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Abstract 
Titel: Att kunna lyssna med kroppen - En studie av gestaltande förmåga inom gym-
nasieskolans estetiska program, inriktning teater. 
English title: To listen with your body. A study examining the capability to act 
within theatre education at upper secondary school level. 
 
Language: Swedish. 
Keywords: theatre education, knowledge, knowing, didactics, tacit knowledge, 
learning study, upper secondary school, teacher professionalization 
ISBN: 978-91-7447-947-8 
 
Theatre has been a school subject in the Swedish upper secondary school's national 
arts program since 1992 and has its own syllabus and grading criteria. The National 
Curriculum in theatre emphasises the development performative capability, which is 
the focus of this dissertation. This study aims to contribute to the improvement of 
teachers’ subject-specific language, and concerns certain aspects of student ways of 
knowing. 
 
Theatre encompasses tacit knowledge (Lagerström 2003) and as an art form belongs 
to a tradition of a practical knowledge. Knowledge in theatre has traditionally been 
acquired within a master-apprentice tradition (Johansson 2012, Järleby 2003). When 
theatre as an art form becomes a school subject the conditions of the art form 
change, through a didactic transposition (Chevallard 2005). The previous two cur-
riculum reforms in Sweden have developed competency-based syllabuses. To meet 
the school's requirements for planning teaching activities with colleagues as well as 
assessing and giving feedback to students, theatre knowledge needs to be articulat-
ed. Research is therefore needed to develop a professional language among teachers 
within the subject of theatre.  
 
I have chosen to work with Learning study, which is a collaborative and iterative 
research approach, and enables the articulation of teachers and students knowing. 
Data is analysed using foremost phenomenographic analyses. The results generated 
in this study could be useful for teachers in the process of planning lessons, giving 
feedback to students, for assessments and grades, for discussing the content of les-
sons with other teachers, and ultimately for us to begin to recognize different levels 
of knowing. 
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kim för teaterupplevelser genom åren, både med dig på scenen och som ge-
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vakter vilket verkligen varit centralt för att kunna vara så mycket i Stock-
holm. Tack Willi och Marika som hejat på från England.  
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Tack till Karin Helander som fick ett omfångsrikt utkast till avhandlingsma-
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inför 90 % seminarium. Tack för ditt sympatiska sätt och ditt didaktiska 
kunnande med vilket du på ett humoristiskt vis fick mig att inse att det var 
dags att skala ned. Tack Lars Mouwitz, som i egenskap av institutionens 
granskare godkände avhandlingsmanuset. 
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1 Inledning 

Sedan hösten 2011 finns det vid Göteborgs universitet en teaterlärarutbild-
ning med särskild inriktning mot gymnasiet. När denna avhandling trycks 
har de blivande teaterlärarna ännu inte börjat undervisa på gymnasieskolan, 
vilket kan tyckas anmärkningsvärt eftersom teater funnits som skolämne 
inom gymnasiet i över 20 år. Jag är på ett sätt en typisk representant för de-
lar av de teaterlärare som arbetar inom gymnasieskolan idag, men samtidigt 
otypisk. Vissa av oss har tidigare varit verksamma som skådespelare eller 
regissörer, andra har en teater- eller dramapedagogutbildning i ryggen. Yt-
terligare andra har varit verksamma som yrkesarbetande inom teaterområdet 
och har en pedagogisk utbildning. Vissa har formell lärarbehörighet, andra 
inte. Jag kommer själv från en konstnärlig praktik där jag arbetat som skåde-
spelare i en fysisk tradition. Parallellt har jag arbetat som teaterlärare på 
folkhögskole- och gymnasienivå, för att i ett senare skede studera till lärare 
och ta en magisterexamen inom det utbildningsvetenskapliga området. 
 
Sedman (1998) beskriver hur critical incidents, det vill säga avgörande, 
kritiska händelser, kan ha betydelse för hur man upplever sin lärarroll. Det 
kan vara händelser i privatlivet eller kopplat till skolans värld. För min egen 
del kan jag se ett par kritiska händelser som påverkat min teatersyn och hur 
jag idag arbetar som pedagog och tänker kring undervisning. Dessutom har 
händelserna varit grogrund för mina forskningsfrågor, den mylla i vilken 
mina problemformuleringar startade. Jag beskriver dem nedan i form av två 
fiktiva scener.  

Scen 1: 
( en undervisningssal, en lärare och sju elever) 
 

Läraren: Idag ska vi utvärdera projektet som vi arbetat med de senaste veckorna. 
Vad säger ni? Hur har ni upplevt arbetet? 
Elev 1: Ja… det var ju kul att vi var utomhus. 
Elev 2: Fast inte när det började regna. 
Elev 1: Nej, men jag menar det var kul att jobba med eller jag menar… 
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Elev 3: Fast jag tyckte det var svårt att få grepp om allt, alltså… vi fick ju aldrig 
se föreställningen själva. 
Elev 4: Nej, det var jättekonstigt att inte veta vad ni gjorde där borta, vi hörde 
bara massa tjut hehe… 
Alla: Skrattar 
Elev 1: Fast min mamma tyckte det var fint. 
Elev 3: Ja mina föräldrar med men vi fattade ju inte själva. 
Läraren: Ja, ehh… jag förstår att det var svårt för er att få grepp om föreställ-
ningen, men om vi tänker på själva processen med att skapa föreställningen, vad 
säger ni om det? 
Tystnad 
Elev 5: Det var kul. 
Läraren: Vad var det som var kul? 
Elev 1: Jo men som jag sa jag tyckte det var kul att vi fick jobba med skulpturer-
na och själva göra scener. 
Elev 3: Fast det var ju jättejobbigt att inte förstå vad det skulle bli, alltihopa alltså 
menar jag. 
Elev 6: Nej, jag håller med, om vi jämför med de här texterna som vi jobbat med 
Peter så fattade man ju va man skulle göra liksom, man fattade ju vad scenerna 
handlade om liksom… 
Elev 3: Ja, precis, det andra var liksom lite… flummigt liksom. 
Läraren: Vad säger du? (vänder sig mot elev 7) 
Elev 7: Nej, jag vet inte, det var väl… bra… 
Läraren: Hur menar du, bra? 
Elev 7: Ehhhe, vet inte… det var väl liksom… eh… 

 
När jag började arbeta som teaterlärare inom ramen för gymnasieskolan 
gjorde jag en utomhusföreställning tillsammans med andraårseleverna. Uti-
från min egen utbildning och erfarenhet i en fysisk teatertradition, där skåde-
spelaren i allra högsta grad är medskapande och delaktig i att skapa material 
till en förställning,1 lät jag eleverna skapa scener runt skulpturer i en skulp-
turpark. Vi arbetade med rörelse, röst och text. Vissa texter föreslog jag, 

                                                        
1	  Ett	  exempel	  på	  hur	  en	  föreställning	  skapas	  (i	  den	  tradition	  jag	  själv	  är	  upplärd	  i,	  där	  ett	  
fysiskt	   visuellt	   berättande	   används)	   kan	  vara	  den	  Hamletföreställning	   runt	  Kronborgs	  
slott	  som	  jag	  medverkade	  i	  1996.	  Vi	  använde	  oss	  av	  Shakespeares	  text	  endast	  som	  inspi-‐
ration	   för	   att	   skriva	   egna	   scener	   eller	   skapa	   scener	   utan	   ord.	   Däremot	   användes	   Sha-‐
kespeares	  text	  i	  de	  musikstycken	  som	  komponerades	  och	  som	  framfördes	  av	  skådespe-‐
larna	   tillsammans	   med	   musiker.	   Föreställningen	   var	   platsspecifik	   eftersom	   publiken	  
vandrade	  runt	  slottet	  och	  scenerna	  utspelade	  sig	  på	  olika	  platser	  runt	  slottet,	  i	  vallgra-‐
ven,	  på	  vallarna,	  mot	  slottsmuren	  osv.	  	  En	  tre	  timmar	  lång	  föreställning	  där	  både	  publik	  
och	  skådespelare	  ibland	  kämpade	  mot	  vädrets	  makter...	  
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andra fick eleverna välja eller komma med förslag på, utifrån de skulpturer 
vi skulle arbeta med. Men det fanns ingen helhetshistoria som berättades, 
snarare små berättelser, som ett kollage som ändå utgjorde en helhet med 
skulpturerna som utgångspunkt. Vid utvärderingen med eleverna var vissa 
av dem frågande till projektet. Vad hade de lärt sig, vad hade vi egentligen 
gjort? De jämförde med ett arbete som pågick parallellt där de arbetade med 
korta dramatiska scener, ett så kallat etydarbete eller rollarbete utifrån en 
tradition inspirerad av Stanislavskij 2 . Föreställningen i skulpturparken 
kanske mer skulle betecknas som ett postdramatiskt angreppssätt där flera av 
teaterns uttryckssätt (rörelse, röst, text, musik och sång) fick utrymme och 
där ingen berättelse från A till Ö drev historien framåt. Även om jag hade 
försökt göra eleverna delaktiga i arbetet med att skapa scenerna så blev det 
uppenbart att min konstnärliga ambition hade överskuggat den pedagogiska 
och didaktiska processen. Det blev påtagligt att eleverna föredrog att arbeta 
med en realistisk text där de kunde förstå vad som hände i förhållande till 
texten. Det var en viktig lärdom för mig. Jag kom från en form av experi-
menterande teater där innovativa uttryck applåderades. Eleverna hade en 
annan ingång och förförståelse av vad teater är och kan vara. De hade en helt 
annan syn på teater än jag och hade behövt bli undervisade om vissa begrepp 
och särskilda färdigheter för att möta och fullt ut ta del av min undervisning. 
Jag hade förutsatt att elevernas deltagande i att skapa föreställningen ledde 
till ökade kunskaper och ett utvecklat kunnande i ämnet. Genom min egen 
utbildning, och genom att ha arbetat som skådespelare under några år, så 
hade jag utvecklat ett särskilt kunnande i teater. Nu var jag själv lärare i en 
undervisningssituation där jag behövde formulera vad jag kunde som skåde-
spelare. Det blev centralt att inför eleverna försöka formulera vad skådespe-
larens gestaltande arbete innebar. 
 
Det jag heller inte var förberedd på var förutsättningarna för att bedriva 
teaterundervisning inom gymnasieskolan. Korta lektionspass, att inte alla 
elever var totalt hängivna hela tiden och att de dessutom hade en mängd 
andra ämnen som konkurrerade om deras uppmärksamhet med mitt ämne, 
för att nämna några. Dessutom förutsatte jag att den undervisning som jag 
bedrev, där eleverna fick vara medskapande och bestämma vad vi skulle 
berätta var en bra pedagogisk metod. Det var det till viss del, de flesta var 
                                                        
2 	  Konstantin	   Stanislavskij	   (1863-‐1938)	   var	   rysk	   skådespelare,	   teaterteoretiker	   och	  
teaterdirektör,	  grundare	  av	  den	  Konstnärliga	  teatern	  i	  Moskva.	  Han	  utarbetade	  ett	  detal-‐
jerat	   system	   för	   att	   vägleda	   en	   skådespelare	   i	   arbetet	   med	   en	   roll.	   Det	   är	   vanligt	   att	  
koppla	  Stanislavskij	   till	   en	  psykologisk	   realistisk	   tradition,	   vilket	  dock	  är	  en	   förenklad	  
bild	  av	  hans	  system.	  Stanislavskij	  var	  även	  mycket	  upptagen	  av	  den	  fysiska	  handlingen	  
som	  också	  präglar	   hans	   system	  och	   syn	  på	   skådespelarens	   arbete	   (se	   exempelvis	   Sjö-‐
ström	  2007).	  	  
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engagerade och föreställningen fick mycket beröm. Men vid utvärderingen 
och när eleverna funderade på vad de hade lärt sig så verkade den mer lärar-
styrda undervisningen som löpte parallellt ha gett eleverna mer. Det kan 
delvis förklaras med att det var en mer erfaren lärare som arbetade parallellt 
med eleverna, men dessutom blev det en tydlig skillnad, där hen undervisade 
och jag snarare handledde undervisningen. Den här erfarenheten gav mig 
mod att börja undervisa.  
 
Scen två beskriver vad det är som undervisningen syftar till att utveckla. 

Scen 2 
(i ett kontor för teaterlärare, två lärare) 
 

Lärare 1: Ska vi ta omdömessamtalen på fredag då, när eleverna städar upp efter 
föreställningen, så kan vi ta ut en och en samtidigt då eller? 
Lärare 2: Ja, bara vi hinner prata igenom nu så vi är överens. 
Lärare 1: Ja men vi har en timme nu, eller hur, och kanske en stund på torsdag el-
ler? 
Lärare 2: Ja, vi kan väl se hur långt vi hinner idag, egentligen ska jag ha en elev-
vårds konferens på torsdag, men den kanske inte tar så lång tid…  
Lärare 1: Ok, men har du tänkt igenom dina motiveringar och omdömen som vi 
bestämde då eller? 
Lärare 2: Ja, vänta… jag måste bara hitta mina anteckningar. 
Tystnad (lärare 1 bläddrar i sina anteckningar) 
Lärare 1: Ska vi ta X först? Jag tycker hen var helt fantastisk under föreställning-
arna, vilken utveckling! Snacka om närvaro! 
Lärare 2: Jo, fast nu är det väl inte det vi ska bedöma eller?  
Lärare 1: Nej, jag vet men jag var bara tvungen att säga det, det är så roligt att se 
hur någon kan utvecklas… bara på ett par dagar liksom, plötsligt var det som allt 
föll på plats! 
Lärare 2: Ja, jag vet, men om man tänker på hur vägen dit har sett ut… 
Lärare 1: Jo, jag vet, hen har ju nästan aldrig varit med på repetitionerna, desto 
mer förvånad blir man ju när hen är så strålande. 
Lärare 2: Fast nu är det ju inte det vi ska bedöma, eller… jag menar hen har ju 
förstört för alla andra i processen när hen aldrig är där, de andra är så irriterade, 
att sen bara gå upp och glänsa själv… det var ju jättesvårt för Y att ha så många 
scener tillsammans med X. Y visste ju inte alls vad som skulle hända liksom, vi 
hann ju nästa aldrig repetera de scenerna. 
Lärare 1: Nej, fast X har ju mått jättedåligt, förresten pratade jag med skolkura-
torn förut och det visar sig… 
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X är vad en del kallar en scenisk begåvning. Hen kommer in på scenen och 
alla blickar riktas mot X. Hen behöver inte arbeta hårt för sin sceniska ut-
strålning, den verkar vara medfödd. Däremot vet inte publiken att hen har 
svårigheter vad gäller att kunna samarbeta. Hens förmåga att låta sina med-
spelare kliva fram och ta plats och att stödja dem i den gemensamma ge-
staltningen kan utvecklas. X trivs med att vara i centrum och blir uppenbart 
besviken om hen inte får en stor roll i produktionsarbetet. X skriver sällan i 
sin loggbok och är inte särskilt intresserad av att under lektionstid reflektera 
kring det praktiska arbetet, vare sig sitt eget eller andras. 
 
Y har en stark vilja att utveckla sitt kunnande, målet är att söka en vidareut-
bildning inom teater efter gymnasiet. Y arbetar gärna med samarbets- och 
improvisationsövningar, har lätt för att gestalta i grupp men har svårigheter 
att överföra kunskaper från övningsrum till scenen och den gemensamma 
sceniska gestaltningen i arbetet med en produktion. Y har en reflekterande 
förmåga och kan skriva utförliga loggboksanteckningar som beskriver tea-
terarbetet nyanserat och med väl utvecklad analys.  
 
Hur kan Y som så gärna skulle vilja utveckla sin gestaltande förmåga förstå 
vad det innebär och överföra det i mötet med en dramatisk text? Hur kan X 
utveckla det sceniska samarbetet? Frågorna handlar om hur man kan förstå 
vad det är som Y gör som fungerar i övandet men som verkar som bortblåst 
när hen kommer upp på scenen. Vad är det hen gör som bidrar till att sam-
spelet i gruppen fungerar i övandet? Om man kan förstå och beskriva det så 
kan läraren hjälpa X att utveckla den sidan av sitt kunnande så att hela grup-
pens samspel fungerar, inte bara det individuella uttrycket. Likaså om man 
ska hjälpa Y, som vill utvecklas i det individuella uttrycket. Man behöver 
förstå vad det är som X gör som fungerar. Vad är det hen kan? Är det en 
förmåga som kan läras ut? Det som kan beskrivas som en kvalitativ gestal-
tande förmåga, när man lite slarvigt säger att någon är ”bra”, vad är det? 
Eller när en elev kommer till läraren och frågar vad hen ska göra för att bli 
”bättre” vad säger man som lärare då? Under åren har jag kommit att intres-
sera mig mer och mer för vad en gestaltande förmåga kan innebära, det som 
sker på golvet, i stunden och som upplevs som ”rätt” och ”bra” både av aktö-
ren och av betraktaren, vad är det? På vilket sätt kan ett gestaltande teater-
kunnande, som visar sig som ett ögonblicks uttryck, undersökas och artiku-
leras? Om man kan närma sig ett svar på de frågorna så kan man genom 
undervisningen hjälpa de elever som vill utvecklas i ämnet. 
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2 Bakgrund  

Thus practical knowledge is like our champion athlete´s knowledge of his/her 
sport, i.e., a knowing by doing that can scarcely be put into words. It is well-
known fact that champion athletes, like painters or actors, seldom are capable 
of saying anything interesting about the skills they possess. When asked about 
what they know, they typically respond by showing the enquiring person how 
they do something. This is absolutely normal. It is a lucky accident when one 
runs across an athlete or an artist who can explain himself (Janik 2005, p. 31). 

Teaterpraktik och undervisningspraktik 
Teater är en konstnärlig verksamhet och att vara skådespelare innebär till 
stor del att arbeta med repeterandet och gestaltandet av en skriven text, till-
sammans med övrig konstnärlig personal. Alla medverkande har ett gemen-
samt mål som ska nås, att sätta upp en föreställning inför publik. För att nå 
det målet behöver man kommunicera. Skådespelaryrkets språkbruk känne-
tecknas av ett internt språk med stark förankring i praktiken som Johansson 
(2012) visar i sin avhandling. Begrepp får betydelse i praktiken där använ-
dandet av analogier och metaforer är vanligt. Språket är en del av görandet, 
vilket inte är unikt för teaterverksamhet utan för verksamheter där ett prak-
tiskt kunnande är centralt (jfr Lave & Wenger 1991). Ytterligare något som 
karakteriserar teater som verksamhet är en delvis tyst kunskapstradering och 
ett tyst kunnande (Lagerström 2003). Det betyder att det man kan och de 
erfarenheter man har är väl inkorporerade i det man gör, i gestaltandet. Lik-
som idrottsmannen kan ha svårt att beskriva vad hen kan när hen utför en 
saltomortal så kan skådespelaren ha svårt att beskriva vad hen kan när hen 
gestaltar. Liksom de flesta andra yrken blir en skådespelare aldrig fullärd. 
Även erfarna skådespelare utvecklas i yrket, men det är inte säkert att de kan 
svara på vad det är de gör när de gestaltar. Det är något de har lärt i sin ut-
bildning och som har utvecklats genom erfarenheten av fortsatt arbete. I den 
meningen har kunskapen blivit tyst. Men därtill, som en konsekvens av hur 
man lär sig något, i det här fallet att gestalta, så är även delar av kunnandet 
tyst. Man har lärt sig gestaltandet i och genom kroppen, det man har lärt har 
inte alltid varit uttalat eller verbaliserat, man har lärt sig genom att göra och i 
den meningen är delar av kunnandet tyst. Även om man har gått en formell 
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utbildning, exempelvis på teaterhögskola, så handlar mycket av undervis-
ningen om att öva, pröva och göra. 
 
Skådespelaryrket har inte alltid lärts ut på formell väg, det vill säga genom 
utbildning. Järleby (2003) beskriver hur skådespelaryrket har rört sig från en 
mästar-lärling tradition till att bli utbildning. Det vill säga från ett lärande 
exempelvis vid Dramatens elevskola till undervisning vid de statliga scen-
skolorna som etablerades på 60-talet.3 Järleby skildrar hur skådespelarut-
bildningen rört sig från en tanke om mästaren som den som ska imiteras, till 
mästaren som förvisso har många svar men som snarare lägger tonvikt på 
frågorna än på svaren. Idag talas det sällan om mästare, kanske snarare om 
mentorer eller att någon är kunnig eller expert inom sitt område. En tydlig 
skillnad mellan en tidigare mästar-lärling tradition och en formell undervis-
ningssituation handlar om att teaterkunnandet som tidigare traderades genom 
erfarna skådespelare i en verksamhet nu ska behandlas som utbildning. En 
grupp studenter ska gemensamt undervisas av en lärare. Det betyder att for-
men för kunskapstraderandet förändras något vilket ger andra förutsättningar 
och ställer särskilda krav. En konkret förändring är att teaterkunnandet be-
höver artikuleras, dels i styrdokument, exempelvis i kursplaner, dels som del 
av undervisningen och i förhållande till bedömning av kunnandet. Ytterli-
gare en förändring är att undervisningen har flyttats från själva teaterverk-
samheten, och bedrivs i särskilda lokaler.  
 
Delar eller drag av en tidigare mästar-lärling tradition lever dock kvar inom 
ramen för teaterutbildningar på olika nivåer, främst på dagens teaterhögsko-
lor när studenterna gör delar av sin utbildning som praktik på någon verksam 
teater. Genom att ingå i en praktik så erövrar studenten ett kunnande som är 
specifikt för verksamheten. Studenten kommer in i ett sammanhang och får 
ta del av det samlade kunnandet och den erfarenhet som finns på den teater 
där studenten placeras. Studenten medverkar som skådespelare i ensemblen 
och i den repertoar som för tillfället är planerad i verksamheten och får ta del 
av äldre kollegors erfarenheter och kunnande. Detta sker dock till stora delar 
tyst, studenten deltar i en tyst, oformulerad kunskapstradering, i en verksam-
het, men studenten deltar också i en formell undervisning vid teaterhögsko-
lan.  
 

                                                        
3	  Järleby	  (2003)	  beskriver	  undervisningen	  vid	  elevskolorna	  som	  tillfällig	  i	  den	  meningen	  
att	  skådespelarna	  samtidigt	  skulle	  vara	  lärare	  och	  det	  var	  beroende	  på	  skådespelarnas	  
tid	   och	   engagemang	   vilken	   undervisning	   som	  bedrevs.	   Eleverna	   deltog	   även	   i	   de	   pro-‐
duktioner	  som	  för	  tillfället	  repeterades	  eller	  spelades	  vid	  teatern.	  
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Teaterelever på gymnasiet har ingen praktik som del av sin utbildning. En 
annan skillnad är att skådespelarstudenten vid högskolan studerar teater på 
heltid medan gymnasieeleven studerar teater som ett av flera ämnen under 
sin gymnasietid. Skolarbetet på gymnasienivå är organiserat på ett annat sätt 
jämfört med skådespelarutbildning på högskolenivå som är en yrkesutbild-
ning. Teater som ämne på gymnasiet är en av inriktningarna på estetiska 
programmet, som är ett studieförberedande program. Teater är ett av många 
skolämnen som eleverna ska studera och arbeta med. Carlgren (1999) menar 
att skolarbete är en särskild slags praktik på så sätt att ”lärandet är ett syste-
matiskt lärande av kunskaper som utvecklats på andra ställen och som skall 
användas på ytterligare andra ställen” än i en skolpraktik (s.102). Det vill 
säga kunskaperna har utvecklats inom det förebildliga ämne, område eller 
den praktik där kunskaperna är nödvändiga. Därefter transformeras de till 
skolämnen inom grund- och gymnasieskola, genom vad Chevallard kallar 
för en didaktisk transposition (Chevallard 2005). De institutionella villkoren 
inom skolan är påtagliga. För mig som lärare innebar det bland annat att 
kurserna i teater var uppdelade på flera tillfällen under veckan. Vi hade korta 
entimmes pass för repetitioner vilket betydde att vi just kommit igång när vi 
skulle avbryta. Jag fick strida för att införa längre, sammanhållna lektions-
pass. Det finns specifika skoltraditioner vilka påverkar hur man kan arbeta 
med ämnet. Jag upptäckte också att jag själv började ”leka skola” genom att 
falla in i exempelvis det klassiska IRE-mönstret, det vill säga jag ställer frå-
gor och eleverna svarar (Initiate-Response-Evaluate, Mehan 1979). När en 
praktik, eller kunskapstradition flyttar in och blir skolverksamhet så anpas-
sas den efter de förutsättningar, traditioner och kulturer som råder.  
 
En formell utbildning innebär särskilda förutsättningar och lärarens kun-
nande kännetecknas av didaktisk och pedagogisk ämneskunskap (jfr Abell 
2008, Lauvås & Handal 2001, Schulman 1986). Därtill har läraren kunskap 
om barns och ungdomars utveckling samt om kunskaps- och lärandeteorier. 
En stor skillnad inom skolan, i jämförelse med exempelvis lärande i en ama-
törteatergrupp eller att vara skådespelarstudent på praktik, är de styrdoku-
ment, lagar och förordningar som organiserar skolans verksamhet. Lärarnas 
arbete präglas idag av dokumentation av elevernas kunskaper som skriftligen 
och muntligen ska formuleras vid sidan om undervisningen. På gymnasiet 
undervisar man elever som går en studieförberedande utbildning, antingen 
mot fortsatt konstnärlig eller akademisk utbildning. Man utbildar inte yrkes-
verksamma skådespelare. Däremot präglar ett arbetssätt, sprunget ur en 
mästar-lärling tradition, delar av den undervisning som bedrivs på gymnasi-
enivå, där ett praktiskt övande och skapande är centralt för verksamheten. 
Lärarna som undervisar på gymnasiet har själva lärt det de kan genom sin 
utbildning eller genom att delta i en praktik. Detta ska läraren undervisa om i 
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skolan och därefter ska eleverna omsätta sitt kunnande i en ny praktik, i sitt 
framtida yrke och som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Man ska 
som lärare lära någon något som man själv redan kan. Det innebär vissa 
utmaningar. 

Att artikulera ett tyst kunnande 
Teater är en konstart, och det man kan som skådespelare kännetecknas av att 
kunna sceniskt gestalta. Det är ett situationsbundet kunnande med rötter i en 
praktisk kunskapstradition. Teaterkunskap finns även beskriven i böcker 
som teatervetenskap och som teaterteori- och/eller -metod, kunskap om tea-
ter. Det är det gestaltande teaterkunnandet inom gymnasieskolan som min 
undersökning hanterar, kunskap i teater. Kunskap som visar sig genom 
kroppsliga uttryck. 
 
Att vara lärare inom gymnasieskolan idag innebär förväntningar på att kunna 
artikulera och formulera sig om kunskaper och kunnande. De krav som det 
för med sig på teaterlärarna, att artikulera kunskaper som i stor utsträckning 
kan beskrivas som tysta, ger lärarna utmaningar. De förväntas hantera ett 
tyst kunnande som om det vore formulerat. När teater blir ett skolämne ställs 
vissa krav på en artikulering av den praktiska kunskapen som traditionellt 
har hanterats tyst. Det är inte unikt för teater som skolämne. Svenskläraren 
vet och känner vid läsning av en elevs uppsats vad som kännetecknar en bra 
uppsats. Det kan finnas en personlig ton i skrivandet som inte så enkelt låter 
sig beskrivas. Eleven kanske har skrivit mycket på egen hand, läst mycket 
och intresserat sig för hur språket gestaltas i poesin och därigenom utvecklat 
ett personligt uttryck. Den kunskapen bärs i kroppen.  
 
De nya styrdokumenten inom gymnasieskolan framhåller i allt högre grad ett 
teoretiserande av kunskaper där exempelvis välgrundade och nyanserade 
analyser och reflektioner samt att kunna nyanserat diskutera och/eller besk-
riva framhålls i kunskapskraven som en högre nivå av kunnande. Faran är, 
om man lägger mer fokus på att analysera och reflektera om verksamheten, 
att man förbiser att ett reflekterande och analyserande också sker i verksam-
heten som del av ett praktiskt görande, i utförandet. Ett exempel på att re-
flektera om verksamheten kan vara de loggböcker som jag nämnde i inled-
ningskapitlet. Eleverna kan få i uppgift att reflektera om det man har arbetat 
med på lektionstid, vilket är ett slags kunnande (Dysthe 1996, 2002, 2003). 
Men i teaterarbetet sker även ett reflekterande i arbetet, vilket inte blir do-
kumenterat på samma sätt som exempelvis ett loggboksarbete. Reflekteran-
det i arbetet är inte alltid artikulerat. Om man som nybörjare ska göra en 
kullerbytta så pågår det en hel del reflektion, bedömning av avståndet till 
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underlaget och var man ska placera sina händer i förhållande till huvudet 
exempelvis. Novisen reflekterar mycket medan den som kan bara gör. Re-
flekterandet är del av kunnandet och behöver inte alltid uttalas för utföran-
dets skull. 
 
Det problem som jag lyfter fram, att delar av teaterkunnandet kan beskrivas 
som tyst, eller kanske snarare att kunskapen är införlivad i kroppen, är en 
utmaning för alla lärare. En kunnig lärare har lärt det den kan genom sin 
tidigare utbildning, i ett tidigare yrke eller genom andra erfarenheter. Vi bär 
alla på tyst kunskap och all kunskap traderas delvis tyst.  

Lärarnas professionella objekt 
Skådespelaren bär på tyst kunskap och visar i sin gestaltning vad hen kan. 
Teaterläraren förväntas i undervisningen hantera och formulera vad det kun-
nande som utmärker en fungerande gestaltning innebär, och i sin tur under-
visa elever om det. I och med de senaste läroplansreformerna så har utveck-
landet av förmågor betonats i läro- och ämnesplanerna, för teaterämnet ut-
tryckt som utvecklandet av en gestaltande förmåga. För lärare är det ett rela-
tivt nytt sätt att hantera undervisning, med förväntningar på att kunna formu-
lera vad det innebär att utveckla olika förmågor. Lärarna har traditionellt 
hanterat det kunnandet tyst och har inte samma vana som andra professioner 
att handskas med det i form av ett kunskapsobjekt, här nedan beskrivet som 
ett professionellt objekt: 

Det professionella objektet är det som ett yrke är till för att åstadkomma. En 
frisk kropp- och en frisk själ, för den delen- botad eller skyddad från sjukdom 
är läkarnas professionella objekt. Konstverk är konstnärernas, byggnader arki-
tekternas. Inom många yrken samlas kårens erfarenheter av och insikter i det 
professionella objektet från generation till generation, med hjälp av forskning, 
med hjälp av dokumentation, med hjälp av utbyggnad av infrastruktur för 
kommunikation medlemmar emellan. På det sättet är inte yrkesutövaren be-
gränsad till den repertoar av handlingsstrategier som hon har lärt på egen 
hand. Med utgångspunkt i sina insikter i det professionella objektets beskaf-
fenhet kan hon även utveckla sätt att handla som inte haft någon förebild. Att 
ha insikter i sitt professionella objekt betyder att förstå hur det är beskaffat. 
Självfallet har också lärarna ett professionellt objekt, även om det inte är klart 
utmejslat och därför endast i ringa grad fungerat som ett kunskapsobjekt i vil-
ket kårens kollektiva erfarenheter har kunnat projiceras (Carlgren och Marton 
2002, s. 25-26).  

 
Att undersöka det professionella objektets beskaffenhet kan vara ett sätt för 
lärarna att gemensamt undersöka vari det består utifrån sina egna erfarenhet-
er och kunnande. Dessutom hur objektet gestaltar sig i undervisningen och 
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genom att studera elevers kunnighet om objektet. Om lärare ska kunna for-
mulera sig om och utveckla undervisningen kring specifika förmågor så 
krävs det metoder där lärarna får tillfälle att fördjupa sina kunskaper om 
innebörden av olika förmågor. Det kan vara ett sätt att samla erfarenheter 
och insikter om det professionella objektet. Men det behövs även mer forsk-
ning inom området. Min förhoppning är att den här avhandlingen kan vara 
ett bidrag till det forskningsfältet.  
 
En förutsättning för att kunna undersöka vad en specifik förmåga innebär, är 
att sätta innehållet i undervisningen i fokus. Carlgren och Marton (2002) 
beskriver hur det ”pedagogiska tänkandet har dominerats av ’hur’-frågor” (s. 
219). Hur ska undervisningen organiseras har kommit i förgrunden medan 
frågan om vad som ska undervisas, vilket innehåll, har tagits för given. När 
undervisningen organiseras först och främst utifrån hur finns det en risk att 
innehållet och utvecklandet av förmågor, försvinner eller tas för givet. Inne-
hållet i ämnen på gymnasienivå finns beskrivet i styrdokument men lärarna 
förväntas konkretisera det.   

Teater som skolämne i den svenska gymnasieskolan 
Sedan 1992 är teater ett ämne inom ramen för det estetiska programmet i den 
svenska gymnasieskolan.4 Det är ett studieförberedande program, för vidare 
studier inom teater på exempelvis folkhögskola eller teaterhögskola. Men 
eleverna blir även behöriga att söka andra studievägar inom universitet, hög-
skola och folkhögskola. För inriktningen teater är teaterteori samt scenisk 
gestaltning 1, 2 och 3 obligatoriska kurser. Därtill finns sex programfördjup-
ningskurser som skolorna kan välja att erbjuda i olika kombinationer utifrån 
sina förutsättningar. Huvudkursen inom teaterinriktningen heter scenisk 
gestaltning och består av tre olika delkurser med olika kursplaner och be-
tygskriterier. I examensmålen för estetiska programmet presenteras inrikt-
ningen teater som ett konstnärligt ämne, som en inriktning av fem på dagens 
estetiska program: 

Inriktningen teater ska ge fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. 
Den ska utveckla elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera 
samt att uppleva och tolka såväl andra elevers gestaltningar som profession-
ella teaterföreställningar ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att 
fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden (Skolverket u.å. a, 
Inriktningar, stycke 5). 

                                                        
4	  Övriga	   inriktningar	   inom	  estetiska	  programmet	  är	  enligt	  GY11:	  bild	  och	   formgivning,	  
dans,	  estetik	  och	  media	  samt	  musik.	  
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Det står i programmålen att undervisningen i teater ska ge kunskaper om 
teater ur olika perspektiv. Vissa elever är eller blir mer intresserade av ex-
empelvis barnteater, andra av en mer klassisk textbaserad teater, några av en 
mer experimenterande eller fysisk spelstil och ytterligare andra av forum-
teater. Man kan tolka föreställningar ur olika perspektiv: genus-, etnicitet- 
eller barnperspektiv för att nämna några. Men det står också i målen att ”In-
riktningen ska ge möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns ut-
trycksområden” (Skolverket u.å. a, Inriktningar, stycke 5). Eleverna ska, 
förutom skådespelarens gestaltande uttryck, ha möjlighet att komma i kon-
takt med och utveckla kunskap om scenografi, mask, kostym, ljud och ljus. I 
ämnets syfte beskrivs det hur teaterämnet vilar på tre hörnpelare: berättaren, 
berättelsen och rummet.  
 
Inom den svenska gymnasieskolan läser alla elever gymnasiegemensamma 
ämnen, framställda i ämnesplaner, där ämnets syfte och innehåll beskrivs. 
Förutom gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen5 består program-
men av vissa programgemensamma ämnen6. Dessutom finns ett antal val-
bara kurser inom varje program. Eleverna kan därtill välja vissa kurser inom 
ramen för individuellt val. Alla skolor arbetar utifrån gemensamma, nation-
ellt utarbetade ämnesplaner och betygskriterier som ska konkretiseras lokalt 
på varje skola: 

Läraren ska enligt skollagen informera eleverna om de grunder som tillämpas 
vid betygssättningen. I samband med att läraren tillsammans med sina elever 
gör en planering av undervisningen identifierar hon eller han också vilka delar 
av de nationella kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktu-
ella arbetsområdet och avgör hur eleverna ska få visa sina kunskaper. Läraren 
kan konkretisera och exemplifiera hur eleverna kan uppvisa de kunskaper som 
enligt de nationella kunskapskraven krävs för olika betyg (Skolverket u.å. b, 
Betygssättning, stycke 22). 

 
Skrivningar som denna med krav på att lärarna ska och kan kommunicera 
betygsnivåer och förväntade studieresultat leder till ett ökat behov av ett 
gemensamt ämnesdidaktiskt språk. Om man som lärare ska kunna formulera 
grunder för betygssättningen så måste först det eftersträvansvärda kunnandet 
identifieras och formuleras. Det finns förvisso framskrivet som förmågor 
(och färdigheter) i kursplanerna, men innebörden av förmågan är inte fram-
skriven. För att utveckla ett didaktiskt språk i relation till undervisningen, 
                                                        
5 	  Gymnasiegemensamma	   ämnen	   för	   samtliga	   gymnasieprogram	   är:	   svenska	   eller	  
svenska	   som	   andraspråk,	   engelska,	   historia,	   matematik,	   naturkunskap,	   religionskun-‐
skap,	  samhällskunskap	  samt	  idrott	  och	  hälsa.	  
6	  Programgemensamma	  ämnen	  på	  estetiska	  programmet:	  estetisk	  kommunikation	  samt	  
konst	  och	  kultur.	  
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vid val av relevant innehåll och bedömning av innehållet som undervisning-
en syftar till att utveckla i form av förmågor, så krävs en artikulering av det 
förväntade kunnandet. 
 
Jag har nedan valt att lyfta fram ett par exempel på skrivningar i kunskaps-
kraven (i kursen scenisk gestaltning 1) som kan relateras till ett skådespe-
lande gestaltande arbete inom teaterämnet. I skrivningar i ämnes- och kurs-
planer finns även formuleringar kring utvecklandet av förmågor i att analy-
sera och reflektera, färdigheter i att använda scenografi, mask och kostym 
samt ljud och ljus och kunskaper om regi exempelvis. Alla de färdigheter, 
förmågor och kunskaper som skrivs fram samverkar naturligtvis. Men jag 
fokuserar här på en skådespelares gestaltande förmåga eftersom det är den 
gestaltande förmågan som är föremål för avhandlingens frågor. Styrdoku-
menten stakar ut en väg, ett syfte vartåt utbildningen bör sträva. I dagens 
kursplaner på gymnasiet finns det skrivningar i ämnets syfte som avser att på 
ett mer klargörande sätt (i förhållande till tidigare kursplaner) uttrycka speci-
fika färdigheter och förmågor. Betygskriterierna (kunskapskraven) är från 
och med GY11 (Gymnasieskola 2011, reform som gäller från och med läså-
ret 2011/2012) formulerade på liknande sätt i alla ämnen inom gymnasiet, 
som ett sätt att skapa ett enhetligt system.7 Vissa ord (beskrivna som värde-
ord, se fotnot 7) återkommer i betygskriterierna i syfte att på ett kvalitativt 
vis försöka beskriva olika betygsnivåer (fetstil i skrivningarna): 

Betyget E 
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och 
rösten. 
Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper. 
[---] samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av 
teaterns uttrycksmedel. 

 
     Betyget C 

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rös-
ten. 
Eleven samarbetar även med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper. 
[---] samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av 
teaterns uttrycksmedel. 

                                                        
7	  ”I kunskapskraven används ett begränsat antal värdeord som används i flera ämnen. Ord får 
till stor del sin betydelse i de sammanhang de används och det är därför inte möjligt att göra 
generella definitioner. I kommentarmaterialen till kursplanerna finns en översiktlig redogö-
relse för hur värdeorden används. Skolverket har även tagit fram kommentarmaterial till 
kunskapskraven i några ämnen. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse 
för hur kunskapskraven är konstruerade. Det utgår från verksamma lärares bedömningar av 
autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedöm-
ningsaspekter utifrån värdeorden” (Skolverket u.å. b, Betygssättning, stycke 19).  
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     Betyget A 

Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten. 
Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrup-
per. 
[---] samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda flera av tea-
terns uttrycksmedel. 

 
Det ovan formulerade ska uttrycka elevers kunnighet i ämnet, men vad skil-
jer ett enkelt uttryck från ett komplext? Vad skiljer några från flera? Skillna-
den mellan viss säkerhet och säkerhet? Man kan hävda att läraren ser när det 
sker, utifrån sin tidigare erfarenhet och professionalitet, men ska man under-
visa och återkoppla till eleverna vad de behöver utveckla för att nå exempel-
vis ett komplext uttryck så behöver det dels artikuleras, dels exemplifieras. 
Lärare förväntas kunna kommunicera kring kunskaper och kunnande som 
undervisningen utvecklar samt hur eleven ligger till i relation till kunskaps-
kravet. Detta ska ske genom utvecklingssamtal, skriftliga och muntliga om-
dömen men även som del av undervisningen och återkoppling i undervis-
ning. För att förstå vad det innebär att kunna utveckla en färdighet eller en 
förmåga så behöver innebörden i förmågan specificeras. Vad innebär det till 
exempel att utveckla förmågan att kunna samarbeta?  Hur kan det verbali-
seras och specificeras i syfte att göra det mer kommunicerbart i undervis-
ningen? Vad är det man kan när man kan samarbeta? Detta är exempel på 
frågor som blir nödvändiga för läraren att ställa och försöka svara på. I äm-
nesplanen för ämnet teater under Syfte står följande (min markerade fetstil 
och kursiv): 

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska 
därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns 
olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Meto-
der för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys 
och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmåga att uppleva olika teaterformer (Skolverket, u.å. c, Ämnets syfte, 
stycke 3). 

 
Centralt är gestaltning och kommunikation och de metoder som betonas är 
övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning.  
 
Att ta sig direkt från en gymnasieutbildning in på en teaterhögskola är säll-
synt, med ett stort antal sökande per utbildningsplats är konkurrensen sten-
hård. Det vanligaste är, om eleven väljer att fortsätta den konstnärliga banan, 
att utbilda sig på en förberedande skådespelarutbildning, för det mesta på 
folkhögskolenivå. Järleby (2003) beskriver hur synen på de antagningsprov 
som teaterhögskolorna använder vid intagningen av nya studenter har för-
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ändrats från att handla om förberedande av text till att även innefatta impro-
visationer samt röst- och rörelseprov i grupp. Liknande prov används vid 
antagningar till folkhögskolor, beroende på utbildningens inriktning. Även 
om antagningsproven förändrats så är det vanligt att ett prov som innebär att 
förbereda en text på max 3 minuter utgör den första gallringen till de utbild-
ningar som har ett högt söktryck. Det handlar inte om att recitera en text utan 
ett praktiskt gestaltande arbete är karakteristiskt för provet. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att alla teaterelever på gymnasiet inte har sik-
tet inställt på att bli skådespelare. Vissa elever är, eller blir under gymnasiet-
iden, mer intresserade av regissörens, scenografens, dramaturgens, kostymö-
rens, maskörens eller perukmakarens arbete. Arbetet vid en teater är mång-
facetterat och innefattar även personal som arbetar med ljud- och ljusteknik, 
produktion och marknadsföring. Därtill finns elever som är eller blir mer 
intresserade av ett pedagogiskt arbete. Här finns yrkesutbildningar som kan 
leda till dramapedagog-, teaterpedagog- eller teaterlärarexamen. Den här 
avhandlingen behandlar och avgränsas till det som i ämnets syfte beskrivs 
som elevers gestaltande förmåga, där en skådespelande förmåga är utgångs-
punkt. Som jag tidigare har nämnt så innefattar en gestaltande förmåga även 
arbete med scenografi, mask, kostym, ljud och ljus. De delarna av en gestal-
tande förmåga behandlas inte i den här avhandlingen. 

Varför teater som skolämne på gymnasiet? 
Man kan ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget skall ha teater som ämne 
på gymnasiet. Eftersom det är hård konkurrens och svårt att komma in på en 
professionell konstnärlig bana så kan det verka irrelevant att utbilda elever i 
teater på gymnasienivå. Moderaterna gjorde ett utspel (hösten 2012) om att 
de 8 % av eleverna som väljer estetiska programmet är för många med tanke 
på efterfrågan på arbetsmarknaden (Stiernstedt 2012). Antalet elever på este-
tiska programmet bör enligt den nuvarande regeringen minskas då antalet 
studieplatser inte svarar till arbetsmarknadens efterfrågan. Men syftet med 
utbildningen på gymnasienivå är inte och har aldrig varit att eleverna ska bli 
yrkesutbildade skådespelare, dansare, musiker eller bildkonstnärer. Däremot 
studieförberedda för att kunna söka vidare, dels inom konstnärlig vidareut-
bildning, dels andra utbildningar inom universitet, högskola och folkhögs-
kola. Eleverna läser samma kärna av gymnasiegemensamma ämnen som alla 
andra elever vid nationella program. De blir alltså behöriga att söka många 
olika akademiska utbildningar förutom att bli förberedda för att söka konst-
närliga utbildningar. Dessutom och inte minst, teaterkunnandet är även en 
fråga om bildning, vilket jag återkommer till.  
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Det är inte första gången estetiska programmet varit i blåsväder. Gymnasie-
utredningen 2008: ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola” ledde 
till förslaget att estetiska programmet skulle slås samman med den humanist-
iska utbildningen till ett gemensamt program för estetik och humaniora 
(SOU 2008:27). Utredarens motivering för att lägga ner det estetiska pro-
grammet var att det hade en otydlig identitet. Argumentet var bland annat att 
det både hade yrkesprofil och räknades som studieförberedande. Nu blev det 
inte så, utan 2009 beslutade regeringen att behålla programmet som enskilt 
program (Curman 2009). I en utvärdering gjord av Lundahl (1998) beskrivs 
det estetiska programmet som främst ett praktiskt program med teoretiskt 
underskott. Man kan ana en värdering och åtskillnad mellan praktiska och 
teoretiska kunskaper. Det kan ha bidragit till att teaterteori blivit en obligato-
risk kurs i den nya gymnasieskolan. Kanske som ett svar på att försöka bli 
mer tydligt identifierat som ett studieförberedande program (jfr Lilliedahl 
2013; Lindgren 2006).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att när teater blir ett skolämne så uppstår krav 
på artikulering. Det finns förväntningar på läraren att artikulera innehåll, 
kunskapskrav och förväntade studieresultat i undervisningen utifrån skriv-
ningar i styrdokumenten, samt vid återkoppling och bedömning. Man kan 
ana en förskjutning av kunskapstraditionen, som tidigare varit i huvudsak 
praktisk, till en teoretisering där en artikulering av kunnandet förväntas.  

Att arbeta med att öva och skapa i skolan 
I ämnets syfte beskrivs övning, skapande, presentation, upplevelse samt 
analys och tolkning som metoder för att utveckla förmågan att gestalta. I 
avhandlingen undersöker jag främst övandet och skapandet. Presentationen 
kan vara en redovisning inför klasskamrater och/eller lärare eller en före-
ställning inför en offentlig publik. Avhandlingen undersöker inte presentat-
ionen i sig utan snarare undervisningen som föregår presentationen. Den 
upplevelse som skrivs fram som metod i ämnesplanen är elevens upplevelse 
av olika teaterformer vilket kan innefatta att både få se och få pröva att ar-
beta med olika teaterformer. Upplevelsen av att se och arbeta med olika 
teaterformer är föremål för analys och tolkning. 
  
När man övar och skapar inom teaterämnet, vad är det för innehåll som 
undervisningen består av?  
 
Övandet innefattar sällan ett innehåll som kan kopplas till ett specifikt läro-
medel vilket är vanligt i andra skolämnena såsom matematik och språk. 
Även om övningarna som läraren väljer att arbeta med finns beskrivna i 
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böcker så är det snarare lärarens egen erfarenhet av övandet som utgör inne-
hållet i undervisningen. Läraren står sällan och läser i en lärobok hur öv-
ningen ska gå till utan i regel handlar det om hur den här läraren själv har 
arbetat med övningen. Övningen är lagrad i lärarens kropp, den bärs i krop-
pen. Det som kännetecknar övandet till skillnad från skapandet är att övan-
det sällan bryts och korrigeras. Jag utgår nu från erfarenheter av min egen 
undervisning, från att själv ha varit student i skådespelarutbildning och på 
workshops samt utifrån att ha följt andra lärares undervisning på gymnasie-
nivå. Jag talar om ett övande som sker i grupp, samarbetsövningar, improvi-
sationsövningar och koncentrationsövningar exempelvis. Ett övande kan 
också innebära att träna sin röst och kropp då övandet kan ske mer på indi-
vidnivå. Övandet i grupp är som sagt, oftast fredat från lärarens ingripande, 
eleverna tillåts öva och pröva och det finns en känsla av att allt är tillåtet, det 
finns inga (uttalade) rätt eller fel. Däremot är det vanligt att läraren hanterar 
undervisningen som en coach (Spolin 1999). Läraren håller sig utanför öv-
ningarna (”står på sidlinjen” ibid., s. 28f) och kommer med nya förutsätt-
ningar eller uppmaningar som är av generell karaktär. Det är sällan läraren 
går in på individnivå i övandet, även om det som läraren ser utifrån, som 
sker i elevernas kroppar kan ge upphov till att läraren kommer med nya för-
utsättningar, instruktioner eller påminnelser om vad övandet syftar till. 
Framför allt har övandet karaktär av och förutsätter ett eget undersökande 
arbete hos eleverna. Övande i grupp används ibland som uppvärmning inför 
exempelvis ett repetitionsarbete men även som övande i syfte att utveckla 
förmågor som samarbete, koncentration, tillit, initiativ, fokus och ansvar, 
kanske främst i början av utbildningen. Förmågor som senare kan vara till 
hjälp vid skapande av material. Med material menar jag en improvisation, 
gestaltande av en text eller gestaltande utan en text. Texten kan vara ett 
pjäsmanus, eller delar av en pjäs, en dikt, en prosatext eller en text som ele-
ven har skrivit själv.  
 
Skapandet handlar om att levandegöra ett material som kan kommuniceras, 
vare sig det tar utgångspunkt i en skriven text, ett tema eller en idé. I skap-
andet går läraren ofta i dialog med eleven, på individnivå, för att gemensamt 
undersöka lösningar som fungerar sceniskt. Det betyder inte att läraren leve-
rerar svaret utan kommer med nya idéer och förslag på hur en annan typ av 
gestaltning kan prövas, eller ställer frågor som ger eleven möjligheter att 
komma med egna förslag. Frågan är hur läraren kan kommunicera och arti-
kulera vari det eftersträvansvärda kunnandet egentligen består. I övandet ser 
läraren när eleverna undersöker och prövar, och kan komma med generella 
inspel om vad som saknas i gestaltandet.  
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Kan man som lärare göra övandet mer begripligt för eleverna? Lärare som 
ingår i en av studierna har uttryckt problemet utifrån sin egen upplevelse 
som elever i termer av: ”Ja, så gjorde vi övningen igen, varje gång, som 
uppvärmning under tre år och jag förstod aldrig varför vi gjorde den”. Jag är 
intresserad av hur det som verkar vara ett glapp mellan övande och skapande 
kan överbryggas och hur övandet kan vara en hjälp i skapandet på väg mot 
presentationen. Men det kan i sin tur krocka med föreställningar om att ele-
verna ska tillåtas öva och skapa fritt. 

Att skapa fritt eller med hjälp av stöttning 
Det finns inga svenska studier som undersöker ämnesspecifikt kunnande i 
ämnet teater på gymnasienivå. Det finns studier inom andra estetiska ämnen, 
främst inom grundskolan, där uppfattningar om ett fritt övande och skapande 
framkommer och där det finns vissa tendenser att se estetiska ämnen främst 
som en lustfylld aktivitet (Lindgren 2006, Skolinspektionen 2011). Konse-
kvensen av det blir att det är otydligt vad man egentligen lär sig och vilka 
ämnesspecifika kunskaper som utvecklas inom ramen för en estetisk under-
visning. En följd av det kan bli att de estetiska ämnena enbart får agera 
”hjälpgummor” till andra ämnen (Lindgren 2013; Mathiasson 2004; Reistad 
2010). 
 
Hornbrook (1991) hävdar att teater, på samma sätt som andra konstarter, har 
sina rötter i ett rationellt, socialt beteende och han vill tona ner de psykolo-
giska aspekterna såsom att det existerar kreativa och estetiska sidor hos var 
och en som bara behöver näras för att blomstra. Han tar avstånd från synsät-
tet att man inte ska inverka på elevers kreativitet utan låta dem skapa helt 
intuitivt från sin egen känsla av vad som är rätt. Idag finns alla möjligheter 
att göra elever medskapande och delaktiga i en skapande process. Begrepp 
som performance och devising (Bicât & Baldwin 2002; Govan, Nicholson & 
Normington 2007; Heddon & Milling 2006; Lamden 2000; Mermikides & 
Smart 2010; Neelands & Dobson 2008; Oddey 1994) där ett kollaborativt 
skapande sätts i fokus används flitigt inom olika former av teaterutbildning.  
 
Även på svenska använder man de engelska orden devising och perfor-
mance. Det är metoder för att arbeta fram en föreställning där skådespelare 
och annan konstnärlig personal är delaktiga i att skapa material. Man kan ha 
en text, sång, dikt eller eget skrivet material som utgångspunkt för arbetet, 
men det kan resultera i en ordlös scen som är ackompanjerad av musik eller 
en akrobatisk sekvens som uttrycker innehållet i en dikt. Man kan blanda till 
exempel text, musik och rörelse. Även om improvisation kan användas för 



31 

att skapa ett material så är slutprodukten en föreställning med fastlagda sce-
nerier liknande en traditionell teaterproduktion baserat på ett skrivet manus.   
 
Det är ett arbetssätt som gör elever delaktiga och medskapande i produktion-
en. Det ger möjlighet att bemyndiga och ge makt åt eleverna att vara med 
och bestämma vad det är de vill berätta. Men det betyder inte att man behö-
ver låta eleverna sväva fritt i ett tomt rum där allt är tillåtet och möjligt. Det 
ska vara tillåtet och möjligt att pröva, men lärarens erfarenhet och kunnande 
är också viktiga i skapandeprocessen. Om det inte finns något att pröva sina 
tankar, idéer och gestaltningar mot kan kreativiteten snart urlakas och det 
enda som blir kvar är det tomma rummet. Hornbrook (1998) kritiserar vissa 
former av devising, the devised improvisation där eleverna blir lämnade vind 
för våg att improvisera fritt, i bästa fall utifrån ett tema. Hornbrook menar att 
det arbetssättet ligger långt ifrån teater som arbetsform, att varken ha manus, 
dramaturg, regissör eller scenograf involverade utan att alla gör allt. Och 
kanske värst av allt, utifrån Hornbrooks resonemang, är att det är elever utan 
tidigare erfarenhet av drama eller teater som får så omfattande uppgifter att 
lösa.  
 
Man kan fråga sig vad det egentligen är som sätter igång en elevs kreativitet 
och skapande? Bailin (1998) diskuterar hur kunskaper och färdigheter i tea-
terämnet (skills and knowledge of specific disciplines) är en förutsättning för 
att kunna vara kreativ och innovativ. Bailin ifrågasätter kreativitet som en i 
huvudsak fri aktivitet och menar att vissa drama- och teaterlärare arbetar 
utifrån en romantisk bild av fritt skapande, exempelvis med att improvisera, 
utan några ramar eller regler att förhålla sig till. Det finns då risk för ett re-
producerande arbete, inte sällan utifrån elevers egna referensramar där tv-
serier och såpoperor sätter normen och begränsar eleverna till en realistisk 
framställning, istället för ett kreativt och nyskapande arbete.  
 
Ska man arbeta med devising så förutsätter det att eleverna får undervisning 
i teaterns olika uttryck och arbetsområden. Den form av devising som jag 
själv har kännedom om är ett strukturerat arbetssätt, inte sällan utifrån ett 
givet material; en pjäs, en sång, en dikt, en novell eller eget skrivet material. 
Utifrån det grundmaterialet kan sedan nytt material skapas och prövas. Men 
det förutsätter en arbetsledare som kan ta det övergripande ansvaret, även 
om delar av processen sker exempelvis som improvisationer. Det kräver 
dessutom att eleverna har blivit undervisade i olika teaterfärdigheter, tekni-
ker och metoder och fått viss kunskap om olika uttrycksmedel för att kunna 
skapa material.  
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Nicholson och Taylor (1998) lyfter upp performance som arbetssätt inom 
skolan som möjliggör elevernas delaktighet i att skapa material. Metoden 
uppmuntrar till att utveckla ett eget konstnärligt uttryck och undvika att 
hamna i reproducerande av en viss genre. Men som påpekats tidigare, det 
krävs undervisning i hantverket för att sedan kunna skapa material och vara 
delaktig i en föreställningsprocess på ett givande och lärorikt sätt; och dessu-
tom en medveten stöttning av läraren.8 Att arbeta som lärare med skapande 
arbete förutsätter ramar, regler och omdömen.  
 
Min utgångspunkt är att läraren ständigt värderar det arbete som pågår, sna-
rare handlar mina frågor ifall eleverna ska få tillgång till ”den dolda bedöm-
ningen”9 eller inte. Lärarens kunnande kan bli en tillgång för att komma med 
relevanta omdömen av gestaltningen som en förutsättning för ett kreativt 
arbete: 

Let us look, for example, at the idea that creative thinking involves the sus-
pension of judgement. I would argue that judgement is very much involved 
throughout the process of creating, that one evaluates all the time, and that, 
indeed, one must. The initial recognition of a problem as a problem, or identi-
fication of an area of exploration, is very much a product of judgement, as is 
the determining of a general direction for solution or way of proceeding. It is 
because one has expertise in an area and is immersed in its intricacies that one 
develops the judgment that makes it possible to see certain phenomena as in 
need of explanation or certain directions of exploration as viable (Bailin 1998, 
s. 41). 

 
Det är i den kreativa processen läraren gör både pedagogiska och estetiska 
värderingar, val, omdömen och bedömningar, vilka kan vara mer eller 
mindre explicita. Utmaningen ligger i att försöka artikulera grunden för de 
val, omdömen, värderingar och bedömningar som av nödvändighet sker i en 
didaktisk praktik. För att kunna göra det behöver man ta reda på och under-
söka vad det ämnesspecifika kunnandet innebär inom ett visst ämne.  

Ämnesspecifika förmågor och bildning 
I förarbetet till de tidigare läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94: Skola för bild-
ning (SOU 1992:94), vidgades kunskapsbegreppet från att tidigare ha be-
gränsats till formella kunskaper till att också omfatta färdighets- och förtro-
genhetskunskap. De så kallade fyra f:en bestående av fakta, förståelse, fär-
dighet och förtrogenhet beskriver olika aspekter av kunskap, eller kunskaps-
                                                        
8	  Jfr	  Vygotskij	  1978	  (begreppet:	  zone	  of	  proximal	  development).	  
9	  	  Jfr	  	  ”Den	  dolda	  läroplanen”	  Broady	  1981,	  Jackson	  1968	  och	  Snyder	  1973.	  
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former inom ett ämne. Ett vidgat kunskapsbegrepp gav möjlighet att komma 
ifrån dikotomin mellan praktiska och teoretiska ämnen. Alla ämnen innehål-
ler såväl teoretiska som praktiska kunskapsformer (Carlgren 2011a). Dessu-
tom en möjlighet att erkänna en personbunden, specifik, kontextuell, kropps-
lig kunskap som komplement till en formaliserad, formulerad, generell kun-
skap, ofta beskriven i och genom böcker och läromedel. Att betona kun-
nande istället för kunskap följer tankegången att kunnandet är uttryck för 
särskilda sätt att erfara världen, för en relation till världen, till skillnad från 
en teknisk rationalitet där kunskaper är något som tillämpas. Kunskap är 
enligt en rationalistisk syn något man har (mer eller mindre av). Att istället 
framhålla kunnandet som relationellt öppnar för diskussionen att det inte 
handlar om att lära sig mer utan att utveckla ett mer differentierat erfarande. 
Det är ett erfarande som förutsätter handlingar i praktiken, i en specifik 
verksamhet eller praxis.  
 
Enligt Hirsts bildningsideal (liberal education) blir det viktigt att identifiera 
ämnesspecifika förmågor som eleven kan bära med sig till andra samman-
hang (lära för livet), till skillnad från en mer instrumentell undervisning. 
Hirst (1974) skriver fram olika kunskapsformer som han menar svarar mot 
ett bildningsideal där matematik, naturvetenskap, humaniora (knowledge of 
persons), litteratur och konst, religion, filosofi samt moralisk kunskap om-
fattar olika forms of knowledge, olika kunskapsformer. Det som Hirst poäng-
terar är att tillägnandet av kunskap inom varje kunskapsform betyder be-
härskande av i verksamheten sammanhängande begrepp och av särskilda 
kriterier för vad som är sant eller giltigt i relation till dessa begrepp. Hirst 
kritiserar Blooms taxonomi som lanserades 1956 och som beskriver lärande 
som en stegvis utveckling från fakta, förståelse, tillämpning, analys, syntes 
och utvärdering, i den ordningen. Istället för att se lärande som en stegvis 
utveckling presenterade Hirst en alternativ metafor, eller liknelse, i form av 
att se kunskapsutveckling som ett landskap. Här beskrivet av Carlgren 
(2009): 

Först har man ganska ytliga, fragmentariska och oprecisa intryck av diffusa 
helheter. Man anar mer än tydligt urskiljer olika delar. Efterhand lär man sig 
urskilja fler och fler nyanser, förstå hur de olika delarna hänger ihop liksom 
att orientera sig i landskapet. Förståelsen strukturerar faktakunskaperna och 
struktureras i sin tur av färdigheter och förtrogenhet (som i sin tur bestäms av 
de aktiviteter man är indragen i) (Carlgren ibid., s. 27). 

 
Hirst kritiserar hur Blooms taxonomi klassificerar läroplansmålen på ett 
generellt plan, som att analys i ett ämne skulle vara detsamma i ett annat. 
Hirsts poäng är att man måste uppmärksamma och undersöka vad exempel-
vis det ämnesspecifika analyserandet innebär för varje ämne. Först då kan 
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man börja tala om transfer, det vill säga att man kan ta med kunskaper och 
kunnande från ett ämne till ett annat.  
 
I syfte att utveckla bildning (i lära för livet - mening) måste läroplanen och 
undervisningen ge utrymme för alla olika kunskapsformer. Inte genom att 
eleverna tillägnar sig mer stoff utan genom att de får tillfälle att utveckla 
särskilda sätt att kunna, som Carlgren beskriver det nedan, ways of knowing: 

So, the rethinking of curriculum planning means planning for the knowledge 
formation processes to take place – not as processes for acquiring subject mat-
ter but as processes for formation of certain qualities and ways of knowing. 
But – which are those qualities and ways of knowing that should be planned 
for? (Carlgren 2007, s. 92). 

 
För det krävs att man undersöker vilka särskilda kvaliteter ett ämne består 
av, vad det innebär att kunna något inom just det här ämnet. Det blir en för-
utsättning för att planera undervisning som ger eleverna möjligheter att er-
fara särskilda sätt att se, göra och vara i världen. Varje kunskapsform har 
sina symboler, sin språkform eller sitt språkspel för att tala med Wittgenstein 
(se utförligare diskussion i kapitlet om tyst kunskap). Det är centralt att få 
tillfälle i sin utbildning att pröva och utvecklas i och genom de olika kun-
skapsformerna som ger möjligheter att utvecklas inom skilda områden eller 
ämnen och få tillgång till specifika förmågor, vilket i bästa fall kan leda till 
att genom utbildning utveckla bildning. 
 
Delar av läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) 
finns som särtryck, Bildning och kunskap (1994), vilket används inom 
grund- och gymnasieskola som underlag för diskussioner om kunskap och 
bildning. När gymnasieskolorna fick nya ämnes- och kursplaner, samt nya 
betygskriterier 2011, valde man att behålla Bildning och kunskap som kom-
mentar- och diskussionsmaterial för lärare och skolledare att resonera kring 
kunskaps- lärande- och bildningsfrågor i relation till styrdokumenten10.  
 
