eller skiss och därmed kan redovisas i ett dokument eller bok. Detta är en 

klar fördel gentemot en rörlig sekvens, för det är svårare med dagens teknik att lägga in film i ett 

dokument. Dessutom kan man, eftersom det är en bild, återge statyerna på ett sätt som andra 

troligen kan skapa sig en tydlig uppfattning av. Statyer är en skapad produkt som jag som 

observatör kan ta del av. Jag får höra åsikterna från både andra tolkare och svaret från dem som 

skapade den abstraktionen som är stillbilden. Det gör att det är en representationsform som kan 

diskuteras direkt, till skillnad från exempelvis en enkät som måste sammanställas först. Det är också 

en skapad representation av individerna som kan hjälpa en till att förstå den kultur som de agerar i. 

Att använde en visuell representationsform för forskning som redan finns i kulturen är ett effektiv 

sätt för att kunna en mer autentisk bild av den miljön (Pink, 2007). Observatören likställs med andra 

deltagare i representationsformen eftersom det är flera som utgör en publik.  

Om man använder resultatet från min observation och film kan man jämföra vad publiken 

respektive skaparna av stillbilden såg eller tänkte med det de gjorde. Det kom fram många fler 

möjliga förslag på vad statyerna skulle kunna innebära, än vad som faktiskt enligt grupperna var 

korrekt. Alla dessa förslag är lika gångbara som alternativ till vad stillbilden betyder och det är 

dramapedagogen noga med att understryka, alltså att inget är fel. Till exempel om man tar den 

bilden som enligt skaparna gestaltade att teaterettorna inte hade fått träffa tvåorna och treorna så 

mycket. I den såg publiken att stillbilden skulle kunna gestalta fördomar som finns mot esteter, att 

de som inte var inkluderade undrar vad de andra höll på med och att de som var inkluderade inte 

släpper in de andra. Vid tillfället som denna staty betraktades så kom en person i publiken på det 

som de som hade skapat stillbilden hade tänkt, så just den stillbilden sammanfattningsvis födde en 

massa nya åsikter än vad den var tänkt att gestalta. 

Att som publik gissa på vad statyn skall betyda gör också att man säkert kan uttrycka åsikter som 

man kanske själv inte står för. Det räcker att man kan tänka sig att andra vill uttrycka en viss åsikt, 



55 

inte att man faktiskt själv behöver stå för den åsikten. Det gör att fler saker troligen kan komma 

fram än om man bara uttrycker det man själv kan stå för. En annan fördel med levande statyer för 

utvärdering, är att det skapas flera bilder simultant och därmed blir inte den stillbild som en grupp 

gör påverkad av dem som redovisar före en. Medan om man använder sig av exempelvis enbart tal 

så är det lätt att någon lånar det andra har sagt eller bara säger något i stil med: ”Vi tycker samma 

som andra redan har sagt”. 

Att skapa mänskliga statyer har alla personer med lite vägledning tillgång till. Men träning i fysiskt 

gestaltande fördjupar vad man kan uttrycka med sin skapelse, vilket också blir en nackdel med 

metoden som utvärderingsmetod. Min egen erfarenhet av grupper som inte är vana med fysisk 

estetisk gestaltning är att publiken ofta ger upp så fort de märker att de har gissat rätt och de som 

gestaltar uttrycker ofta detsamma. Det lamslår den kreativa processen i utvärderingsmetoden, för 

publiken och de som gestaltar letar enbart efter ett svar, oavsett om pedagogen säger att de skall 

göra det eller inte. 

8.3.  Diskussion utifrån frågeställningarna 

8.3.1. Elevernas möjligheter till att uttrycka om de är representerade 

Ofta i till exempel etnografisk forskning så åker en etnograf någonstans, befinner sig i en miljö, 

samlar en massa material, åker därifrån och sedan sammanställer de sitt material för att användas i 

forskning, en artikel eller i annan text. De som utgör källan till materialet som man sedan använder 

är sällan med i den sistnämnda delen av processen (Pink, 2007). I min undersökning har eleverna 

delvis fått ta del av de olika visuella tolkningarna av deras åsikter; genom min redovisning av 

resultatet från enkäterna och genom att vara med och skapa vissa av de visuella tolkningarna själva 

(de levande statyerna men också i viss mån bildenkäten). Det finns olika former av skapandet av 

visuella representationer i fältarbete. Två av dessa är: skapa visuella representationer själv och 

skapa visuella representationer tillsammans med de personer som finns i fältet (Marcus Banks i 

Pink, 2007). Genom den andra formen, som användas i de levande statyerna, var deltagarna själva 

delaktiga i själva skapandet och hade därmed möjlighet att påverka den visuella representationen 

live. Skaparna av den levande statyn hade även tillgång till kommentarer på och tolkningar av sina 

visualiseringar genom publiken. Däremot har eleverna, i skrivande stund, inte fått ta del av mina 

skisser av deras levande statyer. De har heller inte genom mig fått någon insikt i vad den gruppen 

som de själva tillhörde har uttryckt. Eleverna har därmed bara fått ta del av de levande statyer som 

skapades i den gruppen de själva deltog i. 