I dagens diskussion om skolan, främst i media, kan man lätt få en bild av att 
syftet med utbildning och undervisning är det resultat som kan mätas i slutet 
av kurser, i förbindelse med nationella prov och i de stora globala kun-
                                                        
10	  Skolverket	  beskriver	  syftet	  med	  texterna,	  samlade	  i	  särtrycket:	  “Syftet	  är	  att	  texterna	  
ska	   kunna	   vara	  utgångspunkt	   för	   en	  diskussion	   i	   skolan	  om	  kunskap	  och	   lärande,	   om	  
bildning	   och	   skolans	   uppgifter.	   De	   texter	   som	   här	   presenteras	   utgör	   underlag	   för	   re-‐
flektion	   och	   diskussion.	   Att	   svara	   på	   frågan	   om	   vad	   som	   är	   viktig	   kunskap	   idag	   och	   i	  
framtiden	  och	  hur	  skolans	  arbete	  ska	  utformas	  är	  en	  ständigt	  pågående	  process	  där	  alla	  
som	  arbetar	  i	  skolan	  deltar”	  (Skolverket	  u.å.	  d,	  Sammanfattning	  2,	  stycke	  1)	  	  
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skapsmätningarna som TIMSS och PISA. Liedman skildrar i sin bok Hets – 
en bok om skolan (2011) en skola (och ett samhälle) som ägnar sig åt att 
mäta meningslösheter istället för att låta lärare undervisa och elever utveck-
las till kunniga, kritiskt tänkande människor beredda att möta yrkesliv, sam-
hällsliv och inte minst ett fungerande privatliv. Det paradoxala blir att sam-
tidigt som styrdokumenten för grund- och gymnasieskolor poängterar bety-
delsen av utvecklandet av olika förmågor, färdigheter och kunskaper som 
mål för undervisningen, så betonar politiker och media kravet på mätbarhet 
för att kunna jämföra skolor och länder i de stora internationella mätningar-
na. Liedman beskriver det som pseudokvantiteter; att vi översätter kvaliteter 
med mätbara kvantiteter. Det som inte kan mätas görs ändå mätbart. Lied-
mans alternativ till det förenklat mätbara är kvalitet som kännetecknas och 
beskrivs med goda omdömen, men sådana omdömen ”kostar tid och möda” 
(s.150). Om lärare ska kunna arbeta med goda omdömen istället för att ris-
kera att mäta pseudokvantiteter så behövs tid och utrymme, men framför allt 
möjligheter att utveckla ett gemensamt ämnesdidaktiskt språk utifrån ämnes-
specifika, kvalitativa aspekter kännetecknande för varje ämne. I ett fysiskt 
och praktikgrundat ämne som teater är det en utmaning att också formulera 
de kroppsliga kunskapsdimensionerna. 

Teater som bildning  
Kunskapen sitter i kroppen. Som barn har vi naturligt lärt oss olika saker i 
och genom kroppen. Vi har smakat på stenar, bränt oss på elden, grimaserat 
oss till skratt och gurglat oss in i språket. Som ungdom och vuxen behöver 
vi påminnas om och vidareutveckla de förmågor som har en fysisk och prak-
tisk dimension. I kapitel 5, tyst kunskap, beskriver jag hur all kunskap har en 
kroppslig dimension. Jag menar att de estetiska ämnena har en mer påtaglig 
kroppslig dimension, dels genom att man lär sig genom kroppen, vilket är 
gemensamt med andra ämnen, dels genom att kunnandet också delvis redo-
visas fysiskt. Eleven visar i och genom sin kropp att hen kan någonting. Det 
kan krocka med en propositionell form av kunskap som oftast redovisas 
genom att man skriver, samtalar, gör beräkningar eller håller ett föredrag.  
 
Kunskap kan (re)presenteras på olika sätt (Eisner 1996). I text, tal och be-
räkningar. I färg, dikt och musik. Det är särskilda sätt att uttrycka kunskap 
utifrån olika kunskapstraditioner och kunskapsformer. Men det finns många 
kvaliteter för vilka man inte har något språk. Eisner tar som ett exempel 
användningen av metaforer inom estetiska ämnen som beskrivning av ett 
kunnande som inte så enkelt låter sig fångas. Men metaforerna används inte 
bara inom de estetiska ämnena utan överlag i språket (jfr Lakoff & Johnson 
1980). Utmärkande för en teaterpraktik är att metaforerna används som ar-
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betsmetod för exempelvis skådespelare11 (jfr Johansson 2012). Eisners poäng 
är att vidga kognitionsbegreppet till att även innefatta känsla och förstå att 
människor lär på olika sätt utifrån sina tidigare erfarenheter. Bildning inom 
de estetiska ämnena är av nödvändighet förbundet med kroppen och den 
praktiska kunskapens natur. Coelho Ahndoril (2005) menar att teater, ge-
staltning och bildning har mycket gemensamt: 

Den största likheten ligger kanske i att det i båda fallen handlar om att värde-
sätta och ta del av andras erfarenheter och andras formuleringar kring dessa 
erfarenheter. Och genom att föreställa sig eller ikläda sig en mängd möjliga 
situationer och perspektiv skulle man kunna säga att det i teaterformen finns 
en inneboende gestaltning av det bildande i sig (Coelho Ahndoril 2005, s. 29).  

 
Erfarenheterna samlas och uttrycks i kroppen och för oss som arbetar med 
teater är det så självklart att man stundtals glömmer bort det. Därför är det 
viktigt att påminna om och försöka visa hur gestaltning och kunnande i tea-
ter är förbundet med det kroppsliga. Kunnandet är inte statiskt utan är i ett 
varande, i en pågående kunskapsprocess. Om man kan undersöka, beskriva 
och på ett begripligt sätt gestalta och redovisa hur kunnandet utvecklas så 
skulle de estetiska ämnena sannolikt ha en mer självklart plats inom all ut-
bildning. Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) diskuterar hur den 
svenska skolan på ett kreativt, meningsfullt och för elever och lärare utveck-
lande sätt skulle kunna ta hjälp av estetiken och skapa en skola som omvär-
derar kunskapsbegreppet. Men det är erfarandet12 i kroppen (känslorna, fan-
tasin, inlevelseförmågan som Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius speci-
ellt lyfter fram) som är grunden för kunskapandet. Argumenten för att de 
estetiska ämnena ska få mer utrymme i skolan är goda men frågan är på 

                                                        
11	  För	  att	  hitta	  en	  figurs	  rörelsemönster	  kan	  det	  eventuellt	  hjälpa	  att	  pröva	  en	  metafor:	  
Hen	  rör	  sig	  som	  en	  katt.	  Vilket	  inte	  behöver	  betyda	  att	  man	  gestaltar	  en	  katt,	  men	  rollfi-‐
guren	  kanske	  rör	  sig	  som	  en	  katt	  i	  en	  viss	  situation.	  (Man	  kan	  föreställa	  sig	  en	  situation	  
när	   en	   rollfigur	   behöver	   smyga	   genom	   ett	   rum	   där	   det	   sitter	   en	   beväpnad	  mördare).	  
Men	  hur	  man	  rör	   sig	   som	  en	  katt	   finns	  det	   ingen	  beskrivning	  eller	   facit	  på.	  Det	  måste	  
man	  tolka	  och	  uttrycka	  i	  sin	  egen	  kropp	  utifrån	  sina	  erfarenheter	  och	  inre	  bilder	  av	  hur	  
en	  katt	  rör	  sig.	  Man	  kan	  också	  ta	  hjälp	  av	  yttre	  bilder	  på	  olika	  katter	  (det	  är	  skillnad	  på	  
en	   bondkatts	   och	   en	   siameskatts	   gestalt	   och	   rörelser).	  Man	   kan	   också	   studera	   hur	   en	  
verklig	  katt	  rör	  sig.	  
12	  Erfarandet	   betonas	   även	   i	   en	   norsk	   antologi	   där	   lärarutbildare	   och	   forskare	   bidrar	  
med	  texter	  om	  teater	  och	  bildning.	  ”Teater	  som	  danning”	  (Rasmussen,	  Eriksson	  &	  Heg-‐
gestad	  2013).	  Författarna	  använder	  danning	  istället	  för	  dannelse	  och	  markerar	  på	  så	  sätt	  
bildning	  som	  något	  pågående	  och	  oavslutat.	   	  De	  flesta	  kapitelbidragen	  förhåller	  sig	  och	  
hänvisar	  till	  den	  estetiske	  erfaring	  vilken	  beskrivs	  som	  relationell	  och	  reflexiv.	  Den	  este-‐
tiska	  erfarenheten	  beskrivs	  som	  en	  form	  för	  handlingskunskap	  där	  produktion,	  recept-‐
ion/perception	  och	  respons	  är	  centralt.	  Erfarenheten	  pågår	  och	  utvecklas	   i	  görandet,	   i	  
kroppen.	  
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vilka villkor ämnena flyttar in i skolan? Om man vill hävda att en estetisk 
lärprocess ser annorlunda ut än andra lärprocesser så behövs argument för 
det. Då krävs det bland annat en artikulering av den kroppsliga kunskapen. 
Men det finns samtidigt en oro för att en artikulering kan förstöra något av 
konstens särart som måste hanteras. Coelho Ahndoril (2005) beskriver hur 
det inom teaterfältet finns rädslor för en intellektualisering av konsten: 

Trots att skådespelaryrket ställer stora krav på empatisk beredskap, på inle-
velse och godtagande av nya och ibland oväntade villkor, existerar det 
dessvärre ofta en rädsla för bildning inom teatern. Jag tror detta kommer av en 
gammal föreställning om att intellektet står i ett slags motsatsförhållande till 
känslan, där den senare blir hämmad om det förra dominerar för starkt. Och 
eftersom känslan är skådespelarens viktigaste, och hemligaste instrument, är 
det ju inte svårförståeligt att hon eller han försöker skydda sitt verktyg (Co-
elho Ahndoril 2005, s. 39). 

 
Det citatet uttrycker, tyder på att även inom skådespelaryrket finns en risk att 
upprätthålla dikotomin kroppen som separerad från tanken, det praktiska och 
teoretiska som motsatta kunskapstraditioner. Om man ska bryta den dikoto-
min behöver man förstå hur alla ämnen utvecklar både praktiska och teore-
tiska kunskaper och att det inte behöver vara en motsättning. 
 
Att påminna om och betona bildningsfrågan i förhållande till teater som 
ämne på gymnasieskolan fyller två olika syften. Det ena är att markera den 
bildande aspekten av ämnet där en kroppslig kultur kan komplettera den 
skriftliga, vilket på sikt kan upplösa åtskillnaden mellan praktisk och teore-
tisk kunskap; att tänka och känna i sin kropp i handling. Om man tar konsten 
på allvar så utvecklas bildande aspekter av kunskap. Det andra är att även 
formande aspekter utvecklas (Liedman u.å). Det vill säga man formas till 
den man är genom att möta ett ämnesspecifikt innehåll i undervisningen. 
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3 Problem, syfte och avgränsning 

Problem och syfte 
Den bild av skolämnet teater som presenteras i föregående kapitel visar på 
ett antal problemområden. Vissa av problemen är självupplevda i mitt arbete 
som teaterlärare inom gymnasieskolan. Problemen utgör mina egna drivkraf-
ter och motiv för att genomföra de studier som ingår i avhandlingen. 
 
Teater som undervisningspraktik har rötter i en mästar-lärling tradition. Nya 
skådespelare lärde sig tidigare yrket i verksamheten (exempelvis på Drama-
tens elevskola). Det var en praktik som kännetecknades av en till stora delar 
tyst kunskapstradering. När teater flyttar in som ämne i en skolkontext upp-
står det krav på ett explicitgörande, av åtminstone delar av kunskaperna, och 
en artikulering kring innehåll i undervisningen samt i relation till återkopp-
ling och bedömning. Den didaktiska transpositionen (Chevallard 2005) in-
nebär att kunskap och kunnande inom den förebildliga praktiken anpassas 
och förändras. De två läroplansreformer som genomförts i Sverige i början 
på 1990-och 2010-talen har inneburit en förflyttning mot att betona utveck-
landet av förmågor, som ett led i en bildningstanke. Det innebär en utmaning 
för lärare att kunna formulera och artikulera vari det ämnesspecifika kun-
nandet består.  
 
Avhandlingens fokus är att utveckla beskrivningar och artikuleringar av det 
kunnande som visar sig i gestaltning. I teaterämnets syfte skrivs en gestal-
tande förmåga fram som central. Genom att artikulera delar av vari en sådan 
förmåga består kan lärare och elever kommunicera med varandra i undervis-
ningen samt vid omdömes- och bedömningssamtal.  
 
Jag kommer i denna avhandling att undersöka vad en skådespelande gestal-
tande förmåga kan innebära, utifrån teaterelevers försök att lära sig detta, 
och hur teaterlärare arbetar med att utveckla en sådan förmåga hos sina ele-
ver. Jag kommer att undersöka vad som är ämnesspecifikt för teater inom 
gymnasieskolan. Detta i relation till de generella förmågor som skrivs fram 
som beskrivning av ett teaterkunnande; exempelvis förmågan att samarbeta. 



39 

Frågor om bedömning blir aktuella i förhållande till hur kunskaper och kun-
nande kan kommuniceras i termer av progression och kvalitet.  
 
Syftet med avhandlingen är att bidra till ökad förståelse av vad det innebär 
att utveckla en gestaltande förmåga. Vad är det för kunnande som utgör en 
sådan förmåga? Min studie gör inte anspråk på att beskriva kunnandet bland 
professionella skådespelare eller att beskriva teaterns essens, snarare rör det 
sig om didaktiska utmaningar i ett konstnärligt ämne.  Jag undersöker hur en 
gestaltande förmåga kan te sig när teater blivit ett skolämne på gymnasienivå 
och vari det kunnandet består. Forskningsfrågorna formuleras som Vad kan 
innebörden av en gestaltande förmåga i teater som ämne inom gymnasiesko-
lan vara? och Hur kan innebörden artikuleras och specificeras?  

Fältbeskrivning och avgränsning 
För att tydliggöra inriktningen och avgränsningen ska jag här fortsätta med 
att beskriva det fält inom vilket gymnasieskolans teaterutbildning kan sägas 
vara en del. Syftet är att belysa ett fält som säkert har påverkat de teater-
lärare som arbetar på gymnasiet idag. Vissa har själva genomgått en konst-
närlig utbildning, några har en mer tydlig pedagogisk bakgrund, andra har 
både och. Jag kommer att kortfattat staka ut det fält som delvis fått och får 
betydelse för den undervisning som bedrivs på gymnasienivå. Därefter pre-
senterar jag avgränsningen utifrån avhandlings syfte. 
 
Idag experimenterar scenkonsten inom och mellan olika traditioner och ut-
tryck, med nya begrepp och konstformer som performance, platsspecifik 
teater, nycirkus, dansteater, musikteater och postdramatisk teater.13 Rörelse, 
sång, text, röst, musik, scenografi, mask, kostym, ljud och ljus är medvetet 
använda uttryck inom scenkonsten som det experimenteras och korsbefruk-
tas med och emellan. Detta har naturligtvis också influerat och influerar 
svensk professionell teater, amatörteater och teaterutbildningar i landet. I 
teaterämnet inom gymnasieskolan ingår alla de uttryck som nämns ovan i 
kursen som heter scenisk gestaltning. Eleverna ska, förutom skådespelarens 
gestaltande uttryck, komma i kontakt med och utveckla kunskap om sceno-
grafi, mask, kostym, ljud och ljus. Syftet med det är att få en bred förståelse 
                                                        
13	  Nyskapande	   föreställningar	   av	   namnkunniga	   regissörer,	   koreografer	   och	   ledande	  
kompanier	   som	   Peter	   Brook,	   Robert	  Wilson,	   Théatre	   du	   Solei,	   Pina	   Bausch,	   Mats	   Ek,	  
Charlotte	   Engelkes,	   Complisite	   (tidigare	  Théâtre	   de	   Complicité),	   Jan	   Fabre,	   Robert	   Le-‐
page,	  Cirque	  de	  Soleil,	  Marina	  Abramovic	  …	  listan	  kan	  bli	  lång,	  detta	  är	  några	  exempel	  på	  
nutida,	   nyskapande	   konstnärer	   inom	   fältet	   som	   delvis	   arbetar	   gränsöverskridande	  
mellan	  konstarterna.	  
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för vad teater är och kan vara. För elever som vill fortsätta arbeta inom tea-
terområdet är det centralt att ha kunskap om hur uttrycken kan användas och 
samspela i gestaltningen. De flesta av eleverna kommer inte att fortsätta som 
professionella skådespelare men har möjligheter att verka inom exempelvis 
amatörteater i sitt framtida liv. Inom amatörteatern är det inte alltid man har 
råd att anställa exempelvis en scenograf varför det är viktigt att även ut-
veckla kunskap om hur scenografin bidrar till den berättelse som ska berät-
tas. Kanske får man både sceniskt gestalta och verka som scenograf i en 
framtida amatörteateruppsättning.  
 
I Sverige har amatörteater en lång tradition som har haft stor betydelse för 
barn- och ungdomsverksamhet och som folkrörelse inom olika bildningsför-
bund (se utförlig beskrivning av amatörteaterns historia i Hägglund 2002 
och Ollén 1979). Inte sällan har amatörteatern haft en politisk och folk-
bildande dimension (Backius 2011; Gipsrud 1981, 1988). Men amatörteatern 
har även fungerat som konstnärlig meningsskapande verksamhet, exempel-
vis utifrån ett historiskt perspektiv (Axelsson 2003) eller som verksamhet 
innanför fängelsemurar (Jönson 2004). Nero (2005) beskriver i sin avhand-
ling samarbetet mellan amatörer och yrkesverksamma i en gemensam upp-
sättning utifrån personliga, ekonomiska, juridiska och kulturpolitiska per-
spektiv. Förtjänsterna av att arbeta med teater beskrivs av Chaib (1996) som 
i sin avhandling formulerar ungdomars motiv för att ägna sig åt amatörtea-
ter. Chaib beskriver ingen formell undervisningspraktik, men visar hur vissa 
förmågor utvecklas genom att deltagarna ingår i en teaterverksamhet.  
 
Idag har barn- och ungdomar, förutom amatörteaterverksamhet, även möj-
lighet att möta drama och teater inom ramen för Kulturskolor (Sveriges Mu-
sik och Kulturskoleråd u.å.) och som del av regeringens satsning Skapande 
skola (Kulturrådet u.å.). Amatörteaterverksamhet, kulturskola och verksam-
het inom skapande skola inspireras av ett brett fält från professionell teater 
till drama- och teaterpedagogik. 
 
Järleby (2003) beskriver hur svensk teater har påverkats av internationella 
influenser vad gäller spelstil, från att under 1600 och 1700-talen arbeta uti-
från ett retoriskt teckensystem där händernas och ansiktets uttryck var 
centralt, till influenser av den franske pedagogen Delsarte som betonade 
skådespelarens kropp, kroppsuttryck och känslor. Under hela 1900-talet har 
en psykologiserande spelstil varit tongivande. Psykologisk realism är främst 
utvecklad av den ryske skådespelaren, regissören och pedagogen Konstantin 
Stanislavskij, beskriven bland annat i ”En skådespelares arbete med sig 
själv” (1944) och ”Att vara äkta på scen” (1986). Stanislavskijs system, som 
det kallas, handlar om att det som sker sceniskt ska ha ett tydligt syfte, den 
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sceniska handlingen ska vara motiverad och följdriktig. Målet är att hitta en 
förbindelse mellan det inre psykologiska förloppet och den yttre fysiska 
handlingen (jfr Helander 2009, 2011; Järleby 2003; Kemecsi 1998; Kurtén 
1986; Sjöström 2007). Därigenom förväntas skådespelaren kunna uttrycka 
något som för åskådaren verkar trovärdigt, eller äkta. 
 
Idag pågår diskussioner om kravet på äkthet. Att svensk teater rört sig mot 
att arbeta med små uttryck förklarar Pettersson (2010) med att film och tv är 
dominerande media idag ”Jag tycker att vi har förväxlat naturalism med 
minimalism, antagligen för att vi är så påverkade av tv och film” (i en inter-
vju med Haglund 2010, s. 3). Pettersson frågar sig om man i skådespelarut-
bildningen (på högskolenivå) bör arbeta med en kurs där man också får spela 
”o-äkta” (Pettersson 2011, s.11). Kravet på skådespelarens äkthet ifrågasätts 
och problematiseras inom teaterutbildningar och inom scenkonsten. Det kan 
ses som ett svar på att konsten utvecklas och idag använder sig av många 
olika uttryck, traditioner och gränsöverskridande gestaltningar. Men det kan 
även ses som ett ifrågasättande av en västerländsk skådespelares tolknings-
företräde (Hellwig 2006). 
 
Vid sidan om Stanislavskij har Bertolt Brechts arbete haft stort inflytande 
inom svensk skådespelarutbildning (Järleby 2003, Sjöström 2007). Brecht, 
kanske mest känd som dramatiker, förknippas med den politiska teatern och 
utvecklade en teori om episk teater där han ville skapa en aktiv publik som 
skulle uppmuntras att ta ställning i avgörande frågor. Detta skulle ske genom 
distanseringseffekt, Verfremdungseffekte, där man strävar efter att skapa 
distans mellan åskådaren och rollen. Brecht önskade utveckla kunskap hos 
åskådaren.  
 
Det finns naturligtvis en mängd teaterpraktiker och teoretiker som influerat 
svensk teater och utbildning. Vissa av dem är dokumenterade i bokform: 
Eugenio Barba (1995, 2010); Andris Blekte (dokumenterad av Lindberg 
2009); Jerzy Grotowski (1969/1981 samt Richards 1995); Yat Malmgren (i 
Järleby 2003); Rudolf Penka (dokumenterad av bl.a. Reims, 1995 & 1996); 
Viola Spolin (1985, 1986 & 1999). (Se även Bergström 1988; Lutherkort 
1976, 1998; Wiechel 1967). Dessutom har mer fysiska teaterformer som 
clownteknik, mim, akrobatik och commedia dell'arte tagit plats inom svensk 
teaterutbildning. Även influenser från österländska kampsporter och konst-
former har påverkat svensk skådespelarutbildning (se Sjöström 2007). På 
gymnasiet finns exempelvis en valbar kurs som betonar det fysiska uttrycket, 
Fysisk teater (Skolverket u.å. c).  
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Som jag tidigare nämnt har teaterlärare som arbetar på gymnasiet idag en 
varierande utbildning och erfarenhet (se även Remfeldt 2011). Den utbild-
ning eller tradition som man själv är upplärd i präglar sättet att undervisa, 
samtidigt som elevernas rätt att pröva olika traditioner lyfts fram i styrdo-
kumenten. Det är helt omöjligt för mig, i dagsläget, att säga vilken tradition 
eller metod som skulle vara ett dominerande arbetssätt för gymnasielärare. 
Den tradition som mina studier representerar lutar främst mot en realistisk 
spelstil. Att det blev så var inget medvetet val. Det var snarare en konse-
kvens av lärarnas arbetssätt och en slump utifrån de avgränsade studier vi 
valde att arbeta med. I våra samtal har det framkommit att lärarna som ingår 
i studierna även arbetar utifrån andra traditioner och metoder i undervisning-
en. Det är inte alltid uttalat vilken metod som används och det finns ingen 
universell metod som alltid fungerar. Det betyder inte att undervisningen är 
teori- eller metodlös. Teorier och metoder är i högsta grad involverade i 
undervisningen men inte nödvändigtvis explicitgjorda.14 Läraren har säkert 
själv prövat att arbeta utifrån olika teorier och metoder men i och genom 
praktiken. Johansson (2012)  poängterar att begreppen måste vara fysiskt 
upplevda innan de får mening:  

Vi hänvisar inte till teoretiska begrepp i arbetssituationen eftersom de inte är 
fysiskt upplevda, visualiserade. De färdigformulerade teaterteorierna, av t.ex. 
Brecht eller Stanislavskij, som inte är upplevda i våra kroppar blir inte arbet-
bara (Johansson 2012, s. 91).  

 
I praktiken arbetar man med begreppen, de inkorporeras och blir en del av 
kroppen. Det kan bidra till svårigheter att utanför praktiken formulera exakt 
vilken metod eller tradition man arbetar utifrån, eftersom läraren som stu-
dent och utövande praktiker, säkert har prövat flera olika metoder. 

Drama och dramapedagogik 
I den internationella litteraturen används drama som begrepp inom utbild-
ning både för att beskriva en undervisningsmetod som stärker lärande i andra 
ämnen, och som benämning på ett ämne i sig.15 Det finns många studier som 
visar att drama fungerar väl som metod för att lära sig andra ämnen i sko-

                                                        
14 Jag har valt att inte ingående beskriva teorier om metoder kopplat till skådespelaryrket. Här 
hänvisar jag till Johanssons (2012), Järlebys (2003) och Sjöströms (2007) avhandlingar som 
beskriver de teorier och metoder som påverkat svensk skådespelarutbildning på högskolenivå.  
15  Se exempelvis: Kempe & Ashwell 2000; Levy 2001; Lewis & Rainer 2012; Neelands & 
Dobson 2008; Neelands 2009. 
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lan.16 I ett stort internationellt forskningsprojekt, DICE (Cooper 2010) påvi-
sas hur drama/teater i skolan utvecklar generella förmågor som social kom-
petens, kommunikativa färdigheter och kognitiv förmåga, lära om att lära. 
 
Drama och/eller teater inom undervisning i Sverige har lång tradition (se 
Hägglund 2001). Till skillnad från andra länder, exempelvis Australien och 
Island, så finns inte drama eller teater framskrivet som eget ämne i läropla-
nen för grundskolan, däremot arbetar vissa skolor med profilklasser i 
drama/teater eller genomför regelbundna teaterprojekt. Drama nämns i läro-
planen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som inslag i sko-
lans verksamhet och som en möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskap-
er (Skolverket 2011). Öfverström (2006) och Fredriksson (2013) konstaterar 
att drama inom grundskolan främst används som medel för att nå sociala mål 
och sällan för att utveckla kunskapsmål eller elevens estetiska uttrycksför-
måga. Dramapedagogik i Sverige används som metod inom exempelvis 
språkutveckling (se Jacquet 2011), i ledarskaps- och grupputveckling, kon-
fliktförebyggande och som metod för undervisning i andra ämnen.17 Drama-
pedagogik är en valbar fördjupningskurs inom barn- och fritidsprogrammet 
på gymnasiet.  
 
I Norden har det pågått en debatt om drama som pedagogisk metod eller 
konstnärligt ämne.18 Samma diskussion syns i den internationella litteraturen 
och forskningen.19 Trots vissa skillnader mellan drama och teater20, utifrån 
dess syfte och praktik, används begreppen också i en gemensam pedagogisk 
kontext där det finns plats för både drama och teater.21 Bamford (2006) be-
skriver förtjänsterna av att arbeta med estetiska ämnen i skolan. Hennes 
stora undersökning för UNESCO i över 35 länder visar att skolor som arbe-

                                                        
16 Se exempelvis: Baldwin & Fleming 2003; Berggraf Sæbø 2009; Goodwin 2006; Podlozny 
2000; Wagner 1993; Østern 1992a, 1992b, 2005.	  
17 Se exempelvis: Byréus 2010, 2012; Byréus & Snickars 2005; Grünbaum 1986, 2009; 
Grünbaum & Lepp 2005. 
18 Se Rasmussons (2000) avhandling: Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet 
speglad i den nordiska tidskriften DRAMA 1965-1995. 
19  Se exempelvis: Eaton 2006; Gattenhof & Radvan 2009; Jackson 1980; Neelands 2009; 
Berggraf Sæbø 1998. 
20	  Remfeldt (2013) hänvisar till Braanaas (2008) som menar att utvecklingen av drama i 
Skandinavien tagit en annan riktning om Spolin (1963/1983/1999) hade översatts i stället för 
Way (1971). Way menar att man i dramaarbete med barn bör avstå från mötet med en publik, 
Spolin menar att alla kan (lära sig och har rätt till) att spela teater och att publiken är central 
för ett performativt möte.	  
21  Se exempelvis: Holmgren-Lind 2007; Järleby 2011, 2012; Krøgholt 2001; Nicholson 
2005, 2009; O´Toole & O´Mara 2007; Rasmussen 2001, 2007; Rasmusson 2000; Schonmann 
1995, 2005; Sternudd-Groth 2000.	  
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tar med konstundervisning av hög kvalitet har bättre resultat än andra skolor. 
Hon skiljer på education in the arts, utbildning i konst, där färdigheter, re-
flektion och presentation i de olika konstformerna; dans, bild, musik och 
teater har visat sig stärka elevers attityder till utbildning och lärande som 
helhet, uppmuntrar kulturell identitet och bidrar till en känsla av personlig 
välmående och trivsel. Education through the arts, utbildning genom konst, 
uppmuntrar generell akademisk färdighet, minskar missnöje i skolan och 
bidrar till positiva transfereffekter. Det viktiga är, menar Bamford, att de 
skolor som visar bäst resultat arbetar både med utbildning i konst och genom 
konst, i länder såsom Australien, England, Finland, Kanada och Slovenien. 
Lindström (2012) för liknande resonemang och diskuterar vikten av att vara 
medveten om när man gör vad kopplat till estetisk undervisning. Lindström 
skiljer mellan estetiskt lärande om, i, med och genom konst. Lärande om och 
i konst innebär att arbeta med specifika konstnärliga uttryck utifrån olika 
traditioner och genrer. Lärande med konst innebär att använda konsten som 
metod eller stöd för andra ämnen. Att lära genom konst bidrar till att ut-
veckla estetiska erfarenheter utanför konsten i sig.  
 
Den tidigare nämnda debatten inom dramafältet i Norden speglas i Bamfords 
formuleringar om utbildning i eller genom konst. Ska man arbeta med konst 
som metod eller som ämne i sig? Hornbrook (1991) beskriver hur drama 
historiskt sett har varit kopplat till språkinstitutioner där man exempelvis har 
läst dramatik. Detta har styrkt bilden av lärande genom drama, medan Horn-
brook vill hävda lärande i ämnet. Hornbrook benämner ämnet drama på 
engelska, utifrån ett teaterperspektiv där innehållet i undervisningen består 
av teaterproduktion, framförande, respons och utvärdering. Det finns ämnes-
specifika förmågor som bör lyftas fram i styrdokumenten, menar Hornbrook. 
Detta i syfte att komma ifrån mer generella förmågor som ansvarstagande 
och samarbete, som han menar har genomsyrat tidigare styrdokument. 
Hornbrook kritiserar uppfattningen om drama som metod, utan ämnesspeci-
fik kunskapsförankring. Han menar att teater har en epistemologisk bas och 
medierar mening som konstform. Hornbrooks resonemang gav upphov till 
en strid om drama som konstnärligt ämne eller pedagogisk metod där främst 
Bolton (1992) inte var sen att kritisera Hornbrooks syn.  
 
Från början på 90-talet och till idag har diskussionen och dialogen rört sig 
framåt och bland andra Rasmussen (1999) vill göra upp med ”likene i lasten; 
de dramapedagogiske myter og de estetiske sedvaner fra klassisk estetik” (s. 
51) och försöker definiera vad striden inom ämnet en gång handlade om: ska 
man arbeta med konst eller pedagogik, gör pedagogen estetiska eller peda-
gogiska val i undervisningen? Idag är de flesta eniga om att det går att göra 
både och, det viktiga är att vara medveten om de val som görs och varför. 
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Grovt förenklat: det dramapedagogiken påminner om är att sätta elevens 
lärande i centrum, det konsten visar är att det inte behöver stanna i det som 
Rasmussen beskriver som förövningar till konst. Man kan lära både i, med, 
om och genom konst, det viktiga är att man är medveten om när man gör 
vad, vad undervisningen syftar till och att göra eleverna medvetna om de val 
man som pedagog gör. De brittiska dramapionjärer som Rasmussen i sin text 
hänvisar till (Slade, Way, Heathcote) hade en bakgrund i teatern och utveck-
lade en dramapedagogik som reaktion mot en konventionell teaterkonst. 
Teater som bygger på att realisera regissörens vision om verket, där skåde-
spelarna snarare blir marionetter än medskapande, kreativa aktörer har sedan 
den tiden ifrågasatts av teatern själv. Inte minst frigrupps-teatern, den fy-
siska teatertraditionen och den politiska teatern var på samma sätt en reakt-
ion mot en despotisk regissör och en syn på teater som hög konst för få ut-
valda22.  
 
Det finns exempel på hur professionella teaterutövare arbetar i skolan (se 
Nicholsson 2009 och 2011), och hur teater används som interaktiv metod i 
skolor, Theater in Education, TiE (Heggstad 2010; Robinson 1993; Wooster 
2007). I Sverige finns teater beskrivet som metod för att lära sig engelska på 
universitetsnivå (se Lindell 2012). På gymnasiet är teater ett inriktnings-
ämne, som del av det nationella estetiska programmet och beskrivs som ett 
konstnärligt ämne. Läroplansdiskussioner, främst inom grundskolan23, och 
vad man egentligen lär sig genom drama eller teater bidrar till att vi får en 
tydligare bild av vad som kännetecknar dem. Även om det är närliggande 
verksamhetsområden skiljer sig drama och teater delvis åt vad gäller syftet 
med undervisningen. I Sverige är Pusztais avhandling (2000) den som ligger 
närmast ett teaterpedagogiskt fält där Stanislavskijs övningar undersöks 
utifrån en didaktisk kontext. Pusztai analyserar dramapedagogiska metoder, 
men visar att de har en grund i Stanislavskijs övningar som var utarbetade i 
ett teatersammanhang som skådespelarträning.  

                                                        
22	  Det	  är	  ingen	  slump	  att	  Jerzy	  Grotowskis	  bok	  om	  den	  fysiska	  teatern	  heter	  Towards	  a	  
poor	  theatre	  (1981)	  där	  avsaknad	  av	  scenografi,	  mask	  och	  kostym	  sätter	  skådespelarens	  
kreativa	  skapande	  och	  kunnande	  i	  centrum.	  Peter	  Brook	  talar	  om	  the	  empty	  space,	   tea-‐
terrummet	  som	  ett	  tomt	  rum,	  möjligt	  att	  skapa	  i	  (1996).	  Eugenio	  Barbas	  teaterskola	  fick	  
namnet	   International	   school	   of	   theatre	   antropology.	   	   Det	   var	   såväl	   en	   reaktion	   på	   en	  
institutionell	   konstsyn	   som	   en	   konstart	   som	   väljer	   att	   se	   och	   beskriva	   världen	   ur	   ett	  
västerländskt	  perspektiv.	  Teaterkonsten	  har	  utvecklats	  från	  finkultur	  till	  en	  mer	  under-‐
sökande	  kultur,	  där	  både	  regissörer,	  skådespelare	  och	  annan	  konstnärlig	  personal	  som	  
kostymör	  och	  scenograf	  är	  delaktiga	  i	  processen.	  	  
23	  	  Se	  exempelvis;	  Berkeley	  2008;	  Chan	  2009;	  Greenwood	  2009;	  Berggraf	  	  Sæbø	  2009b;	  
Schonmann	  1995;	  Sternudd-‐Groth	  2000;	  Østern	  et	  al.	  2005.	  
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Teaterpedagogik 
Teaterlärare på gymnasienivå i Sverige hanterar både estetiska och pedago-
giska frågor (se Remfeldt 2013). Teaterpedagogik har lång tradition inom 
folkhögskolor i Sverige, 2014 firar exempelvis Marieborgs teaterlinje 50 år. 
Teaterpedagogik på högskolenivå är ett relativt nytt fält om man jämför med 
dramapedagogikens mer långvariga tradition (se Braanaas 2008) och tidigare 
starka ställning inom lärarutbildningen. I Sverige har det teaterpedagogiska 
fältet stärkts med två högskoleutbildningar, en i Örebro och en i Göteborg 
som utbildar teaterpedagoger respektive teaterlärare mot gymnasiet. Föru-
tom influenser på teaterpedagogiken från de teatertraditioner och metoder 
som lyfts fram tidigare i kapitlet så bör Boals (1995, 2002); Johnstones 
(1985) och Spolins (1985/2010, 1986, 1999) arbete nämnas. I Sverige har 
Vestins (2006) verksamhet med amatörteater och regi varit betydelsefullt. 
En annan teaterpraktiker som haft ett forskande och pedagogiskt förhåll-
ningssätt till publiken och konsten är Osten (Osten & Lysander 2010, Sparby 
& Osten 1986, Svens 2002).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att teaterkunnande traditionellt har tra-
derats i och genom en verksamhet. Teater som konstart och teater som ämne 
i utbildningssammanhang har utvecklats och utvecklas genom påverkan av 
många olika genrer, traditioner, metoder och nya konstnärliga uttryck och 
strömningar. Idag utbildas skådespelare och konstnärlig personal inom teater 
och scenkonst på högskolenivå. På gymnasiet är teater en av inriktningarna 
på det estetiska programmet. Det är en studieförberedande utbildning. När 
en praktisk kunskapstradition och, som i det här fallet, en konstform flyttar 
in i en skolverksamhet och blir ett ämne, så uppstår krav och förväntningar 
på en artikulering av kunnandet. Skolans styrdokument och de institutionella 
villkoren leder till en didaktisk transformation av det förebildliga ämnet eller 
i detta fall konstformen. 
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4 Litteratur och tidigare forskning 

När jag läser en dikt och håret reser sig på mitt  
huvud, då vet jag att dikten är bra. Finns det  
något annat sätt att veta det på?  
(Emily Dickinson 1860). 

Från generellt till specifikt teaterkunnande 
Som den långa beskrivningen av fältet i förra kapitlet antyder så har det inte 
varit helt enkelt att avgränsa forskningsfältet. Jag har utifrån syftet valt att 
fokusera på en skådespelares gestaltande förmåga samt företrädesvis valt 
litteratur som har anknytning till undervisning. Jag vill undersöka vad det 
som beskrivs som en gestaltande förmåga inom teaterämnet innebär speci-
fikt.24  
 
Grunder för varför man ska undersöka ett ämnesspecifikt kunnande formule-
ras i en studie inom bildämnet. Man försöker visa vad det är eleverna lär sig 
i undervisningen. Det som Hetland et al. (2007) gör är att undersöka vilket 
kunnande som eleverna utvecklar i bildundervisningen. Om man inte först 
tar reda på det kan man inte prata om transfer menar Hetland et al. Studien 
beskriver utvecklandet av mental habits. Själva begreppet mental habits 
innefattar både tanke (mental) och kropp (habit). Liknande mentala vanor 
menar Hetland et al. utvecklas vid seriösa studier i dans, musik, teater, na-
turvetenskap, matematik, historia, litteratur och skrivning. Hetland et al. 
hänvisar till Eisners (1996) vidgade litteracitetsbegrepp, multiple literacies 
där kunskaper som eleverna får med sig i matematik och naturvetenskap 
jämställs med dem som man får med sig i studier inom estetiska och human-
istiska ämnen. Eisners representationsformer, forms of representation är 
auditiva, visuella, kinestetiska och handlar om sinnliga egenskaper och de 

                                                        
24	  För	   att	   komma	   åt	   det	   ämnesspecifika	   inom	   det	   internationella	   fältet	   använde	   jag	  
sökord	   som	   drama	   and/or	   theatre	   +	   literacy,	   pedagogic	   content	   knowledge,	   learning,	  
competencies,	  curriculum,	  capabilities,	  teaching	  methods.	  Jag	  sökte	  även	  på	  äldre	  åldrar	  
(upper	  secondary	  school,	  junior/senior	  high	  school)	  eftersom	  jag	  främst	  är	  intresserad	  
av	   teaterkunnande	   på	   gymnasienivå.	   Jag	   har	   använt	   mig	   av	   Stockholms	   universitets	  
digitala	  databaser,	  främst	  ERIC	  och	  EBSCOhost.	  
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visar sig i musik, konst, dans, tal, text men även inom till exempel matema-
tik. Den transfer som sker blir en fråga om att de förmågor som utvecklas i 
exempelvis bildämnet bärs med till andra sammanhang (jfr Hirst 1974, 
1998). Inte som enbart kognitiva kunskaper utan som ett sätt att relatera sig 
till världen (jfr ”vissa sätt att se och vara på” (Carlgren 2009, s. 26)).  
 
Jag är intresserad av hur ett liknande ämnesspecifikt kunnande inom teater 
som skolämne på gymnasiet kan undersökas. Det har visat sig inte vara helt 
enkelt att hitta tidigare studier som undersöker det specifika i teaterkunnan-
det inom utbildning. Det är lätt att hamna i en generell diskussion om för-
mågor, vilket bland annat beskrivs av Olsson (2006). Olsson undersöker i 
sin licentiat avhandling, förutsättningar för att teater inom grundskolan ska 
fungera som meningsskapande och kunskapande praktik. Hon vill även un-
dersöka vilken didaktisk potential en estetisk lärprocess har. Även om Ols-
sons slutsatser hamnar på generell nivå så finns det en önskan och ett försök 
att hantera teater som mediespecifikt ämne (Marner 2005). Olsson påpekar 
att den breda ansats som hon har valt kan bli tungrodd för att undersöka det 
ämnesspecifika. Data består av fyra fallstudier (fyra teaterproduktioner) från 
fyra olika skolor. Det som Olsson lyfter fram är en viktig insikt. Det blir 
svårt att greppa det specifika genom att titta på en hel föreställningsprocess. 
Jag har själv upplevt samma problem i starten av mina undersökningar.  
 
En förtjänst med teaterarbete som lyfts fram i en tidigare nämnd studie 
(Chaib 1996) är att självförtroendet ökar. Chaib presenterar sitt resultat i 
form av fem kategorier i relation till ett gemensamt teaterskapande; självför-
troendet blir större, frihetskänslan växer, identiteten förstärks, kommunika-
tiv kompetens och empati utvecklas. Men det är inte förbehållet de estetiska 
ämnena att utveckla exempelvis självförtroende. För att komma åt vad det 
ämnesspecifika kan innebära, kan man behöva pröva nya metoder. Frågan är 
hur man kan specificera exempelvis den personlighetsutvecklande aspekten 
och särskilja den från andra ämnen som också är personlighetsutvecklande i 
någon bemärkelse. Självförtroendet ökar även inom ämnet matematik när 
man känner att man erövrar och bemästrar kunskaper inom ämnet. Men det 
måste också vara något specifikt i matematikkunnandet som trots allt kan 
hävdas vara av generell betydelse för ett framtida liv som medborgare i ett 
modernt samhälle. Vad är det specifika i teaterkunnandet som kan vara av 
allmängiltig karaktär? De svar som brukar ges är att man lär sig att samar-
beta, att utveckla sin empatiska förmåga och utveckla sin personlighet. Det 
är till exempel vanliga argument när estetiska program presenterar sig själva 
på hemsidor och i foldrar för att locka nya elever till utbildningen.  
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Jag vill försöka undersöka vad det ämnesspecifika kunnandet innebär och 
som förlängning, hur man medvetet kan undervisa om det. En studie som har 
ambitionen att undersöka ett ämnesspecifikt kunnande är Schonmanns 
undersökning från 1997 där hon konstaterar att teorier om skådespeleri och 
gestaltande förmåga inom utbildning och skola verkar vara i embryonalt 
tillstånd. Hon beskriver att det är relativt nytt för drama- och teaterlärare att 
förhålla sig till läroplaner eftersom, menar hon, pionjärerna inom drama 
hellre la sin energi på att arbeta med drama som metod. Schonmann menar 
att lärare litar på sin intuitiva förmåga när de bedömer drama/teater och att 
det inte riktigt presenterats en alternativ modell till detta. Schonmann be-
skriver en studie där hon under åtta månader hade månatliga möten med elva 
lärare involverade i teaterundervisning på olika stadier. Syftet med studien 
var att få lärarna att kritiskt reflektera över sitt arbete. Ur samtalen uppstod 
fyra kriterier som definierar gestaltande förmåga och som blev ett resultat av 
de fallbeskrivningar som diskuterades. 
 

1. The ability to sustain time and listen to the ”self”. 
2. The ability to disconnect oneself from the environment and to concentrate 

on instructions. 
3. The ability to create a whole picture from many details and to enact them. 
4. The ability to activate ”aesthetic distance” (Schonmann 1997, s. 17). 

 
Schonmann menar att resultatet av studien visar på ett annat förhållningssätt 
till skådespeleri än vad som normalt lyfts fram i litteraturen. Enligt Schon-
mann är det en konsekvens av att resultaten är väl förankrade i lärarnas per-
sonliga och praktiska erfarenhet. Hon menar slutligen att gestaltande för-
måga är sammanhängande med ”basic skills of the art of living” (Schon-
mann 1997, s. 19). Men exempelvis att kunna koppla bort sig själv från 
omgivningen och lyssna på instruktioner (min översättning) är inte en för-
måga utmärkande för teater. Som Schonmann också skriver är det en gene-
rell förmåga som är lika viktig för andra ämnen som för livet i sig. Men för-
mågan kan tränas genom teaterarbete. Vilket specifikt kunnande som utmär-
ker förmågan visar inte Schonmanns resultat. Däremot är studien av vikt för 
mig eftersom hon forskar tillsammans med lärarna, där de diskuterar utifrån 
fallbeskrivningar, vilket kan framställas som en kollaborativ forskningsan-
sats. Det är lärarnas erfarenheter och kunnande i förhållande till konkreta 
beskrivningar som utgör underlag för diskussionen. Vi har nu sett en studie 
som utgår från lärarnas erfarenheter att arbeta med teater. Nästa studie han-
terar elevers syn på teaterutbildning. 
 
I en jämförande studie beskrivs teaterutbildning ur ett elevperspektiv. 
McCammon & Österlind (2011) kommer i sina två studier (USA och Sve-
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rige) till likande resultat i båda länderna, angående gymnasieelevers motiv 
att söka sig till ämnesstudier i teater. Deras analys av data utifrån enkäter 
med elever utvecklar fyra teman: 

Theatre as a source of fellowship and fun. 
Theatre as personal development. 
Theatre as developing specific theatre skills. 
Theatre as providing general competences.  
(McCammon & Österlind 2011, s. 5). 

 
Även om det inte är teaterkunnande som är undersökningens fokus, utan 
motiven till att söka utbildningen och elevernas upplevelser av vad teaterun-
dervisningen utvecklat hos dem, så är det intressant att se elevernas förvänt-
ningar på vad utbildningen ska ge. Här nämns både ämnesspecifika färdig-
heter, sociala och personlighetsutvecklande förmågor som viktiga för varför 
eleverna väljer och uppskattar utbildningen.  
 
Det finns en del litteratur som diskuterar och kommer med förslag på hur 
utbildning inom drama och teater ska organiseras, det vill säga hur under-
visning kan bedrivas. Ett exempel är Kempe och Ashwell (2000) som be-
skriver en struktur för secondary drama (teater för elever mellan 11 – 18 år) 
i England. Utifrån läroplanen visar man hur elevers kunskaper, färdigheter 
och förståelse kan utvecklas och hur progressionen kan bedömas. Man visar 
hur kunskaper i teater motsvarar nyckelfärdigheter som är centrala i den 
engelska läroplanen, som att kommunicera, att samarbeta, att utveckla pro-
blemlösningsförmåga och att reflektera. Även om beskrivningen görs utifrån 
engelska förhållanden kan man se likheter i förmågor som även uppmärk-
sammas i den svenska läroplanen. Men fortfarande är det som skrivs fram av 
generell karaktär. Generella förmågor som teater i skolan tränar beskrivs 
även av Levy (2001). Han menar att förutom teaterfärdigheter kopplat till 
röst, kropp, minne och förmågan att uppträda offentligt så finns det för-
mågor som är väsentliga för bildning, liberal education. Dessa är bland 
andra att hålla deadlines, förmåga till både samarbete och individuellt ar-
bete, att få pröva starka känslor, att utveckla flexibilitet/fantasi och att vara 
väl förberedd (Levy 2001, s. 6 ff., min översättning).  Levy beskriver inte 
specifikt vilka teaterfärdigheter han syftar på vilket kan vara en av förkla-
ringarna till varför så lite forskning är gjord om det specifika kunnandet. För 
dem som arbetar inom fältet är det självklart, men därmed inte nödvändigt-
vis formulerat eller artikulerat.  
 
I en annan text (i samma bok) beskriver Levy (2001) teaterns historia inom 
skolväsendet och visar att för att legitimera teater som ett skolämne finns det 
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en risk att motivera ämnets sociala och allmängiltiga aspekter i förhållande 
till läroplaner. Han menar inte att det är fel men det räcker inte, man måste 
även försöka visa det unika och specifika med teaterarbetet i sig.  Generella 
förmågor lyfts även fram i en stor OECD-rapport (Winner, Goldstein, & 
Vincent-Lancrin 2013) där det konstateras att det saknas välgrundade forsk-
ningsresultat som visar att undervisning i konstarterna har positiv påverkan 
på lärande inom andra områden. Undantaget är teater där studier visar att 
eleverna utvecklar språkliga förmågor i läsning och textförståelse tillsam-
mans med empatisk förmåga och perspektivtagande.  
 
Ofta har de estetiska ämnena reducerats till ”hjälpgummor” inom andra äm-
nen (Mathiasson 2004). Det behövs studier där de estetiska ämnenas ämnes-
specifika kunskaper undersöks. Först då kan man prata om vilka spridnings-
effekter till andra ämnen kunskaperna eventuellt kan bidra med (jfr Hetland 
2007 och Lindström 2012). Som Eisner (2002a) hävdar så måste man förstå 
alla ämnen som kommunikativa representationsformer och undersöka vilka 
ämnesspecifika kunskaper som utvecklas inom varje ämne.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den litteratur och de studier som 
lyfts fram betonar de generella förmågor som utvecklas genom att arbeta 
med teater som skolämne, men att det finns en önskan att undersöka det 
ämnesspecifika i ämnet.  

Vad är det man kan när man kan (gestalta)? 
I mina samtal med teaterlärare har närvaro varit centralt som kvalitetskrite-
rium för att kunna gestalta och något som lärare varit nyfikna på att under-
söka vidare. Även om scenisk närvaro är centralt för kommunikationen med 
en publik så används närvaro även som begrepp i undervisningssituationer 
och skapandeprocesser för att uttrycka någon form av kvalitet i gestaltning-
en.  
 
Att utveckla närvaro kan ske genom olika metoder, tekniker och traditioner. 
Hellwig (2006) försöker ringa in närvaron genom att teaterhistoriskt ta ex-
empel från regissörer och pedagoger som på olika sätt kan vara en hjälp för 
att närma sig begreppet närvaro. Stanislavskij, Brecht, Artaud, Spolin, John-
ston, Penka och Grotowski tas upp som exempel. Man kan se tre huvudspår 
där Stanislavskij får representera en metod som utgår från skådespelarens 
handlingar för att skapa äkthet på scen (Hellwig poängterar att Stanislavskij 
själv inte var särskilt upptagen av närvarobegreppet). Penka och Grotowski 
får räknas till den här traditionen. Brecht och Artaud får representera en 
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estetisk form där Brechts Verfremdungseffekt tas upp som exempel. Slutligen 
får Spolin och Johnston representera improvisationens väg som nyckeln till 
närvaron. Hellwig påpekar en sammanblandning mellan begreppen metod 
och estetik där exempelvis Brecht inte bidrar med en metod för skådespeleri 
utan är en ”estetisk form för gestaltande ” (Hellwig 2006 s. 118). Hellwig 
betonar även att Stanislavskij inte kan kopplas till en metod, utan utvecklade 
flera metoder under sin livstid. 
 
Närvarobegreppet är, förutom att vara beskrivet utifrån ett teaterhistoriskt 
perspektiv, även undersökt i praktiken inom olika utbildningsformer. 2002 
tillträdde skådespelarna Krister Henriksson och Stina Ekblad varsin profes-
sur vid teaterhögskolan i Stockholm. Båda inom ämnet scenisk gestaltning 
men med olika inriktning. Stina Ekblad mot textinterpretation och språklig 
gestaltning, Krister Henriksson mot scenisk närvaro/avspänning. Helander 
(2009) intervjuar dem båda och deras studenter om undervisningen som då 
var avslutad. Båda skådespelarna liksom flera av studenterna framhåller 
vikten av den specifika kompetensen som yrkesverksamma och erfarna skå-
despelare kan tillföra utbildningen. Helander beskriver även hur de två skå-
despelarnas egen utbildning och erfarenhet präglar dem i deras roll som pe-
dagoger. Henriksson betonar betydelsen av sin egen tid på scenskolan i 
Malmö och mötet med pedagogen, skådespelaren och regissören Andris 
Blekte.25 
 
Blekte har utforskat avspänningens betydelse för att utveckla närvaro. Hen-
riksson menar att ”Hans arbete med avspänning hade jag stort behov av och 
jag tycker det är väldigt viktigt och centralt - liksom närvaro, vad det nu är” 
(Helander 2009, s. 103). Senare i intervjumaterialet talar Henriksson om 
upplevande, att förflytta fokus, att våga, att möta sig själv, kommunikation, 
öppenhet och lyssnande som beskrivande ord och förutsättningar för scenisk 
närvaro. Ytterligare något som Henriksson betonar i sin undervisning är att 
det inte är möjligt att arbeta utifrån fasta metoder utan varje students indivi-
duella förutsättningar måste vara styrande i arbetet. Däremot kan vissa be-
grepp vara av vikt för arbetsprocessen som Henriksson dessutom menar 
måste få ta tid. Tiden som krävs för att lära något nytt varierar mycket från 
student till student. Den insikten gäller naturligtvis också för arbete med 
teaterelever på gymnasienivå. 
 
Närvarobegreppet har satts ifråga och Johansson (2012) menar i sin avhand-
ling att närvaro har en passiv klang, att det ger sken av att vara oreflekterat, 
                                                        
25	  Andris	  Blektes	  arbete	  är	  mer	  utförligt	  beskrivet	  av	  Leander	  (1998)	  som	  fört	  lektions-‐
dagbok	  från	  undervisningen	  vid	  teaterhögskolan	  i	  Malmö.	  
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som att det skulle gå att isolera närvaron i ett ögonblick. Som alternativ pre-
senterar Johansson: det-som-för-närvarande-försiggår med motiveringen att 
det är så mycket som behöver rymmas i närvaron: skådespelarens tankar, 
känslor, förnimmelser, intryck och uttryck. Det-som-för-närvarande-
försiggår tränas enligt Johansson genom intuitionen och är ”skådespelarens 
egna konstnärskap i det kollektiva” (ibid., s. 34). Även om jag håller med 
om Johanssons resonemang, att närvarobegreppet är komplext och svårdefi-
nierat, så kommer jag i avhandlingen använda begreppet närvaro. Det är 
också så de lärare som ingår i studierna benämner det. Lärarnas vilja att 
undersöka närvaro som exempel på en kvalitativ aspekt av ett centralt teater-
kunnande har att göra med svårigheter att både beskriva i ord och att under-
visa om närvaro.  
 
Att skapa närvaro och att gestalta är komplexa processer där skådespelarens 
egna tankar kring sin rollfigur tillsammans med regissör, övrig konstnärlig 
personal och skådespelarkollegor bidrar till att levandegöra gestaltningen. 
Även Sundberg (2006) försöker definiera närvaron: 

Jag talar om närvaro, ett begrepp intimt förbundet med de skapande ögon-
blicken. Ögonblicken av närvaro i orden, i kroppen, rörelsen, rummet, hos 
skådespelaren, hos åskådaren” (Sundberg 2006, s. 136).  

 
Sundberg refererar till neurologer som använder begreppet vidgad medve-
tenhet. Det krävs av skådespelaren en samtidighet i handlandet och tänkan-
det på olika plan; en öppenhet för impulser både inifrån den egna kreativite-
ten och utifrån det som händer på golvet mellan skådespelarna. 
 
Närvaro återkommer som skildring av en central kvalitet för pedagoger, 
forskare, och utövande konstnärer. Vad är det man kan när man kan gestalta, 
och som kvalitativ aspekt, vara närvarande? Järleby försöker ringa in det 
genom beskrivningen: ”Scenisk närvaro kan beskrivas som maximal upple-
velse genom alla sinnen och därigenom total uppmärksamhet på det som 
händer både med sig själv och omgivningen” (Järleby 2003, s. 233). Det 
som blir intressant att fundera på är hur når elever dit och hur ser undervis-
ningen ut som har den ”maximala upplevelsen” som mål?26 Man behöver 

                                                        
26	  Det	  bör	  nämnas	  i	  sammanhanget	  att	  distinktionen	  mellan	  inlevelse	  och	  upplevelse	  har	  
blivit	   föremål	   för	   diskussion	   i	   relation	   till	   Stanislavskijs	   verk	   (Helander	   2011,	   Kurtén	  
1986).	  När	  översättningarna	  först	  kom	  ut	  i	  Sverige	  var	  det	  ryska	  ordet	  för	  ”att	  uppleva”	  
felöversatt	   till	   ”inlevelse”	   något	   som	  på	   senare	   år	   har	   diskuterats	   och	   korrigerats	   och	  
idag	  talar	  man	  såsom	  Järleby	  framför	  allt	  om	  betydelsen	  av	  ”upplevandets	  skådespeleri”	  
(se	   exempelvis	   Kemecsi	   1998).	   Vad	   är	   då	   problemet	  med	   ”inlevelse”?	   Kurtén	   gör	   föl-‐
jande	   förklaring:	   “Förklaringen	   är	   att	   ”inlevelse”	   inte	   är	   något	   medvetet	   redskap	   för	  
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undersöka mer specifikt vad det exempelvis innebär att kunna uppleva, för 
att i undervisningen nå en samtidighet i handlandet och tänkandet på olika 
plan. Det innebär också att man riktar fokus mot vilka hinder och svårigheter 
eleverna hamnar i på vägen mot gestaltning och närvaro. För praktiker, både 
utövande konstnärer och pedagoger så är det självklart, man vet och ser när 
det finns där. Men vad är det man vet och ser?  

Att kunna se 
I en masteruppsats beskriver Malby (2010) vad som krävs av teaterläraren 
för att främja teaterstudentens växande. Studien är genomförd på teaterhög-
skolenivå och precis som Järlebys (2003), Johannssons (2012) och Sjö-
ströms (2007) avhandlingar ger den en fingervisning om vilket kunnande 
som förväntas på högskolorna. Det är av vikt för lärare som arbetar på förbe-
redande utbildningar på gymnasie- och folkhögskolenivå att ha kunskap om 
vad man förbereder för. Malby följer undervisningen genom observationer 
och genomför intervjuer med tre lärare som undervisar i rörelse, röst och 
clownteknik. Studien presenterar förmågor som är centrala för en teaterlära-
res undervisning. Malby beskriver resultatet i följande kategorier: förmågan 
att se, att förmedla, att välja, ansvar, tillit, mod och entusiasm. Även om 
kategorierna på en generell nivå kan tyckas beskriva snarare hela yrkeskåren 
lärare så är det just det specifika i lärarens teaterkunnande, exempelvis att 
kunna se som blir intressant. Malby lyfter fram relationen mellan inre och 
yttre rörelse i seendet. Att som pedagog se både det som sker exempelvis i 
elevernas eller studenternas kroppar men även förhålla sig till den inre rörel-
sen som pågår i form av känslor och tankar är centralt. Malby beskriver det 
som ”att man skönjer en ansats eller impuls hos någon” (Malby, s. 80). I 
citatet ligger en nyckelfråga för avhandlingens syfte. Om man kan försöka 
närma sig en artikulering av det som man som lärare skönjer, så kan man få 
vissa svar på vilket slags kunnande som är specifikt för teater. Läraren kan 
se (eller snarare ana) hur kunnandet gestaltar sig i studentens kropp. Men 
kunnandet visar sig i stunden och är borta igen på ett ögonblick. Men om 
man riktar uppmärksamhet till de tillfällen då det sker kan man lära sig mer 

                                                                                                                                  
skådespelaren	  i	  dennes	  arbete	  på	  scenen.	  Därför	  väcker	  kravet	  för	   inlevelse,	   förvirring	  
och	  osäkerhet	  eftersom	  det	  kräver	  det	  omöjliga,	  nämligen	  att	  på	  befallning	  prestera	  en	  
känsla.	   Däremot	   kan	   skådespelaren	   medvetet	   se	   till	   att	   han	   upplever	   situationen	   på	  
scenen	  genom	  att	  använda	  sina	  fem	  sinnen	  och	  sitt	  intellekt,	  vilket	  i	  sin	  tur	  väcker	  käns-‐
lan.	  Detta	  kan	  betecknas	  som	  inlevelse,	  men	  denna	  har	  uppstått	  undermedvetet	  som	  ett	  
resultat	  av	  det	  medvetna	  upplevandet.	  Alltså	  har	  skådespelaren	  gått	  från	  det	  medvetna	  
till	  det	  undermedvetna,	  vilket	  ju	  är	  grundprincipen	  för	  hela	  Stanislavskijs	  system”	  (Kur-‐
tén	  1986,	  s.	  138).	  	  
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om den praktiska kunskapens väsen och vad det är som läraren egentligen 
ser. Då kan också undervisningen och lärandet utvecklas och stärkas. 
 
Malby redogör för hur en av lärarna hanterar detta utifrån sin erfarenhet, sitt 
känsloliv och genom sin förmåga till empati. Läraren tar även stundtals hjälp 
av sin egen kropp för att själv erfara och sätta sig in i studentens situation. 
Genom att i sin egen kropp pröva det som studenten erfar i gestaltningen. 
Det Malby visar genom teaterlärarens handlingar är hur lärarens kunnande är 
förbundet med kroppen. Men för att kunna hjälpa studenten så förutsätter det 
att läraren är närvarande i undervisningen, att sinnena är utåtriktade och 
uppmärksamheten riktad mot vad som händer i studentens kropp. Närvaron 
är inte bara en inre upplevelse utan det finns en utåtriktad rörelse, både hos 
studenten som ska gestalta men också hos läraren som riktar sin uppmärk-
samhet mot studentens uttryck. När man därtill ska kommunicera med en 
publik så kan skådespelarens arbete beskrivas som en förmåga att kunna 
uttrycka en förkroppsligad tanke. 

Att kunna förkroppsliga en tanke 
Teaterteoretikern Fischer-Lichte, tysk professor i teatervetenskap, diskuterar 
närvaro som begrepp i relation till den cartesianska dikotomin. Hon menar 
att närvarobegreppet punkterar föreställningen om kropp och tanke som 
separerade: 

I agree with the definition of presence as a process of consciousness – but on-
ly insofar as it is articulated through the body and sensed by the spectators 
through their bodies. For, in my view, presence is to be regarded as a phe-
nomenon that cannot be grasped by such a dichotomy as body versus mind or 
consciousness. In fact, presence collapses such a dichotomy (Fischer-Lichte 
2012, s. 115).  

 
Fischer-Lichte presenterar närvaro som ett radikalt närvaro-begrepp (radical 
concept of presence) och hänvisar till två av den fysiska teaterns företrädare, 
Eugenio Barba som arbetat och studerat närvaro tillsammans med skådespe-
lare och dansare från orientaliska kulturer samt Jerzy Grotowski som intres-
serade sig för skådespelaren som the holy actor. Genom att släppa blocke-
ringar (med hjälp av fysisk träning) kan skådespelaren närma sig närvaron, i 
en process av att vara en kropp i världen: 

The role is thus not supposed to constitute the ultimate goal of the actors’ 
work, as demanded by the theoreticians of a new psychological-realistic art of 
acting in the eighteenth century. Instead, the emphasis lies on the actor´s phe-
nomenal body, his being in the world (Fischer-Lichte 2012, s. 112). 
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När skådespelaren använder sin kropp och genom den alstrar energi som 
leder till närvaro så både exemplifierar och agerar skådespelaren som embo-
died mind, som förkroppsligat sinne. Skådespelaren visar genom sin närvaro 
att kropp och tanke inte kan separeras, enligt Fischer-Lichte. På så sätt upp-
fattar sig även publiken som förkroppsligat sinne och deltar i en process av 
att vara i världen (constant process of becoming). Genom att få ta del av 
skådespelarens energi och närvaro upplever vi oss själva, tolkar oss själva i 
världen. Det är det här Fischer-Lichte kallar närvaro som ett radikalt när-
varo-begrepp: ”This I call the radical concept of presence, written as PRES-
ENCE: PRESENCE means appearing and being perceived as embodied 
mind; perceiving the PRESENCE of another means to also experience one-
self as embodied mind” (Fischer-Lichte 2012, s. 115). Andra författare för-
klarar liknande känsla och upplevelse genom katarsisbegreppet, det vill säga 
att genom en teaterupplevelse närma sig en form av reningsprocess, exem-
pelvis genom att se en tragisk berättelse på teatern och därigenom uppleva 
en lättnadskänsla (se exempelvis Brandell 1993, Janik 2005).  
 
Men vad har detta med teater som skolämne att göra? Man har naturligtvis 
inte som mål att nå katarsis under varje lektionstimme, eller att eleverna ska 
uttrycka total närvaro i allt de tar sig för. Men att både själv få känna på och 
dessutom få spegla sig i sina kamraters gestaltningar kan ge en insikt i vad 
teater som förkroppsligad tanke kan vara. Fysisk träning som metod för att 
släppa spänningar och blockeringar är något som kan vara användbart även 
utanför teaterrummet, som ett sätt att utveckla ett varande i världen, att vara 
en kropp i världen (being in the world). Förutom närvaro (och avspänning 
som förutsättning för närvaro) som en central, kvalitativ aspekt av att kunna 
gestalta framkommer att handlingen, och att kunna relatera till något utanför 
sig själv tillsammans med den övriga ensemblen, är viktiga kvalitativa 
aspekter av gestaltning. 

Handlingens och ensemblens betydelse för gestaltningen 
Som tidigare har konstaterats så betonar olika teatertraditioner handlingens 
betydelse för gestaltningen. Att handlingen är viktig konstaterar även Sjö-
ström (2007) i sin avhandling och tar utgångspunkt i sin egen undervisning, 
främst akrobatik, vid Teaterhögskolan i Malmö. Med hjälp av studenternas 
skriftliga utvärderingar kopplat till undervisningen, referenser till olika 
teaterpraktikers erfarenheter och handlings- och känsloteorier kommer Sjö-
ström bland annat fram till att genom att lägga fokus utanför sig själv så 
undviker man att bli alltför självmedveten. Genom att ha en utvecklad mål-
bild formulerad för sig stimuleras kroppen till handling. Sjöström beskriver 
det som en kvalitet som visar sig genom skådespelarens hängivenhet inför 
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uppgiften. Då blir det också tydligt om ”man spelar i allmänhet eller om man 
formulerat sitt mål specifikt” (Sjöström 2007, s. 245). Ytterligare en kvalitet 
formuleras som att det handlar om skådespelarens kontroll och förståelse av 
sitt handlande. Dessutom lyfter Sjöström fram avspänningen som väsentlig 
förutsättning för gestaltande samt förmågan att arbeta med inre bilder, att 
kunna visualisera. Fokus ligger alltså på omvärlden och inte på mig själv 
som skådespelare.  
 
Att relatera till något utanför sig själv betonas även i Lagerströms avhand-
ling (2003). Hon beskriver Institutet för scenkonsts27 skådespelarträning där 
hon refererar till hur Institutets ledare Ingmar Lind resonerade kring före-
ställningens betydelse, att det är viktigt att relatera till något utanför sig 
själv, att inte bli introvert utan extrovert. Lagerström beskriver teatergrup-
pens arbete, dels arbetet med att skapa föreställningar, dels med undervis-
ning. I ett avsnitt behandlar hon teater som närvaro där bland andra den 
polske teaterregissören Grotowskis tankar om skådespelarens kroppsliga 
träning för att närma sig närvaro, ett tillstånd av varande, nämns. Fysisk 
träning som ett sätt att släppa vanemässiga manér och beteenden är en cen-
tral tanke för den fysiska teaterns tradition, vilket Järleby (2003) visar har 
influerat de svenska scenskolorna.  
 
För att kunna relatera till något utanför sig själv är ensemblen viktig i teater-
arbetet. Vad gäller rollarbetet menar Lagercrantz (1995) att rollen växer 
fram genom en kollektiv process tillsammans med all konstnärlig personal 
för att gestalta figurernas viljor, tankar och attityder. Skådespelaren under-
söker sina egna reaktioner i olika sceniska situationer utifrån rollen, därige-
nom skapas rollens handlingar, tankar och känslor. När det kommer till före-
ställningen måste skådespelaren också vara medveten om kommunikationen 
med publiken och det krävs en form av delad uppmärksamhet för att både 
hålla ordning på det inre arbetet med rollen och den yttre kontakten med 
publiken. Det handlar om att som skådespelare ha fokus på sitt inre arbete 
kopplat till rollfiguren och situationen men även på det yttre, det vill säga 
föreställningen, berättelsen som ska berättas tillsammans med andra skåde-
spelare på scenen i kommunikation med en publik. Malby (2010), Sjöström 
(2007), Lagerström (2003) och Lagercrantz (1995) betonar alla betydelsen 
av ett inre och yttre skeende. En växelverkan är central för ett teaterkun-
nande, att ha kontakt både med sitt inre och en yttre värld.  

                                                        
27	  Svensk	  teatergrupp	  som	  grundades	  1971	  av	  Ingmar	  Lind,	  som	  var	  konstnärlig	  ledare	  
fram	  till	  sin	  bortgång	  1997.	  Under	  många	  år	  arbetade	  gruppen	  i	  Italien,	  i	  Pontremoli,	  där	  
de	  dessutom	  bedrev	  undervisning.	  
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Att arbeta med det oartikulerade 
Malby (2010) beskriver hur teaterläraren använder sitt seende i undervis-
ningen för att hjälpa studenten. Vad det är läraren ser är inte alltid artikule-
rat. Det kan vara en tanke hos studenten som visar sig i ett uttryck, som lära-
ren kan se och arbeta vidare med. Det behöver inte vara uttalat vad läraren 
ser, artikuleringen är inte avgörande för gestaltningens utveckling. Däremot 
kan ett krav på verbalisering komma från studenten. Rönn (2009) beskriver 
det hon kallar för kommunikativa hinder på en teaterhögskola. Det som 
framgår är studenters frustration över att inte få förklarat varför man ska 
göra exempelvis vissa övningar eller gestaltningar på ett särskilt sätt. Lära-
ren menar å sin sida att det är bara att göra, studenterna ska inte fråga så 
mycket utan istället undersöka svårigheterna med ett visst moment. Inte 
enbart lärare utan även studenterna själva kan ifrågasätta vikten av ett verba-
liserande. Det finns en passage i von Schantz avhandling (2007) som exemp-
lifierar fältets motstånd mot beskrivningar och verbaliseringar. von Schantz 
återger hur en av hennes doktorandkollegor presenterade sitt arbete på ett 
seminarium. Vissa lärare och flera studenter opponerade sig mot att systema-
tisera och organisera det praktiska arbetet:  

Dessutom höjde en manlig student sin röst som språkrör för flera och sa att 
han inte förstod sig på Järlebys arbete. Studenten menade att de som skåde-
spelare ”går ut på scenen och bara… gör”! (von Schantz 2007, s. 448).  

 
Det verkar finnas en föreställning om att något av det konstnärliga inte kan 
eller ska verbaliseras. I arbetet med mina egna studier har jag i vissa situat-
ioner upplevt hur elever blivit frustrerade när vi försökt verbalisera och prata 
alltför mycket. Som en elev uttryckte det ”Jamen, det känns ju när det är 
rätt!” Det kan förstås med Eisners begrepp ”somatic knowledge: the sense of 
closure that the good gestalt engenders in embodied experiences; the compo-
sition feels right” (Eisner 2002b, Artistically rooted forms of intelligence, 
stycke 4). Exemplen visar hur en kroppslig kunskapstradition krockar med 
en undervisningskultur med krav på verbalisering och artikulering. Eleven i 
min studie behövde inte för egen del sätta ord på vad som hände, hen visste 
att det hen gjorde kändes bra i kroppen och då förmodligen också fungerade 
som gestaltning.  
 
Om teaterpraktiker, teaterstudenter och teaterelever visar ett visst motstånd 
mot en verbalisering och artikulering av konsten och ämnet så kan man fråga 
sig varför jag driver frågor om vad en gestaltande förmåga kan innebära och 
hur man kan artikulera kunnandet? När jag började filma teaterundervisning 
blev det än tydligare för mig att allt det som händer i ett klassrum inte alltid 
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är artikulerat. Både elever och lärare använder sina kroppar när de kommu-
nicerar, ibland tillsammans med orden, ibland utan ord. Det är inte alltid en 
artikulering hjälper eleven i undervisningssituationen, det kan likaväl vara så 
att läraren skönjer något hos eleven och därigenom kan hjälpa eleven vidare. 
Ibland bara genom att exempelvis flytta eleven ett steg närmare sin medspe-
lare. Men vad är det läraren ser? Precis som eleven i mitt tidigare exempel 
känner när något är rätt så kan läraren stundtals känna, eller skönja när ge-
staltningen fungerar. Men om man kan närma sig vad läraren skönjer är det 
som fungerar i gestaltningen så utvecklas förståelsen av det professionella 
objektet. Man utvecklar förståelsen för praktiken. Som jag har försökt visa är 
inte artikulerandet avgörande för att lära sig något. Eleverna lär och utveck-
las genom att delta i teaterpraktiken. Men läraren har också krav på sig att 
bedöma eleverna, ge omdömen och sätta betyg. Det som ska bedömas är 
elevernas kunnande i ämnet. För att inte förbise det som sker i praktiken och 
enbart förlita sig på vad eleverna säger om praktiken (när de analyserar och 
reflekterar kring det de gjort, eller om de har en uppgift att skriva om det 
praktiska arbetet i sin loggbok) så menar jag att man behöver undersöka det 
kunnande som utvecklas också i praktiken. Inte minst för att läraren ska 
kunna formulera relevanta omdömen och bedömningar om gestaltningen, 
vilket också kan bidra till att utveckla undervisningen. Det kan underlätta för 
mig som lärare när eleven kommer och frågar: Hur ska jag göra för att ut-
vecklas i ämnet? Elever kan också fråga sig varför Y och inte X fick ett 
högre betyg, om vi blickar tillbaka på exemplet i inledningen. Det behöver 
jag kunna svara på som lärare. 

Vad är det lärarna bedömer? 
Teaterkunnandet ska bedömas precis som kunnande i andra ämnen. När 
lärare ska bedöma kunnande och nivåer av kunnighet i ett ämne uppstår en 
rad svårigheter som lärare generellt verkar hamna i. Ett argument i den rå-
dande bedömningsdiskursen är att bedömningen syftar till att stärka elevens 
lärande och tydliggöra elevens utveckling i ämnet. Progression i 
drama/teater visar sig i förmågan att arbeta tekniskt skickligt, enligt O´Neill 
och Lambert (1988) men också i förståelsen av hur komplext ämnet är, att 
man kan reflektera över verksamheten. Det vill säga förmågor som kan rela-
teras till både det praktiska och teoretiska kunnandet. I och med att man 
använder sig själv i gestaltningen så är det känslor, idéer, relationer och 
handlingar som bedöms. McGregor (1983) menar att bedömning inom 
drama/teater inte är något problem utan är en del av en utvärdering som sker 
hela tiden, och att det inte är något mystiskt med det. Sedan 80-talet har 
författare och forskare (bland andra Cockett 1998; Fleming 1994; Gallagher 
& Booth 2003; Hornbrook 1989, 1991; McKone 1997; Neelands 2004a; 
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O´Neill 1983; OToole 1992; Schonmann 2000; Somers 1995; Taylor 2000) 
diskuterat hur bedömning påverkar drama/teaterämnets legitimitet. Till följd 
av att det har och har haft olika funktioner; drama som metod för personlig 
och social utveckling, drama som tillhörande språkinstitutioner, drama som 
ett ämne i sig, så är det inte helt självklart vad som ska bedömas. Men den 
diskussionen är igång (Kempe & Ashwell 2000; Levy 2001; Miller & 
Saxton 2004; Needlands 2004b; Pearce 2003; Schonmann 2007). Diskuss-
ionen handlar bland annat om hur man ska kunna komma ifrån generella 
beskrivningar, och hur man kan bedriva innehålls- och ämnesspecifik forsk-
ning. 
 
I Sverige används pedagogisk bedömning (se bl.a. Lindström, Lindberg & 
Pettersson 2011) och lärande bedömning (Jönsson 2010) i relation till be-
greppet formativ bedömning. Kort kan man säga att skillnaden mellan for-
mativ och summativ bedömning handlar om att en formativ bedömning har 
till syfte att stärka elevens lärande medan en summativ bedömning handlar 
om att kontrollera lärandet. Det har även argumenterats för att en formativ 
bedömning syftar till att tydliggöra elevens progression i ämnet.  
 
Studier inom bedömningsfältet visar att istället för att beskriva och bedöma 
kunnande och kunnighet inom ämnet hemfaller lärare ofta till att bedöma 
exempelvis elevers personlighet eller engagemang. Publicerade rapporter 
(Skolinspektionen 2010, Skolverket 2010a och 2010b, se även Selghed 2004 
och Tholin 2006) har visat att lärares bedömningar avviker från varandra vid 
kontrollrättning av nationella prov i gymnasieskolan, och att lärare som har 
svårigheter att formulera sig skriftligt kring elevernas kunskaper istället 
hamnar i att bedöma attityder och beteenden. Den senare nämnda, Tholins 
avhandling, handlar om grundskolan men närbesläktade studier (bl.a. Korp 
2006 och Zandén 2010) i gymnasieskolan visar liknande resultat. Det tycks 
som om lärare generellt har problem med att formulera elevernas ämnesspe-
cifika kunskaper. Då finns en risk att hamna i bedömning av personlighet 
istället för bedömning av kunnighet.  
 
Skolinspektionen (2012) har i en senare rapport visat betydande skillnader i 
lärares bedömningar av elevuppsatser inom svenskämnet både på grund- och 
gymnasieskolor. Lösningen som diskuterats är att ta bort uppsatsskrivandet 
ur de nationella proven med motiveringen att bedömningen inte blir likvär-
dig.28 Om man tar bort uppsatsskrivandet, som är en central uppgift för att få 

                                                        
28	  Se:	  Englund	  &	  Quennerstedts	  kapitel	  ”Likvärdighetsbegreppet	  i	  svensk	  utbildningspo-‐
litik”	  i	  Englund	  &	  Quennerstedt	  (red.)	  2008.	  Vadå	  likvärdighet?	  där	  de	  analyserar	  likvär-‐
dighetsbegreppets	  olika	  innebörder.	  
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möjlighet att visa sitt kunnande i ämnet, och ersätter det med exempelvis 
kontroll av stavning så ökar eventuellt likvärdigheten. Men eleverna får sam-
tidigt minskade möjligheter att visa sitt breda kunnande i ämnet. Inom teater 
finns inga nationella prov men det kan trots det finnas en risk, på grund av 
kravet på mätbarhet, att hamna i enkelt beskrivna formuleringar som un-
derlag för bedömning (exempelvis attityd och beteenden). En av Skolverkets 
egna slutsatser är att bedömningarna blir av högre kvalitet om lärare får till-
fälle att sambedöma samt att det krävs bedömarträning. Varannan lärare 
hävdar att det saknas ett gemensamt språk för kunskapsbedömningar (Skol-
verket 2010 b, c). Black och Wiliam (1998) menar att en av de hindrande 
faktorerna för lärande bedömningar handlar om att lärare snarare bedömer 
kvantitet än kvalitet.  
 
Tillsammans med det tidigare exemplet från Malby; att försöka förstå vad 
det är läraren ser i undervisningssituationen så handlar det även om en be-
dömning i situationen. Den bedömningen utgår från lärarens professionella 
omdöme som är kopplad till utförandet. Vad det omdömet består i behöver 
man undersöka för att förstå kunnandet i ämnet. Om man ersätter lärarnas 
omdömen med skrivna formuleringar, konstruerade långt ifrån klassrummet, 
exempelvis i form av matriser eller som förformulerade kriterier så uppstår 
vissa svårigheter. Lärarna i Skolverkets rapport antyder att det saknas ett 
språk för att formulera omdömen och Liedman påminner om att ”goda om-
dömen kostar tid och möda” (Liedman 2011, s. 150). Inte bara tid utan även 
möda, och möda förutsätter att man utvecklar metoder för hur lärarnas om-
dömen kan göras explicita.  
 
Återkopplingar görs och formuleras löpande i arbetet i klassrummet. Be-
dömningar pågår i någon mening hela tiden, utifrån lärarens professionella 
omdöme. Men när det kommer till att formulera omdömet skriftligt eller 
muntligt som beskrivning av kunskaper, kvaliteter och kunnandenivåer, vid 
exempelvis ett utvecklingssamtal, så stöter lärarna på problem (Hofvendahl 
2004, 2006, Tholin 2006). Jönsson (2010) beskriver ett liknande problem i 
förhållande till uppsatsskrivning inom svenskämnet och menar att det hand-
lar om att erkänna lärarnas professionella omdömesförmåga som central. Det 
är inte detsamma som att bedömningen skulle vara godtycklig, utan det är ett 
kvalitativt omdöme inom ett verksamhetsområde, vilket förutsätter männi-
skor med erfarenhet av vad kvalitet inom den specifika verksamheten inne-
bär. Det Jönsson beskriver handlar om att den professionella omdömesför-
mågan delvis är oartikulerad. När forskningen visat att bedömning utanför 
klassrummet inte så enkelt låter sig formuleras så har bedömningsfältet när-
mat sig klassrummet i ett försök att beskriva hur en uppgift, exempelvis i 
form av en teaterföreställning, kan vara underlaget för bedömningen. Hur 
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kan bedömningen knytas närmare den verksamhet som pågår? Detta i syfte 
att göra bedömningen mer autentisk.  

Autentisk bedömning – bedömning i och av process 
En föreställningsprocess är ett exempel på en komplex uppgift som är viktig 
för att få möjlighet att utveckla en högre nivå av kunnande. Komplexa upp-
gifter kännetecknas av performance assessment (se Gipps 1995). Det vill 
säga bedömningen görs i stunden, i verksamheten. Men det kräver att läraren 
har förmåga att göra kvalitativa bedömningar poängterar Gipps. Jönsson 
(2010) använder begreppet autentiska bedömningar och menar att autentiska 
bedömningar och performance assessment utgår från samma grundtankar, 
det vill säga det är en bedömning som sker omedelbart och kopplat till utfö-
randet, prestationen, i den praktik som pågår: 

Bedömningen är direkt, vilket innebär att eleven bedöms medan hon utför det 
man vill att hon ska göra. En sådan bedömning kan därmed avgöra om eleven 
klarar att utföra uppgiften eller inte. Däremot drar man inga slutsatser om 
några av elevens psykologiska egenskaper (som hennes ”förståelse” eller ”be-
gåvning”). Genom att enbart koncentrera sig på det som är observerbart, och 
inte intressera sig för det som försiggår inne i elevens huvud, skiljer sig detta 
perspektiv på ett fundamentalt sätt från den psykometriska traditionen (Jöns-
son 2010, s. 44). 

 
Den bedömning som Jönsson beskriver är situationsbunden och därför svår 
att sätta ord på utanför sitt sammanhang. Lärarna gör återkopplingen i stun-
den utifrån sitt kunnande. Återkopplingen är kopplad till situationen exem-
pelvis då läraren ber eleven att pröva ett annat sätt att gestalta, en annan 
ingång, ett annat uttryck i arbetet. Gipps påpekar: ”If we wish to continue to 
include performance assessment and teacher assessment in assessment pro-
grammes, we must develop these criteria and their use” (Gipps 1995, s. 175). 
Då krävs det ytterligare kunskaper kring hur man artikulerar och formulerar 
sig kring öppna och komplexa begrepp som närvaro, lyhördhet och kreativi-
tet som är centrala för teaterarbetet. Liknande diskussion kring autentisk 
bedömning pågår inom det estetiska området där Schonmann (2007) lyfter 
tre av de åtta kriterier som Eisner (1993) har utarbetat. Schonmann menar att 
de tre lämpar sig särskilt väl för drama/teaterundervisning eftersom bedöm-
ningsuppgifterna inte behöver begränsas till enskilt arbete. Uppgifterna som 
bedöms måste vara relevanta för läroplanen, men inte begränsas till dem. Ett 
kriterium som Schonmann poängterar är att uppgiften som ska bedömas 
måste tillåta studenten att välja på vilket sätt man vill visa det som man lärt 
sig.  
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En undersökning som är genomförd inom det estetiska området utgör ett 
exempel på behovet av att studier kring vilket kunnande som utvecklas i 
undervisningen behövs. Zandén (2010) visar i sin avhandling att musiklärare 
på gymnasiet i Sverige saknar ett ämnesdidaktiskt yrkesspråk när de förvän-
tas formulera sig om elevers kunnighet. Studien pekar på att samtalen mellan 
kollegor inte tycks kräva något yrkeskunnande. Musiklärargrupperna som 
studerats använder inte några yrkestermer och talar i liten utsträckning om 
sådant som kräver musikalisk fackkompetens. Istället för att tala om olika 
kvaliteter i musiken talar lärarna mycket om elevernas självständiga val i 
musicerandet, deras engagemang och spelglädje. Zandéns resultat kan delvis 
förklaras med det som Olsson (2010) lyfter fram, problemet med att konsten 
och konstnärliga bedömningar ”strävar efter att beskriva det obeskrivliga” 
(s. 45 f.). Att försöka fånga konstens uttryck i språkliga översättningar ställer 
till det för lärare men är ingen grund för att undvika bedömningar av de este-
tiska ämnena i skolan, enligt Olsson. Snarare krävs det en medvetenhet om 
bedömning av både lärandets process och dess resultat. En annan slutsats i 
Olssons resonemang är att lärare bör sträva efter varierade arbetsformer vad 
gäller bedömningen och nämner själv- och kamratbedömningar som exem-
pel. Att utgå från ämnesspecifika lärandeobjekt ser Olsson som centralt för 
arbetet.  
 
Vikten av att både bedöma produkt och process diskuteras även av Lind-
ström (2002) som beskriver bedömning kopplat till skapande arbete. Han gör 
en tydlig uppdelning i produkt- och processkriterier, att man både bedömer 
den process som är kopplad till skapande arbete och den produkt som blir 
slutresultatet. Lindström menar att arbete med processbedömning kräver nya 
arbetssätt: ”Den visar samtidigt att processvärdering kräver att elevers tankar 
görs tillgängliga på ett tydligare sätt än vad som vanligen sker” (Lindström 
2002, s. 116). Det bör enligt Lindström göras med hjälp av bland annat tyd-
ligare kriterier och uttalade kunskapskvaliteter. Det är inte enbart elevernas 
tankar som behöver göras tillgängliga. I ett så fysiskt ämne som teater måste 
det kroppsliga, gestaltande arbetet också uppmärksammas. Elevens förmåga 
att gestalta måste bli föremål för kommunikation. Men hur kan man kom-
municera när man ska beskriva det obeskrivliga? Man behöver utveckla 
metoder för att artikulera de omdömen som formuleras i omedelbar relation 
till teaterkunnandet i gestaltningen, kopplat till undervisningen. Det behövs 
också mer kunskap om vad ett kvalitativt omdöme egentligen innebär, därtill 
erkännandet av en tyst kunskapsdimension som gör återkoppling och be-
dömning mer komplicerat än det omedelbart kan verka. 
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Luddiga kriterier och det tysta 
Sadler (1989) beskriver karakteristiska drag för kvalitativa omdömen och tar 
bland annat upp att de ofta är luddiga (fuzzy) till skillnad från skarpa (sharp) 
bedömningar såsom rätt eller fel svar på en fråga, en objektiv bedömning. 
Han tar upp originalitet som ett exempel på ett luddigt bedömningskrite-
rium. I bedömningen av en uppsats inom svenskämnet kan man tänka sig att 
delar av bedömningen handlar om originalitet i texten, vilket då är viktigt att 
kommunicera till eleven eftersom det originella är en del av lärarens om-
döme. Men i förhållande till vad? Här kan det hjälpa att ge eleven exempel 
på vad man menar med ett originellt sätt att skriva på, gärna i relation till ett 
annat exempel som inte bedöms vara originellt. Detta i syfte att visa på 
skillnaden mellan de två exemplen. Jämförande exempel kan vara ett sätt att 
komma ifrån det problem som O´Donovan, Price och Rust (2004) beskriver. 
De argumenterar för att både explicita och tysta bedömningar av kunnande 
måste hanteras i relation till studenters eller elevers prestationer. De menar 
att från att bedömning har varit del av en lärares tysta praktik och otillgäng-
lig för eleven eller studenten så har idag utvecklandet av matriser och försök 
att explicitgöra kriterier för bedömningar istället lett till en övertro på att allt 
går att verbalisera. Och framför allt, när man har verbaliserat, konkretiserat 
och gjort kriterierna synliga, så kan man tro att de lätt kan förstås av den 
lärande. Författarna hänvisar till egna studier (Price & Rust 1999, 
O´Donovan et al. 2001) men även andras studier (Freeman & Lewis 1998, 
Webster et al. 2000) och visar hur lärares och studenters olika tolkningar av 
kriterierna gör att de explicita kriterierna trots allt misslyckas med att skapa 
en gemensam, meningsfull förståelse av vilken kunskap kriterierna försöker 
beskriva. Uppfattningen att bara för att något är verbaliserat eller förklarat så 
har den andre förstått visar sig förrädisk (jfr Nuthall 2004). Författarna be-
skriver istället ett spektrum där både explicita och tysta dimensioner av kun-
skap hanteras i relation till bedömning. För att elever eller studenter ska 
kunna se eller på ett meningsfullt sätt förstå bedömningskriterierna så måste 
de bli engagerade i dem, och det måste ske i direkt relation till praktiken. 
 
Lärare verkar generellt få problem när de ska explicitgöra och artikulera 
kriterier för bedömning, mål och syfte med utbildningen. Det forskarna ver-
kar vara överens om är att ett explicitgörande av de kriterier som bildar un-
derlag för bedömning av kvalitet är avgörande för att det ska fungera. Och 
det är just här lärarna stöter på problem. Higgins, Hartley och Skelton (2001) 
frågar sig: ”We know that assessment is an important student ’driver’ – so 
have we created the situation that we now complain about?” (s. 270). Det 
vill säga, den fokus på återkoppling och bedömning, som studenter och ele-
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ver ändå verkar ha svårt att ta till sig, leder till mycket merarbete för lärarna 
vilket i sig tar fokus från undervisningen.  
 
Klenowski (2011) diskuterar konsekvenser av fokuseringen på mätning i 
skolan, mellan skolor och mellan länder, i relation till lärande. Hon menar att 
det är en konsekvens av en neo-liberal syn på skolan som marknad där indi-
videns fria (skol)val styr. Då blir det viktigt att veta hur den skola man väljer 
kan hävda sig i konkurrensen med andra skolor. Detta måste kunna mätas. 
Risken finns då, som även andra forskare visat (Patrick 2008; Reid 2009) att 
lärare börjar undervisa för proven (teaching for the test) det vill säga under-
visningen syftar till att eleverna ska klara nästa prov. Att utveckla förmågor 
blir åsidosatt till förmån för en kultur där ytinlärning premieras. Detta måste 
lärarna vara medvetna om, menar Klenowski, och arbeta emot. I en studie 
undersöker Klenowski tillsammans med Wyatt-Smith (2010) hur lärare kan 
arbeta för att göra sina bedömningar explicita och för att nå samstämmighet 
om vad som är kvalitet i studentarbeten i relation till styrdokument. I studien 
undersöks skriftliga uppgifter och lärarna arbetar i lag med moderation, det 
vill säga att genom samtal utifrån elevexempel, nå en gemensam förståelse 
av kvaliteten. 
 
Faran med matriser, bedömarstöd och förformulerade kriterier, är att läraren 
rör sig från en relationell pedagogik (Aspelin 2001) till en instrumentell 
pedagogik där goda intentioner med formativ bedömning överskuggas av 
arbete med muntlig återkoppling och skriftlig dokumentation som eleverna 
uppenbarligen ändå har svårt att förstå. Kvalitativa omdömen har visat sig 
besvärliga och tidskrävande att artikulera och kommunicera, vilket kan för-
klaras med kvalitetsbegreppets inneboende komplexitet. 

Kvalitetsbegreppet 
Den ”omätbara kvaliteten” diskuteras i en antologi med samma namn 
(Strannegård 2007). Strannegård själv dryftar begreppet i ett inledande kapi-
tel där vikten av att erkänna kvalitetsbegreppets mätbara och omätbara sidor 
betonas. Det finns väl utvecklade metoder och system för att mäta exempel-
vis hållfasthet i en bro. Estetik, etik, symbolik och känsla finns på olika sätt 
inbyggt i det människor skapar, men låter sig inte mätas på ett lika systema-
tiskt sätt som hållfastheten i en bro. Strannegård poängterar: 

Därmed inte sagt att det inte finns systematiska och professionella förhåll-
ningssätt till de omätbara kvaliteterna. Dock är de sätt som de omätbara kvali-
teterna tas in i beslutsunderlaget inte lika artikulerade och explicita som de 
mätbara. Arkitekter, formgivare och designer arbetar ständigt med att artiku-
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lera och visualisera omätbara kvaliteter. Deras verbala beskrivningar, skisser, 
modeller, ritningar, färgprover, materialprover och fotografier syftar alla till 
att förmedla kvalitetsupplevelser. Mål, som ofta formuleras av en beställare, 
tolkas och vägs samman med tekniska och ekonomiska förutsättningar och 
översätts i en meningsfull och samlande form. Det är alltså en samling mät-
barheter och omätbarheter som, i dialog med andra, vägs samman och blir till 
en slutprodukt eller -tjänst som av externa bedömare kan ges omdömet hög 
kvalitet (Strannegård 2007, s. 20). 

 
De ritningar, färgprover, fotografier och skisser som Strannegård hänvisar 
till som beskrivningar av kvalitetsupplevelser skulle inom teaterundervis-
ningen kunna vara användandet av filmat material som exempel på omätbara 
kvaliteter i gestaltningen. I relation till ett filmat material kan det eventuellt 
vara enklare att beskriva och artikulera vad det är man menar med kvalitet i 
gestaltningen. Men det kräver att man utreder vad ”kvalitetsupplevelsen”, 
eller snarare kvalitetsomdömet inom ämnet består av.  
 
Men kvalitetsbegreppet i sig är inte så enkelt att definiera (Sadler 2012). 
Sadler problematiserar kvalitetsbegreppet, i relation till omfattande uppgif-
ter, och menar att då krävs fler kriterier för bedömning av arbetet vilka i sig 
kan vara komplexa och abstrakta. Om man då bestämmer sig för några få 
bestämda kriterier så kan det leda till att man antingen under- eller övervär-
derar kvaliteten i arbetet. Det finns en sådan risk när man arbetar med matri-
ser menar Sadler (ibid.). Om lärare ska jämföra två studentarbeten som ome-
delbart verkar vara av liknande kvalitet så kan det bli problematiskt. När 
man börjar formulera sig om ett arbete och sätter upp kvalitetskriterier så 
kan det visa sig att det andra arbetet innehåller andra kvaliteter utifrån andra 
kriterier. Men i det stora hela håller båda arbeten samma kvalitet. Detta för-
klarar Sadler med hjälp av Bruner, Goodnow och Austins (1956) begrepp 
disjunctively concepts, enkelt översatt: något som är förenat men ändå åtskilt 
vilket betyder att arbeten som håller liknande kvalitet kan karakteriseras av 
en grupp av kännetecken (properties), eller andra grupper av kännetecken 
eller ett urval av kännetecken från båda grupperna. Det viktiga här blir att 
erkänna och förstå att kännetecknen kan vara disjunctive, åtskilda i den be-
märkelsen att kvalitetsegenskaper kan hämtas från olika grupper. Kvalitets-
kännetecknen är tätt förbundna med ett visst objekt eller fenomen och blir 
svåra att verbalisera utanför sitt sammanhang: 

Recognition in a specific case works by means of allowing certain of an ob-
ject´s properties to be perceived as salient to a judgment and incorporated into 
explanation or rationale for the judgment of its quality. By definition, whatev-
er is salient is noticed; what is noticed may be (without necessarily being) 
open to verbalisation. Any such verbalisation clearly has its roots in the object 
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itself. A description of certain aspects of an object is intimately connected 
with the object – and may even be unique to it (Sadler 2012, s. 9).  

 
Till skillnad från åtskilda kännetecken, klasser eller begrepp (disjunctive 
concepts) så är conjunctive concepts, konjunktiva begrepp, karakteriserade 
av ett antal fasta kriterier med ingen eller liten flexibilitet. Matriser är exem-
pel på en sådan konjunktiv regel. När lärare ska sambedöma kan problem 
uppstå på grund av detta, enligt Sadler. Lärarna kan vara överens om be-
dömningen av helhetskvaliteten av arbetet (holistic similarity recognition, 
Dreyfus & Dreyfus 1986, s. 28) men inte överens i sin förklaring varför. 
Detta beror på att olika lärare fokuserar olika aspekter av kvaliteten i ett 
komplext arbete. Sadler hänvisar här till Marton & Booth (1997) som, i ett 
flertal studier visar att lärande alltid är lärande av något (ett objekt, eller ett 
fenomen) i en specifik kontext. Det kvalitativa handlar om att kunna urskilja 
fler aspekter av fenomenet samtidigt. När lärare arbetar med sambedömning 
så menar Sadler att lärarna, utifrån olika erfarenheter och kunskaper, fokuse-
rar olika aspekter av ett arbete. Medan en van bedömare litar till sitt om-
döme, följer novisen gärna regler. De studier som jag har genomfört hanterar 
detta eftersom lärare gemensamt får titta på filmat material av gestaltningar. 
Lärares olika omdömen bidrar därmed till resultatet i studierna.  
 
Kvalitetsbegreppet är även förknippat med lärarnas verbala kompetens, vil-
ken kan skilja sig åt beroende på tidigare erfarenhet och kunskap. Det som 
har blivit förtroget (och tyst) för en lärare kan för en annan lärare vara ny 
kunskap vilket är ett argument för kollaborativt arbete och bedömarträning i 
arbetslag där verbalisering och diskussioner om det underliggande i kvali-
teten spelar en nyckelroll enligt Sadler (2012). Att diskutera och problemati-
sera kvalitetsbegreppet blir centralt för att lärare ska kunna närma sig en 
samstämd bedömning och utveckla ett ämnesdidaktiskt yrkesspråk i frågor 
om kunskaper och kunnande. Även här blir en tyst dimension av kunskap 
central, eftersom det som är tyst för den ena läraren kan vara lättare att arti-
kulera för den andre, vilket också talar för ett kollaborativt arbete. 

Tillbaka till det professionella objektet 
Det har forskats mycket om hur man ska bedöma, det har kommit många 
förslag på lösningar för hur bedömningsarbetet kan organiseras. Lärare ska 
bland annat sambedöma, de ska ge återkoppling (feed back) och ”framkopp-
ling” (feed forward, Hattie & Timperley 2007). De ska utarbeta matriser och 
formulera kriterier. Eleverna ska självvärdera, kamratbedöma och process-
beskriva. Men vad är det alla ska bedöma? Det verkar som om vad frågan 
återigen glömts bort när hur satts i fokus (jfr Carlgren & Marton 2002). Man 
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kan utifrån ovanstående resonemang, och mot bakgrund av vad bedömnings-
forskningen visar, argumentera för att mer forskning om vad det är eleverna 
ska kunna behöver utredas innan man kan välja metoder för hur man kan 
bedöma detta kunnande.  

Sammanfattning litteratur och tidigare forskning:   
Jag har i kapitlet redogjort för litteratur och studier relaterade till teater som 
ämne på gymnasienivå. Generella förmågor lyfts ofta fram i beskrivningar 
av vad man lär sig genom att arbeta med teater. Det finns ett behov av att 
undersöka ämnesspecifika förmågor. Därtill har jag beskrivit studier inom 
teaterfältet, främst relaterade till undervisning på högskolenivå, där ett speci-
fikt teaterkunnande formuleras. Jag har ringat in ämnesspecifika kvaliteter 
av en gestaltande förmåga beskrivna som: närvaro, avspänning, att kunna se, 
att kunna förkroppsliga en tanke, att kunna relatera till något utanför sig 
själv samt handlingen och ensemblens betydelse. 
 
Forskning inom bedömningsfältet visar att lärare inom alla ämnen hamnar i 
svårigheter när det ställs krav på artikulering av kunskap i relation till be-
dömning och återkoppling. Det tyder på att ämnesspecifikt kunnande är ett 
outforskat område inom många skolämnen. Även om teater som skolämne 
har en stark koppling till en praktisk kunskapstradition, kännetecknad av en 
tyst kunskapstradering, verkar liknande problem uppstå i alla skolämnen. 
Inom bedömningsforskningen har den tysta dimensionen av kunskap upp-
märksammats vilken ytterligare komplicerar frågan om bedömning. Forma-
tiv bedömning ifrågasätts genom att forskningen visar att även om lärare 
försöker artikulera och konkretisera kriterier för bedömning kan de inte så 
enkelt förstås av den studerande. Matrisens användbarhet har exempelvis 
ifrågasatts. Här kan fortsatt forskning bidra till en ökad förståelse för hur 
man kan hantera bedömningsfrågor i ett undervisningssammanhang. Mitt 
forskningsobjekt, att undersöka teaterkunnande i form av gestaltningar kan 
förhoppningsvis vara ett exempel på och ett bidrag till den typen av forsk-
ning. Genom att förhålla sig till en tyst dimension av kunskap så utvecklas 
vår förståelse kring vad ett sådant kunnande egentligen består av. 
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5 Teorier om tyst kunskap 

When it comes to question of what we know and how we know, the Pragma-
tist perspective takes a primary concern not with ”knowledge”, which is seen 
as abstract and static, but with ”knowing”, which is understood as part of con-
crete, dynamic human action (Cook & Brown 1999, s. 387). 

Artikulering av tyst kunskap 
För att diskutera kunnandet, som är förknippat med hur gestaltande förmåga 
kan artikuleras, använder jag begrepp från Ludwig Wittgenstein, Michael 
Polanyi och Donald Schön. Olika aspekter av teaterkunnandet synliggörs 
med hjälp av begreppen. Vad som enar de tre filosoferna är att de alla står 
för en pragmatisk syn på kunskap, det vill säga mänskliga handlingar är 
centralt i epistemologin, och ett vidgat kunskapsbegrepp som innefattar mer 
än propositionell kunskap utvecklas av var och en. I Sverige introducerades 
begreppet tyst kunskap, tillsammans med praktisk kunskap, utifrån en Witt-
gensteintradition inom den arbetslivsforskning som bedrevs med början på 
80-talet under ledning av Ingela Josefsson och Bo Göranzon. Jag använder 
främst verk av filosoferna Allan Janik och Kjell S. Johannessen som båda 
varit involverade i den nämnda arbetslivsforskningen och i pågående forsk-
ning om tyst kunskap. 
  
Teorier om tyst kunskap eller tyst kunnande har utifrån ett annat perspektiv 
utvecklats genom Michael Polanyi som 195829 kom ut med boken Personal 
Knowledge. Towards a Post Critical Philosophy30. 1966 kom The tacit di-
mension31 som bygger på en föreläsningsserie, Terry Lectures. Det är främst 
de verk av Polanyi som jag refererar till här. Donald Schöns teorier blir yt-
terligare ett bidrag till förståelsen av tyst kunskap. Schöns begrepp ger per-
spektiv på att undersöka en pågående kunskapsprocess i syfte att explicit-

                                                        
29	  Nya	  upplagor	  1998	  och	  2002.	  
30	  På	  svenska	  introducerades	  Polanyis	  teorier	  av	  bland	  andra	  Bertil	  Rolf.	  Se:	  Profession,	  
tradition	  och	   tyst	  kunskap:	  en	  studie	   i	  Michael	  Polanyis	   teori	  om	  den	  professionella	  kun-‐
skapens	  tysta	  dimension	  (1991).	  
31	  I	  ny	  upplaga	  2009	  och	  på	  svenska	  2013.	  
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göra det implicita, främst beskrivet i The reflective practitioner: how pro-
fessionals think in action, från 198332.  
 
Utifrån syftet med avhandlingen och avhandlingens frågor, behandlas två 
centrala områden: 
 

• Verbalisering av det tysta med hjälp av begrepp från Polanyi och 
Schön. Begreppen används för att undersöka hur ett teaterkunnande 
som hanteras implicit kan explicitgöras. 

• Hantering av det tysta med hjälp av begrepp från Wittgenstein. Be-
greppen används för att beskriva hur det tysta kunnandet hanteras i 
undervisningen med hjälp av metaforer, exempel och ett ostensivt 
arbetssätt.  

Att explicitgöra det implicita 
Hur kan man artikulera något som beskrivs som implicit eller tyst? På senare 
tid har även andra begrepp använts för att beskriva det som tidigare be-
nämnts som tyst; det dolda, det gömda. Den engelska beteckningen tacit 
knowledge kan även översättas som underförstådd kunskap (Carlgren, kom-
mande), vilket eventuellt svarar bättre mot hur Polanyi beskriver begreppet 
som tacit dimension of knowledge och tacit knowing. Polanyi talar inte före-
trädesvis om utbildning. Han var själv kemist och filosof och hans frågor 
startade i det naturvetenskapliga fältet där han poängterar att alla de timmar 
som ägnas, åt och i praktiken, exempelvis som laborationer (kemi, biologi 
och medicin) är väsentliga, för att inte säga nödvändiga, för att utveckla 
kunskap. I en laborationssal används redskap som bär en tradition av kun-
skap och vetande och i salen finns ett speciellt sätt att förhålla sig till red-
skapen, varandra och praktiken. På liknande sätt förvandlas teaterklassrum-
met som, vare sig undervisningen bedrivs i ett vanligt klassrum eller i sko-
lans aula, förvandlas så snart eleverna och lärare börjar arbeta med teater. 
Scenografi, rekvisita och kostym används för att skapa ett särskilt rum, en 
stämning, i en imaginär miljö. Kropparna, både lärarens och elevernas, bär 
på kunskap och kunnandet utvecklas där, i stunden, i klassrumssituationen. 
Det är den verksamheten man måste undersöka för att få syn på det gestal-
tande teaterkunnandet, i och genom kropparna.33 Polanyi använder främst 
formuleringen tacit knowing (samt art of knowing) som ett sätt att betona att 

                                                        
32	  Ny	  utgåva	  1991,	  1995	  och	  2003.	  
33	  Som	   kuriosa	   kan	   nämnas	   att	   Jerzy	   Grotowski	   kallade	   sin	   teater	   för	   Teatr	   Laborato-‐
rium.	  
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kunskap är en aktivitet, som innefattar både praktisk och teoretisk kunskap 
(med hänvisning till Ryles formuleringar ”knowing what” och ”knowing 
how”, Polanyi, 2009, s. 7). För att synliggöra hur begreppen är användbara 
för mina forskningsfrågor och i relation till mitt forskningsobjekt, gestalt-
ningsförmåga, börjar jag med ett exempel från teaterundervisningen som är 
hämtat ur datamaterialet.34 Det första exemplet beskriver en situation där 
läraren för en stund är upptagen med en annan elev och de två eleverna som 
vi följer fortsätter på egen hand undersöka ett uttryck som de tidigare, till-
sammans med läraren, har försökt hitta. 

Att gå som en liten farmor 
Kim och Robin går tredje året på gymnasiet och håller på att repetera en pjäs. I 
en av scenerna undersöker de hur Robin kan hitta ett mer bestämt uttryck i sin 
gestaltning. Scenen handlar om hur Robin kommer in på scenen, upptäcker Kim, 
går fram och avbryter på ett abrupt sätt det Kim håller på med. Kim står och 
sjunger framför en imaginär spegel. Det eleverna diskuterar är hur Robin kan 
hitta ett mer bestämt uttryck i sina steg när hen går fram till Kim. Det finns ett 
fysiskt problem att förhålla sig till. Scenrummet är väldigt begränsat, den sträcka 
som Robin har att ta sig fram till Kim på är kort och det som eleverna diskuterar 
är hur man ska hinna gestalta ett auktoritärt uttryck under den korta promenaden.  

 
Plötsligt börjar Robin gå med väldigt, väldigt små steg. Kim följer med i ut-
trycket och de går gemensamt med små små steg och kutade ryggar som är en 
stark kontrast till hur de tidigare resonerat om rollfiguren, som bestämd i sitt 
uttryck. Kim säger: 
– Det känns som att gå som en liten farmor. 
De fortsätter promenaden en stund och direkt därefter sträcker Robin på sig 
och hittar det motsatta uttrycket, att gå med stram kropp och bestämda steg. 
Uttrycket har införlivats i kroppen.  

Två sidor av samma mynt 
Med inspiration från gestaltpsykologin beskriver Polanyi tacit knowing, 
kunnandet, som bestående av en närbelägen (proximal) och en avlägsen 
(distal) sida. Tyst kunnande och uppdelningen i proximal och distal är 
centralt för mina studier där delar av det tysta, närmare bestämt det distala 
kan benämnas, uttalas, men är beroende av det proximala och kan bara för-
stås tillsammans. Det proximala kan man inte prata om menar Polanyi ef-
tersom det är en kroppslig, fysisk sensation. Till skillnad från gestaltpsyko-
login, som menar att det att utveckla kunskap om någonting är en mental 
process, så hävdar Polanyi att det proximala, tysta eller underförstådda är 
grunden för all kunskap, vilket innefattar ett aktivt erfarande. Man måste 
                                                        
34	  De	  exempel	  som	  jag	  relaterar	  till	  i	  kapitlet	  är	  en	  del	  av	  mitt	  filmade	  datamaterial	  och	  
ingår	  i	  den	  metodutprövning	  som	  föregick	  valet	  av	  metod,	  se	  metodkapitlet.	  



72 

aktivt handla i förhållande till någonting och därigenom utveckla ett kun-
nande. För att lära sig cykla måste man lära sig balansera på cykeln och med 
hjälp av pedalerna få upp så pass mycket fart att cykeln rullar framåt och 
plötsligt kan man cykla. Men likaså måste man lära sig kombinera tre bok-
stäver s, o och l för att se hur de tillsammans bildar ett ord som man kan läsa 
som sol. När man har lärt sig en hel del ord kan man läsa meningar och slut-
ligen en hel bok. Då har kunskapen inkorporerats och blivit en del av ens 
kropp, utan att man kan förklara hur det gick till. Har man en gång lärt sig 
att läsa glömmer man det aldrig. Men grunden för utvecklandet av kunnan-
det är en aktiv handling.  

Gestalt psychology has demonstrated that we may know a physiognomy by 
integrating our awareness of its particulars without being able to identify the-
se particulars, and my analysis of knowledge is closely linked to this discov-
ery of Gestalt psychology. But I shall attend to aspects of Gestalt which have 
been hitherto neglected. Gestalt psychology has assumed that perception of a 
physiognomy takes place through the spontaneous equilibration of its particu-
lars impressed on the retina or on the brain. However, I am looking at Gestalt, 
on the contrary, as the outcome of an active shaping of experience performed 
in the pursuit of knowledge. This shaping or integrating I hold to be the great 
and indispensable tacit power by which all knowledge is discovered and, once 
discovered, is held to be true (Polanyi 2009, s. 6). 

 
Man känner igen (eller har kunskap om) ett fenomens fysionomi (phy-
siognomy) genom dess aspekter (particulars) och aspekterna får man i sig 
genom att vara i den praktik där fenomenet gestaltar sig. Med andra ord; 
man är beroende av delarna för att förstå helheten. Ett konkret exempel: man 
kommer in i ett nytt rum. Det är svårt att på en gång se alla detaljer, snarare 
får man en känsla av rummet; är det stökigt, ordnat, rent eller smutsigt? Men 
trots att det är svårt att, när man har lämnat rummet, komma ihåg alla detal-
jerna så är det de som är avgörande för helhetsbilden av rummet. Det sam-
manfattande intrycket kan man beskriva med ord, men det kan vara svårare 
att beskriva alla delarna, detaljerna som sammantaget skapat helheten och 
känslan av att vara i just det rummet.  
 
Det proximala är ett tyst, underförstått kunnande medan det distala är den 
bild, form eller figur som skapar mening, helhetsbeskrivningen av rummet. 
Helhetsupplevelsen kan man beskriva med ord men det är del av ett aktivt 
erfarande, hur man gick in i rummet och upplevde det genom alla sina sin-
nen. Ytterligare ett exempel: man känner lätt igen en bekants ansikte, som 
helhet, men har svårt att beskriva de enskilda detaljerna i ansiktet, hur långt 
ifrån varandra ögonen sitter, näsans form och så vidare. Om du just nu i 
detta ögonblick blundar och försöker för dig själv formulera hur din bekants 
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ansikte ser ut genom att beskriva delar och detaljer så tror jag att du får pro-
blem. Det kan däremot vara möjligt för dig att ge en helhets beskrivning; det 
är ett ansikte med hårt, glatt, mjukt, runt eller spetsigt utseende. Det är natur-
ligtvis delarna som bildar ansiktets uttryck, men det är helheten vi upplever 
och därigenom känner igen vår bekant. Men häri ligger aktiviteten, tacit 
knowing, att man med hjälp av delarna skapar helheter som blir begripliga, 
tar gestalt, och perceptionen är en viktig grund för detta kunskapande. 

Perception, on which Gestalt psychology centred its attention, now appears as 
the most impoverished form of tacit knowing. As such it will be shown to 
form the bridge between the higher creative powers of man and the bodily 
processes which are prominent in the operations of perception” (ibid., s. 7).  

 
Gestaltpsykologin bidrar till förståelsen att all kunskap har en figur och en 
nödvändig bakgrund, det Polanyi benämner som det proximala. Förgrunden, 
figuren, det distala är det man kan fokusera och verbalisera. Men man erfar 
helheten med hjälp av bakgrunden, den tysta eller den underförstådda kun-
skapen. Det som blir intressant för mina frågor handlar om hur figuren, det 
distala och bakgrunden, det proximala kan byta plats. Om man fokuserar på 
en sida av saken så finns fortfarande den tysta bakgrunden med. Som på ett 
mynt, det underförstått tysta finns alltid med, man vet att myntet har en 
andra sida även om man inte i detalj kan beskriva den eftersom man inte ser 
den, men är medveten om att den finns där. Man kan välja att beskriva delar 
av ett teaterkunnande och måste samtidigt inse att vissa delar inte kan verba-
liseras eller explicitgöras, men de finns med som delar av helheten.  
 
Tillbaka till exemplet med de två eleverna som går som en liten farmor. 
Genom att pröva uttrycket i sina kroppar, genom att fokusera på hur de små, 
små stegen kändes i kroppen (figuren, det distala) så kunde eleverna få med 
en känsla av en liten farmor. Det skulle vara svårt att helt beskriva vad den 
känslan bestod av (bakgrunden, det proximala). Känslan som eleverna an-
vänder sig av är grundad i deras tidigare erfarenheter. Kanske hade eleverna 
en snäll farmor som blev en hjälp att relatera till i erfarandet, kanhända hade 
de sett en liten farmor gå med små steg i en film, kanske hade de läst om en 
liten farmor i en bok. Eventuellt bidrog det att den ena elevens erfarande, när 
hen i sin kropp började pröva uttrycket också hjälpte den andra eleven att 
hitta uttrycket. Men genom att först pröva uttrycket med hjälp av metaforen, 
att gå som en liten farmor, så kunde eleven som försökte hitta ett mer di-
stinkt och auktoritärt uttryck göra det i kontrast till lilla farmor. Även om 
man inte helt kan beskriva erfarandet, känslan, det proximala, så kan man 
genom hur eleverna sätter uttrycket av att gestalta farmor i förgrund förstå 
hur kunnandet utvecklas. Att ”bli en farmor” (distalt, det uttryck som fokus-
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eras) har hjälpt eleverna att skapa en helhetsgestaltning (där det proximala 
ingår). Det är förklaringen till Polanyis insikt: ”We can more than we can 
tell” (ibid., s. 4). Vi kan mer än vi kan säga. 
 
När Polanyi diskuterar tyst kunnande, så gör han det inte sällan med hjälp av 
exempel från naturvetenskapliga eller psykologiska experiment, utifrån fak-
tiska situationer. När man arbetar med teater hanterar man oftast fiktiva situ-
ationer, en rollfigur är kär i en annan rollfigur som egentligen är en klass-
kompis. Man rör sig i ett möblerat rum som ska gestalta en fiktiv läkarmot-
tagning. Man dricker ett fiktivt dyrt vin som i den faktiska situationen är 
svartvinbärssaft. Det är naturligtvis en utmaning för eleverna som ska över-
sätta en fiktiv situation till en faktisk verklighet, exempelvis vid gestaltning 
inför publik. Men också utmaningar för läraren att hitta vägar som hjälper 
eleven att arbeta med översättningen från fiktiv till faktisk och dessutom från 
faktisk till fiktiv. Om man ska gestalta någon som begått ett brott och man 
själv inte har den erfarenheten, hur gör man då? Det finns olika metoder och 
tekniker beroende på tradition, genre och spelstil men ett sätt kan vara att 
improvisera en närliggande situation som man har erfarenhet av. Man 
kanske kan föreställa sig en liknande situation av skam och skuld som roll-
gestalten känner (om rollgestalten känner skam och skuld inför sitt brott vill 
säga). Kanske har man erfarenhet av att i skolan eller i familjen ha gjort 
något som man ångrar och som man kan ta hjälp av i gestaltningen. Det jag 
försöker komma åt med detta exempel är att genom att man hanterar fiktiva 
och faktiska situationer i teaterundervisningen så tar man hjälp av tyst, un-
derliggande kunskap som man har erfarit i ett sammanhang och som nu ska 
användas i ett nytt sammanhang (i gestaltningen).35  

Inkorporerad kunskap 
Enligt Polanyi består människans kunnande av två delar, det distala och det 
proximala. När eleverna i exemplet fokuserar på hur farmor går så riktar de 
sin uppmärksamhet mot att gestalta de små, små stegen och den kutade ryg-
gen, mot det fokala. Men vårt medvetande innefattar två delar enligt Polanyi, 
det fokala och det subsidiära. Samtidigt som eleverna riktar sin uppmärk-
samhet mot det fysiska uttrycket så bortser de från andra detaljer som finns i 
kroppen som tidigare erfarenheter. Ett tidigare erfarande av att exempelvis 
                                                        
35 Återigen värt att påminna om att vi nu pratar utifrån en psykologisk realistisk spelstil, där 
vi undersöker psykologiska förklaringar och motiv till rollfigurens handlingar. I en clown- 
eller commedia dell'arte tradition skulle arbetet se ut på ett annat sätt, exempelvis genom att 
förhålla sig till klara och tydliga regler, ”tresekundersregeln” (se Oreglia 1964 och Sörberg 
2009). 
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ha träffat, sett eller läst om en farmor finns i det undermedvetna, i det subsi-
diära medvetandet. De båda delarna är av nödvändighet sammanbundna 
men kan byta plats. När den ena eleven, efter att ha gått som en liten farmor, 
plötsligt rätar upp sig och omedelbart hittar det uttryck som hen letar efter så 
blir det mer auktoritära uttrycket fokalt och bilden av farmor subsidiärt, men 
finns ändå kvar i den kroppsliga förnimmelsen som en nödvändig kontrast 
att pröva sitt uttryck mot. Det vill säga, medvetandet består av två delar, det 
fokala och det subsidiära. De är ömsesidigt beroende av varandra, men kan 
byta plats. När eleven förflyttar sin uppmärksamhet från farmoruttrycket till 
det auktoritära uttrycket så finns det subsidiära medvetandet med, men på 
olika sätt för de olika uttrycken.  
 
Kunnandet är, som tidigare beskrivet, dubbelbottnat i den meningen att kun-
nandets två termer som Polanyi kallar dem, det proximala och det distala, är 
sinsemellan sammankopplade, de bildar en meningsskapande relation.  

Such is the functional relation between the two terms of tacit knowing: we 
know the first term only by relaying on our awareness of it for attending to 
the second. [---] Using the language of anatomy, we may call the first term 
proximal, and the second term distal (Polanyi 2009, s. 10). 

 
Det proximala är en nödvändig del för att utveckla kunnandet, exempelvis i 
en gestaltning. Men det man kan proximalt kan man inte beskriva. Jag kan 
inte fullständigt beskriva hur det kom sig att eleverna, genom att förlita sig 
på subsidiär ”farmorkunskap”, kunde hitta det uttryck som de letade efter. 
Men vi ser i uttrycket, det som vi kan beskriva (att hen går med raka, något 
stela ben, rak rygg, framskjuten bröstkorg och ett bestämt uttryck i ansiktet) 
att det fungerade. Hen visar prov på att kunna någonting. 
 
Den tidigare erfarenheten som eleverna använder sig av och som benämns 
som det proximala kunnandet är tillsammans med det distala det som skapar 
mening och blir avgörande för att utveckla kunskap. Tidigare upplevelser 
och intryck har gjort avtryck i oss som blir användbara i andra sammanhang. 
Men det sker genom en förflyttning från att det som varit distalt blir proxi-
malt, från att vi varit fokalt medvetna om någonting, förflyttar vi vårt med-
vetande ifrån det, det blir ett med vår kropp, i det subsidiära medvetandet. 
Delarna skapar helheter och därigenom mening, de inkorporeras. Polanyi 
använder begreppet indwelling som kan översättas direkt som inneboende. I 
den svenska översättningen från 2013 översätts indwell med vara i och inle-
velse samt empati. Ingen av dem verkar göra indwell helt rättvisa var för sig. 
De tre begreppen beskriver sidor, aspekter av indwell. Genom att ingå i en 
viss praktik så dväljs man in i kunskapen. Jag använder dvälja och dväljande 
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som översättning av dwell och indwell vilket inbegriper de tre översättning-
arna, det handlar om empati och inlevelse samt att vara i det, samtidigt. 
Dväljandet ger kroppsliga avtryck som är nödvändiga för kunnandets ut-
veckling, och när det gäller teater visar sig kunnandet som uttryck i en ge-
staltning. Ordet kommer ursprungligen från senmedeltidengelskan och var 
tidigt översatt från latinets inhabitare.36 Att dvälja bidrar till en inneboende, 
inre, kroppslig upplevelse (eller inlevelse) av fenomenet, oumbärlig för att 
kunnandet ska utvecklas.  
 
Polanyi tar hjälp av bilden av den blindes förhållande till sin käpp, där käp-
pen till en början är ett redskap som med tiden inkorporeras med den blindes 
kropp, blir ett med kroppen. Käppen blir motsvarande den blindes ögon, 
med vilken hen kan känna exempelvis underlaget. Om man själv skulle 
pröva att blunda och ta sig fram enbart med en käpp så skulle man först vara 
medveten om käppens position i handen, hur den stöter mot underlaget och 
slår i hinder på vägen. Men efter lång träning, eller användande av käppen, 
skulle det som man först upplevt som distalt (delarna, det vill säga hur käp-
pen känns mot handen, vad man stöter i) förflyttas och bli proximalt. Man 
skulle uppleva en annan känsla av käppen i handen som om den var en del 
av kroppen. ”In this sense we can say that when we make a thing function as 
the proximal term of tacit knowing, we incorporate it in our body – or extend 
our body to include it – so that we come to dwell in it” (2009, s. 16). Man 
har införlivat käppen med sin kropp. Men det sker genom det Polanyi be-
skriver som subliminal perception (sub limen; under medvetandets gräns) 
omedveten varseblivning, känsloförnimmelser, hjärnans förmåga att omed-
vetet reagera på signaler från våra sinnen som är så kortvariga eller svaga att 
medvetandet inte kan nå dem ens om det försöker (Nationalencyklopedin 
u.å.).  
 
Det viktiga att poängtera är enligt Polanyi att man, genom att ingå i en prak-
tik och låta den praktiska kunskapen inkorporeras, får möjlighet att dväljas. 
Man måste dväljas för att låta den proximala, underförstådda, tysta kunskap-
en utvecklas och bli personlig. Man kan inte, menar Polanyi, använda teore-
tiska resonemang om man inte får tillfälle att praktiskt inkorporera kunnan-
det i sin egen kropp.  

A mathematical theory can be constructed only by relying on prior tacit 
knowing and can function as a theory only within an act of tacit knowing, 

                                                        
36	  ORIGIN	  late	  Middle	  English	  :	  originally	  translating	  Latin	  inhabitare.	  Oxford	  American	  
Writer's	  Thesaurus.	  (Hämtad	  2012-‐10-‐15).	  	  
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which consists in our attending from it to the previously established experi-
ence on which it bears (2009, s. 21).   

 
Man kan inte utvecklas till en bra bilförare enbart genom att läsa om hur 
man kör bil. Man måste köra bilen för att i praktiken låta den praktiska kun-
skapen inkorporeras och dväljas i sin kropp. Kanske minns du de första tre-
vande försöken att hitta balansen mellan växel och gaspedal, något som idag 
har förflyttats från att ha varit distalt till att bli proximalt. Det skulle snarare 
beskrivas som något som sker automatiskt eftersom du gjort kunskapen till 
din, den har i Polanyis termer blivit personlig. 

Delar av en helhet 
Men hur kan man lära någon något om det är praktiken som är central för 
kunskapandet? Ska man bara låta praktiken vara, inte blanda sig i utan låta 
praktiken verka av sig självt? Nej, menar Polanyi, genom att plocka isär 
helheten så kan man fördjupa kunnandet. Även om han inser risken med att 
arbeta isolerat med delarna som konstituerar en helhet så är det nödvändigt 
för att fördjupa kunskapen om fenomenet. Polanyi tar exemplet med pianis-
ten som övar ett stycke musik. Genom att fokusera enbart fingrarnas arbete 
kan pianisten tillfälligt isolera delen och tappar följaktligen greppet om hel-
heten. Det kan vara förödande om hen stannar där och inte tar sig tillbaka till 
att omfatta helheten av musikstycket. Man kan tappa greppet om helheten 
genom att fokusera delarna. Men om man sedan återgår till helheten så me-
nar Polanyi att kunnandet har förändrats och fördjupats, mening återskapas 
och delarna kommer åter till liv: 

Admittedly, the destruction can be made good by interiorizing the particulars 
once more. The word uttered again in its proper context, the pianist´s fingers 
used again with his mind on his music, the features of a physiognomy and the 
details of a pattern glanced at once more from a distance: they all come to life 
and recover their meaning and their comprehensive relationship (ibid., s.18f). 

 
Genom att plocka isär helheten spolierar man för en stund meningen, men 
man vinner på det i längden eftersom meningen (eller kunnandet) fördjupas 
när man återgår till helheten. Delarna blir den väg som leder oss till djupare 
förståelse och kunskap om fenomenet. Resonemanget är centralt för förståel-
sen av mina studier. Om man återigen tar exemplet med de två eleverna så 
plockar de isär helheten, gestaltningen och fokuserar en del, hur kan den ena 
rollfiguren gå för att gestalta det eleverna vill uttrycka med scenen. Liksom 
pianisten isolerar de en aspekt av gestaltningen som den ena eleven sen kan 
ta med sig in i helhetsgestaltningen av figuren. Att fysiskt undersöka gåendet 
bidrar till att rollfiguren får gestalt och mening.  
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Kunskap-i-handling och reflektion-i-handling 
Schön (1983) utgår, precis som Polanyi, från att kompetenta praktiker ofta 
kan mer än de är förmögna att berätta (om sitt yrke t.ex.). Enligt Schön är 
detta kunnande delvis tyst. Praktisk verksamhet är osäker, instabil och unik 
på det sättet att kunnandet visar sig i handlandet, kunskap-i-handling. I ett 
teaterklassrum pågår kunskap-i-handling, lärarens och elevernas kunnande 
visar sig i det de gör, det de uttrycker i sina kroppar. Att beskriva en praktik 
som osäker, instabil och unik som Schön gör, kan ge ett ovisst intryck av 
kunnandet men det betyder enbart att det är lokalt, det vill säga beroende av 
det kontextuella sammanhanget. Den praktiska kompetensen omfattar en 
osäkerhet genom att kunskapen konstitueras i handlandet. 

Common sense admits the category of know-how, and it does not stretch 
common sense very much to say that know-how is in the action – that a tight-
rope walker’s know-how, for example, lies in, and is revealed by, the way he 
takes his trip across the wire, or that a big-league pitcher’s know-how is in his 
way of pitching to a batter’s weakness, changing his pace, or distributing his 
energies over the course of the game. There is nothing in common sense to 
make us say that know-how consist in rules or plans we entertain in the mind 
prior to action (Schön 1983, s. 50). 