Angående enkäten så har eleverna fått uttrycka ifall de kände sig representerade eller inte av min 
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sammanställning, dels genom dramapasset men främst genom skrivuppgiften där de fick utvärdera 

enkäter som metod. Troligen hade man behövt jobba mer djupgående för att faktiskt kunna 

diskutera vad representation är enligt eleverna och granska enkätresultatet närmare. Detta skulle 

man kunna göra genom till exempel intervjuer eller ett till dramapass, men det fanns det inte tid till 

i denna undersökning. Därför anser jag att mina etiska överväganden om att inte använda bilder på 

deltagarna och att anonymisera allt som kunde identifiera en person var korrekta. För eleverna har 

inte själva fått godkänna hur materialet som skapades genom dem har använts i den här uppsatsen. 

För: ”[…] even if consent is given, it is not [always] informed consent, and the researcher is (even if 

unintentionally) keeping his or her real agenda hidden from the informants” (Pink, 2007, s. 53). 

8.3.2. Diskussion av bilder i dramalitteratur och forskning 

Översättningar från ett mode till ett annat får alltid konsekvenser (Kress, 2010). Detta beror på att 

olika modes har olika förutsättningar för att kommunicera en viss sak; en bild kan betyda något 

annat än vad en beskrivning av bilden betyder. Om man verkligen skulle översätta en bild till 

exempelvis skrift, så skulle det inte vara en beskrivning av vad bilden innehåller, utan en förklaring 

av vad bilden betyder. Men när någon till exempel är deltagande observatör på ett dramapass och 

sedan skall återge förloppet genom skrift, så blir det efter min erfarenhet, en beskrivning av vad 

som hände och inte en beskrivning av vad det som hände betydde. Med det här resonemanget menar 

jag inte att man skall beskriva varje gest och vad den betydde, utan att man behöver använda sig av 

andra modes som kanske bättre fångar vissa betydelser. Bilder, som är ett sådant mode, är inte 

vanligt i svensk dramarelaterad litteratur. Det användande som speciellt inte är vanligt är bilder som 

representationsform för ens deltagare eller för något de skapar tillsammans. Bilder som 

representationsform för just människor eller kulturer kan verkligen tillföra något som enbart skrift 

inte kan (Pink, 2007; Kress, 2010). 

 Jag upplever ofta att forskare omvandlar ett estetiskt material till skrift, eller uttrycker sin 

egen upplevelse av något estetiskt genom skrift. En del i det är den struktur som tvingas på 

studenter från högskolor eller andra instanser; att allt skall kunna redovisas på ett speciellt sätt som 

gör det lättare att examinera korrekt. En uppsats är idag, enligt mig, oftast en uppgiftsorienterad 

produkt för examination och inte en kreativ skapelse för ens egen lärprocess. Samtidigt är det 

motsägelsefullt att inte använda olika estetiska uttryck som representationsformer när man forskar 

på något som vanligtvis i sig innehåller dessa uttryck. Det jag strävar efter som dramapedagog, är 

att jag själv och ens deltagare skall få möjlighet att lära sig om annat, andra och sig själva genom 

flera olika uttrycksformer. Detta kan man, som jag har gjort här genom mina visuella 

representationer, applicera på ens tolkningar av empiri. Det finns däremot ett problem med att 
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använda sig av riktiga bilder på människor i forskning, på grund av etiska skäl (se rubriken ”Etiska 

överväganden”). Men det finns många metoder för att även göra en bild anonym (Pink, 2007). Att 

anonymisera bilderna är också något jag har gjort i mina visuella representationer av de levande 

statyerna. Att skissa streckgubbar är något som de flesta kan göra och det fungerar som en visuell 

representation. Det går också att ta bilder på något ens deltagare skapar istället för dem själva, till 

exempel som Andrén och Peterssons (2010) foton av ritade bilder som jag redogjorde för under 

rubriken ”Bilder i dramarelaterad litteratur och forskning”. 

8.4. Diskussion av textdokument som uppsatsform 

Under det här uppsatsförloppet har jag tänkt mycket på hur begränsad ens möjligheter till att 

påverka vissa saker är av själva formen på dokumentet. Som jag har nämnt är layout ett eget mode. 

Det är ett mode som fungerar som en ram eller struktur där flera andra saker kan få plats, till 

exempel bild och skrift. Ordbehandlingsprogram som Microsoft Word eller Open Office är skapade 

och designade för att innehålla främst skrift, inte bilder. Nu för tiden kan man ändå väva in bilder i 

sin skrift, men det är fortfarande något omständigt. Att påverka bildernas exakta position eller att 

kunna ge dem specifika egenskaper är näst intill omöjligt. En bättre form för en akademisk text som 

skall innehålla flera bilder är alltså något annat än ett dokument, till exempel skulle det kunna vara 

en interaktiv hemsida. Fördelen med en hemsida är att man lätt kan få in flera bilder i texten utan att 

det stör textflödet, eftersom man kan låta bildens ikon vara liten men när man trycker på den blir 

den stor. På en hemsida kan man också lägga in länkar mellan de olika delarna eller till bilagor och 

detta skulle göra det lättare för en läsare/betraktare att till exempel följa ett resonemang om en bild. 