 
Kunskapen visar sig i handling, med Ryles (1949) ord, när man gör något 
intelligent så gör man en sak, inte två. Reflektionen är en del av handlandet, 
när det uppstår problem. Lindansaren i citatet ovan löser de problem som 
uppstår på vägen över linan, det är inget som går att tänka ut på förhand eller 
studera genom tidigare teorier eller regler. När linan svajar till och fallet är 
nära uppstår en intelligent lösning i stunden, reflektionen sker i handlingen 
och räddar lindansaren från att falla. 
 
Eleverna i exemplet visste inte på förhand hur uttrycket skulle se ut, de var 
tvungna att pröva det i sina kroppar för att hitta det. Schön poängterar the 
problemsetting,37 probleminramningsfasen, till skillnad från att fokusera på 
problemlösningen där det finns en risk att praktikern reduceras till en expert 
som tillämpar regler och teorier. I ett repetitionsarbete i teaterklassrummet 
pågår en ständig probleminramning och problemlösning. I det skapande 
mötet med exempelvis en pjästext undersöker lärare och elever hur texten 
kan ta gestalt och uttryckas i deras kroppar. Och inte bara texten och det som 
sägs utan än viktigare, de gestaltande handlingarna som pågår mellan rader-
                                                        
37	  Molander	   översätter	  problemsetting	   med	   problemgrundning.	   I	   ett	   pedagogiskt	   sam-‐
manhang	  menar	   jag	  att	  det	   ingår	   i	   lärarens	  praktik	  att	   rama	   in,	  eller	  visa	  på/mot	  pro-‐
blemet,	  ”frame”	  därav	  min	  egen	  översättning	  (se	  vidare	  Molander	  ”Kunskap	  i	  handling”	  
från	  1996).	  
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na. I repeterandet uppstår hela tiden nya problem som måste hanteras och 
bearbetas genom reflektion. Det som hände innan eleverna i exemplet hit-
tade uttrycket, genom att gå som en farmor, var att läraren ramade in pro-
blemet. Den gestaltning som eleven prövade i de inledande repetitionerna av 
scenen visade inte det som scenen behövde berätta. Eleven hade inte hittat 
det auktoritära uttryck som hens figur behövde för att gestaltningen skulle 
berätta något om situationen. Efter att eleverna prövat att gå som en liten 
farmor blev det möjligt att göra det motsatta, närmare bestämt gå upprätt och 
auktoritärt och därigenom hitta uttrycket. Eleven kände genom det kropps-
liga uttrycket att det var den gestaltningen som passade i den här situationen. 
 
Ett annat exempel som Schön diskuterar är arkitekten som skissar på en 
ritning och som i processen stöter på nya hinder och problem, får sudda ut 
och skissa om. För skådespelaren, teaterstudenten eller teatereleven kan 
skissandet översättas till att man prövar en gestaltning, ett uttryck i kroppen. 
Men antingen känns det inte rätt hos aktören eller så vill läraren/regissören 
pröva en annan lösning utifrån det som uttrycket förmedlar. Skissandet pågår 
i och mellan kroppar. I det skissandet pågår reflektionen. Den tankemässiga 
sidan av handlingen blir synlig (Carlgren, kommande). Men det krävs en 
lärare som kan guida, stötta och handleda i probleminramningsfasen. De 
lärare som ingår i studierna i den här avhandlingen vittnar om hur detta 
ibland kan leda till frustration hos eleverna. I repetitionerna vill läraren 
pröva en annan lösning vilket hos novisen kan upplevas som en osäkerhet 
hos läraren: ”Kan du inte bestämma dig någon gång!”. Det är en arbetsam 
process, att pröva och ompröva lösningar, och inte för inte består mycket av 
teaterarbetet av repetitioner, det vill säga upprepningar, omtagningar och 
omprövningar av beslut. Det är kärnan i ett undersökande teaterarbete och 
det är genom de situationerna, i omprövandet, som kunnandet utvecklas. 
Schön skiljer mellan att reflektera över sin praktik och reflektera i sin prak-
tik (reflect on their knowing-in-practice, till skillnad från reflection-in-
action). Den förra handlar om att se tillbaka på det som hänt, ett projekt man 
har deltagit i eller en situation man upplevt för att undersöka och förstå sina 
handlingar. Därigenom kan man förbereda sig för liknande situationer i 
framtiden. På så sätt kan vi förstå loggboksarbetet i skolan som en möjlighet 
till återblick, en reflektion över praktiken. Men det som Schön menar med 
reflection-in-action handlar istället om att reflektera i situationen. Schöns 
begrepp har visat sig användbart, inte minst i den metod som jag har utveck-
lat, action(re)call, i syfte att försöka beskriva hur den tysta kunskapen hante-
ras i undervisningen (se metodkapitlet). Begreppen kunskap-i-handling och 
reflektion-i-handling erbjuder vissa möjligheter att fånga ett flyktigt teater-
kunnande, genom att tillåta praktikern att verbalisera och reflektera i hand-
ling kring det kunnande som visar sig i situationen.  
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Att hantera ett tyst kunnande 

There is scarcely a better reminder that acting is a matter [of]38 tacit or implic-
it knowing and first and foremost knowing with the body. It can only be dis-
cussed indirectly in terms of examples. There is no more reason why actors 
should be able to explain what they do than soccer players or painters. Acting 
is indeed about rules but they certainly do not form a system and only the ex-
perienced can apply them to paraphrase Wittgenstein (Janik 2005, s. 73).  

 
Wittgenstein (1953/1992) betonade att endast i sitt specifika sammanhang 
kan utsagor ha en mening och att begreppens betydelse utformas beroende 
på hur man använder dem, som regler i en praxis. Inlärning kan endast ske 
genom att använda begreppen. Johannessen (1988) tar som exempel på re-
gelföljandet det lilla barnet som lär in begrepp genom att delta i de samman-
hang där begreppens innehåll skapas. Begreppens mening blir brukbar ge-
nom att formas i den sociala omgivningen. Wittgenstein använder begreppet 
praxis för att namnge den helhet av etablerat handlingssätt inom vilken våra 
handlingar visar att man förstår något. I en praxis får man del av andras erfa-
renheter och man samlar egna erfarenheter av ett begrepps betydelse som 
gör att man kan använda det. Wittgenstein inkluderar exempelvis gester, 
ansiktsuttryck, kroppsspråk, stämningen i situationen och situationsbundna 
handlingar i språkkonceptet.  

Metaforer och analogier 
Inom praxis ryms flera lager av kunskap, som inte enbart är verbala till sitt 
uttryck. Det är när man handlar i praktiken som man visar att man har för-
stått något. Johannessen (ibid.) beskriver hur påståendekunskap skiljer sig 
från färdighets- och förtrogenhetskunskap. Påståendekunskap uttrycks ge-
nom språket med hjälp av exempelvis propositioner, teorier och principer. 
Förtrogenheten är den kunskap som man får med sig genom att delta i en 
praxis. Färdigheter är den kunskap som utvecklas genom att praktiskt öva 
något. Det som jag tidigare lyft fram som svårformulerade kunskaper har sin 
förklaring i att det gestaltande kunnandet framför allt är av färdighets- och 
förtrogenhetskaraktär. Men hur kan man då kommunicera färdighets- och 
förtrogenhetskunskaper? Från den tidige Wittgensteins förenklade Varom 
man inte kan tala, därom måste man tiga finns det nu, genom den sene 
Wittgensteins teorier, en möjlighet att beskriva hur den tysta kunskapen går 
att förmedla. Begrepp förtydligas och kommuniceras genom metaforer, my-
ter, analogier, exempel och berättelser.  Men är då detta signifikant för tea-

                                                        
38	  I	  originaltexten	  finns	  inte	  ”of”	  med.	  Jag	  menar	  att	  det	  saknas	  för	  att	  skapa	  mening.	  
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terklassrummet? Nej, Johannessen menar att all kunskap inbegriper tyst 
kunskap men han beskriver också hur det tysta är särskilt framträdande i 
yrkes- och estetiskt kunnande: 

Propositional knowledge rests, we can conclude, on a substratum of tacit 
knowledge – without tacit knowledge there can be no propositional 
knowledge. Using this analysis as a starting point, it is possible to track down 
tacit knowledge in all places where one can justifiably say that one possesses 
normal propositional knowledge. One will often discover that the tacit forms 
of knowledge are much more dominating than is the case with linguistic 
knowledge. This especially applies to vocational and aesthetic forms of 
knowledge. But there is no formula for proving tacit knowledge. Each area 
must be investigated individually (Johannessen 1988, s. 301). 

 
Metaforer och analogier har tidigare i den här avhandlingen beskrivits som 
en viktig del av teaterpraktiken och kunskapstraderingen (jfr Johansson 
2012). Det som inte har behandlats särskilt ingående är exemplet.  

Att vara öppen 
Läraren Annika och eleven Tina repeterar en scen, temat är mobbning i skolan. 
De undersöker tillsammans ett uttryck för hur Tinas rollfigur Carola reagerar när 
den andra rollfiguren mobbar henne och hur det påverkar henne fysiskt. Vad det 
ger för uttryck i kroppen. Tina visar hur hennes rollfigur lägger ena handen på 
den andra armens armbåge och tittar ned i golvet. Läraren ber eleven släppa 
gesten och istället öppna upp dels för känslan av att någon (medspelaren) säger 
elaka saker dels att inte låsa kroppen i en gest utan låta kroppen vara öppen ge-
nom att låta armarna fall ned. Hon ber eleven pröva att låta axlarna sjunka lång-
samt ned när hon hör de hårda orden som sägs om hennes rollfigur av den andra 
rollfiguren. Läraren tar hjälp av sin egen kropp för att visa eleven vad hon menar 
med att axlarna sjunker nedåt, sakta. Eleven tycker det är svårt. Hon är inte över-
ens med läraren om att uttrycket passar utan gör parodi på uttrycket, överdriver 
det. 

 
Därefter börjar de repetera scenen igen. Eleven prövar det läraren har föreslagit, 
läraren nickar vid sidan om, och ger en ny förutsättning under det att scenen 
pågår:  

– Fortsätt titta uppåt, titta uppåt! 
Mitt i scenen avbryter läraren och säger till Tina: 

– Där hade du det! Jättebra! Kände du det själv?     
Eleven nickar. Hon gör en gest mot läraren med båda händerna, pekar med pek-
fingrarna samtidigt på läraren och säger: 
     – Jag förstod vad du menade! 
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Exempel 

Wittgenstein säger: ’Men den som ännu inte är i besittningen av dess begrepp, 
honom kommer jag att lära hur orden används genom exempel och genom 
övning (Göranzon 1990, s. 135).  

 
Att läraren tar hjälp av sin egen kropp och visar vad hen menar kan vara 
nödvändigt om man inte har ett artikulerat språk för vad man vill säga. 
Kroppen har också ett språk och det är det läraren använder sig av för att 
kommunicera kring en gestaltning. Läraren ser (eller skönjer, enligt Malby 
2010) en antydan till uttryck och kan genom ett exempel hjälpa eleven vi-
dare så att uttrycket kan utvecklas. Däri ligger också regissörens funktion, att 
vara det yttre ögat som vägleder. Det hör även till regissörens roll att ta an-
svar för föreställningens helhet, det som brukar benämnas föreställningens 
läsart. Skådespelarnas uttryck måste ingå i hela föreställningens intention 
och tolkning, vad man som ensemble vill berätta tillsammans. Men, påpekar 
någon, läraren är väl inte regissör? Jo delvis, eftersom det ingår i teaterun-
dervisningen att sätta upp föreställningar, att möta en publik, även om det 
inte är det enda syftet med undervisningen. Men förutom lärarens inre känsla 
och/eller yttre öga för vad som kan fungera som gestaltning så har även ele-
ven en inre bild eller känsla av vad som känns rätt utifrån tidigare erfarenhet.  
 
Dessutom är det vanligt att i en pedagogisk situation pröva och jämföra olika 
uttryck. För att återkoppla till Schön, man prövar uttrycket genom att skissa 
på olika variationer. Användandet av olika jämförande exempel tar hänsyn 
till elevers olika förförståelse och nuvarande kunnighet. ”Exempel behöver 
som oftast ackompanjerande gester och kommentarer och inte minst jämfö-
relser med andra exempel” (Nordenstam 2005, s. 22).  För vissa elever fun-
gerar vissa exempel, för andra behöver pedagogen jämföra och i undervis-
ningen pröva ett annat exempel som kan bidra till utvecklandet av det gestal-
tande uttrycket. Janik (1996) poängterar att det är exempel i handling som 
åsyftas, det rör sig inte om exempel ”i bemärkelsen uttalanden om enskilda 
fall sorterade under en ’universell’ definition” (s. 40) som att böja ett verb på 
ett främmande språk där ett typfall svarar mot ett universellt mönster. Ex-
empel i handling utmärks i stället av mönsterbildande handlingar som utförs 
i en särskild praxis. Exemplet som läraren bär på i sin kropp är en del av 
lärarens erfarenhet och kunnande i ämnet, och här kan ett ostensivt arbetssätt 
läggas till beskrivningen av hur det tysta hanteras och traderas i teaterunder-
visningen. 
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Det ostensiva pekandet 

Ostension, like exemplification, has to do with samples; but whereas osten-
sion is the act of pointing to a sample, exemplification is the relation between 
a sample and what it refers to (Goodman, 1968, s. 53). 

 
Det ostensiva avser att, när något är svårt att beskriva i ord, så pekar man 
mot eller på det: ”Det där är en cykel”. Teaterpedagogen använder sig av 
pekandet i vid mening. Det kan handla om att peka ut var i rummet eleven 
ska stå, eller peka mot hur en arm kan användas, något som kan få stor bety-
delse för gestaltningen. Läraren i exemplet ”Att vara öppen” ber eleven att ta 
ner sin arm från den låsta positionen som hon började i. Läraren pekade, i 
ostensiv bemärkelse, mot ett annat uttryck. Läraren förlitar sig på sitt kun-
nande och sin tidigare erfarenhet av liknande situationer av hur gestaltningen 
kan leda till ett visst eftersträvansvärt uttryck. Men det kan även handla om 
att peka mot ett mål som läraren ser framför sig (eller i sitt inre snarare, som 
hen skönjer) utifrån tidigare erfarenhet av liknande situation. ”Pröva att säga 
det med tillbakahållen ilska”. Läraren visar inte genom exempel, men pekar 
ut ett prov på (sample) vad som skulle kunna bidra till att hitta uttrycket. Att 
få möjlighet att utveckla förtrogenhetskunskap vare sig det rör sig om trade-
ring genom metaforer, exempel eller det ostensiva pekandet, förutsätter ett 
deltagande i praxis eftersom ”den praktiska kunskapen är kontextberoende” 
(Janik, 1996, s. 61). Däremot skiljer sig exemplet från ett ostensivt pekande, 
som är tyst medan exemplet är en representation av det tysta. Genom delta-
gande i praxis får man som elev möjlighet att träna regelföljandet med hjälp 
av en kunnig ledare, och utveckla kunnigheten i ämnet. För som Janik häv-
dar: ”Den mest kreativa dansaren är den mest disciplinerade” (1995, s. 36). 
Men den disciplinen utvecklas i praxis. Det är inte en disciplinering som 
startar i formaliserade regler utan disciplineringen sker genom elevernas 
deltagande i praxis, i det praktiska arbetet.   

Språkspel  
Språket är, enligt den sene Wittgenstein, förbundet med våra handlingar och 
praxis. Olika språkspel hänger samman med olika verksamheter. Man spelar 
olika spel, beroende på vilken verksamhet man ingår i. Praktiken formerar 
språket och gör det begripligt i den kontexten. På liknande sätt som Janik 
menar att ”all inlärning bygger på praktisk kunskap” (Janik 1996, s. 53) och 
Polanyi anser att all kunskap har en tyst dimension, så hävdar Johannessen 
att ”all påståendekunskap vilar på ett fundament av tyst kunskap – utan tyst 
kunskap ingen påståendekunskap” (Johannessen 1999, s. 40). Det Witt-
genstein kallar språkspel ger en möjlighet att knyta samman ord och hand-
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lingar, men det betonas att ”spel och lekar är regelstyrda handlingar, där 
sträng ordning spelar en central roll” (Janik 1995, s. 27). Reglerna är inbäd-
dade i praxis och kan inte förstås som uttalade, nedskrivna regler tagna ur en 
regelbok. Regelföljandet kan enbart erfaras genom deltagande i praxis.  
 
När läraren pekar mot eller frågar efter ett annat gestaltande uttryck så hand-
lar det om regler som bara kan förstås utifrån det som pågår i stunden, i det 
språkspel som eleven deltar i. Men läraren har en föreställning om (eller 
känsla av) vilken regeln är, även om vägen fram till målet kan vara olika i 
olika situationer, till exempel beroende på elevgruppen, därav vikten av 
övandet och prövandet. I övandet och prövandet pågår språkspelet genom 
ord, kropp och handling.  

Intransitiv förståelse 
Den (fysiska) förståelse som eleven ger uttryck för är ett exempel på det 
Wittgenstein kallar för intransitiv förståelse (Johannessen 1999). De exem-
pel som Wittgenstein själv hanterar kommer från bildkonsten och musiken 
men är även gångbara för skådespelarkonsten. Wittgenstein skiljer mellan 
två helt olika slags förståelse: 

Om jag säger: ”Jag förstår den här tavlan” uppstår frågan: menar jag att ”jag 
förstår den som det där”? Med ”det där” representerande en översättning av 
vad jag förstår till ett annat uttryck? Eller är det en form av intransitiv förstå-
else? När jag förstår en sak, gör jag det då som om jag tänkte på en annan 
sak? Består förståelse, menar jag, i att tänka på något annat? Och om detta 
inte är vad jag menar, så är det som är förstått så att säga autonomt, och för-
ståelsen av det är jämförbar med förståelsen av musik (i Johannessen 1999, s. 
79). 

 
Det ena handlar om att kunna artikulera det som uppfattas (eller upplevs, 
min anmärkning) med ett nytt uttryck, alltså det språkliga. Men att förstå en 
målning eller ett stycke musik eller för den delen teater, handlar enligt Jo-
hannessen om att förstå uttrycket per se, i målningen uttryckt i linjer eller 
färger. ”Det äger en sorts autonomi” (Johannessen, 1999, s. 69). Man kan 
inte separera mening, innehåll och uttryck, utan genom att uppleva dem så 
förstår man dem. I skådespelarkonsten skulle linjer och färger motsvaras av 
känslor, tankar och sinnen. Läraren i exemplet säger ” Där hade du det!” 
Men det är omöjligt att fullständigt översätta till ett språkligt uttryck ef-
tersom det innefattar elevens eget erfarande, känslor och tankar. Läraren 
hade inte kunnat beskriva vad allt det bestod av utanför klassrummet, det är 
kopplat till en specifik situation. 
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Men eleven förstår och visar det, dels för att uttrycket faktiskt fungerar, dels 
för att hon känner att det fungerar, det känns rätt. Elevens förståelse bygger 
på erfarenhet och denna erfarenhet kallar Wittgenstein för förtrogenhet. Här 
skiljer Wittgenstein mellan att följa en regel och att förstå en regel. Det 
krävs exempel i praxis för att förstå. Förståelsen visar sig genom att man 
reagerar reellt på exemplen, och kan använda sig av dem. Det krävs träning 
för att kunna använda och följa regeln: ”Det går alltid att handleda den som 
trevande försöker förvärva en godtagbar behärskelse av de praxisar i vilka 
begreppen är ‘inskrivna’” (Johannessen 2002, s. 20). Johannessen poängterar 
utövandet som kriterium för att man tillägnat sig ett begrepp:  

För detta att ha tillägnat sig ett begrepp om något är att kunna arbeta med 
vissa jämförelser eller analoga förhållanden gentemot naturen, samhället och 
varandra – som vi allaredan har kunnat konstatera (Johannessen 1999, s. 112). 

 
Genom exemplifieringar av begreppen i undervisningen får eleven hjälp med 
att se samband. Den intransitiva förståelsen beskriver Johannessen som ett 
”’greppande’ av en känsla som bor i ett konstnärligt uttryck” (1999, s. 74). 
Eleven i exemplet öppnade upp för känslan, vilket gav ett uttryck som fun-
gerade. Eleven beskrev det själv som ”jag förstod vad du menade”. Vad 
läraren såg som: ”Nu hade du det!” och vad eleven uppfattade kändes rätt 
kan beskrivas som ett greppande av en känsla i ett konstnärligt uttryck.  
 
Skillnaden mellan färdighetskunskap, som även den förutsätter ett övande, 
och förtrogenhetskunskap verkar vara just det intransitiva, greppandet av 
känslan eller erfarandet av reglerna som utgör praxis; att följa reglerna och 
att kunna göra jämförelser genom att använda sig av delarna i en helhet.  Det 
kan även beskrivas genom Wittgensteins begrepp familjelikhet, man känner 
igen exempelvis ett gestaltande uttryck inifrån eller utifrån och kan värdera 
detta i relation till liknande uttryck som man känner igen sen tidigare. Men 
det är svårt att exakt definiera vad som kännetecknar uttrycket, precis som 
det kan vara svårt att beskriva vad vissa familjemedlemmar har gemensamt, 
fast man kan känna igen vissa drag. Kunskapen blir analog i betydelsen att 
eleven kan närma sig det obekanta genom det bekanta. Det är i handlingarna 
som den tysta kunskapen visar sig, i det man gör, i regelföljandet i praxis. 
Av det följer att det blir centralt att undersöka handlingarna, det som i tea-
terklassrummet visar sig i kropparna, för att få syn på förtrogenhetskunskap-
en och tillfällen då en intransitiv förståelse visar sig genom de uttryck ele-
verna använder och prövar.  
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6 Metod  

Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look differ-
ent are really the same. Whereas my interest is in showing that things which 
look the same are really different. I was thinking of using as a motto for my 
book a quotation from King Lear: 'I’ll teach you differences’. 
(Ludwig Wittgenstein39). 

Metodutprövning och metodologiska val  
Som beskrivet så är ett gestaltningskunnande tidigare studerat främst genom 
etnografiska metoder. Med utgångspunkt i det, och i ett försök att inte upp-
finna hjulet igen, samt utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv, prövade jag 
ett par metoder i avsikt att försöka fånga och artikulera gestaltningskunnan-
dets tysta dimensioner. Min utgångspunkt var att använda videofilmat 
material från klassrumssituationer. Med hjälp av dagens teknik finns det 
möjlighet att bevara det som sker i stunden. Rønholt et al. (2003) menar att: 
”Videoobservationer også giver mulighed for at ’se’ sammenhænge mellem 
handlinger, bevægelse og udtryk, som ellers er skjult för det blotte øje” 
(ibid., s.15). Rønholt et al. beskriver att mikroanalyser av filmade interakt-
ioner med målet att beskriva precisa och detaljerade processer, vilka är lo-
kala och som uppstår i en speciell situation, kan vara fruktbart för pedago-
gisk forskning. Om man erkänner kunskapen som personlig så krävs det 
fantasi och uppfinningsrikedom att försöka undersöka den kunskapen, likaså 
om man tänker sig vissa delar av kunskapen som tyst och situationsbunden. 
Här handlar det om att utveckla metoder som kan synliggöra kunnandet. 
Enbart exempelvis intervjuer som metod för att försöka fånga tyst kunskap 
är inte är tillräckliga. Min erfarenhet är att intervjusituationen är alldeles för 
långt ifrån klassrumssituationen där kunnandet visar sig. 
 
Våren 2010 genomförde jag en första metodutprövning med metoden stimu-
lated recall (Haglund 2003; O'Brien, 1993). Det innebär att lärare och/eller 
elever efter undervisningen får se filmat material av lektionstillfället och kan 

                                                        
39	  	  Citerad	  i	  Desmond	  (2001,	  s.	  83).	  
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kommentera det, och forskaren kan ställa frågor om materialet. Jag filmade 
fyra lektionstillfällen då en gymnasieklass repeterade en skriven text, Vin-
den, ett nutida manus, av Tomas Bergsten. Eleverna gick sitt tredje år på 
estetiska programmet inriktning teater. Stimulated recall genomfördes vid 
fyra tillfällen med läraren och frågorna fokuserade omdömen i undervis-
ningen. Med omdömen menar jag här någon form av muntlig eller kroppslig 
återkoppling från läraren eller ett nytt förslag till gestaltningen, en bedöm-
ningshandling (Skolverket 2010d). Min förhoppning var att vid de tillfällena 
kunde den tysta kunskapen identifieras. Detta skulle vi sedan kunna samtala 
om, artikulera, vid stimulated recall situationen, antingen utifrån elevens 
tysta kunnande (som gestaltning) eller lärarens tysta kunskap (som om-
döme). Syftet var att undersöka undervisning i form av föreställningsrepetit-
ioner, det som Gipps (1995) skulle beskriva som en omfattande uppgift där 
performance assessment eller autentisk bedömning är del av den pågående 
processen (se Gipps 1995; Jönsson 2010). Jag kom fram till att stimulated 
recall delvis kan fungera som metod för att artikulera delar av det tysta kun-
nandet. Stimulated recall användes fortsättningsvis som inslag när lärare 
deltar i analyser av datamaterialet.  
 
Men det visade sig stundtals vara svårt för läraren att artikulera vad vi såg, 
kunnandet var inte alltid enkelt att verbalisera, och det blev svårt att dra 
några slutsatser av de tillfälliga interaktioner som uppstod i klassrummet. 
Därtill finns det en risk i en stimulated recall situation, liksom i alla situat-
ioner där informanten ska kommentera något som sker, görs eller sägs, att 
informanten så att säga redigerar eller censurerar sina svar för att vara inter-
vjuaren till lags (Bryman 2002; Kvale 1997; Wiebeck 2000). Det finns dess-
utom en risk att informanten återger något som informanten vet om det fe-
nomen som undersöks. Det behöver inte vara fel men då handlar det om ett 
annat forskningsobjekt. Jag är inte främst intresserad av elevers eller lärares 
tankar om ett fenomen utan vad de gör i förhållande till fenomenet. Mina 
forskningsfrågor handlar inte huvudsakligen om förståelsen av ett fenomen 
utan om kunnandet, vilket innefattar både att veta (knowing that) och att 
kunna (knowing how), enligt Ryle (1949). Min slutsats blev att stimulated 
recall kunde vara användbart för att få läraren att börja reflektera om sin 
praktik, men jag var snarare ute efter artikulerandet av kunnandet i prakti-
ken. Under läsåret 2011-2012 har jag filmat undervisning i form av repetit-
ioner av två olika föreställningsprocesser (Löparen och En Midsommar-
nattsdröm) där jag i den ena processen använder mig av en utveckling av 
metoden stimulated recall, som jag kallar action (re)call. Jag fokuserar här 
den första föreställningsprocessen (Löparen) som var den produktion där 
action (re)call metoden utvecklades.  
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I teaterklassen ingår en lärare och sex elever. Initiativet kom från läraren då 
jag uttryckte att det varit enklare att kunna avbryta den pågående undervis-
ningen och ställa frågorna direkt till skillnad från att göra det som ett stimu-
lated recall upplägg efter undervisningen. Efter överenskommelse med lära-
ren och eleverna i klassen fick jag tillåtelse att bryta pågående undervisning i 
samband med repetitionerna. Det som händer beskriver jag som action 
(re)call, en utveckling av metoden stimulated recall. Frågandet och/eller 
reflekterandet sker i direkt kontakt med situationen i klassrummet, då det 
tysta kunnandet hanteras. Förhoppningen var att materialet skulle bli mer 
autentiskt eller valid, då det inte går timmar, dagar eller veckor från under-
visningen innan man återkommer till materialet vid intervjutillfället som 
sker i stimulated recall metoden. Jag kallar metoden action (re)call eftersom 
frågorna ställs i direkt anslutning till handlandet (aktionen) och interaktion-
en. Inte som stimulated recall, vid ett senare tillfälle där filmen stimulerar 
återskapandet av minnet av det som hände. Jag har satt (re) i parentes för att 
markera att återkopplingen sker direkt efter händelsen (aktionen).  
 
Lärarens användande av exempelvis metaforer eller ett ostensivt arbetssätt är 
ingen uttänkt pedagogisk strategi eller metod utan ett (intuitivt) förhållnings-
sätt till och ett hanterande av det tysta kunnandet. Det jag gör med hjälp av 
action (re)call metoden är att identifiera interaktioner då den tysta kunskap-
en hanteras i undervisningen. Undervisningen bryts av mig i syfte att upp-
märksamma vad det är som skett. Det som gör att jag bryter är att någon 
form av bedömningshandling har ägt rum eller att ett problem har identifie-
rats, eller ramats in för att tala med Schön (1983). Det är de tillfällen då re-
flektionen uppstår i praktiken som jag kan identifiera, och stoppa genom 
action (re)call metoden.  
 
Metoden fungerade emellanåt. Vid vissa tillfällen kunde lärare och elever 
artikulera vad det var som hände när jag stoppade. Vid andra tillfällen var 
det svårt för både lärare och elever att försöka sätta ord på kunnandet. Både 
lärare och elever kunde avfärda mina frågor med ”det känns rätt” (elever) 
och ”det ser bra ut” (läraren). Utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv så 
verkar det helt relevant att varken elever eller lärare kunde sätta ord på sin 
kunskap eftersom den delvis är tyst. Men kanske ändå viktigare, de behövde 
inte alltid orden för att förstå varandra i den pedagogiska situationen. Genom 
att använda action (re)call som datainsamlingsmetod fick jag fokus på och 
kunskap om hur kunnandets tysta dimensioner hanteras och hur lärandet går 
till. Utifrån forskningsfrågorna så svarade metoden delvis på vad innebörden 
av en gestaltande förmåga kan vara (det vill säga, den är delvis tyst) men den 
gav inte svar på hur kunnandet kan artikuleras.  
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En slutsats var att jag behövde titta mer detaljerat på situationerna där be-
dömningshandlingarna visade sig, i ett försök att analysera det som läraren 
inte alltid kunde uttala sig om. Jag prövade därför analysmetoden CA-analys 
(Conversation analysis) där jag så småningom gjorde en avgränsning till att 
arbeta med interaktionsanalyser (Jordan och Henderson 1995)40, inspirerade 
av CA-analyser.41 Genom interaktionsanalys detaljstuderas såväl kroppsliga 
som verbala turtagningar vilket jag förmodade kunde vara ett sätt att under-
söka det tysta, kroppsliga. Kombinationen av action (re)call och interakt-
ionsanalyser skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg för att beskriva hur den 
tysta kunskapstraderingen går till. Det kan vara användbart för att exempel-
vis undersöka olika undervisningstraditioner och hur det tysta kunnandet 
hanteras. 
 
Mina forskningsfrågor handlar inte främst om att beskriva hanterandet av 
den tysta praktiken, men jag vill ändå poängtera vikten av metoderna som 
prövats. De har bidragit till att förstå hur praktiken verkar och fördjupat be-
tydelsen av begreppen om tyst kunskap. Ett annat syfte med att pröva meto-
derna var att undersöka möjligheterna att specificera något generellt som 
                                                        
40	  ”Subsequent	   to	   a	   seminal	  paper	  by	  Sacks,	   Schegloff,	   and	   Jefferson	   (1974),	  much	  has	  
been	  written	  about	  the	  complex	  organization	  of	  turn-‐taking	  in	  conversation.	  For	  Inter-‐
action	  Analysis	   the	  situation	   is	  ever	  more	  complicated	  because	  an	  Interaction-‐Analytic	  
turn-‐taking	  system	  has	   to	   take	   into	  account	  more	   than	   talk:	   it	  encompasses	   the	  whole	  
range	  of	  behavior	  through	  which	  people	  can	  ‘take	  a	  turn’,	  that	  is,	  participate	  in	  an	  inter-‐
actional	   exchange	   system.	  Not	   only	  must	   ‘turns	   at	   talk’	   be	   considered,	   but	   also	   ‘turns	  
with	  bodies’	  and	  ‘turns	  with	  artifacts’”	  (Jordan	  &	  Hendersen	  1995,	  p.	  64).	  
41	  Det	  konversationsanalytiska	  fältet	  (förkortat	  till	  CA)	  har	  utvecklats	  sedan	  60-‐talet	  då	  
Harvey	  Sacks,	  Emanuel	  Schegloff	  och	  Gail	  Jefferson	  intresserade	  sig	  för	  hur	  tal	  är	  organi-‐
serat.	   Interaktionsanalysen	   betonar	   det	   kroppsliga/fysiska	   ”talet”	   i	   relation	   till	   det	  
språkliga.	  CA-‐analys	  var	  ursprungligen	  orienterad	  mot	  enbart	  det	   talade.	  Det	  har	  dock	  
skett	  en	  utveckling	  inom	  CA	  från	  80-‐talets	  början	  med	  framför	  allt	  arbeten	  av	  Goffman	  
(1981)	   och	   makarna	   Goodwin	   (se	   bl.a.	   Goodwin	   1981,	   1994,	   1997,	   2000a	   &	   2000b,	  
Goodwin	  2007	  a	  &	  b	  samt	  C.	  Goodwin	  &	  M.	  Goodwin	  2004).	  Charles	  Goodwin	  beskriver	  
situerat	  aktivitetssystem	  i	  artikeln	  ”The	  blackness	  of	  black”	  (1997)	  som	  ett	  system	  bestå-‐
ende	   av,	   förutom	   mentala	   representationer,	   även	   material,	   artefakter,	   sociokulturella	  
former	  av	  kunskap,	  sociala	  interaktioner	  och	  handlingar	  som	  skapas	  i	  en	  specifik	  miljö	  
(med	   hänvisning	   till	   teoretiker	   och	   forskare	   som	   Latour	   1987;	   Rogoff	   &	   Lave	   1984;	  
Knorr-‐Cetina	   1981;	   Suchman	   1987;	   Hutchins	   1995;	   Engeström	   &	   Middleton	   1998;	  
Chaklin	  &	  Lave	  1993;	  Sacks	  1992;	  Schegloff	  1972).	  Situerat	  aktivitetssystem	  kan	  härle-‐
das	   till	   Wittgensteins	   senare	   filosofi	   med	   begrepp	   som	   språkspel	   och	   familjelikhet:	  
“Wittgenstein	  (1958)	  argue	  that	  human	  cognitive	  activity	   is	   inextricably	   lodged	  within	  
the	  activities	  and	  settings	  of	  the	  lived	  social	  world,	  that	  is,	  that	  knowledge	  is	  intrinsically	  
situated”	   (Goodwin	  1997,	  p.	  115).	  Vi	  kan	  med	  andra	  ord	   inte	  enbart	   förlita	  oss	  på	  det	  
verbalspråkliga	  utan	  måste	  se	  hela	  sammanhanget	  för	  interaktionen	  som	  sker	  där	  kun-‐
skap	   konstitueras.	   Analysen	   bidrar	   till	   utvecklandet	   av	   en	   praktisk-‐baserad	   teori	   om	  
kunskap	  och	  handling	  (Goodwin	  1997).	  	  



90 

gestaltande förmåga. Det visade sig innebära svårigheter att följa en hel fö-
reställningsprocess för att få kunskap om det specifika. Interaktionsanalyser-
na var intressanta och visade på vissa aspekter av kunnandet, men det var 
svårt att se hur det specifika som framkom i interaktionsanalyserna kunde 
förstås som en helhet. 
 
När jag så småningom kom i kontakt med learning study som forskningsan-
sats, så framstod det som en möjlig metod, där att avgränsa och undersöka 
specifika lärandeobjekt är centralt. Det var en orsak till att välja learning 
study som datainsamlingsmetod och forskningsansats. Genom att, som i 
learning study, avgränsa och specificera ett lärandeobjekt (förklaras under 
rubriken Lärandeobjekt) ges möjligheter att undersöka detaljer av en helhet.  
 
I en learning study sätts lärares och elevers kunskaper och kunnande om det 
specifika lärandeobjektet i rörelse, genom systematisk analys, planering och 
genomförande av forskningslektioner. Det betyder att man har möjligheter 
att avgränsa forskningsobjektet men dessutom, att kunna samtala specifikt 
utifrån ett avgränsat objekt, inte i största allmänhet, och studera hur objektet 
kommer till uttryck. I en learning study arbetar man praxisnära, där lärares 
tidigare erfarenheter och (tysta) kunskap förmodas kunna artikuleras, vilket 
jag såg som en möjlighet att få svar på mina forskningsfrågor. Eftersom flera 
lärare är involverade i mina studier får man ta del av olika lärares kunnande 
om ett specifikt objekt, vilket antogs vara en tillgång och något som kunde 
göra samtalen mer fokuserade och detaljerade. 

Att studera kunnande genom Learning study  
Learning study (Marton & Lo 2007; Marton & Pang 2006; Pang & Ling 
2012; Marton, Runesson & Tsui 2004; Runesson 2011a, 2011b) är en så 
kallad kollaborativ forskningsansats, det vill säga lärare bedriver forskning 
tillsammans med forskare utifrån ett väl definierat lärandeobjekt. Lärare och 
forskare bestämmer tillsammans ett lärandeobjekt, det avgränsade området 
för lärande som undervisningen syftar till att utveckla. Lärarna utgår från 
sina tidigare erfarenheter av svårigheter att undervisa om något specifikt. 
Det är en interventionistisk och iterativ ansats.  Man ingriper in i praktiken 
(intervenerar) utifrån en teorigrundad utformning av undervisningen (vanlig-
en används variationsteori). Med hjälp av upprepade (iterativa) cykler ut-
vecklas och förändras undervisningen med utgångspunkt i kritiska aspekter 
av lärandeobjektet som specificeras. Variationsteorin (Ko & Marton 2004; 
Marton & Morris 2002; Marton, Runesson & Tsui 2004; Runesson & Mar-
ton 2002) används för att analysera lektionerna och för att förstå vilken vari-
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ation i presentationen av innehållet i undervisningen som leder till ökat lä-
rande.  
 
Ett förtest genomförs i syfte att ta reda på vad elevgruppen kan om lärande-
objektet. Genom analys av förtestet framkommer strukturella och kritiska 
aspekter, vad av lärandeobjektet eleverna erfar och vad det är som gör det 
svårt för eleverna att erfara det specifika lärandeobjektet. Med hjälp av vari-
ationsteorin, och utifrån analysen, planeras lektion 1 som genomförs i den 
aktuella elevgruppen. Därefter utförs ett eftertest och efter analys av lektion-
en genomförs en reviderad lektion 2 i en ny elevgrupp med en ny lärare. För 
det mesta genomförs 2 till 4 reviderade forskningslektioner. Genom att ar-
beta med planering, analys, utvärdering och revidering av lektionerna, som 
utgår från ett bestämt lärandeobjekt, så produceras kunskap om elevers lä-
rande i relation till innehållet och dessutom kunskap om innehållet i sig 
(Carlgren 2012). Innebörden av lärandeobjektet specificeras genom proces-
sen. 
 
Learning study är ofta beskriven som en hybrid mellan den japanska lesson 
study modellen (Fernandez, Cannon & Chokshi 2003; Lewis, Perry & 
Murata 2006) och design experiment (Brown 1992; Marton & Pang, 2006). 
Learning study beskrivs som en ansats för såväl forskning som för skolut-
veckling. En learning study består av ett systematiskt förlopp och brukar 
beskrivas som cyklisk: 

 

Figur 1: Cykliskt förlopp efter val av lärandeobjekt. 

Förtest	  

Analys	  av	  förtest	  
Planera	  lektion	  1	  

Genomförande	  
lektion	  1	  Eftertest	  

Analys	  
Revidering	  

Planera	  lektion	  2	  
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Lärandeobjekt 
Ett lärandeobjekt är en viss insikt, färdighet eller förmåga som eleverna för-
väntas utveckla, oftast under en eller ett par lektioner. Det indirekta lärande-
objektet är en generell aspekt av förmågan eller färdigheten, såsom att min-
nas, kunna urskilja, tolka, välja ut eller analysera, det vill säga hur lärandet 
aktiveras och hur man kan handla utifrån sin förmåga eller sina färdigheter 
(Marton & Tsui 2004; Marton & Pang 2006). Innehållet kan exempelvis 
vara ekvationer, andra världskriget eller Kafkas litterära arv (ibid.). Läraren 
bör vara medveten om båda delarna, den indirekta (förmågan) och den di-
rekta (innehållet). Utifrån tidigare erfarenheter, tidigare forskning och de 
speciella förutsättningarna för just den här elevgruppen, exempelvis elever-
nas förkunskaper i förhållande till det valda lärandeobjektet, lägger lärarna 
upp en strategi för hur man ska undervisa om lärandeobjektet.  
 
Jag har valt learning study som forskningsansats för att studera det ämnes-
specifika kunnandet. Detta är en viktig skillnad från tidigare genomförda och 
beskrivna learning study som främst har utvecklingen av undervisningen i 
fokus (se t.ex. Kullberg 2010). I mina studier fungerar lärandeobjekten som 
katalysator för att få lärarna att samtala om teaterkunnande i gestaltningar. 
Genom att samtala om, planera, genomföra och analysera undervisning uti-
från specifika lärandeobjekt så utvecklas innebörden av lärandeobjekten.  

Att identifiera kunnande genom erfarande och urskiljning 
När lärandeobjektet är valt så är nästa steg att börja undersöka innehållet i 
lärandeobjektet. I mina studier startar lärarna med att göra en innehållsanalys 
utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper om lärandeobjektet. Med 
bakgrund i innehållsanalysen utvecklas ett förtest i syfte att ta reda på vad 
eleverna redan kan om detta område. Det kan ske med hjälp av skriftliga 
prov, intervjuer, andra typer av samtal, en övning eller ett praktiskt arbete 
som videofilmas. Efter analys av förtestet framkommer så kallade kritiska 
aspekter av lärandeobjektet, det vill säga vad just den här elevgruppen har 
svårt att förstå eller erfara i relation till lärandeobjektet.  

Vad som är nödvändigt att urskilja (min kursivering) kan inte beskrivas gene-
rellt. Inte heller kan man härleda det enbart ur det specifika ämnesinnehållet. 
Frågan måste sättas i relation till de lärandes tidigare erfarenheter och förstå-
else samt till beskaffenheten i det kunnande som man vill utveckla (Runesson, 
2011a, s. 10). 

 
Vad betyder det att kunna urskilja något? Variationsteorin beskriver erfa-
rande av variation som en förutsättning för urskiljandet. Genom att erfara 
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variation kan man urskilja olika aspekter av ett lärandeobjekt (Lo & Marton 
2012; Marton & Pang 2006; Pang 2006; Runesson & Marton 2002; Ru-
nesson 2006). Urskiljning, variation, medvetenhet och samtidighet är förut-
sättningar för lärande inom variationsteorin. I en learning study måste man 
därför ställa sig frågor som: 
 

- Vad innebär det att kunna eller förstå lärandeobjektet? 
- Vad är det man måste lära sig att urskilja för att kunna detta? 

 
Utifrån frågor som dessa och kännedom om elevernas nuvarande kunnande 
kan man komma fram till vad som är kritiskt och vad som behöver fokuseras 
i undervisningen för att skapa möjligheter till lärande hos just den här elev-
gruppen (Runesson 2011a). För att utreda vad som är kritiskt för lärandet 
måste även kunnandets natur beaktas (Runesson 2011b). Det är den första 
delen i denna process, att undersöka vad det innebär att kunna något i förhål-
lande till ett specifikt lärandeobjekt, som är i fokus för mina frågor. För lära-
ren som, för ett antal år sedan, själv lärde sig det som nu ska läras ut har 
kunskapen blivit tyst i det avseendet att läraren tar vissa saker angående 
lärandeobjektet för givet. Det man själv kan, kan vara svårt att beskriva i 
ord. Det kan också vara så att det sättet som läraren lärde sig det som nu ska 
läras ut är ett sätt att lära sig lärandeobjektet. Det kan finnas andra sätt, eller 
andra dimensioner av variation som skulle hjälpa en elev i lärandet.  
 
De kritiska aspekterna är underlag för planeringen av undervisningen i 
forskningslektionerna och ytterligare kritiska aspekter visar sig när forsk-
ningslektionerna genomförs. Innebörden av lärandeobjektet utvecklas och 
förståelsen av vad det innebär att kunna det specifika lärandeobjektet fördju-
pas genom att de kritiska aspekterna identifieras. Med hjälp av ett strukture-
rat sätt att arbeta med och identifiera aspekterna i datamaterialet (genom 
analys av förtest, i undervisningen och i analys av undervisningen) så speci-
ficeras vad en gestaltande förmåga kan innebära.  
 
Aspekterna har identifierats både som närvarande och som frånvarande i 
materialet, det vill säga när lärarna uppmärksammat att någon aspekt sak-
nats. Det är relevant utifrån lärares tidigare erfarenheter och kunskaper om 
gestaltningar. Lärarna jämför gestaltningar i detta material med sin erfaren-
het av liknande gestaltningar. Lärarna kan upptäcka skillnader och identifi-
era aspekter som saknas, vilket bidrar till att precisera innebörden. 
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Dimensioner av variation 

Att se något på ett kraftfullt sätt innebär att kunna urskilja dess olika kritiska 
drag och fokusera dem samtidigt. ”Kritiska drag” är av central betydelse i re-
lation till vad eleven försöker uppnå. Huruvida eleverna kan urskilja kritiska 
drag eller lära sig urskilja kritiska drag i en viss situation beror på vad som 
varierar och vad som är invariant i just den situationen. Detta är fallet ef-
tersom vi bara kan urskilja sådant som varierar (Marton 2005, s. 108). 

 
Man kan inte urskilja en särskild kvalitet eller egenskap hos ett objekt om 
det inte sätts i relation till andra kvaliteter och egenskaper. Marton (1995) tar 
exemplet man. Det går inte att erfara egenskapen man, om det inte finns en 
kontrasterande egenskap, kvinna. Båda begreppen är värden av varierande 
dimensioner av ett överordnande begrepp; människa. Men om alla kön var 
manliga skulle man inte uppfatta dem som sådana. Dimensioner av variation 
(kön) måste erfaras samtidigt som dess värden (kvinna och man). Enligt 
variationsteorin måste man därför fokusera på olikheter snarare än likheter 
till att börja med i en lärprocess. För att uppfatta en färg som grön måste 
man vara medvetna om att det också finns gula, röda och blå färger som kan 
beskrivas som dimensioner av variation (värden) av en aspekt av ett objekt, 
exempelvis en grön boll. Andra aspekter av bollen kan vara stor (i förhål-
lande till liten), rund (i förhållande till kantig), mjuk (i förhållande till hård). 
Genom att urskilja objektets olika värden av aspekterna samtidigt får eller 
erfar man en förståelse för objektet. Man kan medvetet urskilja olika värden 
av aspekterna samtidigt. Viktigt att komma ihåg är att objekten inte behöver 
vara fysiska objekt som boll, man eller kvinna, ett lärandeobjekt innefattar 
utvecklande av förmågor, men alltid i relation till ett visst innehåll.  

Lärandeobjektet strukturerar komplexa uppgifter 
Gipps (1995) diskuterar vinsten av att arbeta med komplexa uppgifter som 
ger möjlighet att utveckla ett mer avancerat kunnande. Jag har argumenterat 
för att teater ger möjligheter att arbeta med komplexa uppgifter, exempelvis 
en föreställningsprocess. Det finns problem förknippade med att arbeta med 
komplexa gestaltande uppgifter, kännetecknade av långdragna processer (det 
kan ta från ett halvår upp till ett år att arbeta med en föreställningsprocess 
inom gymnasieskolan). Det är svårt att få syn på och dokumentera vad det är 
eleverna egentligen lär sig. Vilket kunnande utvecklas? Läraren vet och ser 
att eleverna utvecklas, men vad är det egentligen man vet och ser? Här blir 
formulerandet av specifika lärandeobjekt inom ramen för learning study 
ansatsen en möjlighet att beskriva och få syn på vilka aspekter av lärandeob-
jektet som framträder. Dessa kan i den fortsatta undervisningen tas i beak-
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tande för att möjliggöra undervisningssituationer som ger eleverna tillfällen 
att erfara och urskilja aspekterna var för sig. Därefter kan de åter sättas 
samman, som del av en komplex uppgift, i variationsteoretiska termer som 
del av en fusion (förklaras nedan, under rubrik Variationsteori). De kritiska 
aspekterna framträder genom analysen och genom att man medvetet planerar 
undervisning som tar det som är kritiskt i förhållande till lärandeobjektet i 
beaktande. I mina studier är det centrala att utveckla kunskap om innebörden 
av en gestaltande förmåga. Utgångspunkten är att man inte kan säga något 
om en förmåga på generell nivå, det måste vara i relation till något specifikt, 
i det här fallet genom de valda lärandeobjekten. 

Learning study i teater 
I den här avhandlingen används learning study som forskningsansats för att 
studera innebörden av gestaltande förmåga inom teaterämnet på gymnasie-
nivå. De cykler som genomförs utvecklar betydelsen av lärandeobjekten 
vilket förväntas bidra till förståelsen av vari kunnandet består. Utveckling av 
själva undervisningen, som normalt är huvudsyftet med en learning study, är 
inte avhandlingens huvudsakliga syfte även om det har ingått som del av 
diskussionerna i lärarsamtalen. Att mäta och jämföra för- och eftertest som 
är brukligt i en learning study blir inte heller relevant för avhandlingens 
syfte. Det viktiga för avhandlingens frågor är inte hur mycket eller hur bra 
eleverna lär sig utan att vi som lärare och jag som forskare samlar material 
som kan hjälpa oss bli klokare på innebörden av lärandeobjekten.  
 
Estetiska programmet på gymnasienivå ser olika ut från kommun till kom-
mun. Vissa kommuner har en estetklass där bild och formgivning-, dans-, 
estetik och media-, musik- och teaterelever ingår. Andra kommuner har ett 
större elevunderlag och därmed möjligheter för en enskild teaterklass, en 
dansklass och så vidare. I andra kommuner samläser exempelvis dans- och 
teaterelever och bildar en klass. De kommuner där jag har bedrivit studier är 
en mindre kommun, där dans-, musik- och teaterelever bildar en estetklass 
(skolan har ingen bildinriktning), en medelstor kommun där dans-, musik-, 
bild- och teaterelever bildar olika estetklasser (i samma årskurs) samt i en 
stor kommun där det finns två teaterklasser i samma årskurs. Detta gör att 
förutsättningarna blir något annorlunda jämfört med hur en typisk learning 
study vanligtvis genomförs. Normalt har man på en skola tillgång till flera 
klasser, om man exempelvis gör en undersökning inom matematikämnet så 
har man många klasser på gymnasienivå som man kan undervisa; då funge-
rar learning study upplägget där samma (reviderade) lektion prövas på olika 
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elevgrupper. I de studier jag har genomfört hade vi inte den möjligheten mer 
än i den sista studien.  
 
Forskningslektionerna har varit ett sätt att systematiskt undersöka vari kun-
nandet består, genom analys av förtesten och genom analys av den undervis-
ning som har genomförts. Det har varit en metod som syftat till att få lärare 
att formulera sig och försöka sätta ord på kunnandet utifrån det filmade 
materialet. Vi har med hjälp av variationsteorin och i arbetet med olika vari-
ationsmönster fått syn på kritiska aspekter och därigenom utvecklat kunskap 
om innebörden av lärandeobjektet. Förutom detta har diskussioner om 
undervisningen varit en del av samtalen i lärarlagen och ett sätt för lärarna 
att utöver kunskap om elevernas kunnande dessutom utveckla kunskap om 
sin undervisning, även om det inte är fokus för mina frågor. 

Urval  
Urvalet av skolor och lärarlag är baserat på följande kriterier: 

 
• Lärarlag med fler än två teaterlärare, intresserande av att bedriva 

forskning. 
• Rektors godkännande av skolans deltagande i studien och minskad 

undervisningstid för lärarna. 
• Geografisk spridning. 
• Variation beträffande kön och ålder i lärarlagen. 

 
I samtliga lärarlag som tillfrågades ingick tre lärare i vartdera laget. På grund 
av oförutsedda omständigheter (sjukskrivning samt föräldraledighet) blev 
fördelningen till slut ett lärarlag med tre lärare (studie 1 och 2) samt två lä-
rarlag med två lärare (studie 3 och 4). 
 
Sammantaget har sju lärare medverkat. Deras erfarenhet av undervisning på 
teaterinriktningen, inom det estetiska programmet varierar från 1 till 17 år 
vid studiens genomförande, med ett medianvärde på c:a 11 år. Majoriteten 
av lärare är utbildade drama- eller teaterpedagoger, och/eller skådespelare på 
folkhögskola,. Fyra av lärarna har därtill utbildning på högskole- eller uni-
versitetsnivå. Fyra av lärarna har arbetat som skådespelare, regissör och/eller 
dansare/koreograf. Två av lärarna har kompletterande pedagogisk utbildning 
(VAL).42 Tre av lärarna har påbörjat kompletterande pedagogisk utbildning 
(VAL).  

                                                        
42	  VAL	  är	  en	  förkortning	  av	  Vidareutbildning	  av	  lärare.	  
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Genomförande 
Fyra learning study har genomförts. Två i en mindre kommun (lärarlag 1), 
en i en mellanstor kommun (lärarlag 2) och en i en storstads kommun (lärar-
lag 3). I lärarlag 1 där två studier har genomförts arbetade lärarlaget i den 
ena studien med årskurs två (åtta elever) och i den andra studien med årskurs 
tre (sex elever). I lärarlag 2 arbetade lärarna med årskurs tre (tolv elever). I 
lärarlag 3 arbetade lärarna med årskurs ett (trettio elever). Data innefattar: 
 

• Filmade för- och eftertest.   
• Audiomaterial från lärarnas innehållsanalys av lärandeobjekten. 
• Audiomaterial av lärarnas samtal vid planering och analys av forsk-

ningslektionerna. 
• Filmade forskningslektioner, tre lektioner per learning study (två 

lektioner i studie 4), i allt elva lektioner.  
 

Med min tidigare erfarenhet och förförståelse av undervisning i teater inom 
gymnasieskolan har jag själv, till viss del, deltagit i samtalen och planering-
en av forskningslektionerna. Jag har däremot inte undervisat någon av forsk-
ningslektionerna. Främst har mitt fokus varit som forskningsledare och dri-
vande i att föra forskningsarbetet framåt, samt att hantera den tekniska ut-
rustningen vid filmning av lektionerna. Jag har bidragit med en fenomeno-
grafisk analys av förtesten som legat till underlag för de gemensamma ana-
lyserna i lärarlagen. För att spara tid har forskningslektionerna delats i lärar-
lagen genom drop box. Lärarna har alltså i lugn och ro kunnat se förtesten 
och forskningslektionerna samt kunnat anteckna för egen del innan vi ge-
mensamt har tittat på hela eller delar av forskningslektionerna. 

Valda lärandeobjekt och förtest 
Under ett par inledande möten diskuterades möjliga lärandeobjekt, slutligen 
beslutades lärandeobjektet i vardera arbetslagen till:  
 

1. Förmåga att uttrycka närvaro i en specifik situation.	  Lärarlag 1 till-
sammans med elever ur årskurs 2. Tre lektioner. 

2. Förmåga att samarbeta i en gemensam gestaltning. Lärarlag 1 till-
sammans med elever ur årskurs 3. Tre lektioner. 

3. Förmåga till sceniskt samspel i dialog. Lärarlag 2 tillsammans med 
elever ur årskurs 3. Tre lektioner. 

4. Förmåga att bejaka varandra i en gemensam gestaltning.	  Lärarlag 3 
tillsammans med elever ur årskurs 1. Två lektioner. 

 



98 

Till skillnad från de tre första studierna, där tre lektioner genomfördes, full-
följdes endast två lektioner i den fjärde studien. Utifrån de valda lärandeob-
jekten genomfördes förtest i samtliga studier. 

Tabell 1. Förtest i de fyra studierna utifrån valt lärandeobjekt. 
 
Studie: Lärandeobjekt: Förtest: 
1 Förmågan att uttrycka närvaro i en specifik 

situation. 
Improvisationsövning; Badhuset. 

2 Förmåga att samarbeta i en gemensam gestalt-
ning. 

Scen ur En Midsommarnattsdröm av 
William Shakespeare. 

3 Förmåga till sceniskt samspel i dialog.  

 

Kort dialog ur Snöfrid och Jasmine av 

Barbro Smeds. 

4 Förmåga att bejaka varandra i en gemensam 
gestaltning. 

Improvisationsövning; Stolen. 

 
Förtesten i de studier som presenteras i avhandlingen har analyserats med 
hjälp av fenomenografisk analys (beskrivs senare under Analysmetoder). 
Efter varje genomfört förtest gjorde jag en fenomenografisk analys där ele-
vernas gestaltande av det specifika innehållet utgjorde analysenhet. Det som 
analyseras är olika sätt att uttrycka det som upplevs eller erfars i den speci-
fika situationen som gestaltas. Med uttryck menar jag gester, tal, blickar och 
rörelser. Jag utvecklar detta under rubriken Analysmetoder. I en learning 
study förhåller man sig alltid till en viss elevgrupps nuvarande kunnande av 
ett lärandeobjekt. Det är först när man har analyserat denna grupps förkun-
skaper och svårigheter som man kan planera forskningslektionerna. Jag har 
avgränsat analyserna till att fokusera förtestet i de fyra studierna. Eftertesten 
analyseras inte, dels eftersom mina forskningsfrågor inte hanterar resultatet 
av undervisningen, dels på grund av mängden data och att eftertesten i vissa 
fall genomfördes lång tid efter förtestet och i en studie inte alls. I resultatde-
len kommenterar jag kortfattat eftertesten.  
 
Den fenomenografiska analysen presenterades och diskuterades i lärarlagen, 
samt utgjorde stöd för att identifiera de kritiska aspekterna som fungerade 
som underlag för planeringen av lektion 1. Hela lärarlaget planerade lektion 
1 tillsammans, som sedan genomfördes av en av lärarna. Övriga lärare som 
hade möjlighet observerade lektion 1 och förde anteckningar kring det som 
hände på lektionen. Detta tillsammans med det filmade materialet av lektion 
1 utgjorde grund för analysen av lektion 1 samt planeringen av lektion 2. 
När vi gemensamt tittade på hela eller delar av lektionsmaterialet användes 
stimulated recall. Variationsteorin (förklaras under rubrik Variationsteori) 
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användes som analysverktyg och som ett stöd för planeringen av forsknings-
lektionerna.  

Forskningslektioner  
Det är vanligt att lärare efter att ha deltagit i ett antal learning study börjar 
tänka annorlunda om sin undervisning och hur den kan planeras exempelvis 
med hjälp av variationsteori (Echevarría, Magnusson & Maunula 2011). 
Efter att ha arbetet med ett flertal learning study cykler kan man börja prata 
om lektioner som fungerar. De kan verka som exempel eller hjälp för att 
planera liknande lektioner. Så långt kommer vi inte i de lektioner vi arbetade 
med i mina studier. Lektionerna är fortfarande i sin linda och kan beskrivas 
som försöks- eller forskningslektioner och för mig var de i huvudsak ett 
strukturerat sätt att samla data. Själva syftet med att genomföra forsknings-
lektionerna är att pröva en gemensam lärarplanering av lektionen. Eftersom 
det är ett annorlunda sätt för lärarna att arbeta, att gemensamt planera en 
lektion som därefter genomförs av en av lärarna, så kan någonting lätt gå fel. 
Läraren kan känna sig styrd av ett manus (lektionsplaneringen) eller i stun-
den glömma bort vad den gemensamma planeringen syftar till att utveckla. 
Följden kan bli det som Bergvist och Echevarría (2011) kallar för en didak-
tisk kollaps. Det kan innebära att man frångår det variationsmönster som var 
planerat eller flyttar fokus från det innehåll som undervisningen syftade till 
att hantera. Min erfarenhet är att lärare behöver träning för att kunna genom-
föra gemensamt planerade lektioner. Man har en planerad lektion som lära-
ren som undervisar fortfarande är fri att improvisera kring beroende på hur 
lektionsupplägget mottas av eleverna, vilka frågor eleverna ställer och vilka 
nya kritiska aspekter som visar sig, utan att för den skull lämna det innehåll 
som lektionen var planerad att undersöka. Det blir även ett sätt för lärare att 
gemensamt beskriva och sätta ord på det som i mångt och mycket är förgi-
vettaget i undervisningen.  
 
Att lärare planerar lektioner tillsammans är i sig en stor skillnad mot hur 
lärare normalt arbetar och det kan beskrivas som både en utmaning och en 
vinst i lärarlagen. Lektionerna är inga facit på hur teaterundervisning ska 
bedrivas, det är i första hand forskningslektioner där vi försöker förstå den 
komplexa innebörden av en gestaltande förmåga.  

Ett exempel på utbildningsstruktur  
För att försöka ge en helhetsbild av vad eleverna kan möta under sina tre år 
följer här en beskrivning av hur utbildningen var strukturerad på en av gym-
nasieskolorna. Strukturen i utbildningen varierar på alla skolor, utifrån olika 
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förutsättningar. Beskrivningen görs i relation till de äldre kursplanerna, före 
GY11, vilket betyder att vissa moment i undervisningen säkert har ändrats 
idag. Men det ger ett exempel på hur undervisningen kan struktureras och är 
en beskrivning av en möjlig progression.  
  

År 1: Strukturerad lek och improvisationer från bl.a. Impro (Keith John-
stone), samarbetsövningar, gruppdynamiska övningar, koncentrationsövning-
ar, röst och rörelseträning, mindre uppspel inför publik (bland annat vid öppet 
hus), deltagande i Klassikerprojekt där alla teaterinriktningens elever medver-
kar (åk 1-3) som framförs som skol- och öppna kvällsföreställningar, medver-
kan i musikal med estetiska programmets övriga inriktningar (musik och 
dans) som framförs för barnpublik. 

År 2: Fördjupat rollarbete med kortare dramatisk text (dialog ur pjäs), kurs 
i fysisk teater med bland annat clownteknik, commedia dell´arte, akrobatik, 
mindre uppspel inför publik (bland annat vid öppet hus), deltagande i Klassi-
kerprojekt där alla teaterinriktningens elever medverkar (åk 1-3) som framförs 
som skol- och öppna kvällsföreställningar, deltagande i cabaret som genom-
förs i helklass (estetiska programmet; teater, musik och dans) i ett samarbete 
med hotell- och restaurang programmet som lagar maten som serveras mellan 
akterna. Framförs för vuxenpublik. 

År 3: Ytterligare rollfördjupning som del av hel pjäs som visas på turné en 
vecka för åk 9-elever, deltagande i Klassikerprojekt där alla teaterinriktning-
ens elever medverkar (åk 1-3) som framförs som skol- och öppna kvällsföre-
ställningar, monologprojekt som förberedelse inför eventuella ansökningar till 
vidare konstnärliga utbildningar. 

 
I alla de projekt som genomförs är eleverna delaktiga och medansvariga för 
kostym, smink, scenografi, rekvisita, och ibland även för ljus och ljud. De 
får tillfälle att pröva regi samt arbeta med analys och tolkning av roller och 
texter. Det ges även tillfälle att se och analysera professionella teaterföre-
ställningar.  Det har även förekommit pedagogiska projekt där teatereleverna 
undervisat yngre elever.  

Etiska frågor och riktlinjer 
Studier inom skolan som involverar elever och lärare förutsätter att etiska 
frågor tas i beaktande.43 Petersson (1994) lyfter tre aspekter gällande delta-
garnas rättigheter och intressen: Inflytande, Skydd av integritet och Publice-
ring. Vad gäller Inflytande så erbjuder learning study som forskningsansats 
många möjligheter till inflytande eftersom ansatsen är kollaborativ. Det be-
tyder att lärarna har varit delaktiga i val av lärandeobjekt och i planeringen, 

                                                        
43	  (se	   Petersson	  1994,	   Vetenskapsrådet	   u.å.,	   Vetenskapsrådet	   2014	   samt	  Humanistisk-‐
Samhällsvetenskapliga	  forskningsrådets	  Etikkommitté	  1996).	  
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genomförandet och analysen av forskningslektionerna. Lärarna har frivilligt 
accepterat att delta i studierna som dessutom fungerat som en form av kom-
petensutveckling i lärarlagen. Rektor på varje skola har informerats om stu-
dierna, tillåtit lärarnas och elevernas deltagande samt godkänt viss kompe-
tensutvecklingstid för lärarna. Jag har noggrant informerat lärarna om hur 
förloppet i en learning study brukar fortgå och vilka moment vi gemensamt 
skulle arbeta med. Det borde inte varit någon överraskning för lärarna vilka 
olika steg som ingick i forskningsprocessen. Jag har erbjudit lärarna littera-
tur om learning study som skolutvecklingsmodell, bland annat köpt in ett 
antal exemplar av boken Learning study, undervisning gör skillnad (2011)44 
för att erbjuda lärarna att förkovra sig och sätta sig in i learning study som 
skolutvecklingsmodell. Jag har dessutom noggrant informerat om mitt eget 
syfte med studierna, att modellen dessutom används som forskningsansats i 
syfte att besvara mina forskningsfrågor.  
 
Eleverna som ingår i studierna har informerats utifrån de fyra krav som be-
handlas i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa krav är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentia-
litetskravet och Nyttjandekravet. Vad gäller Informationskravet så har jag 
inför varje ny elevgrupp tagit mig tid att noggrant informera om studiens 
bakgrund och mitt syfte med studien. Jag har dessutom informerat om le-
arning study och vilka olika moment vi som lärargrupp skulle arbeta med. 
Eleverna blev informerade om att deltagande i studien var frivillig och att de 
närhelst de ville kunde avbryta sitt deltagande. Eleverna blev främst påver-
kade av studien genom att vi bedrev forskningslektioner som filmades. 
Själva undervisningsmomentet var inte ovant för dem, även om vissa forsk-
ningslektioner fick ett något annorlunda upplägg än de var vana vid. Däre-
mot att bli filmad under lektionstid kunde eventuellt störa eleverna i under-
visningen. Inom alla lärarlag var vi noggranna med att fråga eleverna om de 
upplevde obehag av att bli filmade. Vid alla tillfällen menade eleverna att de 
snart glömde bort kameran. Eleverna är vana vid att lärarna filmar deras 
produktioner som framförs för publik och i vissa fall även vana vid att se sig 
själva på film som del av undervisningen.  I learning study ingår även för- 
och eftertest. Detta är ett moment som är ovanligt i en undervisningssituat-
ion i teaterämnet. Vid informationen om learning study upplägget tonades 
för- och eftertest ned. Det var inget som låg till underlag för lärarnas kom-
mande bedömning av eleverna i den ordinarie undervisningen och de fil-
made förtesten användes främst för att planera forskningslektioner och som 

                                                        
44	  Redaktörer:	  Tuula	  Maunula,	  Joakim	  Magnusson	  och	  Christina	  Echevarria.	  
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underlag för fenomenografiska analyser. Eftertesten kom att spela ringa 
betydelse för undersökningarna.  
 
Vad gäller Samtyckeskravet så konstruerades ett formulär som varje elev 
fick fylla i (se bilaga 1). I formuläret presenterades studiens syfte och forska-
rens samt handledarnas namn presenterades. Eleverna erbjöds en kopia av 
formuläret efter det att de själva hade skrivit på. Alla eleverna som ingick i 
studien var över 15 år och har därför rätt att själva besluta om de vill delta i 
forskningsstudier.45 Däremot informerades vårdnadshavare till den grupp 
elever som gick årskurs ett på gymnasiet under tiden för studiens genomfö-
rande. Detta eftersom eleverna nyss hade påbörjat sin utbildning och det 
ansågs etiskt riktigt av rektor att informera vårdnadshavare, även om studien 
inte kan sägas vara av etisk känslig karaktär.  
 
Vad gäller Konfidentialitetskravet så har hela datamaterialet behandlats och 
lagrats konfidentiellt genom att enbart jag som doktorand och mina handle-
dare haft tillgång till rådata. Materialet förvaras på ett säkert sätt. Vad gäller 
avidentifiering så har alla skolor, lärar- och elevnamn kodats för att undvika 
igenkänning. Därmed har jag uppfyllt Skydd av integritet enligt Peterssons 
(1994) tre aspekter av etiska frågor. Slutligen Nyttjandekravet, där inga upp-
gifter insamlade för forskningsändamål har används eller utlånats för kom-
mersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. I det formulär som ele-
verna fick skriva under så ber jag om tillåtelse att kunna använda materialet i 
forsknings- eller undervisningssyfte såsom vid konferenser. Vad gäller Pe-
terssons tredje aspekt, Publicering, så har alla lärarlag fått ta del av de resul-
tatredovisningar som skrivits fram kopplat till den studie som de har ingått i. 
Det har i och för sig inte varit nödvändigt med tanke på att materialet som 
presenteras inte är känsligt till sin natur. Men det har för mig varit en fråga 
om dels att låta lärarna vara delaktiga i hur studierna kommer att presenteras, 
dels en validering av de resultat som vi delvis gemensamt har kommit fram 
till.  

Analysmetoder 
Det insamlade materialet analyseras framför allt med hjälp av fenomenogra-
fisk analys. Variationsteori som del av analys och planering av forsknings-

                                                        
45	  18	  §	  Om	  forskningspersonen	  har	  fyllt	  15	  år	  men	  inte	  18	  år	  och	  inser	  vad	  forskningen	  
innebär	  för	  hans	  eller	  hennes	  del,	  skall	  han	  eller	  hon	  själv	  informeras	  om	  och	  samtycka	  
till	  forskningen	  (SFS	  2003:460	  Lag	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor).	  
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lektionerna har använts som ett verktyg för lärarna i learning study cyklerna. 
Jag behandlar kortfattat variationsteorin eftersom jag använder begreppen 
när jag senare gör beskrivningarna av forskningslektionerna. (För utförligare 
beskrivning av variationsteorin, se: Marton & Booth 2000; Lo 2012; Pang 
2003; Runesson 2006; Runesson & Kullberg 2010). 

Fenomenografi som explicitgörande av det underförstådda  
Etymologiskt härstammar fenomenografi 46  från de grekiska orden 
”phainemenon” som betyder framträdande/uppkomsten (apperance) och 
”graphein” som betyder beskrivning/skildring (description) (Pang 2003). 
Fenomenografin syftar till att beskriva fenomen som de ter sig eller framträ-
der för oss. Det som ligger till grund för beskrivningarna är människors 
olika uppfattningar av samma fenomen och att kunna beskriva kvalitativt 
skilda sätt att uppfatta ett fenomen.  

Phenomenography is the empirical study of the differing ways in which peo-
ple experience, perceive, apprehend, understand, conceptualise various phe-
nomena in and aspects of the world around us (Marton 1994).  

 
Att Marton använder experience, perceive, apprehend motiverar användan-
det av fenomenografi kopplat till teaterarbete, där kroppsliga erfarenheter 
och sinnliga upplevelser av ett lärandeobjekt är signifikant. Fenomenografin 
har blivit beskylld för att vara mentalistisk (Säljö 1994). På det svarar Mar-
ton: ”No, the reverse is true.’Experienced content’ does not reside within the 
individual. Being between the person and the world, it cannot be referred to 
as mental content. Not at all” (Marton 1995, s. 169). Epistemologiskt utgår 
fenomenografi från principen om intentionalitet, vilket innebär en icke-
dualistisk syn på mänsklig kognition eftersom den skildrar erfarande som en 
intern relation mellan människan och världen (Pang 2003). Intervjuer har 
vanligtvis använts vid fenomenografiska analyser, där uppfattningar av ett 
fenomen varit i fokus. Men uppfattningar kan uttryckas på fler sätt, inte en-
bart genom tal. Jag har analyserat kroppsliga uttryck i filmat material från 
klassrumssituationer. Det är ett sätt att analysera det som görs, handlingen, i 
stället för det som sägs om fenomenet. Kunnandet uttrycks i görandet och i 
handlingarna. Man kan anta att det som eleverna uttrycker i sina kroppar är 
hur de erfar eller upplever den situation de ingår i. Uttrycket blir en spegel 
av det erfarna, det är uttrycket som läraren ser och tolkar som indikation på 

                                                        
46	  Fenomenografin	  utvecklades	  av	  en	  forskargrupp,	  den	  så	  kallade	  INOM	  gruppen,	  under	  
ledning	  av	  professor	  Ference	  Marton,	  vid	  pedagogiska	  institutionen,	  Göteborgs	  universi-‐
tet,	  i	  början	  på	  70-‐talet.	  
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det nuvarande kunnandet. I de fenomenografiska analyserna som jag arbetat 
med är det skillnader i de fysiska uttrycken som ligger till grund för kate-
goribildningen.  
 
Grundläggande för den fenomenografiska analysmetoden är följaktligen att 
fokusera på hur något uppfattas vara. ”It is concerned about the various ways 
in which a particular phenomenon appears to different people, and it is the 
researcher who senses this variation” (Pang 2003, s. 146). För att kunna 
förstå hur människor hanterar och löser problem i olika situationer måste 
man förstå hur de uppfattar den eftersom det har betydelse för hur de agerar 
och handlar i förhållande till sina upplevelser. Marton (1981) beskriver det 
som första och andra ordningens perspektiv. Där första ordningens perspek-
tiv beskriver fakta, vad som kan observeras utifrån som sant eller falskt, 
beskriver andra ordningens perspektiv hur någon uppfattar något, det hand-
lar inte om i fall fenomenet är sant eller falskt utan hur det man studerar 
framträder för eller erfars av någon. Det är inte människors åsikter om olika 
fenomen som studeras utan olika uppfattningar av samma fenomen. Det är 
skillnaderna i de olika uppfattningarna som man tar fasta på i analysen. ”Det 
viktiga är då vilka uppfattningar som finns, snarare än hur många som har en 
viss uppfattning” (Larsson, 1986, s. 24). Detta blir naturligtvis viktigt i en 
undervisningssituation, att som lärare förstå på vilka skilda sätt elever upp-
fattar ett fenomen. Andra ordningens perspektiv gör att man får olika be-
skrivningar av ett innehåll. ”Whatever an individual feels that he knows 
contributes to his actions, beliefs, attitudes, modes of experiencing etc.” 
(Marton 1981, s. 182). Fenomenografi används i mina studier som analys-
metod för att försöka identifiera the meaning of knowing, innebörden av 
lärandeobjekten. Fenomenografin blir användbar för att besvara mina forsk-
ningsfrågor, genom att på ett systematiskt sätt undersöka vari kunnandet i ett 
gestaltande arbete består. 

We can thus claim that phenomenography, when applied to the phenomena 
dealt with in established disciplines, focuses on the meanings on which 
knowledge about different phenomena rests, especially in relation to the 
meanings which those phenomena may have for the learner entering the re-
spective fields of knowledge (Marton 1995, s. 179). 

 
För pedagogen blir det användbart att undersöka skillnaden mellan uppfatt-
ningarna och hur undervisningen kan designas för att stärka vissa uppfatt-
ningar47. Efter diskussioner (se t.ex. Nordisk pedagogisk tidskrift 2000-2001) 

                                                        
47	  Ur	  de	   tidiga	   fenomenografiska	  analyserna	  under	  70	  –	  80-‐talen	  uppkom	  resonemang	  
om	  yt-‐	  och	  djupinlärning	  som	  en	  konsekvens	  av	  att	  beskriva	  mer	  avancerat	  eller	  kom-‐
plext	  kunnande	  om	  ett	  fenomen.	  Se	  Marton	  (1999).	  
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om innebörden av begreppet uppfattningar så används även erfarande idag 
som beskrivning av hur exempelvis elever lär (genom erfarande). Termen 
erfarande (ways of experiencing) används för att komma ifrån missförstån-
det att uppfattningarna skulle vara enbart mentala beskrivningar. Den analy-
senhet som används i mina studier; olika sätt att erfara (ways of experi-
encing) innefattar både språkliga och icke-språkliga aspekter. ”People are as 
a rule not consciously aware of layers of experience of earlier date, but we 
can assume that they are present as tacit components of more advanced ways 
of experiencing the phenomenon” (Marton 1995, s. 177). Det som Marton 
beskriver som tysta komponenter är en nödvändig del av erfarandet, speciellt 
vid ett mer avancerat kunnande. Genom kategorisering av olika sätt att er-
fara ett fenomen får man också med de tysta (icke-språkliga) aspekterna av 
fenomenet. 

Utfallsrum 
De skilda uppfattningarna ligger till underlag för kategoribildningen i en 
fenomenografisk analys. Kategorierna bildar sammantaget ett så kallat ut-
fallsrum, som visar kategoriernas logiska relation till varandra, där en hie-
rarki kan uppstå.  
 
Det som i ett hierarkiskt utfallsrum skiljer en kategori från en annan är varie-
rande förmåga att kunna urskilja flera aspekter av ett fenomen samtidigt, och 
därigenom uttrycka ett mer komplext, eller ett mer avancerat kunnande i 
relation till fenomenet. Man kan inte vara medveten om allt hela tiden. Uti-
från resonemang som bygger på gestaltteorin urskiljer man och sätter vissa 
aspekter av ett fenomen i förgrunden för medvetandet. Fenomenografin är en 
hjälp att skildra världen genom olika individers olika erfarande, att ta reda på 
och undersöka vad det innebär att uppfatta/erfara något (t.ex. ett lärandeob-
jekt). Man kan inte beskriva någons uppfattningar/erfarande fullständigt, 
därför är det viktigt att identifiera kritiska skillnader i människors sätt att 
uppfatta olika fenomen (Marton 1995). Den hierarkiska strukturen i utfalls-
rummet innebär en tilltagande komplexitet i hur fenomenet (i de här studier-
na, de olika lärandeobjekten) framstår genom människors olika uppfattning-
ar/erfarande och hur det kommer till uttryck i exempelvis ett gestaltande 
arbete.  

Referentiella och strukturella aspekter 
För att kunna erfara något, ett fenomen som en identifierbar enhet behöver 
man förstå förhållandet mellan delar och helhet. Helheten (gestalten eller det 
komplexa, det referentiella) framträder för oss genom delar (strukturella 
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aspekter) av sin helhet. Jag har tidigare (i teorikapitlet) diskuterat hur ett rum 
framträder som en gestalt för oss, helt beroende av de delar som rummet 
består av. På det sättet kan man urskilja rummet som smutsigt, rent, stökigt 
eller städat. Eftersom helheten består av delarna måste delarna i sig och re-
lationen mellan delarna erfaras samtidigt, för att man ska kunna utveckla 
medvetenhet om fenomenet. Helheten, den övergripande betydelsen av ett 
fenomen, är det som Marton och Booth (1997) benämner den referentiella 
aspekten, medan de strukturella aspekterna utgör delarna. En stol (referenti-
ell aspekt) består av ryggstöd, sits och ben (strukturella aspekter). Tillsam-
mans utgör de en helhet. ”Structure presupposes meaning and meaning pre-
supposes structure. Structure and meaning thus mutually contribute to each 
other in the act of experiencing” (Pang 2003, s. 149). De referentiella och de 
strukturella aspekterna står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Genom 
att analysera strukturen får man kunskap om helheten, man kan tänka på det 
som relationen mellan figur och bakgrund enligt Pang (2003):  

A way of experiencing a phenomenon can thus be depicted of the structure of 
awareness at a particular moment, which can be characterised in terms of a 
generalised figure-ground structure (Pang 2003, s. 150).  

 
”At a particular moment” i citatet ovan bör poängteras eftersom erfarandet 
utvecklas hela tiden, det är inget statiskt tillstånd som undersöks, utan män-
niskors erfarande utvecklas och medvetandet förändras beroende på de verk-
samheter i vilken individen ingår. Avhängigt av vilka aspekter av ett feno-
men samma människa fokuserar på, så kan fenomenet erfaras olika vid olika 
tillfällen. Därför kan man bara säga något om hur fenomenet erfars vid just 
detta tillfälle. Eftersom jag använder fenomenografin som analysmetod för 
att undersöka olika lärandeobjekts beskaffenhet och vad det innebär att 
kunna något blir konsekvensen densamma. Kunnandet eller kunnigheten är 
inte något statiskt tillstånd utan utvecklas hos individen i ständig dynamik 
mellan elev, lärare och lärandeobjektet (fenomenet). Det fenomen som fe-
nomenograferas i mina studier är teaterkunnande i relation till de olika lä-
randeobjekten, uttryckt som gestaltning. Det bidrar till specificeringen av 
innebörden av lärandeobjekten som bidrar till förståelsen av en gestaltande 
förmåga. Som jag tidigare nämnt är det olika sätt att erfara ett fenomen (och 
hur det tar sig uttryck) som är analysenhet.  

Tillvägagångssätt  för analysprocessen 
Eftersom det vanligaste inom fenomenografin är att analysera intervjuer 
kommer jag utgå från Dahlgren och Johanssons (2009) samt Larssons (1986) 
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beskrivningar av stegen i en intervjubaserad fenomenografisk analys, men 
modifiera beskrivningen utifrån mina förhållanden. 
 

1. Steg 1 – att bekanta sig med materialet 
Precis som med ett intervjumaterial så har jag transkriberat det filmade materialet. 
Jag har följt varje individ och så noggrant som möjligt skrivit ned vad de gör, en 
fysisk beskrivning, och vad de säger, en verbal beskrivning, under den filmade se-
kvensen. Det kräver många återupprepningar vilket har lett till att jag bekantat mig 
väl med materialet.  
 

2. Steg 2 – kondensation 
Istället för en mängd uttalanden i form av intervjuutskrifter får jag genom steg 1 en 
mängd fysiska uttryck, ibland i relation till en talad pjästext eller improviserat tal. I 
steg 2 skiljs olika passager av gestaltande uttryck ut utifrån vad som är signifikant 
och betydelsefullt i relation till fenomenet, vilket i mitt material är elevernas gestal-
tande av fyra olika lärandeobjekt. En individs gestaltande uttryck kan beskrivas i 
mer än en kategori eftersom det inte är individer utan uttryck som analyseras.  
 

3. Steg 3 – jämförelse 
I steg 3 jämförs olika passager av uttryck i syfte att hitta likheter och skillnader i 
materialet, i mitt fall gestaltande uttryck. ”Fenomenografins mål är att urskilja vari-
ation eller skillnader mellan uppfattningar, och för att kunna göra detta bör forska-
ren också leta efter likheter” (Dahlgren & Johanssons 2009, s. 129). Liksom det i ett 
intervjumaterial kan vara svårt att se igenom omedelbara, ytliga skillnader är det en 
hjälp att även analysera likheter kopplat till ett gestaltande uttryck. Jämförelsen blir 
ett sätt att finna det underförstådda och att ”tänka över vilka antaganden som kan 
finnas bakom ett resonemang” (Larsson 1986, s. 37). Detsamma gäller för de gestal-
tande uttrycken i mitt material, alltså att tänka kring vilka erfaranden som kan finnas 
bakom ett gestaltande uttryck. 
 

4. Steg 4 – gruppering 
Baserat på skillnader och likheter samlas uttrycken i grupper eller högar och relate-
ras till varandra. Här bestämmer sig också forskaren för var gränsen för de olika 
uppfattningarna ska gå utifrån skillnader mellan uttrycken. En central fråga är hur 
stor variationen inom en kategori kan vara utan att man för den skull behöver skapa 
en ny kategori? Steg 4 kan behöva upprepas flera gånger innan kategorierna har 
etablerats. 
 

5. Steg 5 – namnge kategorierna 
Kategorierna namnges och därmed framträder det som är mest signifikant i materi-
alet. Det handlar framför allt om att försöka fånga det väsentliga i sättet att uppfatta 
eller erfara något och det är en fördel om kategorinamnet är kort. Likheterna står nu 
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i fokus och det handlar om att finna kärnan av likheter i passagerna som kan bilda 
kategorier. Kategorinamnen ska dessutom tillsammans utgöra en helhetsbeskrivning 
av fenomenet. Benämningen av kategorierna, exempelvis ”samspel som…” är en 
beskrivning av det gemensamma i uppfattningen i respektive kategori och formule-
rar det bakomliggande, det vill säga det som gör uppfattningarna begripliga.  
 

6. Steg 6 – kontrastiv fas 
I denna sista fas går man tillbaka och granskar alla passager för att se om de skulle 
få plats i mer än en kategori. Syftet är att upptäcka om de passager man valt passar i 
flera kategorier, vilket kan resultera i att det är nödvändigt att skapa färre kategorier. 
Tanken är att en kategori ska vara exklusiv eller uttömmande.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att det är uttryck och inte individer som kate-
goriseras, uppfattningarna som ligger till grund för kategorierna svarar inte 
mot individer. Det är skillnaderna mellan uttrycken som analyseras, tolkas 
och benämns. Det som analyseras är kunnandet vid ett speciellt tillfälle, det 
är inget statiskt tillstånd som beskrivs. Men precis som en lärare måste utgå 
från det som eleverna visar eller ger uttryck för vid speciella tillfällen (ex-
empelvis en provsituation) så är den fenomenografiska analysen en beskriv-
ning av kunnandet i gestaltande just nu. 

Variationsteori och kritiska aspekter 
Variationsteorin har uppstått ur den fenomenografiska traditionen och be-
skriver lärande som en process av att urskilja nya aspekter av något. I feno-
menografins grundantagande ligger en förmodan om att i praktiken erfars 
varje fenomen på ett begränsat antal, kvalitativt skilda sätt (Marton & Pong 
2005). Det betyder att man i praktiken har ett begränsat antal uppfattningar i 
ett klassrum. Det medför i sin tur att man kan undersöka vad som skiljer en 
uppfattning från en annan. Man kan utifrån variationsteorin kontrollera vad 
som är möjligt för eleverna att lära sig i en viss undervisningssituation, och 
hur man kan förbättra förutsättningar för lärandet (Runesson 2006). Feno-
menografins specialitet är att på empirisk grund göra beskrivningar av olika 
sätt att uppfatta omvärlden. Fenomenografin är ute efter innebörder i stället 
för förklaringar. Som en konsekvens av det beskrivs hur fenomen framstår 
för människor, inte hur någonting är.48 Ett mer kvalificerat sätt att kunna 

                                                        
48	  Som	  lärare	  är	  det	  lätt	  att	  hamna	  i	  att	  försöka	  förklara	  hur	  något	  är.	  Det	  ingår	  delvis	  i	  
lärares	  uppdrag.	  Men	  för	  att	  kunna	  förklara	  hur	  något	  är,	  så	  är	  det	  centralt	  att	  även	  ta	  
reda	   på	   hur	   fenomenet	   uppfattas	   på	   skilda	   sätt.	   Den	   fenomenografiska	   analysen,	   och	  
förståelsen	  av	  innebörden	  av	  ett	  fenomen	  kan	  vara	  en	  hjälp	  när	  man	  sedan	  ska	  undervisa	  
om	  fenomenet.	  
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något har tidigare i avhandlingen beskrivits som ett mer förfinat urskiljande, 
vilket innebär att kunna urskilja fler aspekter av ett fenomen. Fenomenet 
beskrivs i ett undervisningssammanhang som ett lärandeobjekt och genom 
att erfara variation kan man urskilja olika aspekter av ett lärandeobjekt (Lo 
& Marton 2012; Marton & Pang 2006; Pang 2006; Runesson & Marton 
2002; Runesson 2006). De variationsmönster som utvecklats inom learning 
study är ett resultat av många års klassrumsforskning utifrån erfarenheter 
och resultat av fenomenografiska analyser i relation till olika fenomen (Mar-
ton & Booth 2000; Pang, 2003; Runesson 2006; Runesson & Kullberg 
2010). Genom att studera hur olika lärare på ett naturligt sätt använder vari-
ation som förutsättning för lärande har fyra mönster urskilts49 som systema-
tiskt används för att designa undervisning utifrån variationsteorin: 

Kontrast – användningen av motexempel (vad det inte är) för att få syn på vad 
något är. 
Separation – att separera aspekter av lärandeobjektet och hålla de andra 
aspekterna konstanta. 
Generalisering – införa ett nytt sammanhang utan att lärandeobjektet föränd-
ras. 
Fusion – olika kritiska aspekter varieras samtidigt i syfte att kunna urskilja 
flera aspekter på en gång. 

 
Även om mina forskningsfrågor inte handlar specifikt om undervisning och 
utveckling av undervisning i första hand, så har forskningslektionerna desig-
nas och analyserats med hjälp av variationsteorin. De kategorier och utfalls-
rum som framkommit i de fenomenografiska analyserna har stämts av med 
lärarlagen och har även legat till grund för utvinnandet av kritiska aspekter 
som använts vid planeringen av forskningslektionerna. De kritiska aspekter-
na framträder som skillnader mellan uppfattningarna i kategorierna. Vilken 
uppfattning ligger till underlag för en kategori och hur skiljer sig den upp-
fattningen från ett annan? De kritiska aspekterna bidrar till förståelsen av 
innebörden av ett fenomen, eller ett lärandeobjekt. Genom att analysera 
forskningslektionerna utifrån variationsteorin kunde ytterligare aspekter av 
lärandeobjektet identifieras vilket bidrog till att utveckla innebörden av en 
gestaltande förmåga. Variationsteorin har fungerat som analysverktyg uti-
från frågan: vilka aspekter av fenomenet urskiljs eller saknas? Med hjälp av 
de ovan beskrivna variationsmönstren planerades undervisningen på ett sys-
tematiskt sätt. Genom exempelvis variationsmönstren separation och kon-
trast sätter man vissa aspekter av kunnandet i förgrunden, som då kan be-

                                                        
49 För en utförligare beskrivning av variationsmönster se Marton och Tsui (2004); Runesson 
(2006). 
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nämnas och undersökas. Den underförstådda aspekten av lärandeobjektet 
finns alltid med och ingår som del av kunnandet.  
 
Efter forskningslektionernas genomförande har jag fortsatt arbeta med ana-
lyserna, och i vissa fall ändrat kategorinamnen. Varje analys som presenteras 
har till syfte att beskriva innebörden av en gestaltande förmåga i relation till 
ett valt lärandeobjekt och en aktuell elevgrupp.  

Se, göra, vara – forskarkroppen som verktyg i analysarbetet 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sä-
gas eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. 
De utgör den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den 
grund, på vilken vi bygger våra resonemang (Marton & Svensson, 1978 s. 
20). 

 
Precis som analyser av intervjudata försöker beskriva hur ett underliggande 
eller underförstått erfarande av ett fenomen uppfattas på olika sätt hos män-
niskor, försöker jag analysera olika sätt att uttrycka sig genom gestaltningar. 
De olika uppfattningarna av ett fenomen som beskrivs i ett utfallsrum inne-
fattar även den tysta dimensionen av kunnandet. En tyst praktik inom ett 
konstnärligt ämne som teater, som bygger på elevers gestaltningar och där 
ett personligt uttryck eftersträvas, kan innebära svårigheter att prata om ana-
lys och tolkning. Det som upplevs som att det fungerar i en gestaltning är 
ofta formulerat som en känsla av att uttrycket ser bra ut (utifrån, med hjälp 
av lärarens blick t.ex.) eller att det känns rätt (inifrån, från elevens upple-
velse). Precis som fenomenografiska analyser av intervjudata söker beskriva 
hur ett fenomen uppfattas på olika sätt av människor försöker jag analysera 
olika sätt att uttrycka sig genom gestaltningar. 
 
För att tolka de kroppsliga uttrycken i gestaltningarna har lärargruppens 
egna kroppsliga erfarenheter av lärandeobjektet varit en tillgång i analysar-
betet. Vi har alla arbetat med teater, själva deltagit i de övningar vi arbetar 
med och själva erfarit vad det innebär att kunna något inom teater. Lärarna 
har ibland själva behövt pröva de gestaltningar som vi har analyserat, i sina 
egna kroppar. Man prövar uttrycken i sin egen kropp som ett sätt att förstå 
vad uttrycken i gestaltningarna exemplifierar. Vad är det för uppfatt-
ning/erfarande som tar sig uttryck i den här gestaltningen? Vad är det under-
liggande som gestaltningen ska uttrycka? Genom att själv pröva samma 
uttryck får jag kontakt med det underliggande i uttrycken. Att själv pröva 
uttrycken fysiskt blir också ett sätt att distansera sig till det förgivet tagna, 
det tysta, som kan vara en orsak till att hamna i ett första ordningens per-



111 

spektiv. Genom att man i analysen själv prövar kan man uppleva det bakom-
liggande erfarandet, hur känns det att vara (being) på detta sätt, och på olika 
sätt, i gestaltningen. 
 
När jag i det filmade materialet ser en gestaltning så blir den första spontana 
analysen en jämförelse med min egen teatersyn, förförståelse och erfarenhet 
av att ha sett liknande gestaltningar. Jag tittar på görandet och analyserar det 
jag ser, att dessutom själv pröva uttrycket blir ett sätt att sätta sig i göra per-
spektivet. Vad är det som görs? Det blir ett andra steg i analysen, att förflytta 
sig från att titta på uttrycket till att göra och därtill försöka sätta sin egen 
förförståelse inom parentes för att förstå vad det underförstådda i uttrycket 
står för. Det är ett tredje steg i analysen. Vad är det för (underliggande) upp-
fattning/erfarande som tar sig uttryck i gestaltningen? Och vad är skillnaden 
mellan ett uttryck och ett annat? Det blir ett sätt att försöka närma sig vara 
perspektivet, genom att göra samma sak som eleverna får jag kontakt med 
det underliggande varandet som kommer till uttryck. Kunnandet uttrycks i 
görandet, men för att förstå innebörden av görandet behöver man undersöka 
det bakomliggande i uttrycket, det som man kan kalla vara. Men dessutom, 
vad som särskiljer ett uttryck från ett annat, därigenom kan man utveckla 
kunskap om och beskriva uttrycket utifrån ett andra ordningens perspektiv.  

Analysens trovärdighet och kvalitet 
Analyserna är gjorda utifrån data insamlade vid en viss tidpunkt, med en viss 
elev- och lärargrupp och utifrån de lokala förutsättningarna. Analyserna har 
gjorts om flera gånger under analys processen. Benämningarna av kategori-
erna och aspekterna är formulerade av mig, de har delvis kommunicerats 
med lärarna som ingår i studierna och benämningarna kan fortsätta diskute-
ras, de är inte definitiva.  
 
Är det ett hinder eller en tillgång att jag själv har arbetat som skådespelare 
och teaterlärare? Jag har själv prövat liknande gestaltningar som de som 
eleverna arbetar med, och kan i min egen kropp uppleva det som gestaltas. 
Att dessutom arbeta tillsammans med lärarna vid analyserna stärker validite-
ten i studierna. Vi har gemensamt diskuterat de fenomenografiska analyser-
na och de kritiska aspekterna som utvinns ur de fenomenografiska analyser-
na utifrån förtesten. Vi har gemensamt analyserat forskningslektionerna, 
eller delar av lektionerna, med hjälp av variationsteorin. Lärarna har i den 
processen bidragit med sina erfarenheter och sitt kunnande, men har också 
kunnat ifrågasätta mina första analyser. Däremot finns det en risk att våra 
lärarögon för snabbt tolkar uttrycken vilket visade sig i de första preliminära 
analyserna där vi delvis hamnade i ett första ordningens perspektiv.  
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Den som gör en kvalitativ analys är alltså inte fördomsfri, utan söker snarare 
utnyttja alla de perspektiv som hon har tillgång till som tolkningsmöjligheter. 
Därför är det viktigt att man skaffar sig förtrogenhet med de fenomen som 
man tänker analysera. Talesättet, att den som står utanför en verksamhet kan 
se med friska ögon, är ur denna synvinkel tvivelaktigt. Snarare är det väl bris-
ten på utblickar än förtrogenheten, som gör dem ”blinda”, som befinner sig 
mitt i verksamheten (Larsson 1986, s. 23). 

 
Bristen på utblickar som Larsson nämner är ett problem som vi måste för-
hålla oss till. Det finns en risk att vi som lärarlag, efter ett antal år i yrket, 
blir alltför samstämmiga kring vad som är en god gestaltning. Här har det 
delvis legat på mig att ställa följd- och motfrågor till lärarlagen. Att utgå från 
ett andra ordningens perspektiv blir en hjälp och tillgång i analysen, att er-
känna sin förförståelse. Som Larsson beskriver det ovan är vi inte fördoms-
fria, vi är förtrogna med vad en gestaltning är, vilket vi genom att arbeta 
med fenomenografi tvingas förhålla oss till. Vi måste försöka förstå de 
skilda uppfattningarna/erfaranden, inte utifrån ett lärarperspektiv, utan i 
syfte att förstå de skilda uppfattningarnas underliggande betydelse. Där har, 
som beskrivits ovan, vårt eget upprepande av görandet men även vårt eget 
erfarande varit en tillgång. Det har dessutom blivit tydligt att vi gör olika 
tolkningar av ett fenomen utifrån vår egen förförståelse och vårt eget kun-
nande. Det är en realitet som är svår att komma ifrån men som måste lyftas 
fram. Det kan ses som en tillgång att vi varit flera som deltagit i analyspro-
cessen och därigenom delvis fått syn på våra ”brister på utblickar” (Larsson 
1986, s. 23, se citatet ovan). Vi har fått möta varandras tolkningar av ut-
trycken i analysarbetet. Utifrån ett pragmatiskt kriterium som ”syftar till att 
förbättra kommunikationen genom att bidra med tolkningar, världsbilder 
som kan skapa plattformar för förståelse mellan människor” (Larsson 1994, 
s. 185), så kan det förmodas att studierna bidragit till att öka förståelsen och 
kvalificera tolkningarna i lärarlagen, även om det inte varit forskningens 
huvudsakliga syfte. Utifrån en fenomenografisk tradition framhålls att be-
skrivningar av hur människor uppfattar ett fenomen är användbara i ett 
undervisningssammanhang (Marton 1999)50.  
 
Tidigare fenomenografiska studier har använt sig av medbedömare i syfte att 
kontrollera tolkning och analys (Alexandersson 1994), en form av interbe-
dömarreliabilitet. Även om jag inte systematiskt använt mig av medbedö-
mare så har kategorierna och aspekterna kommunicerats till lärarlagen och 
har också delvis analyserats tillsammans med lärarlagen. Vi som har arbetat 

                                                        
50	  Ett	  utmärkande	  drag	  för	  synen	  på	  inlärning	  i	  inom-‐gruppen	  handlar	  om	  en	  kritik	  mot	  
att	   se	   på	   inlärning	   i	   allmänna	   termer.	   En	   av	   utgångspunkterna	   var	   att	   inlärning	   bör	  
beskrivas	  i	  termer	  av	  sitt	  specifika	  innehåll,	  som	  en	  kvalitativ	  förändring.	  
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med studierna har alla olika erfarenhetsbakgrund och utbildning. De katego-
rier och kritiska aspekter som framkommit i studierna skulle kunna prövas i 
nya teaterklassrum som ett sätt att stärka reliabiliteten och validiteten. 
”Överförbarhet visar i vilken utsträckning resultaten från en undersökning 
ger mening utöver just denna undersökning” (Johannessen & Tufte 2003, s. 
125). Ett sådant tillvägagångssätt har tidigare använts inom matematik (Ru-
nesson & Kullberg 2010) där de kritiska aspekterna använts i nya klassrum 
vilket kunde vara en intressant utveckling av mina studier. 
 
Fenomenografin har i vissa sammanhang beskrivits som teorilös och empiri-
nära (Säljö 1994). I en relativistisk tid, där verkligheten eller en text kan 
tolkas på fler olika sätt, hävdar Larsson (1994) behovet av empiriska förank-
ring. Vi måste kunna tala om multiple realities, parallella verklighetsupp-
fattningar, men också om vilka tolkningar som är rimliga. Förankringen i ett 
empiriskt material är en förutsättning för att kunna prata om empirisk forsk-
ning överhuvudtaget.  
 
Vad gäller teoritillskott så har avsikten varit att generera teorier utifrån em-
piriska data, utan att utgå från mer etablerade teorier (jfr Glaser & Strauss 
1967; Stiles 2009). Det är en variant av teoribyggande där man utvecklar 
teoriliknande kunskap inom en specifik verksamhet, det som Glaser och 
Strauss kallar substantive theory. Samtidigheten i sorterandet och tolkandet i 
en fenomenografisk analys kan beskrivas som ett abduktivt analysförfa-
rande. Det abduktiva består i att nya förklaringar eller teorier skapas (Stiles 
2009). I och med kategoriernas logiska relation till varandra, beskrivet som 
ett utfallsrum, där helheter av fenomenen som undersöks skapas och där 
även det underliggande, tysta i fenomenet (re)presenteras, så utvinns ny 
kunskap, teori om fenomenen. Det är en teori och kunskap som genereras ur 
empirin, i nära relation till praktiken (jfr Carlgren 2012). Det sker en utförlig 
undersökning av de olika lärandeobjekten i och med att flera aspekter av 
lärandeobjekten utvinns och prövas under forskningslektionerna, där ytterli-
gare aspekter bidrar till förståelsen och specificeringen av innebörden av 
lärandeobjekten (jfr Dewey & Bentley 1949).  Kategorierna och aspekterna 
som framkommit i studierna genererar teori om innebörden av ’gestaltande 
förmåga’ men det bör betonas att studierna inte påstår sig vara uttömmande 
eller gör anspråk på att vara generaliserbara i statistisk mening. Däremot 
teoribyggande utifrån tanken om teoretisk förståelse med utgångspunkt i 
specifika fall (Larsson 2009). Som en följd av praktikvändningen (Schatzki 
et al. 2001) och utifrån förståelsen om en tyst praktik där kunskap är lokal, 
unik och oförutsägbar så utvecklas teori inifrån praktiken. Teori som utvinns 
på detta sätt kan dessutom tillämpas och skapa mening för praktiken. 
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7 Resultat  

 
I de kommande fyra kapitlen redovisas de resultat som framkommit i fyra 
studier som genomförts med learning study som forskningsansats och feno-
menografi som främsta analysmetod. Genom att använda learning study så 
framträder innebörden av lärandeobjektet stegvis. Jag kommer dels att besk-
riva resultaten av de fenomenografiska analyserna i form av beskrivningska-
tegorier, som synliggör en progression av vardera lärandeobjekt, dels besk-
riva hur learning study processen så att säga frilägger olika aspekter av lä-
randeobjektet genom de forskningslektioner som genomförts i lärarlagen.  
 
Följande disposition strukturerar varje kapitel: 
 
• Framställning av problemet, det problem som lärarna identifierade för 

vardera studien, vilket låg till underlag för val av lärandeobjekt.  
• Beskrivning av lärandeobjektet och lärarnas innehållsanalys.  
• Redogörelse av förtestet samt presentation av den fenomenografiska ana-

lysen av förtestet. 
• Därefter presenteras, i löpande text, utvecklingen av innebörden av lä-

randeobjektet, det vill säga aspekterna som framkommit genom analys av 
forskningslektionerna. Studierna presenteras i kronologisk ordning.  

 
Varje studie genererar tre delresultat: 
 

1. Presentation av utfallsrummet som framkommit genom den fenomenogra-
fiska analysen av förtestet. Beskrivningar av kategorierna i utfallsrummet. 

2. Utfallsrummet med aspekterna, beskrivet som skillnaden mellan uppfatt-
ningarna i kategorierna. Beskrivningar av aspekterna. 

3. Beskrivningar av analys av forskningslektioner där ytterligare aspekter 
framkommer. 

 
I slutet av varje kapitel presenteras lärandeobjektets beskaffenhet, där 
aspekterna som framkommit genom de olika analysstegen redovisas. Till-
sammans med utfallsrummet beskriver de utvecklingen och specificeringen 
av innebörden i lärandeobjektet. 
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8 Från övningsrum till scenrum 

Lärarlag 1 formulerade till att börja med lärandeobjektet som överföring av 
kunskaper från övningsrum till scenrum. Lärarna hade upplevt att eleverna 
hade svårt för att överföra kunnandet, som de arbetat med i övningar och 
improvisationer, till arbetet med skriven text som skulle gestaltas inför 
publik, i ett scenrum. När det blev dags att börja arbeta med skriven text 
upplevde lärarna att eleverna tappade kunnandet som de utvecklat i olika 
övningar och improvisationer. De verkade ha svårigheter med att se kopp-
lingen mellan övningsrum och scenrum. Eleverna arbetade med ett projekt, 
klassikerprojektet, parallellt med ordinarie kurser. I projektet deltog alla 
teaterelever från årskurs 1, 2 och 3 och lärarna planerade att koppla forsk-
ningslektionerna till projektet i syfte att undersöka glappet från övningsrum 
till scenrum. Lärandeobjektet visade sig så småningom vara alltför omfat-
tande vid planeringen av förtestet varför det bröts ned i två delstudier: 
 

1. Förmåga att uttrycka närvaro i en specifik situation. 
2. Förmåga att samarbeta i en gemensam gestaltning. 
 

Lärandeobjektet 
Lärandeobjektet i den första delstudien specificerades till förmåga att ut-
trycka närvaro i en specifik situation. Genom att systematiskt undersöka vad 
man kan när man kan vara närvarande i en specifik situation så hoppades vi 
kunna identifiera innebörden av lärandeobjektet. Därigenom förväntade vi 
oss också att få mer kunskap om betydelsen av att kunna vara närvarande, 
något som i början på studien formulerades som ett centralt teaterkunnande. 
Genom att undersöka det mer specifika lärandeobjektet hoppades vi kunna 
få syn på vad som eventuellt bidrog till elevernas svårigheter att gå från öv-
ningsrum till scenrum.  
 
Innehållsanalys  
I de inledande innehållsanalyserna fick lärarna utifrån sina tidigare erfaren-
heter beskriva sina uppfattningar om vad det är man kan när man kan vara 
närvarande. Innehållsanalysen gjordes då lärarlaget fortfarande hade en idé 
om att försöka överbrygga problematiken med att närma sig en skriven text, 
vilket speglar formuleringarna: 



116 

 
- Det tysta spelandet. Pauserna är viktigare än texten, det är där det blir le-

vande. Att våga ta ut pausen, exempelvis så har årskurs 1 eleverna bråttom 
med texten. 

- Att reagera. Det som får det levande, hur man gestaltar reaktionerna väl, 
reaktioner inifrån kroppen, att få in reaktionerna i kroppen. 

- Från tanke till kropp, exempelvis genom undertext, från tanke till handling. 
- Att vara/inte spela, att vara trovärdig, inte överreagera. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att den inledande innehållsanalysen beskriver 
hur man kan levandegöra texten, att fysiskt kunna gestalta det skrivna ordet. 
Men som redan nämnts, efter ett par inledande samtal kom lärargruppen 
fram till att problemformuleringen och lärandeobjektet var alltför omfat-
tande varför vi beslutade att avgränsa lärandeobjektet till förmåga att ut-
trycka närvaro i en specifik situation. Utifrån den specifika elevgruppen som 
vi skulle arbeta med, och den gruppens nuvarande kunnande, var det realist-
iskt att börja arbetet där.  
 
Förtest  
Efter lärarnas innehållsliga analys av lärandeobjektet planerade lärargruppen 
ett förtest i syfte att svara på: 
 

- Vad just den här elevgruppen har för erfarenheter av och kunskap om lä-
randeobjektet. 

- Vilka kritiska aspekter som visar sig i förtestet? (ligger till underlag för 
planering av lektion 1). 
 

Det förtest som lärarna valde att genomföra i den första delstudien kallar jag 
för Badhuset. Det är en övning som en av lärarna har arbetat med i många år. 
Syftet med övningen är att gestalta upplevelsen av att vara i en imaginär 
simhall, i en specifik situation. På så sätt förväntade vi oss att få svar på 
elevernas nuvarande kunnande om lärandeobjektet.  
 
Läraren beskrev rummet tillsammans med eleverna. Var är duschar, bastu, 
bubbelpool, simbassäng och cafeteria. Hur ser det ut? Var är dörrarna, in- 
och utgångar? Läraren lät därefter eleverna, en i taget, gå in i simhallen och 
börja uppleva rummet. I instruktionerna före övningen sades följande: ”Ni är 
de ni är (alltså sig själva, detta för att undvika att lägga på en roll och börja 
spela teater) men ni känner inte varandra”. Eleverna som deltog i övningen 
gick sitt andra år med inriktning teater, åtta elever. Dessutom deltog två 
första års elever i förtestet eftersom tanken var att koppla forskningslektion-
erna till det gemensamma klassikerprojektet. Övningen pågick under c:a 20 
minuter. En preliminär fenomenografisk analys gjordes då ett utfallsrum 
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identifierades och skisserades och kritiska aspekter urskildes. Som beskrivet 
i metoddelen framkommer de kritiska aspekterna genom att analysera skill-
nader mellan uppfattningarna i kategorierna.  
 
Disposition av resultaten, delstudie 1 
 

1. Presentation av utfallsrummet som framkommit genom den fenomenogra-
fiska analysen av förtestet. Beskrivningar av kategorierna i utfallsrummet. 

2. Utfallsrummet med aspekterna, beskrivet som skillnaderna mellan uppfatt-
ningarna i kategorierna. Beskrivningar av aspekterna. 

3. Beskrivningar av analys av forskningslektioner där ytterligare aspekter 
framkommer. 

Fenomenografisk analys: miljöimprovisation; Badhuset 
Analysen av förtestet resulterade i fyra beskrivningskategorier som svarar 
mot olika uppfattningar eller erfaranden av att gestalta en specifik situation 
(i det här fallet ett badhus). Det som framkommit genom analysen är fyra 
olika sätt att gestalta imaginära handlingar i imaginära situationer. I katego-
rierna beskrivs uppfattningarna Imitation, Interaktion, Illustration och Inför-
livande. Som tidigare beskrivits (se metodkapitel) är det inte elever som 
kategoriseras utan innebörder av de uppfattningar som gestaltningarna ut-
trycker. Det är det bakomliggande (eller det underliggande/tysta) i uttrycken 
som ryms i kategorierna. Man kan tänka sig att spår av uppfattningen (ge-
nom uttrycket) visar sig i gestaltningen. Det är det jag har tagit fasta på och 
analyserat, precis som det finns spår av uppfattningar i det som någon säger i 
en intervjusituation. Det betyder att samma elev kan ge uttryck för/gestalta 
flera av uppfattningarna (eller alla). Det viktigaste i en fenomenografisk 
analys är inte att räkna hur många elever som uttrycker en viss uppfattning 
utan det primära är att ta reda på vilka kvalitativt skilda uppfattningar som 
existerar. Skillnaderna mellan uttrycken avgränsar uppfattningarna och re-
sultatet redovisas i fyra kategorier. Närvaro som: Imitation, Interaktion, 
Illustration och Införlivande. 
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Närvaro som: 

 

Figur 2: Utfallsrum 1 
 
Uppfattningarna i kategorin Imitation är grundläggande för övriga uppfatt-
ningar. Eleven behöver först och främst förstå att det är en fiktiv situation 
som hen gestaltar. Nästa kategori, Interaktion, beskriver gestaltande uttryck 
som att kunna vända blicken (och kroppen) till medspelarna och rummet och 
börja gestalta i relation till det som sker. Den tredje kategorin beskriver hur 
gestaltandet kommuniceras, här beskrivet som en Illustration. Som jag har 
tolkat det så förutsätter Illustration en medvetenhet om vad det är som illu-
streras, interaktionen i rummet är en förutsättning för illustrationen. Häri 
ligger en svårighet i analysen, man skulle kunna tolka det som att Interaktion 
och Imitation ligger på samma nivå i utfallsrummet. Min tolkning antyder att 
det finns en annan intention med uttrycken som utgör underlag för uppfatt-
ningen i kategorin Illustration. Som jag har uttytt det, så finns det i uttrycket 
en medvetenhet om att gestaltningen ska kommuniceras utåt (till en publik 
eller i det här fallet till läraren). I de uttryck som utgör underlag för katego-
rin Interaktion är fokus på relationen, antingen med medspelarna eller med 
rummet, men skillnaden är att det inte verkar finnas en medvetenhet om att 
uttrycket ska kommuniceras utåt. Svårigheten i analysen handlar om att det 
här är en tanke eller snarare en medvetenhet hos eleven som gestaltar, vilket 
är svårt att beskriva i ord, men jag har tolkat det som en skillnad mellan 
uttrycken. Nästa kategori, Införlivande, är en beskrivning av när flera av de 
övriga uppfattningarna kommer till uttryck samtidigt. Det som är viktigt att 
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påpeka är att alla uppfattningar som utgör underlag för de olika kategorierna 
har en inbördes relation på så sätt att de är varandras förutsättning. Det som 
man i en fenomenografisk analys tar fasta på är, om det var en intervjusituat-
ion, det man säger. Man förhåller sig inte till det någon inte säger. I mitt fall 
handlar det om att jag analyserar det som eleverna gör, inte det man inte gör. 
Som lärare är det lätt att hamna i att börja tala om det eleverna inte gör, ef-
tersom man utifrån sin erfarenhet jämför med tidigare gestaltningar. Därför 
är det centralt att sätta sig i andra ordningens perspektiv och fokusera på; 
vad uttrycker de gestaltningar jag ser, vad är det man (i den här elevgruppen) 
kan. Uppfattningarna i kategorierna kan på så sätt fungera som underlag för 
en diskussion om progression i det här klassrummet.  
 
I improvisationen är det imaginära situationer som (åter)upplevs och gestal-
tas, exempelvis vad eleven gör i en fiktiv cafeteria. Miljön är imaginär, men 
ska ändå kommuniceras eller fysiskt beskrivas. Det är fiktiva handlingar som 
gestaltas. Hur kan man vara så säker på det? Det som talar för att det är ima-
ginära handlingar är att vid vissa tillfällen bryts handlingarna. Det finns ex-
empel då elever dras med i andra elevers skratt eller att man har en fiktiv 
glass i handen men plötsligt rättar till håret och skulle då i verkligheten få 
håret fullt av glass. De brott som förekommer visar paradoxalt nog på ele-
vernas förmåga att gestalta imaginära handlingar även om de inte alltid upp-
rätthålls. Man ser i brotten en tydlig skillnad mellan när eleven blir privat 
(exempelvis faller in i skratt eller rättar till sitt hår) och när hen upprätthåller 
(eller går tillbaka till) den imaginära handlingen. I det material som jag har 
analyserat verkar kategorin Införlivande leda till uttryck där brotten mot 
fiktionen blir färre och man är trogen situationen, det vill säga stannar under 
längre tid i den och har en mer utvecklad förtrogenhet med objekt, relation 
och situation.  
 
Jag kommer nedan beskriva de fyra kategorier som framkommit genom den 
fenomenografiska analysen. Närvaro som: Imitation, Interaktion, Illustration 
och Införlivande. De olika uppfattningarna illustreras med utsnitt från det 
filmade materialet (förtestet). Sist i analysen presenteras ett utfallsrum där 
fyra aspekter av lärandeobjektet framträder. 

Närvaro som Imitation  
Imitation syftar på att gestaltningen återskapar en situationen (imiterar) som 
om någon har varit med om en liknande situation (tidigare erfarande). Ima-
ginära handlingar skapas genom att imitera tidigare erfarenhet från en lik-
nande situation. Man kan exempelvis föreställa sig att någon har en tidigare 
erfarenhet av att ha varit i en simhalls cafeteria och där ätit något (exempel-
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vis en glass). Denna erfarenhet används i gestaltningsögonblicket, man här-
mar eller imiterar ett kroppsligt minne av att ha varit i liknande situation. 
Man kan också tänka sig att det bara är själva handlingen äta glass som är en 
tidigare erfarenhet som nu förflyttas in i ny situation. Det behöver inte vara 
äta glass i just en simhalls cafeteria.  
 
De exempel som ryms i första kategorin är främst fokuserade på det man gör 
vilket gestaltas med imaginära objekt. Den miljö man befinner sig i verkar 
vara sekundär för gestaltningen. Främst gestaltas den imaginära handlingen i 
relation till ett objekt och (enbart stundtals) i en specifik situation. 
 
Exempel 1: 
 
B har handlat i cafeterian (som, enligt den gemensamma miljöbeskrivningen, är på andra 
våningen, med utsikt över simbassängen), en bägare/behållare med något i (glass?): 
 
00:37:18 B Tittar ut över simbassängen, håller bägaren med ena handen  

och äter med den andra handen. 
00:37:21  Rättar till sitt armband. 

00:37:24  Bägaren är tillbaka i handen, fortsätter att äta. 

00:37:26  Med samma hand som bägaren är i rättar B till håret. 

00:37:28  Tar hjälp av den andra handen, som hållit i skeden, för att ordna håret. 

00:37:33  Bägaren är tillbaka i handen, ätandet fortsätter. 

00:37:53  ”Sked handen” pillar i ansiktet. 

00:37:56  Skeden tillbaka, ätandet fortsätter. 

00:36:06  Bägaren försvinner, rättar till kläder. 

00:38:09  Skeden försvinner, båda händer pillar med kläderna. 

00:38:16  Lutar sig mot räcket. 

Exemplet ovan beskriver gestaltningen av ett imaginärt objekt. Handlingen 
bryts vid ett par tillfällen men återupptas. I slutet av sekvensen övergår ätan-
det av glass till att B lutar sig mot (det tänkta) räcket och studerar det som 
sker i (imaginär) simbassäng på nedre plan. Imitation i en imaginär situation 
(miljö) gestaltas i en kort sekvens.   
 
Exempel 2: 
 
00:23:2 M Går till omklädningsskåp och hämtar pengar för att handla i cafeterian.  

 



121 

I det andra exemplet gestaltar M att hen går till omklädningsrummet och 
skåpet där hen har hängt av sig sina kläder, för att hämta pengar och kunna 
handla i cafeterian. Det är otypiskt eftersom det är ett vanligare förekom-
mande uttryck att plocka upp pengarna direkt från imaginära kläder, trots 
(imaginärt) byte till badkläder. I det här exemplet ser man hur en tidigare 
erfarenhet av en liknande situation bidrar till att återskapa handlingen att 
hämta pengarna som är inlåsta i skåpet. I det första exemplet med glassä-
tande så är man inte trogen handlingen, den bryts stundtals av att uppmärk-
samheten riktas mot det som händer i rummet eller att man glömmer att man 
har en glass i handen och rättar till håret med samma hand. Att hämta pengar 
i skåpet är ett exempel där handlingen inte bryts, vilket kan bero på att hand-
lingen dessutom är en rörelse i rummet medan det första exemplet är stil-
lastående. Men gestaltningarna ryms i samma kategori, det som exemplifie-
ras är att i gestaltningen kunna förflytta sig in i en imaginär situation och 
kunna imitera handlingar med imaginära objekt utifrån tidigare erfarenhet. 

Närvaro som Interaktion  
I kategorin Interaktion gestaltas möten som uppstår i situationen. Uttrycken 
kan tolkas som om det att vara i en (imaginär) simhall handlar om att intera-
gera med andra personer. Gestaltningen sker i interaktionen mellan de per-
soner som just för tillfället befinner sig i samma (imaginära) situation. Där 
skapar man nya historier i situationen, det är inte enbart erfarandet av sim-
hallen som gestaltas utan nya imaginära handlingar skapas tillsammans med 
andra elever och uttrycks i gestaltningen. Här blir det improviserade talet 
centralt. Antingen är det imaginära handlingar som uppstår i situationen som 
leder till ett samtal, man kommenterar det som sker, eller så skapar man en 
imaginär handling tillsammans utifrån den situation man befinner sig i. Ef-
tersom eleverna fått instruktionen att ”de är sig själva men inte känner 
varandra” så är de fria att föreställa sig vem den andra är, vilket tar sig ut-
tryck i gestaltningarna. När de interagerar skapar de varandra genom det sätt 
på vilket de förhåller sig till varandra.  Inom kategorin ryms exempel på att 
interagera med andra och skapa nya berättelser som uppstår i situationen. 
Först beskrivning av typiska exempel: 
 

• I bubbelpoolen; en grupp elever pratar, skrattar och kommenterar en annan 
besökare i badhuset som inte vågar hoppa från trampolinen. 

• En elev hoppar från trampolinen, gestaltar att hen får en kallsup, kommen-
teras av annan elev som frågar hur det gick. 

• Elev börjar prata med ”främling” i bastu, har med sig glass in i bastun, 
samtalet urartar i ett bråk: 
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00:39:14 Ma Den smälter väl inte. 
  (Skratt från annan del av rum). 
00:39:19  Är glassen … (Resten ohörbart). 
00:39:20 E Ja om den smälter så kan den det, det är ju mjölk och grädde… 
  (Fortsätter prata, skratt och annat prat framför kamera gör det ohörbart). 
00:39:33 Ma (Ohörbart) … om jag spiller det. 
00:39:34 E Titta. 
  (Slår till på Mas hand så glassen spills). 
00:39:35 Ma (Kastar glassen på E). 
00:39:38 E Du har lite kvar där du. 
  (Pekar på Mas glass). 
00:39:42 Ma (Låtsas att glass hamnat på golvet, tar upp med båda händer och gnider in i Es hår 

och på rygg när E vänder sig bort). 
00:39:47 E Vad äcklig du är! (säger något mer ohörbart). 
00:39:53 Ma (Går ut ur bastu). 

 
Sista exemplet är otypiskt eftersom situationen som skapas går över styr. 
Personerna som gestaltas i bastun börjar bråka och kleta in glass i håret, 
situationen hör trots allt till kategorin genom att det är interaktionen mellan 
två elever som är i fokus. 

Närvaro som Illustration  
Att uttrycka närvaro som Illustration innebär att objekt och situationer samt 
delvis kontakten med andra elever gestaltas med gester på ett illustrativt sätt, 
som en bild av situationen. Gestaltningarna antyder att fysiskt kunna besk-
riva den miljö och de objekt man hanterar. Detta kan delvis förklaras med att 
eleverna inte har de verkliga objekten att förhålla sig till, men det illustrativa 
används även för att förstärka uttrycken, som att med handviftningar visa 
värmen i bastun.  
 
Exempel inom kategorin: 
 

• Öppnar och stänger (imaginära) dörrar. 
• Kliver in i bubbelpoolen. Illustrerar hur ena benet lyfts över kanten (medan 

det andra släpar efter). 
• Viftar med händerna i bastun för att visa värmen. 
• Visar genom bitande huvudrörelser att det är en glass man äter på. 
• Visar med pekfinger mot haka ”undrar vad man ska välja” (i cafeterian). 
• Drar av vatten distinkt från armarna efter att ha stigit upp ur bubbelpoolen. 
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• Lägger handen på det imaginära räcket i cafeterian, drar med handen längs 
med när hen fortsätter att gå. 

 
Exemplen ovan är typiska exempel på att fysiskt illustrera det rum eller den 
situation man befinner sig i; bubbelpoolen, värmen i bastun, räcket som 
finns i cafeterian med mera. Några otypiska exempel: 
 

• Elev vinkar till en annan elev för att uttrycka en hälsning. 
• Beställer något i cafeterian, visar att man vill ha en/ett (av någonting) med 

pekfinger. 
 
De otypiska exemplen ovan beskriver gestaltningar som relation till andra i 
rummet på ett illustrativt sätt vilket inte är lika vanligt som att illustrera hur 
man går genom en dörr eller ett ätande av glass, det vill säga situation eller 
objekt. Det verkar vara en skillnad från tidigare kategorin Interagera ef-
tersom det finns en medveten kommunikation i gestaltningen, även om det 
sker illustrativt. Uttrycken hör till kategorin utifrån sitt illustrativa sätt att 
gestalta, genom gester eller tecken till någon annan i rummet. Man beskriver 
detta för någon som tittar på (lärare, kamrater eller publik). Uttrycken i kate-
gorin Interagera kännetecknas av en mer undersökande karaktär, eleven 
förhåller sig till de andra i rummet på ett lekfullt sätt och skapar nya berät-
telser men inte i syfte att utåt (till imaginär publik) kommunicera ett uttryck.  

Närvaro som Införlivande 
Till kategorin Införlivande hör olika uttryck som karaktäriseras av en 
(omedveten) avspänning. Uttrycken tyder på ett förkroppsligande av situat-
ionen/miljön som man befinner sig i. Jämför med när man väntar på en buss. 
Det betyder inte att man står blickstilla utan kroppen, ögonen, andningen, 
musklerna rör på sig hela tiden, men man är delvis ovetande om det som 
sker i kroppen, i stunden. Det betyder heller inte att man visar att man står 
och väntar på bussen genom att ideligen titta på klockan exempelvis. Det 
skulle snarare kunna beskrivas som ett illustrativt sätt att gestalta väntan på 
buss. På liknande sätt som det oförutsedda händer i kroppen när man verkli-
gen väntar på en buss, verkar de gestaltningar som beskrivs i kategorin In-
förlivande ha en omedveten medvetenhet som kännetecken. Gestaltningen 
omfattar upplevandet av en situation, rörelsen uppstår dynamiskt, av sig 
självt. Den tyder på en avspänning som leder till att rörelserna och imaginära 
handlingar uppstår rytmiskt som tangerar både musik och dans genom att det 
uppstår en rörelse i uttrycken som innehåller tempoväxlingar och pausering-
ar. 
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• Elev kommer in i cafeterian, reagerar fysiskt i situationen, tittar sig runt, bi-
ter sig i läppen, stannar upp för att sen gå vidare. Kroppen rör sig rytmiskt 
och avspänt. 

• Elev väljer och beställer kaffe och kanelbulle i cafeterian, upprepade pau-
ser, lutar sig framåt för att välja. 

• Elev sitter ensam i bubbelpoolen, gäspar och plaskar förstrött med ett 
finger i vattnet, rytmiskt och avspänt. 

 
De exempel som beskrivs kan tolkas som avspända i den meningen att de 
ger utrymme för pauser och tempoväxlingar. Detta kan eventuellt förtydligas 
genom att detaljstudera en händelse: 
 
 
00:19:40 V Kommer in i cafeterian, biter sig i läppen, armarna svänger ledigt. 
00:19:42  Tittar sig runt. 

00:19:42  Tappar tempo, något fångar uppmärksamheten. 

00:19:44  Stannar tillfälligt, hänger kvar i steget, det finns på samma gång en riktning och en 

avslappning i rörelsen, som om den är på väg mot två håll. 
00:19:46  Släpper blicken från det som fångade uppmärksamhet, vänder huvud mot kameran, 

svänger med armarna. 
00:19:48  Placerar sig framför cafeterian, andas in, samlar händerna. 

 
Exemplet ovan blir en beskrivning av en rytmisk rörelse, gestaltningen tyder 
på en medvetenhet om varifrån man kommer och vart man är på väg. Det 
visar sig genom det häng i steget där V stannar upp och uppmärksammar 
något som sker därifrån hen kommer, men också en riktning fram emot det 
som skall komma. V är på väg att handla i cafeterian.  
 
Exempel 2: 
 
Al står i cafeterian, tuggar på (en korv?): 
 
00:23:55 Al Al ler tittar bort från de andra eleverna. 
00:23:59  Torkar näsan med handen men håller fortfarande i korven.  

00:24:02  Tar en tugga av korven, tuggar, vickar rytmiskt på tårna. 

00:24:04  Är på väg att stoppa handen i byxfickan, stoppar sig själv, släpper handen längs 

med sidan. 
00:24:07  Tuggar sin korv, rytmiska kroppsrörelser bl.a. vickningar på tår, dröm-

mande/frusen blick, huvudrörelser och blinkningar. 
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00:24:25  Vänder blicken mot de andra eleverna, som sitter i bubbelpoolen + bastun i en 

annan del av badhus dvs. inte samma rum. 
00:24:27  Vänder tillbaka, leende. 

00:24:29  Elev i bubbelpoolen fnissar, Al dras med i fniss. 

00:24:33  Torkar sig i pannan med samma hand som korv är i.  

00:24:40  Upprepar torkar panna med ”korvhand” samt tittar på de andra. 

00:24:42  Tar ett bett av korv. 

00:24:49  Gör tydlig snabb inandning, tar ett sista bett av korven, torkar av händer (smulor) 

mot varandra, torkar näsan med utsida av handen, torkar händerna mot varandra 

återigen och därefter på byxbak. 