Utan att denna behöver bläddra fram och tillbaka för att hitta bilden respektive skriften om bilden. 

När man bygger en hemsida kan man påverka alla navigeringsmetoder. Hur någon navigerar i en 

hemsida styrs dessutom inte bara av skaparen, utan även av intresset hos den som besöker sidan 

(Kress, 2010; Pink, 2007). Genom det skulle man kunna hitta nya sätt att kommunicera med en 

besökare, alltså alternativt till hur ett dokument fungerar och hur ett sådant vanligtvis läses. 

Läsplattor eller surfplattor är idag ett vanligare redskap för att ta till sig information. En 

omformning av vetenskaplig text till något som främst skall betraktas digitalt möjliggör nya 

kommunikationsmöjligheter. 

 Om man tar exempelvis Pinks Doing Visual Ethnography, så är det en bok med flera bilder 

och som dessutom undersöker bilders potential att representera och kommunicera. Bilderna i hennes 

bok har ändå oftast, på grund av utrymme, hamnat på en annan sida än var de diskuteras. Eller så 

ligger bilderna mitt i ett resonemang och man måste då som läsare ta ställning till ifall man vill titta 

på bilden och läsa undertexten, eller ifall man skall bläddra för att läsa klart resonemanget. 
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 Jag tror även att en hemsida skulle öka tillgängligheten för andra samt att få andra att vara 

intresserade av att ta del av min uppsats. På en hemsida kan uppsatsen fortsätta att förändras även 

efter att min kurs är avslutad, till exempel skulle de kunna vara aktuellt ifall deltagarna i studien 

kommer med nya reflektioner kring resultatet och analysen. Jag kan också utforma frivilliga 

uppgifter eller diskussionsfrågor som gör att man kan ta till sig texten på ett interaktivt sätt. 

Slutligen kan jag göra det möjligt för någon att direkt skicka in en kommentar om något till mig. 

 En annan poäng med en hemsida för just dramaforskning är möjligheten att kunna inkludera 

film i sin text. Drama kan till exempelvis vara väldigt händelserikt, för en observatör, både visuellt 

och genom vad som sägs. Därför är film en bra teknik för att dokumentera detta. I ett dokument kan 

man i dagsläget inte klippa in väl fungerande filmer. 

 Den enda nackdelen är att det tar längre tid att utforma en hemsida än ett dokument, samt att 

uppsatsen måste även existera i, enligt mig, den mindre praktiska formen som är ett dokument. 

9. Slutsats 

Vanligtvis i forskning översätts mer bildligt orienterad kommunikation till enbart skrift eller tal 

(Pink, 2007). För redovisningen av mitt resultat har jag strävat efter att göra det motsatta. Genom 

det har jag kommit fram till att vilket eller vilka mode man använder för att ge något form och 

innehåll, alltid påverkar vad som blir tydligt och vad som blir otydligt. Mina bilder kommunicerar 

information som skulle varit svår att uttrycka på samma sätt i ord. Samtidigt lyckas jag ändå inte 

göra mina bilder självständiga i förhållande till skrift eller tal. En del i det är att de 

redovisningsformer som finns tillgängliga för en uppsats nästan enbart är genom ett dokument. 

Precis som när man översätter skrift och tal till bild, så skulle en översättning av dokument till 

exempelvis en hemsida ge tillgång till ny typ av kommunikation. Strukturen i skolan påverkar de 

som är aktiva på samma sätt; den ger dem fler möjligheter att använda sig av vissa modes och ger 

dem färre möjligheter att använda andra. Mina utvärderingsmetoder gav de som utvärderade olika 

möjligheter till att påverka de visuella representationerna av deras åsikter och det slutgiltiga 

resultatet. Antingen fick de bidra med en liten del individuellt (enkäterna) eller så fick de 

tillsammans skapa dessa representationer själva (dramapasset). Det digitala blir idag allt mer 

lättillgängligt för fler personer. Det ger oss fler möjligheter att representera personer och deras 

tankar på nya sätt, samt kommunicera dessa representationer. 

Jag anser att vetenskaplig text förankrad i något dramarelaterat måste börja experimentera mer med 

flera modes för representation för att bättre kunna översätta det vi faktiskt gör till papper, fil eller 

hemsida. En mer multimodal syn på representation och kommunikation är något som 
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dramaforskning kan gagnas av. Fördelen med en tillämpning av en multimodal syn är också något 

Kress tror att bland annat forskning i följande ämnen kan gagnas av när han skriver: ”Art History, 

Psychology, Design Studies, Dance, Drama – need translation” (2010, s. 106). Representationer av 

de fält vi undersöker är ändå alltid ”[...] mediated, fragmented, contestable and fluid. In other 

words, there is not one right answer but many perspectives and voices that represent various aspects 

of the fieldsite as it is experienced by the researcher at that moment in time” (Bacon, 2006, s. 145). 

Det är genom att använda flera modes som vi bättre kan få syn på dessa olika perspektiv och åsikter, 

utan att något går förlorat i översättningen. 
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