 
Gestaltningen korvätande ovan är ett otypiskt exempel genom att eleven 
bryter gestaltningen vid ett tillfälle (00:24:25). I de tidigare beskrivna ex-
emplen i samma kategori så bryts inte gestaltningen utan pågår under en 
sammanhållen sekvens. Det otypiska exemplet ryms, trots brottet, inom ka-
tegorin eftersom det finns en dynamik i uttrycken som kännetecknas av en 
omedveten medvetenhet som tidigare nämnts. Vid 00:24:02 gestaltar Al hur 
hen tar en tugga på korven och samtidigt vickar rytmiskt på tårna. Det verkar 
inte vara en planerad handling utan den uppstår i situationen, liknande jäm-
förelsen med att vänta på en buss. Likaså vid 00:24:07 då tuggätandet forts-
ätter samtidigt som rytmiska kroppsrörelser uppstår. Al är medveten om 
situationen hen är i vilket omedvetet visar sig som uttryck i gestaltningen. 
 
Aspekter av lärandeobjektet 
Utifrån en analys av skillnaderna mellan de olika uppfattningarna som pre-
senteras i kategorierna så har ett antal aspekter av lärandeobjektet identifie-
rats. När exempelvis enbart Interaktion fokuseras i en gestaltning blir ge-
staltningen närmast endimensionell, endast en aspekt (relation) fokuseras. 
När däremot två eller flera aspekter gestaltas samtidigt verkar aspekterna 
förstärka varandra inbördes. Något som kan beskrivas som dynamiskt vilket 
leder till en mer komplex gestaltning. Enligt variationsteorin kännetecknas 
ett mer komplext kunnande av att urskilja fler aspekter samtidigt. Om eleven 
exempelvis enbart fokuserar på vad hen ska säga i en interaktion finns det en 
risk att glömma vad kroppen gör (det vill säga vilken situation man är i). 
Talet tar över och blir dominerande i gestaltningen. Om man främst är upp-
tagen av att beskriva situationen kan det var lätt hänt att glömma vilken re-
lationen är till de andra i rummet. Att ha koll på allt samtidigt är en för-
enklad beskrivning av innebörden av de uppfattningar som kommer till ut-
tryck i kategorin Införlivande. Det verkar då också ha en balanserande ef-
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fekt, inget av uttrycken tar över och blir dominerande utan snarare får fler 
uttryck plats och växelverkar vilket leder till en dynamisk gestaltning karak-
teriserad av rytmiseringar och pauseringar. Uttrycken beskriver en samman-
satt komplexitet. De aspekter som framkommer mellan kategorierna är det 
som i metoddelen beskrivs som kritiska aspekter av lärandeobjektet. Det är 
de svårigheter man får fram genom att analysera skillnaderna mellan upp-
fattningarna i en kategori till en annan. Man benämner de i en lärandesituat-
ion som kritiska eftersom de är avgörande för att urskilja helheten av läran-
deobjektet. Men genom att analysera vad som är kritiskt, det vill säga vad 
man behöver kunna, eller snarare kunna urskilja som flera aspekter av läran-
deobjektet, så får man kunskap om vad som utgör innebörden av det speci-
fika objektet. Genom att ställa och besvara frågan vad är det man kan när 
man kan gestalta exempelvis Imitation och Interaktion så framträder olika 
aspekter av lärandeobjektet. 
 

Närvaro som: 

 

 

 

 

Figur 3: Utfallsrum 2 med aspekter 
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Här följer beskrivningar av de aspekter som framstår som skillnaderna mel-
lan de olika uppfattningarna som presenteras i kategorierna. Jag benämner 
aspekten och identifierar vilket kunnande som utvecklas: 
 
⊕ Teatralitet Att kunna bevara koncentrationen och illusionen  
Teatralitet innebär att eleven inte bryter illusionen. Exempelvis handlar det 
om att inte börja skratta när kompisarna gestaltar att de är någon annan än 
sig själva, att förstå skillnaden mellan kompisarna som privatpersoner och 
som figurer i en imaginär situation. I denna övning blir det svårt för eleverna 
eftersom de har instruerats att de ”är sig själva, men känner inte varandra”(i 
syfte att fokusera upplevandet och inte rollen). Eleverna ser sina kompisar 
röra sig i övningen men de ska låtsas att de inte känner varandra. Detta ledde 
i ett inledande skede till mycket fniss och skratt, vilket kan vara förståeligt 
utifrån situationen (dessutom med kamera i rummet). Samma dubbelhet 
måste de hantera i arbetet med ett manus. Då är eventuellt situationen tydli-
gare för eleverna. De har åtminstone (vanligtvis) ett nytt namn, rollfigurens 
namn, att förhålla sig till. Att vara sig själv men ändå någon annan och möta 
sina kompisar, som även de är någon annan men ändå sig själva, ger upphov 
till vissa svårigheter. Aspekten beskriver det faktum att det som gestaltas är 
en imaginär situation (här benämnt som teatralitet) och då förutsätts i den 
här övningen att kunna behålla koncentrationen på den situationen och att 
inte bryta illusionen genom att exempelvis skratta åt eller med sina kamrater. 
 
⊕ Utåtriktad koncentration Att kunna reagera i och på situationen  
Utåtriktad koncentration innebär att förhålla sig till det som händer i rum-
met. Det finns i vissa gestaltningar en tendens att bli uppslukad av sina egna 
handlingar och glömma vad de andra gör i rummet. Om eleven är helt upp-
tagen av sina egna handlingar så kan hen förbise det som händer runt om-
kring.  
 
⊕ Fysikalitet Att i kroppen kunna förhålla sig till medspelarna  
Fysikalitet innebär att när eleven i improvisationen exempelvis börjar prata 
med en medspelare så finns det en tendens att talet tar över. Då är det lätt att 
glömma vilken miljö och situation som hen befinner sig i rent kroppsligt. 
Det visar sig genom att inga uttryck i kroppen beskriver miljön, exempelvis 
en bastu, utan eleven är fullt upptagen av att främst prata med medspelaren. 
Eleven hamnar i huvudet, i att tänka. Dessutom finns en tendens att i impro-
visationen lägga till berättelser, ett exempel som redan lyfts fram i de feno-
menografiska analyserna är glassbråket i bastun, två elever bråkar om en 
glass. Men då är i huvudsak talet i fokus, inte gestaltningen. Aspekten fysi-
kalitet handlar dessutom om medvetenheten att gestaltningen ska kommuni-
ceras utåt, till en publik eller under lektionstillfället till läraren. När man 
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börjar interagera finns en tendens att bli uppslukad av det som sker och 
glömma att uttrycken även ska kommuniceras, eftersom man är i en berät-
tande situation. 
 
⊕ Uttryck av inre upplevelse Att kunna kommunicera en upplevd situation  
Uttryck av inre upplevelse innebär att inte enbart beskriva situationen, utan 
dessutom kunna kommunicera situationen, vilket ger ett annat uttryck. 
Aspekten beskriver betydelsen av att kunna både fysiskt och mentalt åter-
kalla minnet av att tidigare ha varit exempelvis i en bastu. Hur upplevdes 
situationen då, hur kan de tidigare erfarenheterna vara användbara i gestalt-
ningen?  

Forskningslektioner med lektionsanalyser 
Under learning study cykeln framkom ytterligare aspekter av lärandeobjek-
tet, förmågan att uttrycka närvaro i en specifik situation vilka formuleras i 
den kommande beskrivningen av forskningslektionerna. Aspekterna marke-
ras med ⊕. 

Att kommunicera en upplevd situation – Forskningslektion 1 
Forskningslektion 1 planerades gemensamt i lärargruppen utifrån en av de 
kritiska aspekter som visat sig i förtestet. Lärargruppen tog fasta på aspekten 
Att kunna kommunicera en upplevd situation (uttryck av inre upplevelse). 
Aspekten var en av de fyra aspekter som framkom i den fenomenografiska 
analysen. Utifrån det och vad vi hade sett i förtestet var det upplevelsen av 
att gestalta en simhall vi valde att försöka undervisa om. I tidigare genom-
förda learning study utgår man ibland från tidigare forskning inom området. 
Vi tog hjälp av en tidigare avhandling, även om den inte specifikt undersökt 
samma frågor. Vi diskuterade vad upplevelsen kunde innebära utifrån Järle-
bys definition av närvaro: ”Scenisk närvaro kan beskrivas som maximal 
upplevelse genom alla sinnen och därigenom total uppmärksamhet på det 
som händer både med sig själv och omgivningen” (Järleby 2003, s. 233). I 
förtesten uppmärksammades att vissa uttryck kunde beskrivas som spelade, 
andra upplevda.51 Man kan i efterhand fundera på om det var ett förnuftigt 

                                                        
51	  Detta	  kan	  naturligtvis	  diskuteras	  utifrån	  vilken	  teatertradition	  och	  genre	  som	  under-‐
visningen	   utgår	   från,	   vissa	   traditioner	   använder	   sig	  medvetet	   av	   ett	   spelat	   (förstärkt,	  
upphöjt)	  uttryck	  såsom	  commedia	  dellárte	  eller	  clown.	  Som	  jag	  tidigare	  nämnt	  så	  expe-‐
rimenterar	  scenkonsten	  idag	  med	  olika	  uttryck	  och	  stilar,	  så	  det	  som	  här	  definieras	  som	  
spelat	  skulle	  i	  andra	  sammanhang	  kunna	  ses	  som	  ett	  eftersträvansvärt	  uttryck.	  Det	  som	  
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val eftersom den aspekt vi valde att arbeta med var den högsta i utfallsrum-
met. Eventuellt hade det hjälpt eleverna mer om vi börjat med att fokusera 
någon av de lägre aspekterna. Men man kan även se det i lyset av att vi som 
lärare ofta har höga ambitioner med vår undervisning och eventuellt kan just 
det, att få syn på alla de aspekter som lärandeobjektet består av, påminna oss 
om att vi behöver ta hänsyn till fler aspekter som framträder i syfte att få 
med oss alla eleverna i undervisningen.  
 
En av lärarna hade i samma elevgrupp startat ett arbete i en kurs där eleverna 
blivit ombedda att ta med filmklipp där man kunde se skillnaden mellan hur 
statister och skådespelare arbetar. En elev hade tagit med ett filmklipp från 
en begravningsscen där det fanns exempel på när statisterna bryter situation-
en som gestaltas. Även i det genomförda förtestet fanns det exempel på när 
gestaltandet bryts. Lärargruppen beslutade att arbeta vidare utifrån klippet 
under lektion 1. Lektionen inleddes med att titta på klippet, diskutera skill-
nader och likheter mellan det statisterna och skådespelarna i filmklippet gör, 
med syfte att försöka tydliggöra skillnaden när någon upplever eller spelar 
en situation. Därefter byggdes ett imaginärt kyrkorum upp och eleverna om-
bads gestalta dels statistroll, dels skådespelarroll. Detta i syfte att utifrån 
variationsmönstret kontrast i sin kropp få möjlighet att erfara två kontraste-
rade uttryck. Situationen var en begravning vilket var en slump utifrån det 
klipp en elev tagit med. Det passade på ett sätt bra eftersom lärarna ville 
koppla undervisningen till det projekt (klassikerprojektet) som pågick paral-
lellt med forskningslektionerna. I årets valda klassiker, En midsommarnatts-
dröm, ingår en bröllopsscen och det fanns en baktanke att senare kontrastera 
kyrkorummets begravningsscen med en bröllopsscen. Det som blev uppen-
bart i undervisningen men som lärarlaget inte förberett sig för, var att vissa 
elever aldrig hade varit på en begravning, det vill säga det iscensatta läran-
deobjektet (enacted object of learning) stämde inte med det avsedda (inten-
ded object of learning), vilket inte är ovanligt i en undervisningssituation (se 
Marton, Runesson & Tsui 2004). På grund av lärarnas förgivettagande om 
att lärandeobjektet var allmänt känt så blev det naturligtvis svårt för de ele-

                                                                                                                                  
diskuterades	   i	   lärargruppen	   var	   att	   oavsett	   spelstil	   så	   krävs	   i	   grunden	   träning	   av	   ett	  
upplevande	   av	   den	   situationen	   som	   ska	   kommuniceras.	   Detta	   kan	  man	   därefter	  med-‐
vetet	  bryta	  eller	  förstärka	  beroende	  på	  vald	  genre.	  I	  den	  undervisning	  som	  här	  planeras	  
och	  genomförs	  så	  arbetar	  lärarna	  utifrån	  en	  psykologisk	  realistisk	  tradition	  känneteck-‐
nad	  av	  att	   gestalta	  uttryck	   såsom	  vi	   föreställer	  oss	  det	   vara	   trovärdigt	   i	   verkliga	   livet.	  
Det	  visade	   sig	  under	  arbetets	   gång	  att	   elever	  och	   lärare	  hade	  olika	   föreställningar	  om	  
vad	  ett	  trovärdigt	  uttryck	  skulle	  kunna	  vara.	  Det	  aktualiserar	  problematiken	  kring	  dels	  
hur	  en	  lärargrupp	  tolkar	  begrepp	  inom	  sitt	  ämne	  dels	  hur	  detta	  kommuniceras	  till	  ele-‐
verna.	  Men	  dessutom	  att	  lärare	  (inklusive	  jag	  själv)	  tar	  vissa	  saker	  angående	  lärandeob-‐
jektet	  för	  givet.	  
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ver som aldrig varit på en begravning att försöka uppleva och gestalta den 
situationen.  

Det egna upplevandet – Forskningslektion 2 
Forskningslektion 2 planerades med hjälp av analys och erfarenheter från 
lektion 1. En ny aspekt av lärandeobjektet som visade sig i samband med 
analysen av lektion 1 formulerades av lärarna: ”Hur kommuniceras hand-
lingar i kroppen?” (på exempelvis en begravning) vilket har omformulerats 
till att kunna kommunicera handlingar (bara vara). 
  
⊕ Bara vara Att kunna kommunicera handlingar 
Analys av lektion 1 visade att den situation vi valt blev för stark. Eleverna 
hamnade i diskussioner om känslor istället för att uppleva situationen de 
befann sig i. Detta hade naturligtvis att göra med situationen som valdes, en 
begravning. Vi valde därför att undersöka något mer vardagligt som att 
dricka en kopp kaffe eller thé och i den handlingen undersöka upplevandet 
(utifrån Andris Blektes resonemang ”All teaters verklighet måste utgå från 
vår egen privata verklighet”, se Järleby 2001, s. 226-227). Före lektion 2 
filmade vi eleverna i skolans cafeteria när de dricker en kopp varmt. Den 
enkla handlingen. Detta fick de sedan med sig på film för att studera hemma 
i lugn och ro, för att sedan under lektion 2 uppmanas gestalta en liknande 
situation som vi byggt upp i ett klassrum. Frågan var om eleverna kunde ta 
med sig erfarenheterna från det autentiska tillfället in i klassrummet? Vi 
behöll kyrkorummet där lektionen startade. Eleverna fick instruktioner om 
att de var på en avlägsens släktings begravning (för att inte hamna i de starka 
känslorna). De fick varsin blomma att lägga på ”kistan”. Detta för att vi ville 
få in rörelse och kropp i situationen. Under lektion 1 var eleverna till största 
delen stillasittande. Därifrån fick de gå in i ett angränsande rum där det 
bjöds på begravningskaffe och där att dricka en kopp varmt gestaltades. I de 
reflektioner över vad som gjorts, i slutet av lektionen, formulerade en elev 
det hen varit med om: 

Det är ju att hitta den rätta balansen emellan, men det känns ändå som att det 
här är nog en av de mest givande grejerna som vi har jobbat med, alltså som 
man har stor nytta av, att bara kunna vara (elevreflektion, lektion 2). 

 
Den balans som eleven pratar om handlar om balansen mellan att uppleva 
(”bara vara”) och att göra, att utföra handlingar och spontant reagera i situat-
ionen. Eleverna kunde själva tycka att de blev passiva utifrån instruktionen 
”att uppleva en situation”. Det är även något som kan uppmärksammas i det 
filmade materialet. Eleverna är vana vid att improvisera, då händer det 
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mycket, det är lust och glädje. Under försökslektion 2 blev det stundtals en 
dämpad stämning vilket hade att göra med den valda situationen, men även 
att eleverna blev så fokuserade och koncentrerade på sina handlingar att de 
tappade sin spontanitet eller det som nedan beskrivs som att kunna både vara 
avspänd och fokuserad i situationen. 
 
⊕ Medvetet omedveten Att kunna vara avspänd och fokuserad samtidigt  
Det som eleven antyder i citatet ovan kan beskrivas som ytterligare en kri-
tisk aspekt, att kunna vara avspänd och fokuserad samtidigt (medvetet 
omedveten). Det handlar om en balans mellan att uppleva och ändå kunna 
förhålla sig spontan. Det visade sig finnas en risk, att när eleverna fokuse-
rade enbart upplevandet så tappade de något av sin spontanitet, som lärarna 
visste att eleverna hade förmåga till utifrån tidigare övningar och improvisat-
ioner. Lärarna pratade om det som att kunna vara medvetet omedveten.  

Överföra upplevelser till en ny situation – Forskningslektion 3 
I undersökningen av ett begränsat lärandeobjekt kan det vara lätt att glömma 
att lärandeobjektet är del av en större helhet. Genom att undersöka lärande-
objektet får man syn på innebörden av objektet. Aspekter av lärandeobjektet 
framträder, vilka är väsentliga för att eleverna ska kunna utveckla sitt kun-
nande i relation till specifika lärandeobjekt vilket därefter tas med in i hel-
heten, exempelvis som utveckladet av en gestaltande förmåga. Genom att 
vara uppmärksam på vad det innebär att exempelvis kunna kommunicera 
handlingar så kan man ta med sig de erfarenheterna. Att pröva erfarenheter-
na i en ny situation genom det variationsmönster som inom variationsteorin 
kallas generalisering. Det ville vi pröva under lektion 3. Forskningslektion 3 
planerades med hjälp av erfarenheter från lektion 2. Vi ville arbeta med en 
utveckling av att gestalta upplevandet: ”Då skådespelarstudenten hos sig 
själv levandegjort det egna upplevandet, utan att krypa bakom en mask eller 
roll, kan han pröva metoden i samband med en dramatisk text” (Järleby, s. 
230). När nu eleverna fått pröva ”improvisation som sig själv i en egen pri-
vat verklighet” och ”att uppleva” (exempelvis dricka en kopp varmt) så ville 
vi koppla det till det sceniska arbetet med En midsommarnattsdröm där ele-
verna förutom att kunna gestalta en situation dessutom ska förhålla sig till en 
roll. Kunde de ta med erfarenheter från lektion 1 och 2 in i arbetet med ett 
sceniskt material?  
 
För att fortsatt kunna undervisa om att uttrycka närvaro i en specifik situat-
ion med fokus på uppleva tog en av lärarna (på annan lektionstid, inte en 
forskningslektion) med eleverna till ett riktigt badhus där huvudsyftet var att 
uppleva bastubadet. I förtestet gestaltade flera av eleverna hur de sitter i 
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bastun, de viftar med händerna för att visa bastuvärmen. De upplever inte 
hur det är att vara i en bastu, genom att uppleva värmen utan visar den istäl-
let (viftar med händerna). 
 
I starten av lektion 3 fick eleverna återge bastusituationen, gestalta att vara i 
en bastu utifrån erfarenheterna i en riktig bastu. Det var få tillfällen där ele-
verna nu tog till gester (som att vifta med händerna för att visa värmen). För 
att förtydliga för eleverna vad lärarlaget menade med att uppleva, så använ-
des variationsmönstret kontrast där eleverna fick dels gestalta vara (uppleva) 
utifrån sina erfarenheter av ett riktigt bastubad men också illustrera situat-
ionen genom att pröva gester för att visa värmen i bastun (exempelvis vifta 
intensivt med händer för att uttrycka värmen). Här visade sig en tredje 
aspekt då det framkom att en av eleverna tyckte det mest trovärdiga gestal-
tandet var när kamraterna illustrerade bastuvärmen, det vill säga energiskt 
visade värmen i bastun genom att vifta med händerna. Här blev det uppen-
bart att vissa elever och lärare hade olika syn på tolkningen av vad ett tro-
värdigt uttryck är, vilket även kan förklaras med den kritiska aspekten att 
kunna identifiera olika teatergenrer (genremedvetenhet).  
 
⊕ Genremedvetenhet Att kunna identifiera olika teatergenrer  
Den elev som uttalade sig positivt till det som lärarna tolkade som ett illu-
strerat uttryck uppskattar eventuellt en teaterstil där man arbetar med stora 
uttryck eller gester. Detta behöver som tidigare påpekats inte vara fel men 
just i den genre som här undersöks52 kan det tolkas som att energin inte läggs 
på upplevandet av situationen utan snarare på att kommunicera med hjälp av 
gester (jfr Frost och Yarrow (1990/2007) showing respektive telling53). Det 
som forskningslektionerna syftade till att undersöka var hur upplevandet kan 
vara en startpunkt, ett uttryck som därefter kan brytas eller förstärkas och 
medvetet användas utifrån olika genrer. Eller med variationsteoretiska ter-
mer; genom att sätta det som är kritiskt i centrum för undervisningen ges 
eleverna möjligheter till ett varierat erfarande av lärandeobjektet och kan 
utveckla ett fördjupat och mer differentierat kunnande utifrån ett mer förfi-
nat urskiljande. 

                                                        
52	  Utifrån	  en	  tradition	  från	  Stanislavskij,	  psykologisk	  realism	  (se	  not	  2).	  
53	  Frost	  &	  Yarrow	  (1990/2007)	  beskriver	  skillnaden	  mellan	  showing	  och	  telling.	  De	  tar	  
exemplet	  med	  att	  passera	  genom	  en	  dörr.	  Skådespelaren	  kan	  visa	  detta	  genom	  att	   ta	   i	  
handtaget,	   öppna	   och	   stänga	   dörren	   (tell).	   Publiken	   kommer	   förstå	   vad	   hen	   gör,	  men	  
inte	  uppfatta	  det	  som	  övertygande	  eller	  trovärdigt.	  För	  det	  krävs	  att	  skådespelaren	  själv	  
upplever	   (experiencing)	  att	  passera	  dörren,	  vilket	   förutsätter	  att	  hela	  kroppen	   involve-‐
ras:	   att	   gå	   från	  ett	   rum	   till	   ett	   annat,	  där	  bland	  annat	  andning,	  blick,	  känsla	   innefattas	  
(show).	  	  
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Lektion 3 fortsatte med att vi ersatte begravningssituationen med en bröl-
lopssituation (variera) i samma kyrkorum (konstanthålla), för att ge möjlig-
het att erfara en ny situation i samma rum (generalisera). Eleverna skulle 
alltså gestalta upplevelsen av en bröllopssituation. Hur påverkade den nya 
situationen upplevandet i kroppen? Eftersom lärarnas övergripande syfte var 
att försöka överbrygga kunskapstraderingen mellan övningsrum och scen-
rum så fick eleverna pröva sina rollfigurer från pjäsen En Midsommarnatts-
dröm där det ingår ett bröllop i samma kyrkorum. I pjäsen utspelar sig bröl-
lopsscenen utomhus vilket diskuterades i lärarlaget. Skulle vi genomföra 
bröllopsimprovisationen utomhus för att få med den autentiska känslan av 
att vara utomhus? Men till sist kom vi fram till att det var en idé att behålla 
samma miljö (kyrkorum) men byta situationen (begravning till bröllop). 
Syftet med övningen var främst att pröva upplevandet i ny situation men 
även att pröva sin roll i relation till upplevandet. Texten från pjäsen använ-
des inte, det hanns helt enkelt inte med. Arbetet med text undersöktes däre-
mot mer utförligt under delstudie 2. 
 
Eftertest: Tillbaka till Badhuset 
Ett eftertest genomfördes utifrån samma övning som förtestet: Badhuset. I 
förtestet ingick följande miljöer i övningen: omklädningsrum, dusch, sim-
bassäng, bastu, bubbelpool och cafeteria. Vi valde att i eftertestet reducera 
miljöerna till bastu, bubbelpool och cafeteria med motiveringen att det var 
främst cafeteria- och bastu-miljöerna som undervisningen fokuserat på. Vi 
hade inte undervisat om mimiska rörelser och det var heller inte det vi ville 
testa i eftertestet, utan att kunna kommunicera en upplevd situation (uttryck 
av inre upplevelse) som aspekt av lärandeobjektet förmåga att uttrycka när-
varo i en specifik situation. Däremot var lärarlagets reflektioner kring valet 
av övning som användes till för- och eftertest värdefull. Det kan vara en 
diskutabel övning att arbeta med överhuvudtaget i undervisningen om man 
vill komma åt upplevandet. Det ger eleverna onödiga svårigheter att behöva 
förhålla sig till en så komplex miljö samtidigt som man ska träna upplevand-
et. Det var för många situationer att förhålla sig till vilket vi tolkade som att 
eleverna slarvade med sina uttryck. I valet av övning som förtest diskuterade 
vi andra varianter med liknande syfte exempelvis ”Bussen”, som är en an-
språkslösare miljö där eleverna sitter stilla. Men lärarna valde Badhuset ef-
tersom de ville se kroppar i rörelse.54 
 

                                                        
54	  Detta	   gav	   oss	   en	   påminnelse	   om	   ett	   av	   teaterundervisningens	   (all	   undervisnings)	  
dilemman.	  Bara	  för	  att	  vi	  tror	  att	  vi	  skapar	  förutsättningar	  för	  lärande	  så	  sker	  inte	  alltid	  
lärande	  på	  det	  vis	  vi	  tänkt	  eller	  planerat	  för	  (se	  tidigare	  diskussion	  om	  enacted	  och	  lived	  
object	  of	  learning,	  under	  rubrik	  Forskningslektion	  1).	  
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I eftertestet markerade vi bastu, bubbelpool och cafeteria tydligare med hjälp 
av stolar, bänkar och bord, för att stärka elevernas medvetenhet om rummet. 
Återigen, detta var inget vi undervisat om och heller inget vi direkt testade, 
men det kan ha hjälpt eleverna till starkare upplevelse av situationen och 
mindre slarv med handlingarna. I variationsteoretiska termer: vi hjälpte ele-
verna att tydligare urskilja fler aspekter av lärandeobjektet vilket hade bety-
delse för gestaltningen. Det är något att fundera över när man planerar öv-
ningar och undervisning samt eventuella för- och eftertest. En annan fråga 
som kommit upp i samband med presentationer av materialet är huruvida en 
så naken situation är hämmande eller generande för eleverna. Eleverna var 
naturligtvis påklädda under hela övningen och det är imaginära situationer 
som gestaltas. Vi hade frågan uppe i lärargruppen vid planering av förtestet 
men lärarna bedömde att den miljö som valdes inte skulle påverka elevernas 
gestaltande negativt.  
  
Analys av eftertestet visade på en utveckling av förmågan att uttrycka när-
varo i en specifik situation. Genom att planera för och ge bättre möjligheter 
beträffande att urskilja det som ska urskiljas, nämligen att kunna kommuni-
cera en upplevd situation så undersöks en aspekt av förmågan. Därtill har 
analys av förtest och forskningslektioner gjort oss medvetna om ytterligare 
aspekter. Det bidrar till att utveckla kunskap om förmågan i denna elev-
grupp, i förhållande till ett specifikt lärandeobjekt.  

Lärandeobjektets beskaffenhet 
Lärandeobjektet, förmåga att uttrycka närvaro i en specifik situation, visade 
sig mer omfattande och komplext än vi från början trodde. Flera aspekter av 
lärandeobjektet har framträtt och visat sig genom analysen av förtestet. Yt-
terligare aspekter har framträtt genom den iscensättning av lärandeobjektet 
som lektionerna har åstadkommit. Forskningsobjektet, innebörden av en 
gestaltande förmåga har tagit gestalt, fått innebörd och kropp.    
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Figur 4: Utvecklingen och specificeringen av innebörden i förmågan att uttrycka 
närvaro i en specifik situation. 
 
Figuren antyder en fortsättning på utvecklingen av innebörden av lärandeob-
jektet, vilket stämmer med resonemanget att fler aspekter skulle kunna visa 
sig vid genomförande av fler lektioner eller utifrån en ny elevgrupp.  
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9 Att kunna samarbeta sceniskt  

Lärarlaget hade sedan tidigare uppmärksammat att den nya elevgruppen 
hade svårigheter att samarbeta i gestaltningen. Lärarna upplevde dessutom 
en svårighet med att undervisa om samarbete. Det handlar om sceniskt sam-
arbete även beskrivet som samspel, inte att exempelvis kunna samarbeta 
med att gemensamt skapa en scenografi, något som också kan beskrivas som 
samarbete.  
 
Lärandeobjektet 
Lärandeobjektet specificerades till förmåga att samarbeta i en gemensam 
gestaltning. Eftersom studie 1 och studie 2 delvis utgick från samma över-
gripande lärandeobjekt (överföring av kunskaper från övningsrum till scen-
rum), gjordes ingen ny innehållsanalys i studie 2.55 Det berodde dessutom på 
en tidsaspekt. Delstudie 2 överlappade delstudie 1 och vi gick snabbt in i 
arbetet med den nya studien eftersom vi ville hinna med forskningslektion-
erna innan eleverna hade premiär på sin föreställning. Delstudie 2 var tydli-
gare kopplad till det gemensamma klassikerprojektet, En Midsommarnatts-
dröm.  
 
Förtest  
Lärarna valde här att använda en scen från det pågående repetitionsarbetet av 
En midsommarnattsdröm. Elevgruppen som ingår i studien gestaltade rollfi-
gurerna hantverkarna i Shakespeares pjäs. Scenen spelades in på film under 
repetitionerna och användes som förtest. Eleverna hade inte tidigare arbetat 
med scenen men hade läst pjäsen många gånger och var väl förtrogna med 
materialet. De hade även repeterat med samma rollfigurer i tidigare scener i 
pjäsen samt arbetat analytiskt var för sig med sin rollfigur. Eleverna gick sitt 
tredje år under studiens gång, sex elever deltog.  

                                                        
55	  Det	  första	  lärandeobjektet	  visade	  sig	  alltför	  omfattande	  vid	  planering	  av	  förtest	  varför	  
det	  bröts	  ned	  i	   två	  delstudier	  av	  samma	  lärandeobjekt.	   Innehållsanalysen	  beskrev:	  Det	  
tysta	  spelandet.	  Pauserna	  är	  viktigare	  än	  texten,	  det	  är	  där	  det	  blir	  levande.	  Att	  våga	  ta	  ut	  
pausen,	  exempelvis	  så	  har	  årskurs	  1	  eleverna	  bråttom	  med	  texten.	  Att	  reagera.	  Det	  som	  
får	  det	  levande,	  och	  hur	  man	  gestaltar	  reaktionerna	  väl,	  reaktioner	  inifrån	  kroppen,	  att	  
få	   in	   reaktionerna	   i	   kroppen.	  Från	   tanke	   till	   kropp,	   exempelvis	   genom	   undertext,	   från	  
tanke	  till	  handling.	  Att	  vara/inte	  spela,	  att	  vara	  trovärdig,	  inte	  överreagera. 
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Disposition av resultaten, delstudie 2 
Nedan följer redovisning av studiens resultat i följande ordning: 
 

1. Presentation av utfallsrummet som framkommit genom den fenomenogra-
fiska analysen av förtestet. Beskrivningar av kategorierna i utfallsrummet. 

2. Utfallsrummet med aspekterna, beskrivet som skillnaderna mellan uppfatt-
ningarna i kategorierna. Beskrivningar av aspekterna. 

3. Beskrivningar av analys av forskningslektioner där ytterligare aspekter 
framkommer. 

Fenomenografisk analys: scen ur En 
midsommarnattsdröm 
Nedan beskrivs de tre kategorierna som framkommit genom den fenomeno-
grafiska analysen av förtestet. De olika uppfattningarna illustreras därefter 
med utsnitt utifrån det filmade materialet (förtestet). Skillnaderna mellan 
uttrycken avgränsar uppfattningarna och resultatet redovisas i tre kategorier. 
Samarbete som: Följa, Föra och Förena.  

 
Samarbete som: 

 

Figur 5: Utfallsrum 2 
 
Analysen ledde till identifiering av tre olika uppfattningar som beskrivs i tre 
kategorier. Den uppfattning som ligger till grund för kategorin Följa är 
främst fokuserade på de andra medspelarnas uttryck, vilket leder till ett pas-
sivt uttryck, även om det finns ett dynamiskt givande av fokus vilket känne-
tecknar samarbete och är viktigt för gestaltningen. I kategorin Föra finns 
givandet av fokus stundtals med, men i huvudsak handlar uppfattningen i 

Förena	  
(fokus	  på	  oss)	  

Föra	  	  
(fokus	  på	  mig)	  	  

Följa	  	  
(fokus	  på	  dig)	  
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den andra kategorin om att ta fokus och på så sätt lägga fokus på sitt eget 
uttryck som oftast förstärker det den egna rollfiguren säger men stundtals 
även förstärker andras uttryck. I den tredje kategorin Förena ryms en 
uppfattning där uttryck från både den första och andra kategorin spåras men 
det som skiljer den tredje kategorin är att uttrycken interagerar och skapar en 
helhetsgestaltning. På liknande sätt som i det första utfallsrummet som 
presenterats (Imitation, Interagera, Illustration och Införlivande) så verkar 
det kännetecknande för den högre kategorin vara att kunna urskilja och 
förhålla sig till flera aspekter samtidigt, fokus både på det yttre 
(medspelarna) och det inre (sig själv) i en sammansatt förening. 
 
Läsning av de exempel som beskrivs i kategorierna: 
Jag har transkriberat scenen som användes som förtest genom att jag har 
följt var och en av de sex eleverna och beskrivit den elevens uttryck under 
scenens gång. Den elev som säger texten är beskriven med en bokstav, i 
detta fall nedan ”A”: … hoppas jag att pjäsen är besatt. Men det viktigaste 
för analysen är den elev vars uttryck vi under pågående text följer, i detta 
exempel ”T” (Nickar). Dessutom har jag valt att ta med kodningen av 
materialet (här: ”Ger fokus”) dels för att synliggöra konstruerandet av kate-
gorierna dels för att återigen betona att det är uttryck och inte individer som 
är föremål för analysen.  
 
Exempel: 
 
A … hoppas jag att pjäsen är besatt  
T (Nickar) Ger fokus 

 

Samarbete som att Följa 
Eleven som följer fokuserar på den andre, inte främst på sig själv. Kategorin 
Följa innebär att kunna ge fokus på ett dynamiskt sätt. Med ge fokus menas 
att i en gestaltningssituation rikta uppmärksamheten till en medspelare. Det 
förutsätter att eleven som ger fokus är koncentrerad på vad som sker i rum-
met och reagerar på det, därav dynamiken. Gestaltningen indikerar att vara 
uppmärksam på sina medspelare och rummet. Uppfattningen Följa beskriver 
gestaltningar som kännetecknas av att lita på det som sker omkring en, ut-
trycken har något vilsamt (tryggt) över sig. Det händer inte så mycket mer 
än uttryck av tillit i den situation som är just nu. Men Följa blir även en be-
skrivning av att eleven ställer sig delvis utanför det som sker, uttrycken in-
nebär ett åskådande. Kännetecken för de uppfattningar som ingår i kategorin 
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är både mentala (uppmärksamhet) och fysiska (hur uppmärksamheten tar sig 
uttryck). 
 
Det mest förekommande uttrycket är att titta på någon annan medspelare i 
rummet. Det kan gestalta sig på olika sätt; korta ögonkast, längre samman-
hållande blickar mot en annan medspelare eller det jag kallar att titta halv-
vägs mot en annan medspelare, en antydan till blick som ändå blir ett gi-
vande av fokus, en riktning mot en annan person.  
 
A Ja du gör Tisbes far och jag själv gör Pyramus far   Ger fokus 

T (Tittar på A)  Ger fokus 

T (Håller ena handen över den andra) Låst kropp  

   

A och Snugg   
T (Tittar på P) Ger fokus         

   

A du gör lejonet och då                                                                     
T (Tittar på A)  Ger fokus 
   
A hoppas jag att pjäsen är besatt  
T (Nickar) Ger fokus 
   
R Har du lejonets roll utskriven för i så fall vill ja ha det 

 nu för jag är väldigt långsam på att lära mig utantill 
 

T (Tittar på R) Ger fokus 
   
A Äh du får extemporera  
T (Tittar på A) Ger fokus 
   
R Ah?  
T (Tittar halvvägs mot R) Ger fokus 
A Ja extemporera, alltså ryta.  
T (Tittar på A) Ger fokus 
   
R Jaha  
   
A Du ska bara ryta  
T (Tittar halvvägs mot R) Ger fokus 
 
 
Man ser i utsnittet exempel på dynamiken genom att elev T följer med i det 
som händer, men med olika slags blickar, kortare, längre och halvblickar. 
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Det finns ytterligare ett uttryck som är förekommande som beskrivning av 
uppfattningen. Det handlar om att följa med i vad de andra gör som man ser 
ett exempel på nedan, härma. Det är fortfarande elev T som är den elev vi 
följer som exempel på uttrycket: 
 
M   Jag gör lejonet också. Jag ska ryta så det  

värmer in i hjärteroten. Jag ska ryta så 

 

T (Tittar på M sen med några blickar mot de andra) Ger fokus 
   
M   hertigen ropar in mig igen och säger 

 ”Da capo, da capo”. Ryt igen, ryt igen 
 

T (Tar små steg framåt när de andra gör det) Härma 

   
A Om du gör det för hemskt så skrämmer 

 du hertiginnan och alla damerna så de 
 

T (Går bakåt, när de andra gör det, ställer sig rak i ryggen på rad) Härma 
   
A börjar skrika och det räcker för att hänga oss allihop  
   
Alla utom A                                                                     Ja då blir vi hängda i var eviga käft  
T   (Tittar på de andra hakar i och säger det som sägs när de andra gör det) Härma 
   
M Jag håller med om att om nån av er skulle ryta skulle säkert damerna bli vett-

skrämda och då skulle de nog inte dra sig för att hänga oss, men jag lägger ned 
 

T (Tittar på M) Ger fokus 
   

M rösten så jag ryter så milt som en turturduva, jag ska ryta som en riktig näktergal  

T (Tittar på P som är på väg framåt, börjar också röra sig framåt) Härma 

   

A     Du ska spela Pyramus och ingenting annat  

T (Drar sig tillbaka när P gör det) Härma 

 
 
Man kan se i utsnittet ovan hur eleven T följer med i vad som sägs och görs 
och på sätt och vis härmar det som sker. Ett exempel på uttryck, som inte är 
lika vanligt förekommande är att med sin kropp ge fokus, från att vända sig 
mot den medspelare eleven ger fokus, till att röra kroppen mot den personen 
för att ge fokus. Det kan även handla om att ta ett steg tillbaka för att ge mer 
plats, mer fokus till en annan person. Ytterligare ett uttryck för gestaltningen 
som exemplifierar kategorin verkar handla om att när eleven ger fokus på de 
sätt som är beskrivna ovan så blir en konsekvens att den egna kroppen blir 
relativt stilla i en och samma position. Att ge fokus, främst genom blickar 
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och riktningar leder till att den egna kroppen blir inaktiv. Det dynamiska 
sker i blickarna, i givandet av fokus till någon annan. Det finns även en dy-
namik i att följa med i kroppen vad de andra gör, att följa med i handlingar-
na. Men det blir paradoxalt nog på det viset en passivitet i den egna kroppen, 
det saknas initiativförmåga, något som man däremot kommer se exempel på 
i nästa kategori. Uttrycket härma, är trots allt av vikt för kategorin eftersom 
det visar på en följsamhet i kroppen och ger uttryck för en trygghet i att vara 
i rummet och rikta sig mot de andra, att ge fokus.  

Samarbete som att Föra 
Kategorin Föra innebär att ta fokus på ett dynamiskt sätt. Till skillnad från 
kategorin Följa där uppfattningarna kännetecknas av följsamhet och lugn så 
är uttrycken i kategori två ofta expressiva. Att ta fokus är också en beskriv-
ning av uttryck som kännetecknar uppfattningen Föra. Fokus är främst på 
mig själv, inte på den andre. Det är den egna gestaltningen som står i fokus 
för uttrycken. Det underliggande i uttrycken verkar bestå av ett driv, en vilja 
att ta initiativ i gestaltningen och att visa den historia som ska berättas. Det 
antyder att man tar ansvar för att berättelsen förs framåt. 
 
Det mest frekvent förekommande uttrycket inom kategorin framträder som 
förstärkning av det egna uttrycket. Det betyder att eleven antingen med 
kropp eller röst förstärker det hen vill gestalta. Det kan ta sig uttryck som 
betoning av texten eller exempelvis en gest som förstärker orden: 
 
M Jag gör lejonet också  
M (Tar två steg fram viftar med vänster arm + hand)                 Tar fokus 
   
M Jag ska ryta så det värmer in i hjärteroten. Jag ska ryta så   
M (Tar upp vänster hand mot hjärtat, betonar med röst) Förstärker 
   
M hertigen ropar in mig igen och säger                                                                                                 
M (Sträcker ut höger arm, gestaltar här kommer jag, betonar med röst) Förstärker 
   

M ”Da capo, da capo”  

M (Tar upp båda armar i luften, betonar med röst) Förstärker 

Man ser även i exemplet ovan hur eleven tar fysisk fokus, genom att ta två 
steg fram. Det sker en rörelse i rummet och uppmärksamhet riktas mot den 
elev som rör sig. Det kännetecknas av, i detta exempel, att det sker i krop-
pen. Det finns även exempel i materialet när det sker med hjälp av rösten, 
eleven tar plats i rummet med sin röst, det sker en rörelse i rummet med 
röstens hjälp. Därefter ser man exempel på hur eleven med hjälp av gester 
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och genom att betona röstuttrycket tar fokus. Eleven förstärker sitt uttryck, 
tar mer plats i rummet och får mer fokus. Det sker på ett dynamiskt sätt, det 
är mycket rörelse i det som sker, både fysiskt och i förhållande till röstut-
tryck. 
 
Ytterligare ett uttryck som kännetecknar kategorin är snarlik att förstärka sig 
själv, men i detta fall handlar det om att förstärkningen riktas mot andra. 
Detta uttryck är inte lika ofta förekommande i materialet. Det kännetecknas 
av att förstärka det andra gör eller säger, att gestalta i sin egen kropp något 
som en annan elev har gett uttryck för. Vi följer nedan elev Ps uttryck i ett 
otypiskt exempel: 
 
M    … rösten så jag ryter så milt som en turturduva,  

jag ska ryta som en riktig näktergal 
 

P (Tar två steg fram mot M lutar sig fram mot M tar ett tredje steg och ”knixar” 
ned i knä, kikar fram) 

Förstärker 

andra 

   
A   Du ska spela Pyramus och ingenting annat för Pyramus måste va en stilig karl,   
P (Tittar på A, tar ett steg tillbaka i ledet, gör knyck, lutar sig bakåt, pillar med 

händer, gungar fram och… 
Ger 

fokus 
P … tillbaka, gör en knyck och ljud efter ”stilig karl”) Förstärker 

andra 
   
A   han ska va vacker i ansiktet,   
P (Gör snabb rörelse mot C. klappar i händerna, knycker med knä, gör armrörelse 

med höger arm mot A och M) 
Förstärker 

andra 
   

A elegant som en hovman  

 
Att förstärka andra blir en fysisk kommentar till det som sker i rummet. Ex-
empelvis när elev P som vi fokuserar här gör knyck och ljud efter att elev A 
sagt ”stilig karl”. Detta kommenteras både med kropp och med röst av P. 
Men samtidigt innebär det att elev P tar fokus. På liknande sätt kommenteras 
”vacker i ansiktet, elegant som en hovman” av P som klappar i händer och 
gör rörelser som uttrycker ”titta så vacker”. Detta riktas mot elev C men 
kommenteras även genom att elev P tittar mot kameran. Här ser man ett 
exempel på det jag kallar ur fokus. Ur fokus ingår inte i någon av kategorier-
na eftersom den fenomenografiska analysen utgår från de uppfattning-
ar/uttryck som existerar/visar sig/uttalas. Det är ändå intressant att lyfta fram 
eftersom uttrycket, på liknande sätt som i delstudie 1, visar på när gestalt-
ningen bryts. I exemplet ovan bryter eleven P sitt tagande av fokus när hen 
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tittar mot kameran och drar i sin tröja, som är en privat handling, det sker 
inte i roll.  
 
I exemplet nedan ser man även uttrycket spelar som ingår i kategorin. Det är 
ett otypiskt exempel, inte så ofta förekommande. Det finns två tillfällen i 
exemplet nedan då eleven P spelar. Dels när P med ljud kommenterar att 
eleven A ryter till ”Skaffa dig spanska sjukan med en gång så behöver du 
inget skägg alls!” dels efter ”jag kräver att ni kan det utantill imorgon kväll”. 
 
A Skaffa dig spanska sjukan med en gång så behöver du inget skägg alls!  

P (Tittar på A)                                                                                     Ger 

fokus 

P  (Gör rörelse bakåt med huvud efter sista ord, fnyser/ gör ljud- visar grimas  
”oj nu är hen arg”) 

Spelar  

”oj, nu är 

hen arg” 

 (Paus)  

P (Under paus – tittar på C och R som fnissar, tar steg mot C) Följer 

   

A   Här har ni rollerna gubbar och jag ber er  

P (Knyck med axlar, tittar på A knycker upprepade gånger) Ger  

fokus 

   

A och jag kräver och jag vill att ni kan det   

P (Drar upp och ned i blixtlås) Förstärker 

   
A utantill imorgon kväll,  
P (Gör gest ”skaka av sig”, blåser ut luft efter ”imorgon kväll”) Spelar 

”oj, det blir 

tufft” 

   

A och så ses vi på det vanliga stället ute i skogen för om vi repeterar   

P (Tittar på A) Ger 

fokus 

 
I första exemplet använder P ljud men också en grimas för att spela och på 
så sätt kommentera As utrop. Uttrycket visar ”oj, nu är hon arg”. Eleven P 
vill säga något mer om situationen som gestaltas. Det är inte enbart en för-
stärkning av uttrycket utan snarare ytterligare en kommentar till det som 
sker. Det blir tydligare i det andra exemplet då P gör gester som att skaka av 
sig någonting och blåser ut luft efter ”imorgon kväll”. Gestaltningen visar att 
eleven Ps rollfigur tycker det ska bli svårt att lära sig rollen (replikerna) till 
imorgon kväll. Detta är inget som står i manus utan något som eleven skapar 
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i stunden, i situationen. Men det säger något mer än att enbart förstärka det 
som redan är sagt. Eleven spelar ett uttryck med sin gestaltning och det blir 
även ett sätt att ta fokus, ett uttryck som kännetecknar kategorin. Valet av 
namn på kategorin Föra är en konsekvens av att i kategorin samlas uttryck 
som beskriver att ta fokus på ett dynamiskt sätt, att därigenom föra berättel-
sen framåt. Det händer mycket i kropp och röst, vilket är en skillnad från 
tidigare kategori Följa. Men samtidigt verkar det finnas en risk att kropp och 
röst tar över. Det kan bli för mycket tagande/förande som i sig tar mycket 
uppmärksamhet från berättelsen. I nästa kategori samlas uttryck där det finns 
en balans i detta och då uppstår det jag kallar för en sammansatt dynamik 
som i kategorin metaforiskt beskrivs som Förena.  

Samarbete som att Förena: 
Kategorin Förena innebär att kunna ge och ta fokus på ett dynamiskt och 
sammansatt sätt. Som jag nämnt ovan så kännetecknas det sammansatta i att 
det förefaller finns en balans mellan elevens eget dynamiska uttryck i kropp 
och röst tillsammans med en lyhördhet gentemot medspelarna. Det finns ett 
samspel mellan det inre (elevens egna uttryck) och det yttre (medspelarnas 
uttryck). Det kan beskrivas som att Föra och Följa interagerar, ett givande 
och tagande uppstår i situationen. Det som kännetecknar de uttryck som 
ingår i kategorin ger intryck av att eleven både kan ta och ge plats för sina 
egna och andras gestaltningar. 
 
Vi följer i exemplet nedan elev As uttryck. A har stundtals text samtidigt: 
 
A Ja du gör Tisbes far och jag själv gör Pyramus far  
A (Läser från manus)     (Lyfter vänster hand)                Tar fokus 

   
A och Snugg du gör lejonet  
A (Gör rörelse med vänster hand mot Snugg) Ger  fokus 

   
A och då hoppas jag (paus)                                                                      

A ( Slår hand i manus under pausen)         Dynamik 

   

A att pjäsen är besatt  

A (Pekar snabbt med hela vänster hand mot gruppen) Dynamik 

   

R Har du lejonets roll utskriven för i så fall  

A (Lyfter ögonbrynen)          Dynamik 

   

R vill ja ha det nu för jag är väldigt långsam på att lära mig utantill  
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A (Tittar i manus)  

   

A Äh du får extemporera  

A (Pekar mot R med vänster hand) Dynamik 

   

R Ah?  

A (Tittar i manus)  

   

A Ja extemporera, alltså ryta,  

A (Betonar med vänster hand) Dynamik 

   

R Jaha  

   

A du ska bara ryta  

A (Betonar med vänster hand) Dynamik 

 
I kodningen av materialet kallar jag uttrycken för dynamik. Det är dock inte 
samma betydelse som i kategorierna Följa och Föra. I de första två katego-
rierna kännetecknas dynamiken av att det sker något dynamisk mellan ut-
trycken, i de rörelser eller handlingar som uppstår. Men i den tredje katego-
rin Förena uppstår dynamiken i uttrycket, därav den sammansatta förening-
en. Dynamiken tycks vara förankrad i elevens kropp till skillnad från de 
övriga kategorierna där dynamiken skapas, är konstruerad eller kommer så 
att säga utifrån. Detta kan vara svårt att beskriva i text, men är tydligt i det 
filmade materialet och var en av de sakerna lärarna lyfte fram i sin analys. 
Det finns en ledighet i de rörelser som uppstår, de är inte konstruerade som 
det kan upplevas vara kännetecknande för de andra kategorierna. Det kan 
beskrivas som att fokus tas och ges samtidigt, det finns ett omedelbart in-
lyssnande av vad som sker i rummet och en omedelbar reaktion på det. Ut-
trycket kännetecknas även av att det blir rytmiskt i den mening att kroppen 
och rösten är följsam i förhållande till vad som sägs i texten och det som 
sker i rummet. Ett exempel på det är exemplet ovan då elev A först slår han-
den i manus som en reaktion på ett inre uttryck (reaktion på ”hoppas jag”). 
Därefter riktar sig hen ut mot rummet med vänster hand och tar på så sätt in 
sina medspelare i gestaltningen och som en reaktion lyfts As ögonbryn. Det 
är inget som är konstruerat utan något som uppstår som ett svar på det skå-
despelare R säger ”Har du lejonets roll utskriven” (svar på medspelares ut-
tryck). Det som sker är en sekvens av rörelser som uppstår på ett dynamiskt 
sätt inifrån elevens kropp. Det blir en sammansatt förening genom att eleven 
verkar förhålla sig både till det yttre och inre på samma gång. Att benämna 
kategorin för Förena antyder en sådan dynamisk förening (mellan det yttre 
och inre hos eleven).  
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Aspekter av lärandeobjektet 
Utifrån en analys av skillnaderna mellan de olika uppfattningarna som pre-
senteras i kategorierna så har ett antal aspekter av lärandeobjektet urskilts.  
 

Samarbete som: 

 

 

 

Figur 6: Utfallsrum 2 med aspekter 
 
⊕ Uppmärksamhet Att kunna hålla fokus  
Uppmärksamhet innebär att exempelvis inte bli privat och bryta illusionen i 
scenen genom att titta på klockan eller rätta till sitt hår, utan i så fall göra det 
i roll. Att ge fokus kan upplevas som ett naturligt sätt att förhålla sig till 
varandra, när någon talar i verkliga livet så lyssnar vi och tittar för det mesta 
på personen. Skillnaden här är att man kan se i det filmade materialet när en 
elev tappar sitt fokus, exempelvis tittar på klockan på väggen i rummet, tittar 
på läraren, det vill säga gör något privat. Det som är kritiskt är att hålla fo-
kus, här beskrivet som uppmärksamhet, vilket betyder att inte tappa sin kon-
centration på det som sker i berättelsen, inte tappa sin rollfigur och glida in i 
något privat som att rätta till sitt hår eller sina kläder.  
 
⊕ Fokusfördelning Att kunna fysiskt ge och ta fokus omväxlande  
Fokusfördelning innebär att vara medveten om sin (fysiska) roll i samar-
betet. Det finns tecken på tendenser att inte vara delaktig, utan mer betrakta 
det som händer i scenen. Aspekten handlar om att inte bara kunna ge fokus 
utan också kunna ta fokus. Att enbart ge fokus kan leda till en passivitet i 

Förena	  
	  

• Helhetsförståelse	  

Föra	  	  
	  

• Fokusfördelning	  

Följa	  
	  	  

• Uppmärksamhet	  
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kroppen och det kan från publikt håll upplevas som om eleven ställer sig 
utanför, inte helt deltar i gestaltandet. Fokusfördelning handlar om att också 
komma med egna initiativ som bidrar till att berätta berättelsen. Det betyder 
inte att lägga till text och därigenom utveckla historien utan snarare att i sin 
kropp och med hjälp av sin röst gestalta det som berättas. Det verkar då upp-
står en balans mellan att ta och ge fokus, vilket leder till en dynamik.  
 
⊕ Helhetsförståelse Att kunna se sin och (ALLA) andras funktion som del i 
en gemensam gestaltning  
Att kunna se sin och andras funktion som del i en gemensam gestaltning 
innebär att utveckla förståelse för helheten, där alla medspelare är lika vik-
tiga. Det kan vara svårt som elev att hitta en balans mellan att själv ta plats 
och att ge de övriga eleverna utrymme. Lärarna gjorde en poäng av detta i 
analysen genom att uppmärksamma att det kan finnas en tendens till att ele-
ver ger mer utrymme till vissa av sina medspelare beroende på att man ingår 
i samma kompisgäng eller har sympatier för varandra. Lärarna betonade 
vikten av att kunna samarbeta och samspela med alla i en ensemble, oavsett 
vad man tycker om sina medspelare i det privata. Ska man berätta en gemen-
sam historia inför en publik så måste alla vara med och vara både fysiskt och 
mentalt delaktiga. Då gäller det också att kunna underlätta för varandra, det 
en av lärarna kallar make your partner happy, det vill säga att agera eller 
gestalta som skådespelare så att min partner ”lyfts”.   

Forskningslektioner med lektionsanalyser 
Under learning study cykeln framkom ytterligare en aspekt av lärandeobjek-
tet, förmåga att samarbeta i en gemensam gestaltning, vilken formuleras 
innehållsligt i den kommande beskrivningen av forskningslektionerna. 
Aspekten markeras med ⊕. 

Fokusfördelning – Forskningslektion 1 
Under forskningslektion 1 användes den inspelade scenen från förtestet. 
Eleverna fick först se scenen för att ha den som referensram till den kom-
mande undervisningen. Den aspekt av samspel som fokuserades i undervis-
ningen var att fysiskt ge och ta fokus omväxlande (fokusfördelning). 
Aspekten var en av tre aspekter som framkom i den fenomenografiska ana-
lysen. Efter en uppvärmningsövning samlade läraren eleverna för att presen-
tera huvuduppgiften för lektionen. Läraren introducerade att samarbete var 
fokus för dagens lektion. I den kommande övningen ”Flocken” var uppgiften 
att gestalta en flock utan ledare. Syftet var att arbeta med en övning där ele-
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verna kunde fysiskt undersöka vad sceniskt samarbete, samspel kan vara och 
hur detta sedan skulle kunna överföras som kvalitet att ta med in i arbetet 
med scenen. Efter några minuters diskussioner i gruppen om vilken flock 
man skulle välja så bestämde läraren fiskstim utifrån de förslag som kommit 
från eleverna. Därefter gav läraren instruktionerna att fiskstimmet, från att 
vara i vila, börjar röra på sig och gemensamt ska hitta ett matställe någon-
stans i rummet. Det bestämdes att man inte får prata men man får göra ljud. 
Fiskstimmet rör sig i ett gemensamt tempo runt i rummet ”ni ska göra detta i 
flock, gemensamt”. Övningen började och fortgick tills läraren stoppade och 
frågade: ”Upplever ni att ni gemensamt bestämmer? Det är ingen som leder? 
Det är ingen som känner att den tar mer än någon annan?” Efter tvekan sva-
rade en elev: ”Kanske vissa som tar mindre än någon annan”. Därpå följde 
en diskussion om hur stimmet egentligen rör sig framåt och det konstateras 
att vissa tar mer plats än andra men att det också måste handla om att ge 
över utrymme, att backa eller snarare att kunna göra både och i sin kropp. 
Övningen fortsatte en stund tills läraren åter avbröt. Först talades det allmänt 
om vad som hände i fiskstimmet just nu, sen frågar läraren:  

Upplever ni att ni mer var allihopa nu?  

Elevsvar: Ja, lite.  

Läraren: Vad var det som gjorde det?  

Elev: Jag tror det var en blandning. Jamen det kändes som alla vi fyra backade lite och båda de 

tog ett steg framåt.  

Läraren: ”Jag kände det med! 

 
Efter övningen samlades man och reflekterade över övningen samt försökte 
samla ihop vad som kan vara användbart att ta med sig in i arbetet med sce-
nen: 

Läraren: Hur skulle man kunna överföra det här till scenen då? Känner ni kopplingen? 

Elev 1,2,3: Ja. 

Elev 1: Jamen å känna in varandra å så här… typ som jag tänkte på om man jämför med det vi tit-

tade på…(den inspelade scenen i början på lektionen, min anmärkning). 

Lärare: Mmm 

Elev 1: Typ det här när M (namn på annan elev) pratar å ska gå fram så här så var det så här… 

vissa gånger gick nån fram mycke mer… 

Elev 2: Ja, just det. 

Elev 1: … och sen att folk stod bakom att man kan överföra det så alla går fram lika tätt men nu 

oj nu kände vi av varandra (gestikulerar hur något dras till varandra och sen dras ifrån) och då 

går vi tillbaka. 

Elev 3: Eftersom våran… den gruppen vi är i pjäsen är ju lite som ett fiskstim…  
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Elev 1: Ja. 

Elev 3: … eller de är ju lite så här ”Åh här är vi åh vad händer nu, åhh”. 

Elev 2: Ja mmm (nickar). 

Elev 1: Ja, precis. 

Elev 3: Åh (gestikulerar). 

Elev 1: Lite ur fokus så är de… 

Elev 3: Ja. 

Elev 4: (nickar). 

Elev 1: … typ. 

Elev 3: Eller lite mer, lite att de byter fokuset ofta… 

Elev 1: Ja (nickar) mmm. 

Elev 3: Så de har ju mycket fokus, men på mycket grejer. 

Elev 1: Ja. 

Elev 3: … samtidigt. 

Elev 2: Juphh (inandning). 

(Lektion 1 T 12-03-19, 20:56-21:43) 
 
Under denna del av samtalet satt elev 4,5 och 6 tysta. Läraren tog in dem i 
samtalet vid en senare tidpunkt för att höra deras mening. Två av eleverna 
tyckte övningen var svår, att det var svårt att gestalta ett fiskstim. Den tredje 
eleven höll med de elever som uttalade sig positivt om övningen ovan, men 
sa också att gestaltningen av fiskstim var svår. Det tyder på att för hälften av 
eleverna fungerade övningen som ett sätt att undersöka samarbete, men för 
den andra hälften erbjöd inte övningen möjligheter att urskilja den aspekt 
som valts, att fysiskt kunna ta och ge fokus. Vid analysen av lektion 1 upp-
märksammades att några av eleverna hade behövt andra möjligheter för ur-
skiljning. Den insikten låg till underlag för planeringen av lektion 2.  
 
Efter reflektionsrundan under lektion 1 bad läraren eleverna att återigen 
gestalta scenen med hantverkarna från en Midsommarnattsdröm och att för-
söka ta med sig erfarenheterna från övningen in i scenen. Scenen filmades 
och därefter tittade lärare och elever på hur denna version blev i jämförelse 
med den första versionen (förtestet) som eleverna fått se i början av lektion-
en. Nedan beskrivs två elevers olika reaktioner på den sista versionen de fick 
se: 

Elev 4: Jag tyckte… det som hände i rummet (i första filmversionen, min anmärkning) tyckte jag 

bättre om än det som hände andra gången. 

P: Vad var det som var bättre? Nu är jag lite besvärlig här. 

Elev 4: Det var mer… rörelserna… det var också den här effekten när M (namn på elev) som gick 

fram och så vi och sen… den var lite mer tydligare första gången tycker jag… än andra… 
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Elev 5: Jag håller inte med. 

Elev 4: Håller du inte med? 

Elev 5: Nej, jag tycker första var verkligen ahahha (gör stor gest) överdrivet som… bara den… 

men det här var som mer avtonat… 

Elev 2: Mmm. 

Elev 5: … lite mer naturligt… 

Elev 1: (ohörbart) 

Elev 5: … ja naturligt. 

(Lektion 1 T 12-03-19, 33:54-34:21) 
 

Det som eleverna ger uttryck för i sina reflektioner kan tolkas som två olika 
uppfattningar om estetisk smak och vilken gestaltad spelstil som man före-
drar. Den första eleven ger uttryck för att gilla mer och större rörelser, me-
dan den andra eleven föredrar en mer nedtonad gestaltning. Detta är dels en 
fråga om estetisk preferens men även ett val vad gäller pjäsens läsart och 
tolkning. Här blir det tydligt att eleverna har två olika synsätt på hur gestalt-
ningen bör utföras. Den aspekt av lärandeobjektet som framkommer genom 
elevernas resonemang kan formuleras som estetisk smak, det vill säga att 
kunna urskilja den estetiska smaken som är en dimension som kan varieras 
av att kunna urskilja olika slags preferenser. 
 
⊕ Stil och smak Att kunna beskriva estetisk smak  
Vilka är de estetiska preferenserna och från vilken tradition, teknik eller 
metod har de sitt ursprung? Hur kan man förstå andras preferenser? Det är 
centralt för hur man kan komma fram till en gemensam tolkning av exem-
pelvis en dramatisk text. Det är inget som ligger till underlag för det som 
arbetades med under forskningslektionerna, där koncentrerade vi oss på 
fokusfördelning. Men det lyfts fram som en aspekt av sceniskt samarbete. 
En gemensam syn på hur materialet ska tolkas56 underlättar utvecklingen av 
att det gemensamma samspelet utvecklas.  
 
Ytterligare två forskningslektioner genomfördes. Inga nya aspekter identifie-
rades under de två lektionerna. Forskningslektionerna blev heller inte helt 
som vi planerat. Jag beskriver trots det intentionerna med och utfallet av 
forskningslektionerna eftersom det kan ha ett didaktiskt värde och belyser de 
svårigheter vi ställdes inför. 

                                                        
56	  Ofta	  beskrivet	  som	  vilken	  läsart	  som	  ska	  väljas,	  ”den	  bärande	  idén	  med	  	  
iscensättningen”,	  se	  Vestin	  2000,	  s.	  27.	  
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Didaktisk kollaps och didaktiskt kontrakt – Forskningslektion 2 
Planeringen av lektion 2 gjordes utifrån erfarenheter av lektion 1 och de 
aspekter som lärarna identifierade i förtestet, där att fysiskt kunna ta och ge 
fokus omväxlande (fokusfördelning) valts att arbeta vidare med. Vissa förut-
sättningar ändrades inför lektionen vilket gjorde att upplägget inte kunde 
följas så som vi hade planerat. En elev som hade en av de större rollerna var 
sjuk och läraren fick förutom att undervisa även läsa den rollfigurens repli-
ker. Ingen av de andra lärarna kunde närvara vid lektionstillfället, vilket 
annars är brukligt i ett learning study upplägg. På grund av att förutsättning-
arna ändrades så mycket frångicks delar av den planerade undervisningen. 
Ett centralt moment som planerats glömdes bort; att filma delar av undervis-
ningen, när scenen gestaltades utifrån nya förutsättningar (variationer) och 
sedan direkt titta på klippet i syfte att eleverna skulle få se hur variationerna 
bidrog till gestaltningen.  
 
Här kan man eventuellt tala om en didaktisk kollaps (se metodkapitlet). Det 
vill säga eftersom den gemensamma planeringen frångicks så blev inte 
undervisningen så som vi hade tänkt. Det ledde till att både lärare och elever 
blev osäkra. Det gjorde också att eleverna fick repetera scenen många 
gånger på rad, något som uppenbarligen tröttade dem. Eleverna tappade 
koncentration och energi i slutet av lektionen. Förutom att förutsättningarna 
ändrades så kan forskningslektionen också förstås utifrån Brousseaus (1997) 
begrepp didaktiskt kontrakt. Det finns i alla undervisningssituationer en (ofta 
outtalad) överenskommelse mellan elever och lärare kring hur just detta 
ämne brukar hanteras. I kontraktet ingår även hur lärare respektive elever 
vanligtvis agerar. Detta utvecklas genom förhandling av social konvention i 
det sammanhang i vilket man ingår. Den undervisning som planerades under 
lektion 2 gick delvis emot det sätt på vilket vi vanligtvis undervisar i teater, 
vilket eventuellt förklarar elevernas trötthet och oengagemang i slutet av 
lektionen. Man kände helt enkelt inte igen sig i undervisningssituationen. 
För lärarna var det ett försök att utmana och ifrågasätta sina egna invanda 
sätt att undervisa, genom att försöka undervisa på ett nytt sätt.  
 
Utifrån erfarenheter av lektion 1 då delar av eleverna uttryckte att övningen 
”Flocken” varit ett bra sätt att få arbeta med samarbete, men där andra elever 
tyckte det var svårt, ville nu lärarna under lektion 2 pröva fler variationer 
utifrån variationsmönstren separation och kontrast. Detta i syfte att få med 
sig hela elevgruppen. Analys av lektion 2 visade att vi varit alltför ambitiösa 
i planeringen. Vi arbetade med alltför många variationer som slutligen blev 
svåra att greppa för eleverna. Samtidigt kunde vi se en utveckling av scenen, 
som i de sista två versionerna under lektionen (samma scen repeterades flera 
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gånger) kunde upplevas som mer dynamisk, i förhållande till hur fokus för-
delades fysiskt mellan eleverna. Under lektion 3 försökte vi oss på att förtyd-
liga detta ytterligare för eleverna.  

Att verbalisera en kritisk aspekt – Forskningslektion 3  
Tyvärr fick den av lärarna som skulle genomföra tredje lektionen förhinder. 
Men eftersom lektionen hade planerats gemensamt av lärarlaget så tog en av 
de andra lärarna över och genomförde lektionen. Även om vi, när vi plane-
rade lektionen, trodde att vi förstod varandra och hade en gemensam bild av 
upplägget så visade det sig bli annorlunda i praktiken. Den lärare som hop-
pade in i sista stund hade svårigheter att ge vissa av instruktionerna om upp-
lägget vilket förvirrade eleverna (och läraren själv). Det som under lektion 1 
och delvis under lektion 2 verkat klargörande angående att fysiskt ta och ge 
fokus omväxlande landade i ytterligare en didaktisk kollaps eftersom elever-
na tolkade instruktionerna på ett helt annat sätt än planerat. Delar av lektion-
erna 2 och 3 är exempel på svårigheterna vi som lärarlag hade, dels att an-
vända oss av variationsteorin, dels att planera en lektion gemensamt. Man 
behöver komma ihåg att lärarlaget planerade en helt ny typ av undervisning 
under lektion 2 och 3. Lärarna hade exempelvis aldrig undervisat med hjälp 
av filmat material som filmades direkt under lektionen. Det var ett medvetet 
val och ett sätt att undersöka learning study modellens möjligheter och be-
gränsningar. I denna studie blev resultatet inte helt lyckat och efter lektion 3 
hade vi ytterligare ett tillfälle till återkoppling med eleverna där vi resone-
rade om det som hade hänt, vad intentionerna med lektionen varit och vad vi 
som lärarlag upplevde hade gått fel. En sak som eventuellt kan förklara det 
som hände, och som lärarna diskuterat, handlar om det sätt på vilket den 
kritiska aspekten att fysiskt kunna ta och ge fokus omväxlande behandlades. 
Under lektion 1 låg den kritiska aspekten ”inbäddad” i övningen, och (delar 
av) eleverna upplevde lärandeobjektet genom att delta i övningen. De 
”dväljde” (se teorikapitel, Polanyi - indwell) i och genom övningen och hade 
möjlighet att erfara att fysiskt ta och ge fokus genom övningen. Under lekt-
ion 2 och 3 försökte lärarlaget istället undervisa direkt uttalat om den kritiska 
aspekten genom att belysa vad det kan vara och inte vara. Genom att skriva 
på tavlan och försöka verbalisera skillnaden mellan att ge och ta fokus var 
förhoppningen att tydliggöra för eleverna. Detta visade sig dock ha rent mot-
satt effekt i denna elevgrupp.   
 
Premiär som eftertest 
Eftersom scenen ingick i en föreställning som skulle uppföras för publik så 
användes premiärföreställningen som eftertest. I eftertestet blev det tydligt 
att det sceniska samarbetet, samspelet hade utvecklats sedan förtestet då 
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scenen repeterades för första gången. Det är dock svårt att avgöra i vilken 
grad forskningslektionerna hade betydelse för detta eftersom eleverna nu 
repeterat scenen flera gånger tillsammans, även efter forskningslektionerna. 
Däremot kan man föreställa sig att både lärare och elever som konsekvens 
av forskningslektionerna hade ett tydligare fokus på lärandeobjektet och mer 
medvetet arbetade med att utveckla fokusfördelningen i scenen, även i fort-
satta repetitioner.  

Lärandeobjektets beskaffenhet 
Lärandeobjektet, förmåga att samarbeta i en gemensam gestaltning har visat 
sig mer omfattande och komplext än vi från början trodde. Flera aspekter av 
lärandeobjektet har framträtt genom analysen av förtestet. Ytterligare 
aspekter har visat sig genom iscensättning av lärandeobjektet under forsk-
ningslektionerna. Forskningsobjektet, innebörden av en gestaltande förmåga 
har tagit gestalt, fått innebörd och kropp.    
 

 

Figur 7: Utveckling och specificering av innebörden i lärandeobjektet förmåga att 
samarbeta i en gemensam gestaltning. 
 
Figuren antyder en fortsättning på utvecklingen av innebörden av lärandeob-
jektet, vilket stämmer med resonemanget att fler aspekter skulle kunna visa 
sig vid genomförande av fler lektioner eller utifrån en ny elevgrupp.  
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10 Att kunna levandegöra text i en dialog 

Lärarlaget i delstudie tre ville undersöka samspel och hur det påverkar att 
kunna vara närvarande. Lärarlaget hade på liknande sätt som det första lärar-
laget uppmärksammat svårigheterna som eleverna har att gå från övning till 
en dramatisk text, här fokuserat på när eleverna ska arbeta med en dialog. 
Lärarna valde att utgå från en (förkortad) formulering ur det centrala inne-
hållet i en, för lärarna vid denna tidpunkt, ny kurs; Sceniskt karaktärsarbete: 
”Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer” 
(TEASC10) (Skolverket u.å. c). Kursen är en valbar kurs.  
 
Lärandeobjektet 
Lärandeobjektet specificerades till förmåga till sceniskt samspel i dialog. De 
elever som deltog i studien gick årskurs tre under studiens genomförande. 
Eleverna hade inte kursen i sin utbildning eftersom de läste enligt de äldre 
kursplanerna. Men motivet att välja detta lärandeobjekt hade att göra med en 
nyfikenhet på vad det innebär att kunna samspela med en annan scenisk 
karaktär. Lärarna menade att det skulle vara användbart att undersöka inför 
framtida undervisning och som ett sätt att implementera de nya kursplaner-
na. Eleverna hade i sina nuvarande kursplaner en skrivning som kunde tol-
kas som samspel. Ur ”Mål för kursen: ” Dessutom ska kursen ge eleverna 
fördjupade kunskaper i lagarbete och förmåga att se den sceniska karaktären 
i relation till andra individer.” (TEA 1208 Sceniskt karaktärsarbete) (Skol-
verket u.å. e). 
 
Innehållsanalys  
I de inledande innehållsanalyserna fick lärarna utifrån sina tidigare erfaren-
heter och kunskaper beskriva sina uppfattningar om vad det är man kan när 
man kan vara närvarande. 
 

- Att vara intresserad av den andra. Inte vara så upptagen av det egna, utan 
vad som händer emellan oss och av vad jag får. 

- Att vara här och nu. 
- Att avstå. Från att vara duktig, prestera och från att driva för hårt. 
- Att avstå från att spela före. Inte ha för bråttom. 
- Att våga. Det krävs mod att stå (agera, vara) på en scen. 
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- Att vara lyhörd och lyssnande. På riktigt, inte bara med öronen utan med 
hela kroppen, att vara öppen för det som sker. 

- Att vara avspänd. Bara göra det som krävs av mig för att genomföra min 
sceniska handling. 

 
Sammanfattningsvis handlar lärarnas första beskrivning av lärandeobjektet 
om att kunna vara i stunden. Att inte enbart vara upptagen av sig själv utan 
även kunna fokusera på den andre, medspelaren, eller snarare: på det mellan-
rum som uppstår emellan oss. Men hur kan vi undervisa om det och vilka 
aspekter består det av? Vad innebär kunnandet?  
 
Förtestet  
Förtestet bestod av en kort text, en dialog, som eleverna fick i uppgift att 
gestalta. Eftersom eleverna gick i årskurs tre hade de tidigare erfarenheter av 
att arbeta med texter, men inte med just den här texten. Eleverna blev grup-
perade två och två utifrån lärarnas förförståelse om deras nuvarande kun-
nande. De elever som beskrevs ligga på jämförbar nivå grupperades till-
sammans. Eleverna hade fått information om de två rollfigurerna och situat-
ionen, men huvudfokus i det här arbetet är samspelet, inte att analysera roll-
figurer. Det är inte i huvudsak ett textarbete, utan en övning i och undervis-
ning om samspel. Eleverna bads att memorera texten (för båda rollfigurerna) 
för att kunna gestalta texten utan manus. Lärarna valde att arbeta med en 
kort dialog ur Barbro Smeds pjäs ”Snöfrid och Jasmine”:  
 

Snöfrid Varför sa du sådär i morse? 
 
Jasmine Vadå. 
 
Snöfrid Det minns du väl. Med Boy. 
 
Jasmine Det var väl ingenting. Jag menade inget särskilt med det. 
 
Snöfrid Det var bara det att jag fick mens idag. 
 
Jasmine Förlåt så jävla mycket. 
 
Snöfrid Fattar du att du gjorde mig ledsen. Jag blev jätteledsen 
 
Jasmine Varför sa du ingenting då? 
 

Eleverna fick tid för att förbereda hur de ville gestalta texten. De fick en kort 
introduktion till vad pjäsen handlade om. Inga andra förutsättningar gavs. 
Utifrån resultatet av förtestet grupperades eleverna sedan i tre grupper om 
fyra elever, inför det fortsatta arbetet.  
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Disposition av resultaten, delstudie 3 
Nedan följer redovisning av studiens resultat i följande ordning: 
 

1. Presentation av utfallsrummet som framkommit genom den fenomenogra-
fiska analysen av förtestet. Beskrivningar av kategorierna i utfallsrummet. 

2. Utfallsrummet med aspekterna, beskrivet som skillnaderna mellan uppfatt-
ningarna i kategorierna. Beskrivningar av aspekterna. 

3. Beskrivningar av analys av forskningslektioner där ytterligare aspekter 
framkommer. 

Fenomenografisk analys: dialog ur Snöfrid och Jasmine 
Nedan beskrivs de tre kategorierna som framkommit genom den fenomeno-
grafiska analysen av förtestet. De olika uppfattningarna illustreras därefter 
med utsnitt utifrån det filmade materialet (förtestet). Skillnaderna mellan 
uttrycken avgränsar uppfattningarna och resultatet redovisas i tre kategorier. 
Samspel som: Stapplande steg, Skapa handling och Vara i situationen. 
 

Samspel som: 

 

Figur 8: Utfallsrum 3 
 
De kategorier som framkommit genom den fenomenografiska analysen be-
skriver kvalitativt skilda uppfattningar av att samspela. Kategorin Stapp-
lande steg kan beskrivas som grundläggande. Att kunna sin text innebär att 
kunna den utantill men också förstå innebörden av vad som sägs och därmed 
rollfigurernas relation till varandra, att kunna analysera och tolka texten. De 
exempel som illustrerar kategorin Stapplande steg antyder att när texten 
kräver uppmärksamhet utvecklas inte det gestaltande uttrycket eller det för-
svinner. Energin verkar gå åt till att lösa de problem som uppstår med texten, 

Vara	  i	  situationen	  	  
(fokus	  på	  oss)	  

Skapa	  handling	  	  
(fokus	  på	  min	  
handling)	  

Stapplande	  steg	  
(fokus	  på	  ord)	  
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utveckla strategier, stappla och treva för att kunna säga sin text ”rätt”. Tex-
ten behöver kropp och röst för att bli till en gestaltning. Mycket av det som 
texten berättar kan beskrivas i kroppen och med rösten. Det räcker inte att 
kunna texten och veta vad texten betyder, detta måste även uttryckas så 
publiken kan läsas av det. På så sätt skapas handlingar som ger orden form. 
Men om uttryck som exemplifierar kategorin Skapa handling dominerar kan 
följden bli att eleven fokuserar sina egna handlingar och glömmer den andre 
i samspelet. Lärarna beskriver det som att man kan hamna i att ”spela solo-
teater” trots att det är samspelet som är lärandeobjekt. Att också släppa an-
svar visar sig viktigt vilket betyder att inte driva sin egen historia för hårt. 
Men man kan heller inte släppa ansvaret så mycket att man riskerar att för-
lora kontakten med sitt eget material. En eftersträvansvärd balans mellan att 
släppa och ta ansvar. Det egna och den andres. Fokus på oss. Om däremot 
uttryck som exemplifierar uppfattningar i kategorin Vara i situationen do-
minerar så kan eleven bli så upptagen av att fokusera sin medspelare och vad 
hen får från den andre att eleven tappar sin egen kropp och energin i spelet 
minskar. Detta uppmärksammades vid de gemensamma analyserna av 
forskningslektionerna och hanterades delvis i undervisningen som följde.  
 
Läsning av de exempel som beskrivs i kategorierna: 
Precis som i de andra studierna har jag beskrivit de uttryck som gestaltas, 
utifrån varje elev. I de exempel som jag skriver fram är texten från pjäsen 
återgiven kursivt, medan det eleverna (versal, exempelvis L) uttrycker är 
beskrivet i brödtext. Rollfigurerna i pjäsen heter Jasmine och Snöfrid. 
 
 
Jasmine Men varför sa du ingenting då? L håller kvar blick och riktning i 

kropp mot A som gått ut, tills 
läraren bryter: ”Visst, tack!”. 

Samspel som Stapplande steg 
Kategorin Stapplande steg innebär att fokus är på texten och vad som ska 
sägas. Uttrycken som exemplifierar kategorin kan beskrivas som Stapplande 
steg eftersom det antyder att ta sig igenom texten, att lösa de problem som 
uppstår med texten och gå vidare. Gestaltningen uttrycks främst i att kunna 
sin text. När man tappar bort sig går energin åt till att hitta strategier för att 
ändå ta sig igenom scenen. Texten är på sätt och vis ett stöd, man vill säga 
rätt, men den kan också bli ett hinder. Om man glömmer texten behöver man 
strategier för att ta sig förbi hindret och komma vidare. Det gör lätt att den 
kroppsliga gestaltningen blir sekundär, fokus ligger på att komma ihåg och 
säga rätt text, vilket ger intryck av ett stapplande uttryck. Nedan exemplifie-
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ras uttryck kännetecknande av försök att lösa problemen med texten. Det 
innebär att försöka komma ihåg texten och om man skulle glömma eller 
tappa bort sig, improvisera eller gå vidare i handlingen för att inte bryta ge-
staltningen.  
 
  Efter sista replik sätter L upp sin 

vänstra hand på höften. Lutar huvudet 
lite åt vänster. Tystnad (de har tappat 
bort sig). A gör liten knyck med 
huvudet. L svarar med att skaka lätt på 
huvudet och sänka ögonbryn. A går ut. 
L följer henne med blick och kropp, 

när A är nästan ute, säger L: 
   
Jasmine Men varför sa du 

ingenting då? 
 

L håller kvar blick och riktning i 
kropp mot A som gått ut, tills 
läraren bryter: ”Visst, tack!”. 

 
Det man ser i exemplet ovan är att eleverna, även om de har glömt bort tex-
ten, trots allt inte bryter med att säga: ”vi har tappat bort oss” eller liknande. 
De söker en lösning på den situation som uppstår. Den ena eleven rör sig ut 
från spelplatsen. När elev A är på väg ut kommer elev L ihåg sin replik. Man 
ser även att elev L trots att elev A gått ut, är kvar i situationen tills läraren 
bryter. Uttrycket nedan lyfts in som ett otypiskt exempel i kategorin. Ut-
trycket skiljer sig från det ovan genom att här beskriver uttrycket ett sökande 
efter rätt text som strategi:  
 
Jasmine Jag menade ingenting…*    Säger texten långsamt och betonar. S 

riktar sig framåt i kroppen och 
fortsätter i snabbare tempo.  
Blinkar mycket under båda repliker-
na. 

   
Jasmine               Jag menade inget särskilt med det. A blick ned, sedan upp igen och 

börjar på fel text. 
   

Snöfrid               Fattar du inte hu… Paus, A gungar i kroppen, ny text 
 

   
Snöfrid Det var bara det att jag fick mens idag. Paus. S sänker kraftigt ögonbrynen, 

tittar ned, blinkar ett par gånger tar 
sedan ett steg mot A: 
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Jasmine Förlåt så jävla mycket.  
 

* texten ska vara: Det var väl ingenting. 
 
Här ser man hur eleven S i första raden gör en egen variant av texten, vilket 
fungerar eftersom gestaltningen inte bryts. Dessutom upprepar hen och för-
tydligar meningen. Möjligtvis blir en konsekvens av detta att elev A också 
tappar bort sig och börjar på fel text. Men A bryter inte utan gör en paus och 
börjar därefter på den rätta texten. Eleverna löser problemen, stapplar och 
trevar sig fram utan att bryta gestaltningen.  

Samspel som att Skapa handling 
Kategorin Skapa handling innebär att handlingar konstrueras och kan besk-
rivas som det som sägs mellan raderna, uttryckt i framför allt kropp och 
gester. Kategorin Skapa handling verkar, till skillnad från kategorin Stapp-
lande steg, mer fri i sitt förhållande till texten, uttrycken beskriver något mer 
än själva texten. Uttrycken fastnar inte i texten. Den kroppsliga gestaltning-
en begränsas i vissa av uttrycken i kategorin Stapplande steg. I Skapa hand-
ling används kroppsliga uttryck för att underbygga det som texten berättar, 
eller berätta något mer än det som texten säger. Det som kännetecknar de 
uttryck som ingår i kategorin verkar vara att kunna skapa, ge orden kropp. 
Orden får fysisk gestalt och understödjer det sagda. Uttrycken som ingår i 
kategorin beskriver ett skapande genom att handlingar konstrueras. Det posi-
tiva med uttrycken är att eleverna vågar pröva och undersöka sina reaktion-
er. Uttrycken skiljer sig från kategorin Stapplande steg som antyder ett mer 
statiskt uttryck. Ett exempel: 
 
Jasmine Vadå. M svarar lojt, därefter kort paus. E 

tittar först på M, sedan ned i golvet, 
därefter tillbaka på M. E tar upp 
händerna och börjar pilla med dem 
framför magen. M tittar samtidigt 
först på E, sedan, ned i golvet vänder 
huvudet framåt nedåt.  
 

   

Snöfrid Det minns du väl. Med Boy.  
 
I utsnittet beskrivs hur eleven E börjar pilla med sina händer framför magen. 
Handlingen berättar något mer, uttrycket läggs till och konstruerar mer in-
formation om förhållandet mellan de två rollfigurerna. Nedan följer ett oty-
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piskt exempel som ingår i kategorin Skapa handling. Uttrycket illustrerar hur 
reaktionen kommer före det som sägs: 
 
 
Snöfrid Varför sa du sådär i morse? Se gör knyck med ögonbrynet innan 

Sa har talat klart. 
 
Se tittar på Sa, gör en knyck i nacken 
samtidigt som hon säger: 

   

Jasmine Vadå  
 
Uttrycket exemplifierar hur reaktionen (knyck med ögonbrynet) kommer 
innan det som sägs, antagligen för texten är så känd för eleven. Reaktionen 
kommer inte som ett svar på det som sägs utan som en (för) tidig reaktion 
eftersom eleven vet vad som ska sägas. 

Samspel som att Vara i situationen 
Kategorin Vara i situationen står här för en öppenhet inför det som sker i 
stunden, i situationen. Skillnaden till de övriga två kategorierna antyder att 
eleven inte främst är fokuserad på vad hen själv ska säga eller göra utan 
istället är intresserad av vad hen får av den andre och hur hen kan använda 
sig av det. Uttrycken kan beskrivas som att vara i stunden, att ta vara på det 
som uppstår i situationen. Uttryck som ingår i kategorin kännetecknas av 
exempel på närvaro genom att kunna vara lyhörd för det som sker här och 
nu, utan att konstruera vad man ska göra och/eller följa en strategi. Att 
kunna lita på att det som händer i stunden, i den här situationen är gott nog. 
 
  Se tittar mot skärmen, kliar sin näsa och åter-

tar sedan samma position, svag rörelse höger 
fot. Lyfter blick en gång, därefter åter i golv. 
Sa kommer in, tvekan i steg (rytm), håller 
händer i T-shirt kant. Blick från Se. Se tittar 
tillbaka i golvet, höger fot rör sig som tidigare 
samt vickningar på tår. Sa stannar upp, hänger 
kvar i steget, tar halvt steg fram, tvekan. Se-
dan går Sa två små steg bak, lyfter upp hakan 
och gör en min främst med munnen innan hon 
säger: 

 
   
Snöfrid Varför sa du sådär i morse?  
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I exemplet beskrivs hur elev Sa kommer in på spelplatsen och lyssnar med 
hela kroppen. Det förefaller som att reaktionerna som uppstår visar tecken 
på att vara förankrade i kroppen och blir rytmiska på ett naturligt vis. Att 
känna in, att lyssna med hela kroppen, vad är det? Att våga vänta är, enligt 
lärarna, en förutsättning för att detta lyssnande ska kunna uppstå. Det lärarna 
beskriver som att man lyssnar med hela kroppen, framstår som att man låter 
hela kroppen vara med i lyssnandet, och att reaktionerna då kommer inifrån 
elevens kropp till skillnad från att vara konstruerade. I nästa utsnitt ser man 
exempel på hur eleverna väntar in varandra. De tar sig tid med pauser och 
uttryck som utvecklas mellan replikerna på ett dynamiskt och rytmiskt vis.  
 

Jasmine   Det var väl ingenting. Jag menade 
inget särskilt med det. 

M tittar på E. M slår kort ned 
blicken, därefter upp igen. Under 
”Jag mena inget särskilt…” 
rycker M på höger axel. Sedan 
blickar hon ned igen. E tittar på 
M under hela repliken, slår ned 
blicken efter sista meningen. 
Paus. E vänder sig bort från M, 
lyfter blicken utåt. Även M 
lyfter blicken, riktar blicken åt 
andra hållet samtidigt som E 
säger: 
 

   
Snöfrid Det var bara det att jag fick 

mens i dag. 
E riktar utåt första delen av 
replik. Paus efter ”jag”, vänder 
mot M och fortsätter repliken 
”fick mens i dag”. Samtidigt 
riktar M blicken utåt under 
repliken, därefter blick fram och 
sedan mot E. M säger med 
eftertryck: 
 
 

   
Jasmine 
 

Förlåt så jävla mycket. M flackar med blicken upp och 
ned samtidigt som hon säger 
repliken. E tittar på M under 
första delen av repliken. E 
vänder sig sedan bort från M. E 
vänder sig därefter mot M och 
tar långsamt ned händerna. 
Längre paus där M tittar bort 
från E. E tittar ned i golv, tve-
kan, tittar sedan upp mot M, 
närmar sig M, säger: 
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Snöfrid Fattar du att du gjorde mig 

ledsen. Jag blev jätteledsen 
 

 
Eleverna flyttar dessutom uppmärksamheten till den andre i och med att de 
lyssnar in varandra och vågar vänta. De får näring av varandra som leder till 
spontana (inte konstruerade eller uttänkta) reaktioner. Lärarna kommenterar 
detta vid den gemensamma analysen: 
 

Lärare 2: Jag tror att man måste… kunna lyssna, förflytta energin. 
Lärare 1: Ja. 
Lärare 2: Alltså… och verkligen hämta upp det du får av den andra. 
 
(Läraranalys av förtest, Lärare 1,2 och I/audio 2011-10-19, 46:37, del 3) 
 

Att lyssna verkar vara en förutsättning för att kunna använda det som den 
andre ger och låta reaktionen uppstå i situationen. Att kunna lyssna med hela 
kroppen. 
 
Aspekter av lärandeobjektet 
Genom att analysera skillnaderna mellan uppfattningarna i kategorierna 
framkommer olika aspekter av lärandeobjektet. 
 

Samspel som: 

 

 

 

Figur 9: Utfallsrum 3 med aspekter 

Vara	  i	  	  	  
situationen	  	  

	  

• Våga	  vara	  med	  dig	  

Skapa	  	  
handling	  	  

	  

• Våga	  vara	  i	  sig	  
själv	  och	  i	  rummet	  

Stapplande	  	  
steg	  
	  	  

• Förstå	  text	  
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⊕ Förstå text Att kunna memorera, analysera och tolka en text 
Arbete med en skriven text innebär att kunna komma ihåg en text som inte 
enbart ska reciteras utan dessutom gestaltas. Det finns svårigheter kopplat 
till arbetet med att lära sig en text och varierande sätt fungerar naturligtvis 
olika för olika elever. En svårighet kan bestå i att om eleven lägger det mesta 
av sin energi på att försöka komma ihåg vad hen ska säga så försvinner ge-
staltningen. Det krävs en förståelse för vad det är texten berättar (om min 
egen och den andres rollfigur) samt elevens analys och tolkning av texten.57 
Viktigt att poängtera är att det finns olika metoder för att lära sig text, för 
vissa elever verkar det fungera att först arbeta med en gestaltning av texten, 
tillsammans med andra uppe på golvet. Andra elever behöver sitta hemma 
och traggla, kanske visualisera i sitt inre vad som händer i gestaltningen 
kopplat till texten. Åter andra elever kan ha nytta av det som kallas djupläs-
ning, att långsamt i grupp läsa eller recitera texten, sittandes, liggandes eller 
gåendes utan att gestalta. Lärarna poängterade att det kan finnas en risk att 
fastna i analyser, tolkningar och memorering av text innan man börjar ge-
stalta tillsammans. Mycket av det analyserande och tolkande arbetet sker 
gemensamt i arbetet på golvet. Här förutsatte vi att eleverna hade en viss 
förförståelse för och förkunskap om detta. Eleverna gick sitt tredje år och 
hade lärt sig tekniker och metoder för att lära in text. De fick tid för att för-
bereda texten gemensamt två och två. Men det som visade sig som en aspekt 
i förtestet var att trots sina förmodade förkunskaper så fick vissa elevgrupper 
problem med inlärningen av texten. 
 
⊕ Våga vara Att kunna möta sig själv i rummet och med dig 
Jag redovisar aspekterna våga vara i sig själv, i rummet och tillsammans 
med dig samlat även om de i utfallsrummet är separerade. Som man ser ne-
dan i lärarnas analys verkar det finnas en kvalitativ skillnad. Det var även så 
aspekterna hanterades under de kommande forskningslektionerna. Våga 
vara innebär att våga vara i sin kropp, i rummet och i mötet tillsammans 
med dig. Det vill säga att våga ta plats i rummet, och våga ta in det som sker 
i mötet med rummet och med den andre. Dessutom, att inte ha för bråttom 
utan vänta in varandra och (i det här arbetet) inte lägga på uttryck som tar 
fokus från uppgiften, att undersöka samspelet. Att vara i en gestaltande situ-
ation kan naturligtvis upplevas som onaturligt, man är blottad eftersom man 
har andras blickar på sig när man gestaltar. Det kan leda till viljan att 
”snabbt få det överstökat” såsom en av eleverna uttrycker det: att koncentrat-
ionen ligger på ”att man ska gå ut sen” (redovisas senare, forskningslektion 

                                                        
57	  I	  det	  här	  arbetet	  var	  inte	  huvudsaken	  hur	  texten	  kunde	  läras	  in	  eller	  analyseras	  utan	  
samspelet	  fokuserades,	  varför	  eleverna	  helt	  enkelt	  ombads	  att	  självständigt	  arbeta	  med	  
gestaltningen	  och	  memoreringen	  av	  texten.	  
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2). En sådan drivkraft minimerar möjligheterna att utveckla samspelet varför 
det i detta arbete visade sig viktigt att våga vänta, lyssna och ta tid till att 
möta sig själv, rummet och sin medspelare. Detta är naturligtvis ett långsik-
tigt övande, man löser det inte på tre forskningslektioner, men man får ge-
nom analyserna en tydligare bild av vilka aspekter som bidrar till samspelet. 
Den gemensamma analysen av förtestet förtydligar vad lärarna menar med 
”att våga” och ”att mötas”: 

Lärare 1: Ja då är det väl det vi ska jobba med att, ja dels att våga, att du har 
rätt att vara här men också att faktiskt mötas eftersom de inte gör det. 
Lärare 1: Att vara i rummet och få vara med den andra… 
Pernilla: Och hur ska du lära dem det X (lärarens namn)? 
(---) 
Lärare 1: Intuitivt känner jag att man ska börja med starten. Där skulle man 
kunna börja med bara starten, att bara komma in och få kontakt, utan att säga 
ett ord. Börja där och sen se om man kan hitta någonting i det och om de 
eventuellt hittar varandra att man kan gå vidare men det är ett slags steg för 
steg process… 
Pernilla: Men kan vi inte formulera de stegen? 
 (---) 
Lärare 1: De här stegen… steg ett: Att vara i sig själv, om jag står bakom scen 
och inte har gått in så handlar det först och främst om att vara i mig själv. Och 
nästa steg är ju att jag får vara här, att jag har rätt att vara på scenen och som 
du säger att man landar i rummet. 
Lärare 2: Landa i rummet kan man göra bakom skärmen också. 
Lärare 1: Ja, det kan man göra. Och sen är det att landa i dig. Sen är det bara 
att göra, sen är det klart (skratt). 
(Analys av förtest och identifiering av kritiska aspekter 2011-11-05) 

 
Exemplet ovan illustrerar att det är ovant för läraren att tänka så stegvis 
kring undervisningen, eftersom det inte går att hitta nyckeln till samspelet 
under en forskningslektion, det krävs mycket träning och övande under en 
längre tid. Men vinsten med att titta specifikt och i detalj på innebörden av 
samspelet blir att lärarlaget gemensamt kan försöka identifiera en stegvis 
utveckling (progression). 

Forskningslektioner med lektionsanalyser 
Under learning study cykeln framkom ytterligare aspekter av lärandeobjek-
tet, förmåga till sceniskt samspel i dialog, vilka formuleras i den kommande 
beskrivningen av forskningslektionerna. Aspekterna markeras med ⊕. 
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Att möta dig – Forskningslektion 1 
Under forskningslektionerna arbetade en lärare med ett par elever uppe på 
golvet, med samma scen som i förtestet, medan det andra elevparet tittade 
på. Efter halva lektionstiden byttes de om. Det var svårt att lägga upp en 
detaljerad planering av lektionen eftersom läraren behövde kunna arbeta 
spontant med det som uppstod i situationen, i arbetet med texterna. Men till 
skillnad från hur man normalt skulle arbetat med en dramatisk text fokusera-
des ett bestämt lärandeobjekt. Utifrån analysen av förtesten valde lärarna att 
fokusera aspekten Våga vara, vilken hanterades lite olika beroende på nuva-
rande kunnandenivå i grupperna. Planeringen av lektionerna blev mer fri än i 
de föregående delstudierna. Variationsteorin användes som hjälp i plane-
ringen där framförallt variationsmönstren separation och kontrast utnyttja-
des. Texten var det som konstanthölls i undervisningen. Lärarens instrukt-
ioner, utifrån nya förutsättningar under lektionen, var det som varierades och 
kontrasterades. Lärarlaget grovplanerade forskningslektion 1 tillsammans: 
 

• Prata om vad vi ska arbeta med under lektionen, eventuellt lyfta och klar-
göra några begrepp. 

• Titta på förtesten och låta eleverna identifiera exempel på när det fungerar i 
kontrast till när eleverna börjar konstruera, eller ”krångla.”58 

• Arbeta gestaltande i par (uppgift att "vara så ren som möjligt" och lyssna på 
den andre och varken ”lägga till” eller ”krångla”). Läraren stoppar, förtyd-
ligar och arbetar med variationer av vänta (exempelvis vänta med att 
komma in på scenen eller innan du svarar på det som sägs). 

• Eventuellt byta roller.  
 

Planen att byta roller var en möjlighet att använda variationsmönstret gene-
ralisera. Efter många omtagningar av samma scen ville lärarna pröva om det 
man hittat vad gällde samspel utifrån en rollfigur kunde tas med vid byte till 
en annan rollfigur. Dialogen är kort och eleverna hade fått instruktioner om 
                                                        
58 En av lärarna benämner det som att ”krångla”, det vill säga att inte lyssna på den andre som 
väg till samspel utan lägga på uttryck och själv styra samspelet. Här är det viktigt att återigen 
påminna om att det som undersöks inte är ett eftersträvansvärt gestaltande som skulle visas 
upp eller användas sceniskt. Det som undersöks är vad samspel kan innebära och hur man kan 
bli klokare på att kunna formulera sig och undervisa kring det i framtiden. Aspekter av en 
gestaltande förmåga, samspel, specificeras i syfte att dissekera innebörden av lärandeobjektet, 
utifrån olika variationsmönster. Intentionen är att inte ta lärandeobjektet för givet. Om man 
tänker bort den kontexten kan det verka problematiskt hur lärare exempelvis ber eleverna att 
”inte lägga på” och inte ”krångla”. Det kan omedelbart verka nedbrytande istället för uppbyg-
gande. Om man istället tänker på det som att dissekera lärandeobjektet och att orden används 
i en specifik kontext kan man se det som ett forskande och undersökande arbete som elever 
och lärare genomför tillsammans. Vitsen med variationsteorin är att hjälpa eleverna att erfara 
urskiljning av lärandeobjektets kritiska aspekter genom variation. 
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att de skulle kunna gestalta båda rollerna. Vid det här laget hade eleverna 
arbetat med scenerna så många gånger att de lätt kunde skifta text och rollfi-
gur. 
 
Under planeringen av lektion 1 bestämde lärarlaget att fokusera på att vänta 
(som del av aspekten Våga vara) i undervisningen. Även om eleverna som 
ingick i den första grupperingen av förtesten delvis visat förmåga att kunna 
samspela, ville lärarna än grundligare undersöka om man kunde komma åt 
samspelet genom att ta ännu längre tid på sig i scenerna, att våga vänta som 
det formulerades vid den gemensamma analysen av förtestet. Det bestämdes 
även att låta eleverna se de genomförda förtesten i syfte att kunna förtydliga 
vad lärarna ville komma åt under forskningslektionen. Syftet var att i det 
filmade materialet jämföra tillfällen när samspel uppstår med tillfällen där 
det saknas (som del av variationsmönstren separation och kontrast). I under-
visningen ombads eleverna själva identifiera tillfällen då de kunde urskilja 
samspel kontra icke-samspel. Det var alltså inte lärarna som identifierade 
samspel kontra icke-samspel i filmklippen utan eleverna fick i uppgift att 
själva försöka se vad som hände i förtestet. Det visade sig att elever och 
lärare ofta hade samma bild av när samspel uppstår kontra när något annat 
konstrueras. Ett tydligt exempel är när en elev, efter att ha tittat igenom hela 
förtestet (cirka två minuter), identifierar icke-samspel: 

Lärare: E.? 
Elev: Ehh,  
Lärare: Bara koncentrera dig på det som vi söker nu, alltså det här med att 
försöka vara så ren som möjligt och att inte lägga till något som inte behövs. 
Sen förstår jag ju att ni bara (aha- ljud och gest att något är skrämmande med 
syftning till att se sig själv på film) första gången som man ser sig själv, att det 
är skitäckligt. 
Elev: Men jag började ju liksom så här (visar ”pill med fingrar”). 
Lärare: Ja, precis. 
Elev: Men det är mer för att, men det blev liksom den här lite nervösa… Men 
jag hade ju inte behövt göra det. 
Lärare: Nej. Vad kom den ur? Tror du? 
Elev: Vad sa du? 
Lärare: Vad det nåt som du la till kan du känna eller var det nåt som kom? 
Elev: Ja, men alltså det var mer såhära, jamen shit, nu är jag nervös, jag vet 
inte riktigt, alltså inte E. (sitt eget namn) är nervös utan Snöfrid (namnet på 
rollfiguren). 
Lärare: Precis, precis. 
(Lektion 1, lärare 1 samt elev E, video Ö 2011-10-25 B) 

 
 



167 

Ytterligare en variation utifrån variationsmönstret kontrast prövades under 
lektionen. Efter ett antal omtagningar av scenen med instruktionerna ”att 
vänta och lyssna på den andre” uppmärksammade läraren att eleverna tap-
pade tempo, vilket var naturligt utifrån instruktionerna. Under arbetet med 
grupp 2 introducerade läraren två koppar, för att gestalta att den ena rollfigu-
ren hämtat två koppar the. Detta för att behålla tempo och ha en aktivitet att 
arbeta med under scenen. Genom att be eleverna öka tempot utifrån variat-
ionsmönstret kontrast undersöktes om det går att behålla samspelet utan att 
tappa energin i spelet. Ytterligare en aspekt av samspel visade sig, medve-
tenhet om tempo, temporalitet.  
 
⊕ Temporalitet Att kunna hålla energi och driv i berättelsen 
Det blev tydligt under forskningslektion 1 att det behövs en balansgång mel-
lan att våga vänta och inte tappa drivet i gestaltningen, här beskrivet som 
temporalitet. Men för att kunna identifiera vad samspel handlar om verkade 
det som om det hjälpte eleverna att först sänka tempo och i detalj undersöka 
vad samspel kan vara. Alltså att separera för att sedan kontrastera med att 
öka tempot.  
 
Nedan elevernas egna reflektioner i slutet av lektion 1: 

Läraren: Vad är det nu då vi håller på med, och vad är det vi ska öva oss på hela 
tiden, vad har ni upptäckt? 
Elevsvar: 

- Ta in varandra. 
- Lyssna på varandra. 
- Försöka vara närvarande. 

Lärare: Hur gör man det då? 
Elevsvar: 

- Man lyssnar ordentligt på vad det är den andre säger och inte tänker på 
annat. 

- Inte före den liksom. 
- Och inte bara tänker på sig själv och vad ska jag göra nu utan så här vad 

gör den personen, ja men minsta lilla grej som den personen gör gör ju 
skillnad om den lyfter lite lite på ögonbrynet eller vad det än är. Det gör 
ju väldigt stor skillnad och man kan ju ta in det om man inte tänker på 
sig själv. 

 
I de elevsvar som är understrukna ser man exempel på hur eleverna exempli-
fierar aspekten, Våga vara vilket innefattar att inte tänka på sig själv utan 
fokusera den andre. Men dessutom att inte vara före den andre, utan att vänta 
in varandra, inte ha bråttom. Samtalet och reflektionerna fortsätter: 
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Lärare: Är det svårt att inte tänka på sig själv? 
Elevsvar: 

- Relativt. 
- I vissa lägen. 
-  (ohörbart) 
- Men det är också lättare om den personen inte tänker på sig själv, för 

om den personen tänker på sig själv då får man ju ingenting från den… 
- (ohörbart) 
- Det blir svårare, då åker man ju liksom ifrån varandra, i samspelet. 

(Lektion 1, lärare 1 samt elever, video Ö 2011-10-25 B: 56:30) 
 
Som eleverna uttrycker det här ovan så fungerar inte samspelet om enbart 
den ena eleven fokuserar den andra. Det kritiska innefattar även att den 
andre måste rikta uppmärksamheten, båda måste kunna mötas utan att kon-
struera och lägga till saker som förhindrar eller står i vägen för mötet, för att 
samspelet ska kunna utvecklas och närvaro skapas. 

Att möta sig själv och rummet – Forskningslektion 2 
Forskningslektion 2 planerades med erfarenhet från lektion 1 och utifrån 
aspekten, Våga vara som identifierades i denna elevgruppens förtest. Här 
var det främst att möta sig själv och rummet, som ansågs nödvändigt för att 
därefter eventuellt kunna arbeta med att våga möta dig som under lektion 1. 
De svårigheter som identifierades i samband med förtestet handlar om att 
just denna elevgrupp hade bråttom att ta sig igenom scenen, men det var inte 
samma problem som i elevgruppen under lektion 1. Det som här identifiera-
des som svårigheter beskrevs av lärarna som att inte Våga vara i sin kropp, i 
rummet eller tillsammans med den andre. Fokus låg på att ta sig igenom 
texten så fort som möjligt för att bli klar och kunna gå ut från spelplatsen. 
Detta illustreras med en episod från forskningslektion 2:  

Lärare: Hur känns det att stå här? 
Elev: OK. 
Lärare: Ok. Ja. är det Ok hela vägen? 
Elev: Ja. 
Lärare: Hela vägen? Var… kan du minnas var din koncentration ligger nå-
gonstans? 
Elev: Det är väl när jag ska gå ut sen. 
Lärare: Ja, det är det du tänker på? 
Elev: Ja. 
Lärare: … när du ska gå? 
Elev: Ja. 
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Eleven är fokuserad på när hen ska gå ut från scenen, vilket leder till att 
fokus inte är på scenen utan efter scenen. Här visar sig ytterligare en aspekt 
av samspel: bodyfulness, att kunna vara här och nu, i det som sker i ögon-
blicket.  
 
⊕ Bodyfulness Att kunna vara här och nu. 
Till skillnad från mindfulness så måste hela kroppen (inte bara mind, sinnet, 
tanken eller intellektet) vara involverad i ett gestaltande, i ett här och nu. 
Genom benämningen bodyfulness poängteras att hela kroppen (också mind) 
är viktig för samspelet och gestaltningen. Utan kropp, ingen gestaltning. Om 
tanken är fokuserad på vad som händer efter scenen så uppstår ingen gestalt-
ning i kroppen och definitivt inte något samspel. 
 
Under denna lektion visades inget filmat material av förtesten utan lärarna 
planerade att försöka arbeta stegvis med att undersöka samspelet. Efter att 
första elevgruppen fått göra ett genomdrag av scenen i början på lektionen 
ger läraren instruktionerna att undersöka enbart hur de startar scenen, att ta 
ned tempot ”och vänta A (elevens namn) tills du känner dig helt i dig själv 
och i rummet och i situationen” (2011-11-15, film, lektion 2:05:14).  
 
Eleverna börjar scenen i ett lugnare tempo. Läraren bryter scenen innan ele-
verna har börjat med replikerna: 

Lärare: Jättebra, kände du någon skillnad där? 
Elev 1: Ja. 
Lärare: Vad händer? När du inte har så bråttom. 
Elev 1: Det blir tydligare.               
Lärare: Det blir tydligare. 
Elev 1: Ja. 
Lärare: Ja. 
Lärare: Känn att det är lugnt, det är lugnt, du får vara här. Du ska vara här du 
ska inte vara någon annanstans, just nu. 

 
Läraren arbetar med eleverna och scenen ett par gånger med nya förutsätt-
ningar. En variation som prövas är att en av eleverna sitter på en stol och 
läser en bok i början på scenen. Det leder till att eleven som kommer in i 
scenrummet kan ta det lugnare och undersöka starten av scenen. Efter den 
tredje versionen bryter läraren: 

Lärare: Jättebra start. Nu kommer nästa steg, och det är att våga mötas. Och 
då gör vi så att vi utmanar er, att du kommer in A (elevens namn), stoppar, 
väntar. 
Elev 1: Ok. 
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Lärare: Och du bär ju på en fråga. 
Elev 1: Mmm. 
Lärare: Som kanske inte är helt enkel att ställa, så den tvekan kan du ta med 
dig in i mötet.  
Elev 1: Ja, ok. 
Lärare: Så utmana varandra i det hära att ta det lite lugnt, så att ni verkligen 
känner att ni möts. Så det gör inget nu om ni gör replikskiftet nu långsamt, 
överdrivet långsamt (variation, min anmärkning). Det behöver inte ens kän-
nas naturligt. 
Elev 2 på stol: Ok. 

 
Efter femte versionen av scenen bryter läraren: 

Lärare: Bra! (till elev 1) Kände du skillnaden? 
Elev 1: Ja. 
Lärare: (imiterar trumpetljud för seger).  

 
Genom att arbeta med olika dimensioner av variation i gestaltningen, som att 
fokusera enbart starten, ta det långsamt samt att förstå vad det som jag sä-
ger egentligen betyder, verkar det som att lärandeobjektet har blivit ”tydli-
gare” för eleven. Vad innebär det att det har blivit tydligare? Det kan tolkas 
som att flera aspekter av lärandeobjektet har urskilts. I det här fallet genom: 

Att fokusera starten. Ta tid och känna in vilket rum man är i eller ska gå in i 
(exempel på Bodyfulness). 
Att vara uppmärksam både på vad man själv gör och vad den andre gör och 
dessutom hinna lyssna på det som sägs (exempel på Temporalitet, Förstå text 
och Bodyfulness).  

 
På så sätt verkar lärandeobjektet bli lättare att greppa och förstå för eleverna. 
De variationer som används i undervisningen hjälper till att synliggöra inne-
börden av lärandeobjektet. Det som skiljer forskningslektionen från övrig 
undervisning är att lärarlaget här försöker systematisera hur variationerna 
kan användas på ett medvetet sätt.  

Att avstå – Forskningslektion 3 
Forskningslektion 3 skiljer sig från de andra två genom att nya elevkonstel-
lationer skapas på grund av sjukdom i elevgruppen. Samma aspekt, Våga 
vara, undersöktes och de tre steg som identifierats i samband med analysen 
av förtestet användes. Däremot ville lärarna ta reda på om det gick att ut-
veckla undervisningen genom att fokusera något annat än att våga vänta. 
Det vi kunde se i de gemensamma analyserna av forskningslektion 2 var, 
som tidigare påpekats, att det finns en risk att eleverna tappar energi om man 
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enbart fokuserar på våga vänta. Fanns det något annat sätt att undervisa på 
som ledde till samspel utan att tappa energin i kroppen? Det kritiska som 
framkom under lektion 2 var att hitta balans mellan att våga vänta och driva 
på, att inte tappa energi i scenen. Detta benämns som öppenhet.  
 
⊕ Öppenhet Att kunna vara avspänd och uppmärksam samtidigt 
Lärargruppen beslöt undersöka begreppet avstå som ett sätt att komma åt 
”krånglet”, konstruerandet (se not 58) men dessutom lägga in fysiska aktivi-
teter för att inte tappa energi och i syfte att utveckla öppenheten. Att avstå 
kan omedelbart verka kontraproduktivt i ett gestaltningsarbete. Man vill väl 
inte att eleverna ska avstå från gestaltning? Men det som lärarna försöker 
undersöka handlar om hur fokus kan förflyttas från det egna drivet och kon-
struerandet. Det vill säga från fokus främst på mig själv till att också ta in 
den andra som del av gestaltningen, att öppna upp för den andre. Om elever-
na avstår från vissa delar av sin gestaltning som är framträdande (som att de 
”krånglar” eller driver tempot för hårt) så antas lärandeobjektet framträda 
tydligare för eleven. Fler aspekter urskiljs. Alltså hur kan det som verkar 
kritiskt, att både vara fokuserad (men avspänd) på sig själv och på den 
andre, det vill säga att vara öppen urskiljas? Det som beskrivs som avstå 
fick lite olika innebörder i de olika grupperna som ingick i forskningslektion 
3 utifrån analyserna av förtesten:  
 
I grupp 1: Avstå i den här gruppen handlar framför allt om att avstå från att 
”krångla” (konstruera) i sig själv. Konstruerandet blir en begränsning eller 
hinder för mötet och samspelet med den andre. Variationer som vi diskute-
rade i planeringen som möjliga att använda var: 
 

- Stolarna (som ett sätt att bli trygg/landa/bottna i sig själv). 
- Lyssna (Läraren sa: ”som du lyssnar på mig nu”, att ta hjälp av när 

eleven lyssnar till instruktionerna och göra uppmärksam på hur det 
lyssnandet gestaltar sig). 

 
Under lektionen användes variationsmönstret kontrast. Först prövades det att 
säga texten ståendes mittemot varandra, därefter kontrasterna:  

En elev kommer in med två koppar, bjuder den andre på en kopp att dricka. 
Eleverna sitter på varsin stol och lyssnar på vad den andre säger. 
Eleverna byter roller.  
Eleverna hjälps åt att ställa i ordning ett imaginärt klassrum, ställer ut stolar i 
rummet som en fysisk handling. 
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I grupp 2: Avstå i den här gruppen handlar framför allt om att avstå från att 
driva på (ha för bråttom) i mötet. Drivet blir en begränsning eller hinder för 
att låta den andre mötas och samspela. Variationer som vi diskuterade som 
möjliga att använda var: 
 

- En fysisk aktivitet som uppmuntrar samarbete/samspel i situationen 
(stapla stolar, vika tyg, fläta hår kom upp som förslag). 

- Boken (som ett sätt att bottna i mig själv innan jag tar in den andre, 
att inte driva på så hårt). 
 

I undervisningen användes enbart boken som variation vilket kan förklaras 
med att det blev en annan elevkonstellation på forskningslektionen än den 
som var planerad för. Inga nya aspekter av lärandeobjektet visade sig under 
forskningslektion 3. Arbetet inriktades främst på hur vi kunde variera under-
visningen utifrån aspekten Våga vara i syfte att utveckla öppenhet, utan att 
hamna i en alltför passiv gestaltning. Att kunna lyssna på den andre (med 
hela kroppen) utan att samtidigt tappa energin i kroppen.  
 
Utvecklad förmåga påtagligt i eftertest 
Samma dialog som använts i förtestet och under lektionerna användes i ef-
tertestet. Eftertestet genomfördes en tid efter undervisningen. För vissa ele-
ver som ingick i den första gruppen efter några månader, i den sista gruppen 
efter några veckor. Eftertestet visar tydligt en utvecklad gestaltande förmåga 
vad gäller förmåga till sceniskt samspel i dialog. Eleverna tar längre tid på 
sig, de har inte bråttom och rusar inte förbi varandra som vissa av grupperna 
gjorde i förtestet. Detta blir synligt i det filmade materialet men kan även 
mätas kvantitativt. Scenerna är helt enkelt längre i tid, vilket förstås inte är 
det viktigaste. En klart synbar utveckling av förmågan att samspela är identi-
fierbar. Eleverna har naturligtvis fortsatt arbeta med sin gestaltande förmåga 
i andra övningar och uppgifter under tiden mellan för- och eftertest, men de 
har inte arbetat så specifikt med innebörden av lärandeobjektet. 

Lärandeobjektets beskaffenhet 
Lärandeobjektet, förmåga till sceniskt samspel i dialog har visat sig mer 
omfattande och komplext än vi från början trodde. Flera aspekter av läran-
deobjektet har framträtt genom analysen av förtestet. Ytterligare aspekter har 
visat sig genom iscensättning av lärandeobjektet under forskningslektioner-
na. Forskningsobjektet, innebörden av en gestaltande förmåga har tagit ge-
stalt, fått innebörd och kropp.    
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Figur 10: Utveckling och specificering av innebörden i lärandeobjektet förmåga till 
sceniskt samspel i dialog.  
 
Figuren antyder en fortsättning på utvecklingen av innebörden av lärandeob-
jektet, vilket stämmer med resonemanget att fler aspekter skulle kunna visa 
sig vid genomförande av fler lektioner eller utifrån en ny elevgrupp.  
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11 Samspel genom att bejaka i en 
improvisation 

Den nya lärargruppen hade precis startat upp ett block med improvisations-
teknik. Utifrån tidigare erfarenhet formulerade lärarna problemet. Elever 
som är oerfarna att improvisera har en tendens att hamna i försvarsposition, 
vilket leder till att istället för att bejaka förslag och idéer som kommer från 
medspelaren så blockerar eleven. Det kan visa sig genom att eleven inte 
följer med i ett förslag som kommer från medspelaren. Blockeringen gör att 
improvisationen stannar upp, berättelsen kommer helt enkelt inte vidare. 
Lärargruppen arbetade med förstaårselever, totalt 30 elever fördelade på två 
grupper.  
 
Lärandeobjektet 
Lärarna beslutade att de ville arbeta med skillnaden mellan bejaka och 
blockera och lärandeobjektet har specificerats till förmåga att bejaka 
varandra i en gemensam gestaltning.  
 
Innehållsanalys  
I den inledande innehållsanalysen fick lärarna, utifrån sin förförståelse och 
sina tidigare erfarenheter och kunskaper skriva ned samt beskriva vad det är 
man kan när man kan bejaka. Här framkom lärarnas uppfattningar om lä-
randeobjektet utifrån tidigare erfarenheter som: 
 

- Att se/uppfatta länken mellan nu och sedan. Det som händer nu i 
improvisationen och hur den kan utvecklas. 

- Att lyssna öppet. Ta in den andre, nollställa sig, vara lyhörd. 
- Fantasi. Använda sin fantasiförmåga. 
- Att ta in en ny impuls i en fiktiv värld. Etablera plattform och hitta 

vägar vidare, stärka den andre. 
- Att ge en ny impuls. Att göra den fiktiva världen mer komplex. 
- Att se nya möjligheter. Nya vändningar, vilja att föra vidare. 
- Tillit. Kasta sig ut i arbetet, utan att veta vart det leder men ändå lita 

på det. 
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Sammanfattningsvis så handlar lärarnas första beskrivning av lärandeobjek-
tet om att kunna vara i stunden, i det som händer här och nu, men också 
kunna ha fokus på hur man gemensamt kan utveckla berättelsen. 
 
Förtest  
Efter lärarnas innehållsliga analys av lärandeobjektet planerade lärargruppen 
ett förtest. Förtestet kallade vi för ”Stolen.” Det är en improvisationsövning 
som innebär att en elev sitter på en stol i övningsrummet. Eleven bestämmer 
inte vem eller var hen är utan förhåller sig öppen. En andra elev kommer in 
på spelplatsen med ett förslag exempelvis ”Titta här kusin vilken fin häst jag 
har” (och gestaltar då hur hen leder in en häst) samt kommer med förslag till 
handling ”Vill du hjälpa mig att rykta den?” Alltså etableras situation och 
relation. Därefter utvecklas improvisationen (förhoppningsvis) gemensamt. 
Övningen avslutas efter ett par minuter genom att läraren säger ”tack”. Då 
lämnar den elev spelplatsen som började med att sitta på stolen, den elev 
som kom in sätter sig på stolen och en ny elev kommer in med ett nytt för-
slag.  
 
Disposition av resultaten, studie 4 
Nedan följer redovisning av studiens resultat i följande ordning: 
 

1. Presentation av utfallsrummet som framkommit genom den fenomenogra-
fiska analysen av förtestet. Beskrivningar av kategorierna i utfallsrummet. 

2. Utfallsrummet med aspekterna, beskrivet som skillnaderna mellan uppfatt-
ningarna i kategorierna. Beskrivningar av aspekterna. 

3. Beskrivningar av analys av forskningslektioner där ytterligare aspekter 
framkommer. 

Fenomenografisk analys: improvisationsövning; Stolen 
Nedan beskrivs de tre kategorierna som framkommit genom den fenomeno-
grafiska analysen av förtestet. De olika uppfattningarna illustreras därefter 
med utsnitt utifrån det filmade materialet (förtestet). Skillnaderna mellan 
uttrycken avgränsar uppfattningarna och resultatet redovisas i tre kategorier. 
Bejaka som: Driv, Dubbelhet och Växelverkan.  
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Bejaka som: 

 

Figur 11: Utfallsrum 4 
 
De uppfattningar som framkommit genom den fenomenografiska analysen 
beskriver kvalitativt skilda uppfattningar av att gestalta samspel. Min tolk-
ning är att uppfattningarna i kategorin Driv är grundläggande för de andra 
kategorierna. Att börja i sig själv, vem är jag och var är jag kan vara en rela-
tivt naturlig startpunkt för gestaltningen. I kategorin Dubbelhet riktas också 
fokus på vad den andre försöker berätta. Att som i tredje kategorin, Växel-
verkan, kunna förhålla sig till en gemensam berättelse kräver träning, en 
balans i att inte alltför snabbt bestämma vem man är och vad man vill berätta 
utan också känna in och förhålla sig till den andre. Dessutom förhålla sig till 
hur vi kan föra berättelsen gemensamt framåt. 
 
Läsning av de exempel som beskrivs i kategorierna: 
Precis som i de andra studierna har jag beskrivit de uttryck som gestaltas, 
utifrån varje elev. I de exempel som jag skriver fram är det improviserade 
talet återgiven i kursivt, medan det eleverna uttrycker är beskrivet i brödtext. 
Eleverna har fått figurerade namn utifrån klädesplagg eller kännetecken som 
får symbolisera var och en, här exempelvis ”Jacka” och ”Svart”. 
 
Jacka Ja men det hörde jag men det var synd men… eh… 

ja men jag har i alla fall köpt en ny (ohörbart) väska. 
Samma position, trampar runt 
 

   

Svart Jaha, vad kul! Tittar upp mot Jacka 

Växelverkan	  
(fokus	  på	  vår	  historia	  

och	  riktning)	  

Dubbelhet	  	  
(fokus	  på	  min	  och	  din	  

historia)	  

Driv	  
(fokus	  på	  min	  
historia)	  
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Bejaka som Driv 
Kategorin Driv innebär att fokus är på den egna historien. Uttrycken som 
åskådliggör kategorin kan beskrivas som att eleven i gestaltningen driver sin 
historia, bejakar sitt eget, vilket är positivt. Uttrycken visar på att det finns 
en idé och en tanke i stunden med vad som ska berättas. Uttrycken kan lik-
nas vid att följa en tråd, med betoning på en, som att köra på en enkelriktad 
väg, inga möten, heller inga sidospår som lockar utan jag fortsätter driva och 
bejaka min väg. Detta tar sig uttryck på lite olika sätt. Vi kommer se två 
olika exempel på att bejaka sin linje, driva sitt spår. I det första exemplet är 
det Svart som driver en linje (på temat ”allt är eländigt”) vilket blockerar 
Jacka som kommer med många frågor och förslag. Vi kommer en bit in i 
improvisationen, där eleverna sedan tidigare har etablerat relation och situat-
ion (de har pratat i mobil med varandra och till slut kommit fram till att de 
sitter i samma tunnelbanevagn, nu går Jacka fram till Svart).  
 
Jacka Nej men gud, tjena gumman! Det var så himla länge 

sen. 
Går fram och kramar om 
Svart. 

 Ja, men finfint hår du har. Backar ställer sig vid sidan 

om Svart. 
   
Svart Ja men tack. Tar i sitt hår. 
   
Jacka Men hur är det med Patrik då? Samma position, sätter upp 

hand i midja. 

Svart Ja men det var ju så att… du tog ju honom va? Var 
det inte så? 

Pillar i sin fläta, tittar ned i 
golv sedan upp på Jacka. 

   
Jacka Ja, men förlåt, vi pratar om något annat, hur är det 

med din hund? 
Samma position, trampar runt 
på stället. 

   

Svart Han mår faktiskt bra, eller han mådde bra, han dog 
igår. 

Pillar i sin fläta, tittar ned i 
golv, släpper fläta, tittar åt 
sidan. 

   
Jacka Ja men det hörde jag men det var synd men… eh… 

ja men jag har i alla fall köpt en ny (ohörbart) väska. 
Samma position, trampar 
runt. 

 
   
Svart Jaha, vad kul! Tittar upp mot Jacka. 
   
Jacka Ja, det är faktiskt jätteroligt, och sen… Samma position. 
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Svart Var den dyr eller? Tittar upp mot Jacka, händer i 

knä. 
   
Jacka Och sen ska jag åka till Paris nästa vecka ehe, ja 

den var skitdyr uhum, mmm så livet rullar på och 

jag och Lukas ska åka på… vi ska åka till Las Vegas 
till jul så… 

Samma position. 
 

   
Svart Min man tog livet av sig igår. Tittar upp mot Jacka, händer i 

knä, pillar med fingrarna. 
   

Jacka Ja men det var ju synd, ja men gud, där är ju, jag 
ska ju byta tåg, jag ska av här, men vi ses gumman, 
hejdå! 

Samma position, pekar mot 
tåget, går utåt, lägger hand på 
Svarts axel, går. 

 
I och med att Svart ”dödar” alla Jackas förslag (erövrat pojkvän, död hund, 
död man) så leder inte improvisationen vidare. Till slut ger Jacka upp och 
lämnar tunnelbanevagnen. De driver båda men med fokus på sin egen histo-
ria. I exempel nummer två är det Blå som driver, bejakar sin historia, sin tråd 
trots att Shorts säger nej till förslaget. 
 
Shorts  Sitter på stolen, fötter i golv, händer i 

knä. 

   
Blå (sjunger) Ja må han leva… Ja må han leva… Kommer in med imaginär tårta, går 

fram emot Shorts, tar i i sången, 
skrattar till,  

 Blås ut alla ljusen! sänker ned tårtan. 
   

 (paus)  
   
Shorts Nej  Samma position. 
 (skatt från publik)  
   
Blå Men det är ju din födelsedag, grattis! Lägger vänster arm om Shorts nacke. 

   
Shorts Ja, tack, men jag… jag är för cool. Sitter kvar i samma position. 
   
Blå Håll den nu, så! Blås ut alla ljusen! Tar Shorts hand och lägger tårtan i 

den, ställer sig bredvid, klappar i 
händerna. 
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Här har eleverna etablerat situation men inte relation. Publiken verkar tycka 
att det är roligt att Shorts förnekar att det är hens födelsedag. Men trots det 
driver Blå vidare sin tråd ”Men det är ju din födelsedag, grattis!” Här hade 
man kunnat tänka sig alternativa scenarier utifrån tanken om att även bejaka 
den andre. Shorts bejakar att det är hens födelsedag eller Blå accepterar att 
det inte är Shorts födelsedag, exempelvis: ”Men oj, har jag tagit fel dag?” 
 
En bit in i improvisationen etablerar Shorts relationen mamma/barn. Men för 
Blå verkar det oklart vilket kön hennes barn har. Hon använder både ”hennes 
födelsedag” och ”han fyller 10 år”, medan Shorts insisterar på att hen ska 
fylla 16. De verkar berätta två olika historier, den om ett mindre barn som 
fyller 10 och den om en tonåring som skäms inför sina kompisar. Det gör att 
improvisationen ”haltar”, de utvecklar inte samspelet.  
 
Shorts Men mamma… komp… kompisarna… 

 
Håller i tårtan, gör nickrörelse mot 
vänster sida av rummet. 

   
Blå Ja men då bjuder vi in de också. Klappar en gång i händerna och går 

framför Shorts för att hämta kompi-
sarna. 

   
Shorts Men mamm… Sitter kvar på stolen. 
   
Blå Kom här hörni, fira, fira nu! Fira nu hennes 

födelsedag! Åh, min lilla stumpeputta! 

Går mot imaginära kompisar, vinkar 

in dem, går fram emot Shorts, rufsar i 
håret och lägger huvudet mot Shorts 
axel.  

 Åh, han fyller ju 10 år! Reser sig upp, klappar i händer, 
stryker längs med axlar. 

   

Shorts Nej, jag fyller 16, va fan… Samma position. 
   
Blå Åh… blås ut de nu så får du önska dig nåt. Stryker längs med axlar, lägger 

huvud bredvid Shorts huvud, ställer 
sig sedan bredvid.  

   

 (paus)  
   
Shorts Heee Lyfter upp tårtan, efter viss tvekan, 

blåser. 
   
Blå Åhh! Alla ljusen på en gång! Ohhh! Klappar i händer, framför mage och 
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över huvud, böjer sig sedan fram 
emot Shorts. 

   
 (Läraren bryter)  

Bejaka som Dubbelhet 
Kategorin Dubbelhet innebär att fokus är både på min historia och din histo-
ria. Uttrycken som åskådliggör kategorin kan beskrivas som att eleven i 
gestaltningen driver, bejakar sin historia vilket är positivt, men hen kan även 
förflytta/fördubbla fokus till den andres historia vilket kan leda till att im-
provisationen istället för kännetecknande av att en tråd följs, som en raksöm, 
så blir det här zick-zack mönster. Improvisationen hoppar lite hit och lite dit, 
därav det dubbla. I exemplet nedan etablerar eleverna relation och situation 
(kund/försäljare på en kennel, eller kanske snarare djuraffär) men därefter 
kommer en blockering (”Katten”). Det är snarare exempel på uttryck som 
hör till första kategorin, Driv, men därefter börjar en sekvens där uttrycken 
kan tolkas som uttryck för att följa två spår, att kunna bejaka två historier 
samtidigt, som en dubblhet. Eleverna (främst Vit) växlar mellan sin egen 
historia och den andres. Randig räddar situationen genom att acceptera katter 
(och kaniner) men snart därpå ändrar sig Vit och kan trots allt tänka sig en 
hund. Randig introducerar hundarna (igen), som ”små små hundvalpar”.  
 
 
Vit  Sitter på stolen, korslagda ben, kor-

sade armar. 
   
Randig Hallå, vad det du som skulle köpa hun-

den? 
Går in, ställer sig framför vit, händer 
framför magen. 

   

Vit Katten… Sitter kvar i samma position på stolen. 
   
Randig Katten? (paus) Ja, vi har ju flera (paus) 

hundar…  
 

   
Vit Ja precis. Sätter ned benet som varit korslagt, tar 

bort hårstrå. 
   
Randig … katter, kaniner (paus) (ohörbart) Rör sig bredvid Vit, gestikulerar med 

armarna. 
   
Vit Nej, jag skulle ha en katt. Lutar sig framåt, petar med hårstrå. 
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Randig En katt? Stannar upp, händer framför magen, 

pillar med fingrarna. 
   
Vit Eller har du en fin hund, så kanske jag tar 

hunden. 
Lägger ned hand i knä, sitter framåtlu-
tad. 

   
Randig Vi går och kollar på hundarna, för just nu 

är katterna lite upptagna (ohörbart). 
Gör handrörelse (”kom med”) och 
vänder sig bort från stolen, vit reser 
sig upp, följer med. 

 Här, här har vi dem (paus) små små 
hundvalparna… 

Går snett framåt, visar med händer var 
hundarna är, vit stryker bort sitt hår 

från ansiktet, lutar sig framåt.  
 
Det som händer i det utdrag av improvisationen som vi sett ovan är att Vit 
säkert kommer på att hen säger emot Randigs förslag och ändrar sig, vilket 
tyder på att Vit är medveten om både sin och Randigs historia, kan följa två 
dubbla spår men det gör improvisationen hackig och Randig blir säkert för-
vånad över förslaget från Vit vilket pauserna i hens svar antyder: ”Katten? 
(paus) Ja, vi har ju flera (paus) hundar, katter, kaniner (paus)” Vit ändrar 
sig därefter och kan ändå tänka sig en hund, vilket Randig accepterar och då 
introducerar ”Vi går och kollar på hundarna”. Eleverna bejakar varandra 
men det uppstår inte ett flyt, utan historien kännetecknas av en hackighet, en 
dubbelhet. 
 
I nästa exempel ser vi också uttryck för att kunna följa två trådar, som en 
dubbelhet, men även här hakar historien upp sig, improvisationen kommer 
inte vidare utan uttrycken kör fast i sina två spår, slirar men kommer inte 
vidare. Även om det inte sägs rakt ut så förstår vi underförstått relation och 
situation (kompisar på en fest). Kofta attackerar Gul med en fråga: ”Vad 
fasen gick du bara in för?”. Gul verkar först förvånad men efter Koftas för-
klaring, att de var på en fest så accepterar Gul och kommer med en förkla-
ring till varför hen sprang iväg. Kofta tror inte riktigt på Guls förklaring, 
utan tror att det handlar om att Gul är obekväm i situationen. 
 
Gul  Sitter på stolen, korslagda fötter, 

händer i kors i knä. 
   
Kofta Vad fasen gick du bara in för? Kommer in, går fram till Gul. 
   
Gul Va? Tittar frågande på Kofta. 
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Kofta Så sitter alla i en ring och vi har jättemy-
sigt och så bara springer du iväg. 

 

   
Gul Men vadå, jag behövde gå på toa. Drar fötterna till sig under stolen, lutar 

sig lätt fram. 
   

Kofta Ja så du behövde gå på toa, det var inte 
typ så att du typ ah alltså du är så jävla 
pinsam, alltså här har jag fixat hem folk 
liksom och vi har dricka, vi har snacks, vi 
har allting och det är skitmysigt och 
liksom… David kom hit! Alltså David, han 

går ju inte på alla liksom krök. 

Står snett framför Gul, gestikulerar 
orden som sägs, vid ”David” lutar sig 
Kofta fram emot Gul, vid ”pinsam” 
samlar Gul armarna framför magen, 
Gul reser sig upp i slutet av repliker-
na, ställer sig bredvid stolen. 

 
 
Även om uttrycken tyder på att kunna bejaka och följa dubbla spår, min och 
din historia, så tyder nästa utsnitt på att det slirar, uttrycken har kört fast i 
varsitt spår. Gul kommer med förslag att gå in till festen igen som antyder att 
hen kan följa Koftas ”tråd” men Kofta kan inte tappa ansiktet och gå in till 
festen igen. Improvisationen har kört fast i sina spår. Det hackar och zick-
zackar och i slutet försvaras de två positionerna vilket gör att ingen lösning 
eller utveckling kommer till stånd. 
   
Gul Förlåt, ska vi gå in (svag röst). Petar fram ena foten som gest för att 

gå in. 

   
Kofta Nej, skitpinsam, fan. Går och sätter sig på stolen, pillar i 

ansiktet med höger hand. 
   
Gul Men hallå, jag vill ju va me, jag behövde 

ju bara gå på toa. 
Står med korslagda armar framför 
magen, tar steg åt sidan. 

   
Kofta Okej, jag såg ju på dig, du du var ju 

skitobekväm. Det var ju du som sa att vi 
skulle göra det här eller hur? 

Sitter på stolen, händerna i knät. 
 

   
Gul Ja… (tveksamt) Står i samma position. 

   
Kofta Ja! Samma position. 
   
 (Lärare bryter)  
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Bejaka som Växelverkan 
Kategorin Växelverkan innebär att fokus är på vår gemensamma historia och 
vart improvisationen är på väg. Uttrycken som åskådliggör kategorin kan 
beskrivas som att eleven i gestaltningen driver sin historia vilket är positivt, 
men hen kan även förflytta fokus till den andres historia och framförallt kan 
eleverna bygga en gemensam historia, bejaka varandra samtidigt med att 
bejaka sitt eget. Det uppstår något nytt dem emellan, en växelverkan. Det 
kan beskrivas som att tre trådar följs samtidigt, min, din, och vår historia, 
samt vart den är på väg. Tre trådar, eller spår, löper jämsides. Det kan även 
förklaras med att eleverna har urskilt fler aspekter av fenomenet. Uttrycken 
visar på att kunna bejaka, att kunna ta emot och komma med impulser samt 
att kunna arbeta med olika tempo, vilket leder till att uttrycken blir dyna-
miska. Det verkar vara en konsekvens av att lyssna in vad den andre har att 
säga (eller gör), att ta tid och inte ha så bråttom i improvisationen. Detta 
visar sig tydligt genom ofta förekommande pauser. 
 
T-shirt  Sitter på stol, fötterna i golvet, händerna i 

knät. 

   
Jeans Ja, då tänkte jag lägga upp det så här 

att eh (paus, utandning) nej men du 
hämtar barnen på… ska vi säga fredag 
och jag… 

Kommer in, går mot T-shirt. 

   

 (paus)  
   
T-shirt Du ja ja jag ska hämta barnen på fredag 

och jag ska hämta barnen på måndag o 
tisdag o onsdag o torsdag. 

Samma position. 
 

   

Jeans Jo jag vet eh (paus) men det är så jävla 
mycket nu å du vet grabbarna vill träffas 
å ah det är så jävla mycket på jobbet eh 
ja vet ah ah ah eh ehe kan du ta dem…  

Går runt stolen, kliar sig i huvudet, ställer 
sig på andra sidan om T-shirts som följer 
med blick, Jeans kliar sig på armen, drar 
upp och ned längs med armen, viftar med 
hand, kliar sig i håret, sätter hand på höft. 

   

T-shirt Varför ska jag göra allting? Du ligger 
där som en jävla soffpotatis medans jag 
diskar, städar, lagar mat, och hämtar 
barnen du s- 

Tar upp hand mot bröst, orkestrerar ”dis-
kar, städar osv”, markerar med hand, 
lägger hand på knä, viftar med andra hand 
mot Jeans. 
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Vi ser dessutom i utsnittet ovan att det förutom dynamik i röst och tal även 
händer mycket fysiskt i kropparna som ger ett dynamiskt, aktivt och levande 
uttryck. Man bejakar även i kroppen. Det är rörelse i rummet. De nya impul-
ser som kommer tas emot och accepteras, som här nedan: ”Men vem tar in 
alla pengarna då?”  T-shirt svarar: ”Ja… ja genom att du vann på Lotto” 
och bidrar till en utveckling av historien på så sätt. 
   
Jeans Men vem tar in alla pengarna då? Samma position med händerna i sidorna. 
   
 (paus)  
   
T-shirt Ja… ja genom att du vann på Lotto. Sitter, ben i golv, händer på lår, Jeans, gör 

gest mot T-shirt. 
   
 (paus, skratt från publik)  
   
T-shirt För att det enda enda du gör är att spela 

hästar, och kolla på fotboll och ligga 

där med bärs. 

Samma position, gest utåt vid ”hästar”. 
 

   
 (paus, Jeans börjar gå)  
   
Jeans Du, jag har faktiskt slutat med alkoholen 

så där kan du fan inte komma och 

anklaga mig för att börja dricka igen för 
det har jag fan inte jag har varit nykter 
nu i två jäkla år. 

Innan T-shirt slutat prata lyfter Jeans 
avvärjande upp höger hand, går framför T-

shirt över på andra sidan stolen (hamnar i 
mörker, ser ej gester), T-shirt ställer sig 
upp när Jeans går förbi, rättar till byxa och 
ställer sig vid sidan om stol, håller med 
ena hand på stolsrygg, andra hand i sidan, 
följer Jeans med blicken. 

 
Även här ser vi en acceptans av T-shirts förslag/impuls: ”För att det enda 
enda du gör är att spela hästar, och kolla på fotboll och ligga där med 
bärs”.  Jeans utvecklar historien till att hens karaktär har slutat dricka, vilket 
komplicerar historien och relationen mellan karaktärerna. Uttrycken visar på 
en utveckling av historien, att ta den vidare som berättelse, att bejaka en 
utveckling i framställningen. Det betyder inte att det är konsensus men där-
emot acceptans i förslagen/impulserna och rörelse framåt i berättelsen, en 
dynamik.  
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 (T-shirt och Jeans pratar i mun på 
varandra - ohörbart) 

 

   
Jeans Vet du hur mycket jag har fått offra, för 

dig och för våra barn. 
T-shirt i mörker, gestikulerar, orkestrerar 
tal i stackato, T-shirt tar ned armarna längs 
sidorna. 

   
T-shirt Ja, nån match hit och dit. Står bakom stol, kastar upp hand i luften, 

tar tag i stolsryggen. 
   
Jeans Äh, grabbarna tycker liksom att jag är 

lite för (paus) ja… 
Samma position, mindre gester mot T-
shirt, i paus börjar gå framför stolen. 

   
T-shirt Men då kan du gå och gifta dig med 

dina jävla grabbar…(höjer röst) då kan 
du skita i mig, då kan vi skilja oss så kan 
du gå du kan ju gå och liksom skaffa 
barn med de istället om det nu skulle 

funka. 

Samma position, sen släpper stol och går 
steg mot Jeans som gått förbi framför, gör 
gest mot Jeans med vänster arm. 
 

   
 (skratt från publik)  
   
 (Läraren bryter) 

 
 

Nästa exempel byggs upp på liknande sätt, med en utveckling av historien, 
genom acceptans och utveckling av de förslag/impulser som kommer. En bit 
in i improvisationen, efter att relation och situation är etablerad, kommer 
Starbucks med en impuls: ”Men hon sa att du skulle sluta spela World of 
warcraft” Sköld svarar ”Jag pallar inte!” (underförstått ”att komma och 
äta”) men svarar fysiskt genom att acceptera förslaget (du spelar dator) och 
sätta sig framför en imaginär dator, hen bejakar. 
 
 
Sköld  Sitter på stolen, korslagda ben, händer-

na i knät. 
   

Starbucks Weo, weo, weo (ljud som från polissi-
ren) Magnus! 

Kommer inkrypande på alla fyra, kör en 
imaginär bil på golvet med höger hand. 

   
Sköld Mmm… Tar ned benet, lyfter sig från stolen och 

sätter sig på framkant, lutar lätt ned mot 
Starbucks. 
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Starbucks Mamma säger att det är mat nu. Sätter sig på knä snett framför Sköld. 
   
Sköld Ja, men jag orkar inte… Rättar till hår bakom öra, händerna 

tillbaka mellan lår. 
   

Starbucks Men hon sa att du skulle sluta spela 
World of warcraft. 

 

   
 (skratt från publik)  
   
Sköld Jag pallar inte! Rätar upp sig, sätter sig tillrätta som 

framför data bord, lutar sig tillbaka och 
lägger upp ena benet på det andra. 

   
Starbucks Men det är mat!  
   
 (Starbucks och Sköld pratar i mun på 

varandra- ohörbart) 

 

   
Sköld (ohörbart) var är du nånstans? Tar upp imaginärt headset mot örat, 

andra handen på tangentbordet, tittar in 
i skärmen. 

 
Här ovan utvecklar Sköld historien genom att vara online med en imaginär 
spelare som komplicerar historien och förhållandet till Starbucks som up-
penbarligen stör spelet.  
   
Starbucks Ei ei ei (ljud som från polissiren). Kör imaginär bil fram och tillbaka över 

golv och under Skölds stol. 

   
Sköld Men lägg av för helvete! (paus) Men 

ok (ohörbart, mumlar i headset). 
Sätter sig upp, riktar sig ned mot Star-
bucks, fortsätter sen ”prata” i headset 
och hand på tangent bord, byter händer 
(headset/tangentbord). 

   

Starbucks Men det är mat (paus) Det är pann… 
det är pannkakor. 

Sätter sig upp när Sköld säger till. 
Flyttar sig närmare Sköld vid ”Det är 
pannkakor”. 

   
Sköld Ja. (paus) Vad sa du nu? Lutar huvudet ned mot headset. 
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Även i denna improvisation ser vi aktivitet i kroppar och dynamik i röst som 
en konsekvens av att uttrycken och historien utvecklas gemensamt. Men här 
ser vi också ett problem som behöver lösas. Maten står på bordet. Mamma 
väntar. Imaginär spelare online är otålig. Det yngre syskonet är hungrigt. 
   
Starbucks Men hallå! Flyttar sig närmare Sköld, fortfarande 

på knä. Klappar Sköld på armen (för att 
få hen att lyssna). 

   
Sköld Kan du va tyst eller?! Jag håller på å 

slår här slår här. 
Håller headset i vänster hand, gestikule-
rar med höger hand, tittar ned på Star-
bucks. 

   
Starbucks Men mamma sa att du skulle komma. Tar ned hand som klappat Sköld. Pekar 

utåt (mot mamma), flyttar en aning 
ifrån Sköld. 

   
Sköld Ja, men det skiter jag i. Tittar på skärmen. 

   
Starbucks Ja men… Rätar till hår.  
   
Sköld Mamma, håll käften! Okej. Ropar ut till imaginär mamma. Hand på 

tangent bord, andra hand headset. 
   

Starbucks (ohörbart) Mamma.  
 

Flyttar med små rörelser från Sköld. 

 (ohörbart) Tittar på Starbucks. 
 
Berättelsen utvecklas vidare genom det äldre syskonets arrogans mot 
mamma och familjens mattider kontra det yngre syskonets lojalitet med 
mamma och lust till pannkakor. Sköld accepterar Starbucks impuls och re-
aktion på hur Sköld har ropat mot mamman och bjuder till slut in Starbucks i 
spelet. 
   
Starbucks Men gud… Gungar från sida till sida, sittandes på 

knä. 

   
Sköld (ohörbart) spela (ohörbart) eller? Tittar på Starbucks, pekar på skärmen 

snabbt. 
   
Starbucks Nej, jag (ohörbart) vara med.  Sitter på knä, flätade händer i knät. 
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Sköld Vill du titta på eller? Rätar till hår bakom öron, tittar fram, 
tittar sen ned på Starbucks igen. 

   
Starbucks Nej, jag vill ha pannkakor.  
   
 

 

(Lärare bryter)  

 
Aspekter av lärandeobjektet 
Genom att analysera skillnaderna mellan uppfattningarna i kategorierna 
framkommer olika aspekter av lärandeobjektet. 
 

Bejaka som: 

 

 

 

Figur 12: Utfallsrum 4 med aspekter 
 
⊕ Ge rollen liv Att kunna etablera situation och relation 
Ge rollen liv innebär att bestämma och gestalta vem man är och på vilken 
plats man befinner sig. Den här improvisationen förutsätter att eleven utan 
förberedelse snabbt etablerar rollfigur, relation till den andre medspelaren 
samt situation och miljö.59 Man måste alltså snabbt byta perspektiv från sig 
själv till någon annan. Även om lärarna i instruktionerna noggrant beskrev 

                                                        
59	  Det	   finns	   även	   andra	   typer	   av	   improvisationer.	   Blekte	   skiljer	   exempelvis	   på	   icke-‐
förmedlande	  och	  förmedlande	  improvisationer	  (se	  Wiechel	  1967).	  	  

Växelverkan	  
	  

• Ta	  in	  den	  andres	  
berättelse	  

Dubbelhet	  	  

• Släppa	  in	  den	  
andre	  

Driv	  

• Ge	  rollen	  liv	  
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hur man kunde etablera situation och relation så visade förtestet att vissa 
improvisationer saknar antingen etablering av rollfigur och relation mellan 
rollfigurerna och/eller vilken situation och miljö man befann sig i. Det leder 
till att improvisationen blir otydlig och det blir svårare att förhålla sig till 
varandra, vad som händer och framför allt att utveckla berättelsen gemen-
samt. 
 
⊕ Släppa in den andre Att kunna lyssna på den andres berättelse  
Släppa in den andre innebär att det kan finnas en tendens att bli så upptagen 
av att driva sin egen historia att eleven glömmer den andre medspelaren. 
Hen kanske har fått en lysande idé eller impuls som hen gestaltar, kanske 
kommer det skratt från publiken. Det kan då finnas en risk att börja köra sitt 
eget race och inte lyssna på den andre. Att släppa in den andre handlar om 
att också bejaka det som den andre bidrar med till historien, den improvisat-
ion som utvecklas. 
 
⊕ Ta in den andres berättelse Att kunna utveckla och gestalta en improvi-
sation gemensamt 
Att gemensamt föra historien framåt är centralt vilket förutsätter att inte gå 
in med alltför många förutbestämda föreställningar i improvisationen. Att 
försöka nollställa sig men framför allt lyssna på vartåt den andre är på väg 
och hur vi gemensamt kan driva berättelsen framåt. Det vill säga förutom att 
lyssna på den andre, dessutom försöka utveckla något gemensamt för att nå 
ett ömsesidigt berättande och ha en riktning, vi är på väg någonstans, till-
sammans. 

Forskningslektioner med lektionsanalyser 
Under learning study cykeln framkom ytterligare aspekter av lärandeobjek-
tet, förmåga att bejaka varandra i en gemensam gestaltning, vilka formule-
ras innehållsligt i den kommande beskrivningen av forskningslektionerna. 
Aspekterna markeras med ⊕. 

Att urskilja bejaka och blockera – Forskningslektion 1 
Det variationsteoretiska mönstret kontrast användes vid planering av under-
visningen i syfte att förtydliga skillnaden mellan att bejaka och att blockera. 
Elevgruppen bestod av 15 elever i årskurs ett på gymnasiet.  
 
Forskningslektion 1 inleddes med en övning: ”Kasta boll” som uppvärmning 
i syfte att öppna upp för lyssnandet och för ett bejakande. Övningen inleddes 
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i en cirkel där eleverna fick bestämma en ordning, vem kastar jag till och 
vem får jag av, vilken upprepades. Flera bollar introducerades. Därefter bör-
jade eleverna röra sig fritt på golvet men fortsatte kasta i samma ordning. Så 
småningom introducerades nya förutsättningar av läraren, planerade utifrån 
variationsteorin:  
 

• Ivrig och tillgänglig, extremt öppna och beredda på passning i blick 
och kroppsspråket i kontrast till likgiltiga, så neutrala som möjligt, 
på gränsen till ointresserad. 

• Utmanande i kasten (kanske lite längre avstånd till exempel) i kon-
trast till vårdande, omhändertagande, ”som att ni har en gåva till den 
andra personen”. 

 
Allt detta prövades fysiskt som förutsättningar i bollkastandet. På så sätt 
kunde eleverna få hjälp att urskilja skillnaden mellan att bejaka och att 
blockera. Förhoppningen var att först erbjuda möjlighet att erfara i kroppen 
genom bollövningen för att därefter ta med erfarenheterna in i den kom-
mande undervisningen. 
 
Läraren fortsatte med en övning i cirkel, ”Jag anklagar dig” där en elev rik-
tar anklagelsen mot någon annan elev (”för att du har tagit min cykel”). Den 
anklagade eleven svarar: ”Ja, jag har tagit din cykel men det var ju bara för 
att du (vänder sig till ny elev) har målat rött på min kind. Syftet med övning-
en är att träna på att bejaka att bli anklagad och kunna komma med en ny 
impuls (nytt förslag) att rikta mot någon annan. Att bli anklagad exempelvis 
för att ha dödat någons husdjur kan leda till att eleven impulsivt blockerar 
”Nej, det har jag inte gjort”. Före övningen påminner läraren om att det som 
sägs, naturligtvis inte är sant och att eleverna inte ska använda sina verkliga 
namn utan säga ”du” till varandra. Detta för att förtydliga att det är roller 
som anklagar varandra, inte eleverna som privatpersoner. Som kontrast till 
detta fick eleverna därefter prova på att uttrycka tacksamhet. Exempelvis 
”jag vill tacka dig för att du alltid ställer upp för mig”. Nästa elev upprepar 
”Ja jag ställer alltid upp för dig men det är ju bara för att du bjöd mig på bio” 
(riktar sig till ny elev). Här erbjöds eleverna möjligheter att erfara och ur-
skilja skillnaden mellan att uppleva en anklagelse och tacksamhet, vilket får 
symbolisera skillnaden mellan att blockera och bejaka som sedan förhopp-
ningsvis kan tas med in i improvisationsarbetet.  
 
I nästa övning byggs en scenplats med åskådarplatser upp, två elever börjar 
på spelplatsen. En tredje elev sitter bakochfram på en stol bredvid (i syfte att 
inte se och planera för mycket i förväg kring vad som händer i improvisat-
ionen). Övningen kallas ”Frys” och de två eleverna som börjar får hjälp av 
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två andra elever att formera startpositioner för improvisationen. Utifrån sina 
startpositioner börjar eleverna improvisera och etablerar relation och situat-
ion. Improvisationen pågår tills eleven som sitter bakochfram vänd ropar 
”Frys”. Då går den sittande eleven upp och byter plats med en av de elever 
som improviserat och kopierar den position som den eleven hamnat i vid 
”Frys”-signalen. Den elev som kommit in sist i improvisationen ger den 
första impulsen för att starta upp en ny improvisation.  
 
Därefter introduceras Frysövningen igen men som ”ett experiment med sig-
naler, som ett trafikljus till var och en av de två improvisatörerna”, som lära-
ren förklarar det. Två elever improviserar, ytterligare två elever står vid si-
dan om eller snett bakom de som improviserar. De elever som är bakom får 
två kort att signalera med och eleverna är rörliga i rummet.  De får styra 
bejakning (grönt kort) och blockering (rött kort). Läraren låter eleverna ar-
beta med ett par improvisationer där bejaka och blockera lapparna används. 
Därefter bryter läraren och ber nästa par som ska improvisera att försöka 
själva laborera med lapparna i sitt eget huvud, det vill säga ”att ni någon 
gång under improvisationen försöker blockera och att ni i övrigt bejakar”. 
Trots lärarens instruktioner visar det sig att improvisationerna fortfarande 
lider av för mycket blockeringar och läraren kommer med nya instruktioner 
efter ett par genomförda improvisationer: ”Nu kör vi bara gröna lappar i 
huvudet. Så försök bejaka det den andre föreslår, man behöver inte vara 
såhära glad och käck och säja ja, men försök bejaka det den andra föreslår, 
den impuls den ger” (lärare 1, film från lektion 1, 2013-09-24, kamera B 01:00:56 
- 01:24:36).  En tydlig skillnad som kommer ur lärarens påminnelse om att 
bejaka är att de improvisationer som följer kännetecknas av mycket handling 
och aktivitet, eleverna använder sina kroppar och röster på ett mer aktivt sätt 
än tidigare. I experimentet med lapparna hamnar eleverna mycket i huvudet. 
De behöver tänka och förhålla sig till det som sker på många plan, vilket gör 
att scenerna blir stillastående och det blir mer prat än handling. Detta gjorde 
att vi i lärargruppen var osäkra på om lappexperimentet hade lyckats, men 
när vi senare i analysen tittade noggrant igenom lektionen konstaterades att 
lapparna hade bidragit till att låta eleverna erfara och urskilja det vi ville att 
de skulle förstå som skillnaden mellan att bejaka och blockera. Detta disku-
teras i analysen av lektion 1: 

Lärare 1: De (hänvisar till improvisationer utan lappar, min anmärkning) 
tycker jag blev tydliga exempel, egentligen tydligare än lapparna. 
Pernilla: Precis. 
Lärare 1: Fast samtidigt så kanske lapparna behövdes för att leda fram till den 
här delen. 
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Pernilla: Ja, det är det jag menar, att jag tror det var… även om det blev då att 
de stod stilla och att de tänkte mycket… 
Lärare 1: Så kommer det sen… 
Pernilla: … så funkade det här sen.  
(analys av lektion 1 2013-09-24, audio, del 2 00:39:28-00:45:29 ) 

 
Det som här ovan beskrivs som ”tydligare” är att eleverna skapar och gestal-
tar handling. Skillnaden från de exempel då de har mycket att tänka på (vil-
ken lapp de ska förhålla sig till) och när de istället enbart får ”köra gröna 
lappar” är att det leder till en utvecklad aktivitet i improvisationen som är 
central för gestaltningen. Att ha fått lov att erfara och pröva blockeringar i 
kontrast till ett bejakande verkar ha bidragit till att göra improvisationen 
tydligare. Det blir tydligare om det som sägs gestaltas i handling. Det hand-
lar om att inte enbart vara ”i huvudet”, utan också skapa aktivitet och hand-
ling. Det innebär att ha tillgång till sin kropp och röst och därigenom ut-
veckla gestaltningen. Att i kropp och röst låta den figur man arbetar med för 
tillfället ta gestalt. Men därtill, som lärarna konstaterar i analyserna av lekt-
ionerna så är det lätt hänt (i vart fall i starten av ett improvisationsarbete) att 
hamna i huvudet, att pratet dominerar. Att stärka medvetenhet om kropp och 
röst kan bidra till att gestaltningen utvecklas. I materialet från undervisning-
en finns en improvisation där en av eleverna börjar göra rörelser och använ-
der sin röst, helt oartikulerat. Men den andre eleven följer med och improvi-
sationen utvecklas genom att de använder vitalitet mellan sina kroppar och 
röster men också vitalitet i sina egna kroppar och röster.  
 
Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv kan konstateras att genom lappex-
perimentet så fick eleverna erfara skillnaden mellan att bejaka och blockera, 
något som de sedan kunde använda sig av i kommande improvisationer utan 
lappar och där de fick instruktionerna att ”ha lapparna i huvudet”. I den fort-
satta analysen av lektion 1 konstaterar lärare 2 att: 

Lärare 2: Men jag tror bara så här att de får förståelse för att de faktiskt kan 
säga nej och ja.  
Lärare 1 och Pernilla: Ja, ja 
Lärare 2: Alltså föra den vidare eller döda den på nåt sätt… att det kanske 
inte… om man tänker från förtestet så har de inte haft de tankarna men här 
tror jag att det blev väldigt tydligt för dem själva, i sig själva, att de har möj-
lighet själva att styra förloppet. 
Lärare 1: Mmm 
Lärare 2: De har fått verktyg att de kan tänka, för jag det framåt eller jag 
backar eller håller kvar… 



193 

Pernilla: Och jag tror lapparna hjälpte här… 
Lärare 2: Ja 
Pernilla: … även om det blev… 
Lärare 2: Ja det tror jag också! 
Lärare 1: Ja, det känns så! När man gjorde om till ett steg där lapparna fick 
försvinna så tror jag att det blev det bättre. 
Pernilla: Mmm, mmm, men det var ju jättebra, för det hade vi inte planerat för 
va? 
Lärare 2: Nej, men det bara, jag kände att hela gruppen ska stå här nu med… 
alltså en del scener var det svårt att lyfta lapparna och en del hade svårt att ta 
in lapparna.  
(analys av lektion 1 2013-09-24, audio, del 2 00:41:35-00:42:50) 

 
⊕ Styra riktning Att kunna bestämma förloppet 
Ytterligare en aspekt som visar sig central är att bli medveten om i vilken 
riktning improvisationen rör sig. Lärare 2 här ovan jämför det med gestalt-
ningarna i förtestet: ”om man tänker från förtestet så har de inte haft de tan-
karna men här tror jag att det blev väldigt tydligt för dem själva, i sig själva, 
att de har möjlighet själva att styra förloppet”. Det som beskrivs som att ”det 
blev tydligt för dem själva, i sig själva” kan också förstås som ett förfinat 
urskiljande av lärandeobjektet, Att gestalta samspel genom att bejaka i en 
improvisationsövning. Ju fler aspekter av lärandeobjektet som visar sig och 
som eleverna får möjlighet att erfara desto tydligare blir det. För eleverna, ”i 
sig själva” men också för oss lärare, när vi förstår komplexiteten av lärande-
objektets beskaffenhet. 
 
⊕ Skapa impulser Att kunna ge positiva impulser  
Under analys av lektion 1 kom vi fram till att ytterligare en aspekt visade 
sig; att kunna ge impulser och förstå innebörden av att ge en impuls. Lärarna 
beskrev ge en impuls som att givaren är i fokus till skillnad från bejaka som 
handlar om hur mottagaren av en impuls agerar. Detta behövde förtydligas 
för eleverna. Under lektion 1 hade vi använt oss av begreppet impulser utan 
att definiera det för eleverna. Under lektion 2 lade vi till ett moment i sam-
band med övningen bollkastande där klargörande frågor kunde användas för 
att förtydliga och beskriva skillnaden mellan att ge en impuls och att bejaka: 

- Vad är en impuls? 
- Vad innebär det att ge en impuls? 
- Vilka slags impulser leder vidare? 

 
Under lektion 2 reflekterade eleverna exempelvis på följande sätt: 
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Lärare 2: Vilka impulser är lättare att gå vidare med då? 
Elev: 3: Den positiva. 
Lärare: Den positiva, varför då? 
Elev 3: För att det… alltså är det negativt så tar det bara stopp. Det bara 
blockeras. Fast positivt så (ohörbart) flödar det bara på. 
Lärare 2: Hur flödar det på? 
Elev 3: Jag vet inte. Men impulserna… de bara kommer. 
(Lärare 2, elev 3, lektion 2, filmkamera B, 00:19:27- 00:19:48) 

 
Här ser vi exempel på en elev som har erfarit och kan urskilja hur positiva 
impulser skiljer sig från negativa. Det vill säga om den som ger en impuls 
kommer med ett specifikt förslag som leder till nya impulser eller om giva-
ren bara kastar ur sig en impuls i största allmänhet, som inte säger något 
särskilt. Då sker heller inte någon utveckling av förslaget. En positiv impuls 
är lättare att förhålla sig till och bejaka. 
 
Vi hade efter analysen av lektion 1 uppmärksammat att improvisationerna 
hade en tendens att stanna i huvudet, vilket stundtals gjorde att eleverna blev 
mycket stillastående i scenerna. Detta kan delvis förklaras med att de öv-
ningar som introducerades var nya för de flesta eleverna och de behövde 
säkert tänka mycket för att komma ihåg och förhålla sig till instruktionerna. 
Men vi ville ändå under lektion två uppmana eleverna att också pröva att 
göra något fysiskt i relation till de impulser de prövade, exempelvis komma 
in och be den andre hjälpa till att lyfta en tung låda. Då startar omedelbart en 
fysisk aktivitet som kan bidra till att eleverna inte enbart stannar i det ver-
bala språket.  

Att förstärka det fysiska – Forskningslektion 2 
Lärarna ville pröva att starta lektion 2 med att eleverna inför varandra fick 
beskriva något de ville bejaka och något de ville blockera i sitt eget liv just 
nu i syfte att eleverna skulle göra begreppen till sina egna. Detta prövades i 
inledningen av lektion 2. Under lektion 1 hade eleverna getts tillfällen att 
muntligt reflektera över det man gjort i par och i vissa fall återkoppla i hela 
gruppen. Som en utveckling under lektion 2 ville lärarna också ge eleverna 
tillfälle att skriftligt reflektera var för sig i slutet på lektionen. I övrigt behöll 
vi lektionsplaneringen från lektion 1 men arbetade med en ny elevgrupp (15 
elever). Ny lärare undervisade. 
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I slutet av lektion 2 användes delvis samma upplägg som från lektion 1. 
Eleverna fick reflektera i par över vad de gjort och vad de sett under lektion-
en. Läraren skrev upp på tavlan vissa hållpunkter att förhålla sig till: 
 

- Vad hände fysiskt? 
- Hur ge och ta impulser? 
- Olika sätt att blockera? 
- Olika sätt att bejaka? 

 
Uppställningen av frågorna (här ovan) gjorde att eleverna, mer än i första 
lektionen, reflekterade över vad som hände fysiskt i kropparna i improvisat-
ionerna. Alla par fick en chans att säga något om vad de hade sett. Det som 
framkom i grupperna var att de tyckte det var viktigt att hitta en balans mel-
lan att bejaka och att blockera. Att inte bara bejaka eller bara blockera. 
Samma uppfattningar uttrycks även i de skriftliga reflektionerna som elever-
na gör efter lektionen, de tycker ”det blir tråkigt” att bara bejaka och menar 
att blockera behövs för att skapa konflikt och göra scenen rolig och intres-
sant. Eleverna tycker konflikterna (som kommer ur blockera) behövs för att 
det inte ska bli tråkigt. Här går elevernas och lärarnas uppfattningar något 
isär.  
 
⊕ Lösa problem Att kunna förstå skillnaden mellan konflikt och problem 
Det framkommer ytterligare en aspekt, att skilja på konflikt och problem. 
Eleverna ger uttryck för att konflikter är bra för scenen, det gör den rolig och 
intressant. Lärarna menar istället att konflikter kan bidra till att man stannar i 
ett ”nej”. Att istället tänka i termer av problem som ska lösas gemensamt 
kan vara mer fruktbart för gestaltningen och som del av att kunna bejaka den 
situation som uppstår. 
 
⊕ Temporalitet Att kunna arbeta både snabbt och långsamt 
Ytterligare en aspekt av att kunna bejaka framkommer i analys av lektion 2: 

Lärare 2: Men det är så stressigt… istället för att bara (hhheeee. Visar lång ut-
andning). Ta en stund, fundera på hur vill jag gå vidare med den här scenen 
men det är att impulserna ska gå så fort, man ska svara på impuls, det är ju in-
tressant! Bollkastningen, att impulserna ska kastas fort. 
Pernilla: Just det, och… 
Lärare 2: Mottas mottas fort. 
Pernilla: … och långsamt. 
Lärare 2: Pröva att kasta långsamt och snabbt. 
Lärare 1: Ja, och ha den… kolla, lite på den (gör ljud, aahha, som illustrerar 
ha kvar bollen). 
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Lärare 2: Precis! (ahahha, härmar lärare 1´s ljud) 
Pernilla: Eller hur! 
Lärare 1: Mmm. 
Lärare 2: Mmm. 
Pernilla: Och det skulle man ju… det är ju ytterligare en kritisk aspekt tänker 
jag, det här med snabbheten. 
Lärare 2: Men jag tror de är problemlösningsorienterade, de vill lösa proble-
met… väldigt fort… ehe… vågar inte stanna i ett läge där de inte har en rikt-
ning utan… 
Pernilla: Hur skulle du jobbat med det? 
Lärare 2: Nej, här skulle man ju kunnat bestämt… att improvisationen i 
”Frys” måste…eh…ske långsamt, du måste minst räkna till tre, eller… de har 
tresekundersregel innan du svarar på nästa replik eller…sånna grepp finns det 
ju i improvisationsteatertekniker. 
(Lärare 1, lärare 2, Pernilla, analys av lektion 2, 2013-10-01, audio 00:55:51- 

00:56:48) 

 
Lärare 2 konstaterar ovan att det kan finnas rädslor för att ”stanna i ett läge 
där de inte har en riktning utan…”. Omedelbart kan det verka motsägelse-
fullt till en annan aspekt som lyfts fram tidigare, Styra riktning Att kunna 
bestämma förloppet.  Men snarare visar det på lärandeobjektets komplexitet 
och beskaffenhet. Man behöver både kunna Styra riktning och kunna 
stanna upp och exempelvis pausera. Att kunna arbeta med Temporalitet, 
både snabbt (med riktning) och långsamt (vila i det som är). Samspelet ut-
vecklas genom att jag vågar utmana tempot, bejaka det som händer i stun-
den. Det som blivit tydligt i och med analysen av lektionerna är att lärande-
objektet är mer komplext än vi från början trodde, innebörden av lärandeob-
jektet har således utvecklats och vår gemensamma kunskap om objektet har 
klargjorts. Detta konstaterar lärare 1 redan tidigt i analysen av forsknings-
lektion 2: 

Lärare 1: Jag tänker nog bara som grundinstruktion att de ska försöka bejaka 
och låta bli att blockera. 
Lärare 2 och Pernilla: Mmm 
Lärare 1: Men sen när vi ser på vad de här begreppen innehåller så innehåller 
ju (paus) alltså så finns det gräns… saker som hamnar emellan som kan leda 
framåt men att … eh och att man kan laborera med det men att det ändå är… 
det leder framåt att bejaka. 
(Lärare 1, lärare 2, Pernilla, analys av lektion 2, 2013-10-01, audio 00:11:25- 00:11:47) 
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Lärandeobjektets beskaffenhet 
Lärandeobjektet, förmåga att bejaka varandra i en gemensam gestaltning 
har visat sig mer omfattande och komplext än vi från början trodde. Flera 
aspekter av lärandeobjektet har visat sig genom analysen av förtestet. Ytter-
ligare aspekter av lärandeobjektet har framträtt genom den iscensättning av 
lärandeobjektet som lektionerna har åstadkommit. Forskningsobjektet, inne-
börden av en gestaltande förmåga har tagit gestalt, fått innebörd och kropp.    

Figur 13: Utvecklingen och specificeringen av innebörden i förmåga att bejaka 
varandra i en gemensam gestaltning. 

 
Figuren antyder en fortsättning på utvecklingen av innebörden av lärandeob-
jektet, vilket stämmer med resonemanget att fler aspekter skulle kunna visa 
sig vid genomförande av fler lektioner eller utifrån en ny elevgrupp.  
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12 Sammanfattning och syntes 

Romanska bågar 
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv 
gapade bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel 
utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: ”Skäms inte 
för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oänd-
ligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” Jag var blind av tårar och 
föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jo-
nes, Herr Tanaka och Signora Sabatini, och inne i dem alla öppnade sig valv 
bakom valv oändligt. 

Tomas Tranströmer (1990) 
 

Sammanfattning av fyra lärandeobjekt 
Jag har i de fyra delstudierna undersökt vad förmågan att gestalta kan inne-
bära, utifrån teaterelevers försök att lära sig detta och hur teaterlärare arbetar 
med att utveckla en sådan förmåga hos sina elever. En utgångspunkt har 
varit att man inte kan säga något om en gestaltande förmåga på en generell 
nivå, man måste alltid hantera frågan specifikt. Det görs i den här avhand-
lingen genom att fokusera fyra olika lärandeobjekt. De specifika objekten 
säger något om vad det är för slags kunnande som utvecklas inom området 
scenisk gestaltning. Detta kunnande sammanfattas nu utifrån de fyra olika 
lärandeobjekten. Syftet är att beskriva vilka insikter om en gestaltande för-
måga som har genererats genom de olika studierna. Med utgångspunkt i de 
fyra lärandeobjekten och de specifika kunnanden som blev tydliga i förhål-
lande till dem ska jag i det här kapitlet försöka skapa en syntes. De fyra 
sammanfattningarna, och syntesen av dem, kommer därefter att diskuteras. 

Förmåga att uttrycka närvaro i en specifik situation  
När lärarna i den första delstudien började prata med varandra om närvaro så 
nämndes: att kunna gestalta det tysta spelandet. Det vill säga att inte endast 
recitera texten utan också kunna arbeta med pauser, och att gestalta så att 
säga mellan raderna. Också att kunna reagera på vad de andra rollfigurerna 
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säger på ett trovärdigt sätt, dessutom att kunna översätta sina tankar till fy-
sisk handling och kropp. Att det som rollfiguren tänker också kan kommuni-
ceras. Här blir det viktigt att kunna vara i stunden, i det som sker här och nu, 
att ’inte spela’, som lärarna uttryckte det.  
 
Vi gjorde en övning med eleverna som filmades, för att mer noggrant kunna 
studera vad det egentligen var som hände när eleverna gestaltade. Jag gjorde 
en första analys, som resulterade i fyra kategorier. Det blev tydligt att man 
kan erfara och uppfatta fenomenet närvaro på olika sätt. Uppfattningarna 
beskrevs i fyra kategorier: som att Imitera en liknande situation som man 
varit med om tidigare, som Interaktion, att interagera med sina medspelare, 
som Illustration, att kommunicera sina uttryck till någon som betraktar. Ka-
tegorin Införlivande kännetecknas av att flera av uttrycken som ingår i de 
övriga kategorierna samspelar och interagerar. Genom analysen framkom 
olika aspekter av den gestaltande förmågan. Med hjälp av analysen fick vi 
också syn på skillnaderna mellan uppfattningarna i kategorierna och skillna-
derna beskrevs som att kunna bevara koncentrationen och illusionen, att 
kunna reagera i och på situationen, att i kroppen förhålla sig till medspelar-
na och att kunna kommunicera en upplevd situation. Lärarna genomförde ett 
par forskningslektioner som vi gemensamt planerade utifrån en av aspekter-
na som framkommit i analysen, nämligen att kunna kommunicera en upplevd 
situation. Syftet var att ytterligare fördjupa kunskapen om vad det är man 
behöver kunna för att vara närvarande i sin gestaltning. Under lektionerna 
framträdde ytterligare aspekter: att kunna kommunicera handlingar, att 
kunna vara avspänd och fokuserad samtidigt och att kunna identifiera olika 
teatergenrer.  
 
Samma lärarlag var också nyfiket på vad det är man kan när man kan samar-
beta sceniskt och hur det bidrar till att kunna vara närvarande (vilket i sin tur 
utvecklar förståelsen av förmågan att kunna gestalta). 

Förmåga att samarbeta i en gemensam gestaltning  
Vi använde en filmad scen när en ny elevgrupp repeterade pjäsen En mid-
sommarnattsdröm. Scenen analyserades och som i den tidigare studien så 
formulerades olika uppfattningar som bildade underlag till tre kategorier. 
Uppfattningarna beskrevs och benämndes som Följa, vilket innebär att 
kunna ge fokus på ett dynamiskt sätt. Föra, vilket innebär att ta fokus på ett 
dynamiskt sätt. Slutligen Förena vilket innebär att kunna ge och ta fokus på 
ett dynamiskt och sammansatt sätt. Även vid den här analysen framkom 
skillnader i uppfattningarna som aspekter att urskilja mellan kategorierna, 
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som ytterligare specificerade innebörden av att sceniskt kunna samarbeta 
utifrån den här elevgruppen. Att kunna hålla fokus, att kunna fysiskt ge och 
ta fokus omväxlande och att kunna se sin och (ALLA) andras funktion som 
del i en gemensam gestaltning var aspekter av lärandeobjektet, som fram-
kom i analysen. Lärarna genomförde gemensamt planerade lektioner. Lekt-
ionerna blev inte riktigt som vi avsett, men ytterligare en aspekt av att kunna 
samarbeta framträdde i materialet, att kunna beskriva estetisk smak.  

Förmåga till sceniskt samspel i dialog 
I nästa lärarlag valdes en dialog mellan två rollfigurer som förtest i syfte att 
ta reda på vad det innebär att kunna samspela. Genom att försöka ta reda på 
det hoppades vi få mer kunskap om hur närvaro kan utvecklas hos eleverna. 
Jag hade först bett lärarna beskriva vad det är man kan när man kan vara 
närvarande. Lärarna pratade om att det handlar om att vara intresserad av 
den andra, att kunna vara här och nu, att kunna avstå, att våga, att vara ly-
hörd och lyssnande samt att kunna vara avspänd.  
 
Eleverna förberedde och gestaltade dialogen som filmades. Analysen visade 
återigen olika uppfattningar av att samspela. Uppfattningarna beskrevs som: 
Stapplande steg vilket kännetecknas av att fokus är på texten och vad som 
ska sägas. Skapa handling vilket innebär att handlingar konstrueras och kan 
beskrivas som det som sägs mellan raderna, uttryckt i framför allt kropp och 
gester och slutligen Vara i situationen som står för en öppenhet inför det 
som sker i stunden, i situationen. Analys av skillnaderna mellan kategorierna 
visade på olika aspekter och de beskrevs som att kunna memorera, analy-
sera och tolka en text samt att kunna möta sig själv i rummet och med dig. 
Under forskningslektionerna visade sig ytterligare aspekter av att kunna 
samspela som att kunna hålla energi och driv i berättelsen, att kunna vara 
här och nu och att kunna vara avspänd och uppmärksam samtidigt.  

Förmåga att bejaka varandra i en gemensam gestaltning 
Lärarna i det tredje lärarlaget valde att arbeta med och fördjupa sin förståelse 
av skillnaden mellan att bejaka och blockera i en improvisationsövning. 
Lärarna beskrev först vad det är man kan när man kan bejaka. Detta kunde 
lärarna göra utifrån sin tidigare erfarenhet och kunskap eftersom de arbetat 
med att bejaka tillsammans med andra elevgrupper. Lärarna menade att det 
handlar om att kunna se länken mellan nu och sedan, att kunna lyssna öppet, 
att kunna använda sin fantasi, att kunna ge impulser, att kunna se nya möj-
ligheter och att känna tillit. 
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Vi arrangerade en improvisationsövning som filmades. Genom analysen 
framkom tre kategorier av bejaka som Driv vilket innebär att fokus är på den 
egna historien, Dubbelhet vilket innebär att fokus är både på den egna och 
på den andres historia samt Växelverkan som innebär att fokus är på den 
gemensamma historien och vart improvisationen är på väg. Aspekter av att 
kunna bejaka framstod som skillnaderna mellan uppfattningarna i kategori-
erna. Här framkom att kunna etablera situation och relation, att kunna 
lyssna på den andres berättelse samt att kunna utveckla och gestalta en im-
provisation gemensamt. Därefter planerade vi en första forskningslektion 
tillsammans. Lärarna ville att eleverna skulle erfara bejaka, till skillnad från 
blockera för att kunna utveckla en improvisation och för att kunna utveckla 
samspelet i gestaltningen. Under forskningslektionerna framkom ytterligare 
aspekter av att kunna bejaka som: att kunna bestämma förloppet, att kunna 
ge positiva impulser, att kunna förstå skillnaden mellan konflikt och problem 
och att kunna arbeta både snabbt och långsamt.  
 
Vad säger oss då alla aspekter och beskrivningar av de specifika lärandeob-
jekten om den gestaltande förmågan? De fyra olika lärandeobjekten är fyra 
exempel på förmågan att gestalta. De aspekter av kunnande som framträder 
bidrar till specificeringen och utvecklandet av innebörden av gestaltande 
förmåga.  

Bodybildung – syntes av utfallsrummen  
Studierna har visat på ämnesspecifika kvaliteter och särskilda sätt att kunna 
något. Vissa gemensamma drag, eller egenskaper, av de fyra olika lärande-
objekten framträder i samtliga fenomenografiska utfallsrum. Det som före-
faller gemensamt är en kroppslig dimension. Jag har identifierat tre olika 
slags kroppsliga kunnanden: vara en trygg kropp, vara en alstrande kropp 
och vara en ansvars/fri kropp. Det som framkommer i syntesen antyder 
skillnader mellan det kunnande som utvecklas i kroppen.  
 
Det jag kallar för vara en trygg kropp handlar om att utveckla en trygghet i 
kroppen, att våga vara i och med sin kropp i rummet, i en gestaltande situat-
ion. Det sättet att kunna något måste tränas och utvecklas på vissa sätt. Det 
som benämns som att vara en alstrande kropp handlar om att skapa material, 
underlag för gestaltningen. Men det materialet kan inte stanna i tanken som 
idéer till gestaltning, det måste uttryckas som fysisk gestaltning i kroppen. 
Hur man gör det måste tränas och utvecklas på ytterligare särskilda sätt. 
Utvecklandet av att vara en ansvars/fri kropp skiljer sig från en annan typ av 
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ansvar, ett ansvarstagande som visar sig genom att exempelvis plocka undan 
disken efter sig. Det ansvars/fria handlar om att i kroppen känna av och ge-
mensamt ta ansvar med andra för att utveckla en gestaltning, men samtidigt 
släppa ansvar. Ansvarsfull och fri samtidigt, ansvars/fri. Den typen av an-
svar utvecklas och tränas på specifika sätt.  
 
Dessa tre olika egenskaper av teaterkunnande kan tolkas som särskilda sätt 
av ett kroppsligt kunnande, som bodybildung, kroppslig bildning (jfr tyskans 
Bildung).  

 

Figur 14: Egenskaper av gestaltande förmåga som utvecklar bodybildung. 

Jag kallar den första nivån för Vara en trygg kropp som tar sig uttryck i 
datamaterialet på lite olika sätt. Antingen fokuserar eleven på texten, eller på 
det objekt hen arbetar med (även om objektet kan vara imaginärt), eller så 
lägger eleven fokus på det rum hen förhåller sig till. Nivån kännetecknas av 
ett undersökande drag, ett trevande uttryck som utmärkande egenskap. Det 
visar sig genom att man famlar med texten, prövar ett objekt för att snart gå 
över till ett annat, eller skapar en relation för att strax övergå till en annan 
dialog. Uttrycken har en undersökande prägel, som inte utvecklar 
gestaltningen, men som verkar viktigt för att utveckla trygghet. Det finns 
även exempel på när eleven lägger fokus på en annan person för att utveckla 
tillit. Det kan tolkas som att eleven vill stärka sin trygghet i den utsatta 
position som en gestaltande situation innebär. Eleven ’håller fast’ i text, 
objekt, rum eller i någon annan medspelare för att utveckla säkerhet och det 
bidrar till att utveckla trygghet i sin egen kropp. Genom att tillåta sig att 
hålla fast i något utanför sin kropp verkar det som om man också utvecklar 
tillit i att vara i ens egen kropp och att gestaltningen kan uttryckas i den egna 
kroppen.  

• gemensamt	  berättande	  Vara	  en	  ansvars/fri	  kropp	  

• skapande	  Vara	  en	  alstrande	  kropp	  

• undersökande	  	  Vara	  en	  trygg	  kropp	  
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Den andra nivån av kunnighet kallar jag för Vara en alstrande kropp där ett 
gestaltande material utvecklas som antingen aktion, story eller handling. 
Nivån kännetecknas av ett skapande som utmärkande egenskap. Jag skiljer 
på de tre formerna av skapande, eftersom det verkar finnas en skillnad i 
intentionen med uttrycken. Med aktion menar jag att i stunden hitta på 
någonting, ett uttryck för spontan handling som skiljer sig från story genom 
att storyn bygger på någonting som redan pågår, utvecklar en berättelse. 
Med handling menar jag att eleven kommer med nya förslag på handlingar 
som skapas och lever vidare medan aktionen omedelbart försvinner, den 
utvecklas inte vidare som gestaltning. Man skapar uttrycken i sin kropp och 
berättar därigenom med sin kropp hur man tolkar situationen som man 
befinner sig i. Det är ett omedelbart skapande i stunden som förutsätter en 
ögonblicklig analys av det som händer i situationen och hur man förhåller 
sig till det. 

I den tredje nivån som jag kallar Vara ansvars/fri så fokuseras den andre, 
min eller mina medspelare, och genom att delvis släppa ett individuellt 
ansvar och etablera ett gemensamt ansvar så kan vi båda (alla) bidra till att 
berättelsen utvecklas vidare. Nivån kännetecknas av ett gemensamt 
berättande som utmärkande egenskap. Det innefattar att kunna förhålla sig 
till sin egen inre berättelse, den yttre berättelsen och hur vår gemensamma 
berättelse kan leva vidare. Man tar ansvar och släpper ansvar i en 
samtidighet vilket kan tolkas som att vara fri i gestaltningen, i bemärkelsen 
fri att följa både egna och andras impulser. Därtill ett lyssnande, både inåt 
och utåt för att kunna uppfatta de impulser som kommer från den egna 
kroppen och från andras kroppar som reaktion på det som sker i stunden, ett 
lyssnande med kroppen som förutsättning för att kunna gestalta tillsammans. 

Liknande de fenomenografiska utfallsrummen så bygger syntesens nivåer 
hierarkiskt på varandra. Nivå ett är förutsättning för nivå två och tre. Nivå 
två en förutsättning för att nivå tre ska kunna utvecklas.  
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13 Resultatdiskussion  

Men en god utbildning är en utbildning som inte bara ger kunskaper för en 
framtida verksamhet utan också bidrar till elevernas eller studenternas bild-
ningsprocess. Detta kräver förstås också elevernas och studenternas aktiva in-
sats. Insatsen är inte av samma slag som i tanklöst råplugg. Alla sinnen måste 
vara öppna. Den goda utbildningen uppmuntrar till den sortens aktivitet. Den 
lägger tyngdpunkten vid det perspektivöppnande och det oväntade, det som 
kräver eftertanke och det som kan fogas samman med den personliga erfaren-
heten. ”Erfarenhet” är för övrigt ett utmärkt bildningsord. Det kommer av or-
det ”fara” i meningen resa. Den som gjort en erfarenhet har gjort en lärorik 
resa, kanske inte över de sju haven men genom livet. Hon eller han har in-
hämtat något som är av betydelse för både arbete, samhällsengagemang och 
ett rikt personligt liv. Sådan är bildning (Liedman 2011, s. 267-268).  

 
 
Utifrån resultatet av mina studier så tycks det som att en högre nivå av kun-
nande innebär en medvetenhet både om sig själv och den andre. De uttryck 
som beskrivs som exempel kopplat till de fyra olika lärandeobjekten verkar 
alla innefatta en dimension av att vara medveten om sig själv men även om 
något utanför sig själv. Det vill säga rummet (miljön, situationen), vår ge-
mensamma gestaltning och hur den kommuniceras. Men just förmågan att 
läsa av situationen, att kunna lyssna med kroppen, göra bedömningar av och 
i situationen och göra omedelbara val i gestaltningen förutsätter reflektion 
och analys i handlingen.  
 
Men de bästa valen gör man inte ensam utan tillsammans med sin/a medspe-
lare, när gestaltningen utvecklas gemensamt. Då är man i situationen till-
sammans och besluten tas här och nu. Det förutsätter att man kan känna av 
vartåt de(n) andra(s) beslut är på väg. Inte enbart inom teatern är en sådan 
förmåga viktig. I ett framtida liv som vän, partner, förälder och i arbetslivet 
är det centralt att kunna ge och ta, att lyssna (inte sällan med hela kroppen) 
och att kunna ta gemensamma beslut.  
 
Det som tränas är en inre och en yttre blick, man måste vara medveten om 
sina egna beslut och val men även andras. Det förutsätter att man även kan 
släppa ansvar (kontroll) och inse att man gemensamt utvecklar gestaltning-
en. Men dessutom, och kanske framför allt, att också lita på det som uppstår 
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genom att vara i stunden, i nuet. Här börjar man eventuellt närma sig det 
som kan beskrivas som teaterns mysterium och magi. När en elev tillåter sig 
att bara vara, som en omedveten medvetenhet, när man lyssnar med kroppen 
så kan man närma sig det som benämns närvaro. Det är inget som är förbe-
hållet teatern, vi har alla känt på tillfällen av total närvaro, när tiden står still 
och vi upplever med alla våra sinnen. Men för att sceniskt gestalta behöver 
närvaron även kommuniceras. Att gestalta och att gestalta tillsammans med 
andra människor kan stundtals och i bästa fall leda till ögonblick av närvaro. 
Här påverkar även ett publikt möte gestaltningen (se vidare Heed 2002; 
Lund 2008; Stenhäll 2011).  
 
I den första delstudien valde vi att under forskningslektionerna arbeta med 
en av de aspekter som framkom i utfallsrummet, att kunna kommunicera en 
upplevd situation. Det var inte en publik kommunikation vi eftersträvade 
utan snarare att kunna gestalta ett erfarande, en inre upplevelse av en situat-
ion, en känsla eller en tanke. Utifrån de svårigheter som visade sig under 
forskningslektionerna (att kunna kommunicera handlingar, att kunna vara 
avspänd och fokuserad samtidigt och att kunna identifiera olika teatergen-
rer) så verkar handlingarna centrala för kommunikationen. Det tycks som 
det är en skillnad i att bara göra i största allmänhet och i att handlingarna kan 
kommuniceras. Här framstår lyssnandet i kroppen som centralt, att kunna 
vara avspänd och fokuserad samtidigt. Det kan beskrivas som att i kroppen 
vara uppmärksam (lyssna) på det som händer i situationen, men avspänning-
en är central också för att kunna reagera på det som sker (handla) och för att 
handlingarna kommuniceras utåt, på ett på samma gång medvetet och omed-
vetet, sätt. Det kunnande som utvecklas kan beskrivas som en dubbelhet i 
lyssnandet. 
 
I den andra delstudien fokuserades aspekten att kunna fysiskt ge och ta fokus 
omväxlande. Även här verkar ett lyssnande i kroppen vara en utgångspunkt 
för att utveckla det som i utfallsrummet beskrivs som Förena, det vill säga 
att förena ett givande och tagande av fokus. Det tyder på att när man fysiskt 
kan ge och ta fokus omväxlande så uppstår något dynamiskt i uttrycken som 
bidrar till att utveckla gestaltningen. Det kunnande som utvecklas kan besk-
rivas som en dynamik i lyssnandet. 
 
Den tredje delstudien hanterade aspekten att kunna möta sig själv i rummet 
och med dig som framkom i utfallsrummet. Under forskningslektionerna 
kom ytterligare aspekter fram: att kunna hålla energi och driv i berättelsen, 
att kunna vara här och nu och att kunna vara avspänd och uppmärksam 
samtidigt. Aspekterna antyder en dubbelhet i lyssnandet, liknande det som 
framkom i den första studien. Dessutom verkar en trygghet i lyssnandet i 
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kroppen vara centralt för gestaltningen. Det handlar om att vara trygg i sin 
egen kropp, i rummet man är i och i mötet med den man gestaltar tillsam-
mans med. Det kunnande som utvecklas kan beskrivas som en trygghet i 
lyssnandet. 
 
Vi arbetade i den fjärde studien med aspekten att kunna lyssna på den an-
dres berättelse under forskningslektionerna, där att urskilja skillnaden mel-
lan att bejaka och att blockera var väsentligt. De aspekter som framkom 
under forskningslektionerna var att kunna bestämma förloppet, att kunna ge 
positiva impulser, att kunna förstå skillnaden mellan konflikt och problem 
och att kunna arbeta både snabbt och långsamt. Det förefaller som att ett 
fysiskt berättande i kroppen framträder som avgörande för att utveckla sam-
spelet i en improvisation. Det förutsätter dessutom att kunna lyssna på vad 
den andre försöker berätta med och i sin kropp. Man kan genom att lyssna 
också berätta och beskriva det som gestaltas tillsammans. Det verkar vara en 
förutsättning för att berättelsen (i det här fallet improvisationen) kan fram-
ställas gemensamt. Det kunnande som utvecklas kan beskrivas som ett be-
rättande i lyssnandet.   
 
Att kunna lyssna med kroppen förutsätter att känna trygghet i berättandet 
vilket verkar vara ett villkor för dynamik och dubbelhet i gestaltandet. 

Konsekvenser för klassrummet 
Jag återvänder nu till frågorna i inledningskapitlet, de två scenerna som be-
skrevs som kritiska händelser, där jag som lärare fått problem i min under-
visning. Skulle jag idag bättre kunna besvara elevernas fråga, de som gjorde 
projektet i skulpturparken, när de undrade vad de lärde sig genom att delta i 
processen? Med hjälp av att bryta ned föreställningsprocessen i flera olika 
lärandeobjekt och försöka diskutera med eleverna på en mer specifik nivå så 
skulle jag kunna det. Jag skulle försöka förhålla mig till vad, det vill säga 
innehållet i undervisningen på ett annat sätt. Tidigare har ofta hur dominerat 
min planering av undervisningen, det vill säga hur ska jag organisera under-
visningen för att nå målen. Om jag istället först tänker på vad ska eleverna 
lära sig, vilka förmågor de behöver utveckla i utbildningen, så blir hur 
undervisningen ska organiseras en konsekvens av vad som ska utvecklas. 
 
Jag skulle kunna ta utgångspunkt i ett av de beskrivna lärandeobjekten ex-
empelvis Förmåga att samarbeta i en gemensam gestaltning. Tillsammans 
med eleverna skulle vi kunna arbeta med någon eller några av aspekterna 
som har visat sig genom analysen, hur ser en gestaltning ut som innebär att 
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kunna hålla fokus, att kunna fysiskt ge och ta fokus omväxlande och att 
kunna se sin och (ALLA) andras funktion som del i en gemensam gestalt-
ning. Utifrån svårigheterna i den elevgrupp jag för tillfället skulle arbeta 
med skulle eventuellt någon av aspekterna visa sig mer angelägen att arbeta 
med. Vi skulle exempelvis kunna arbeta med att kunna fysiskt ge och ta 
fokus omväxlande, dels under produktionsprocessen, i syfte att stärka samar-
betet i gruppen, dels som inledande samtal till processen där eleverna fick 
veta på förhand vilka lärandeobjekt vi skulle fokusera och arbeta med, men 
även i utvärderingen och som del av återkoppling och omdömen av hur ele-
verna hade arbetat i processen. 
 
Eleverna X och Y som båda, för att utvecklas i ämnet, behövde stöttning 
med olika saker, skulle jag idag arbeta med på ett annat sätt. Det skulle vara 
tydligare för mig hur elever erfar innehållet på olika sätt, att eleverna förstår 
det jag undervisar om på helt skilda sätt. Jag skulle ta mer tid till att försöka 
förstå vari svårigheterna för den här elevgruppen ligger, i det jag försöker 
lära ut. Jag föreställer mig att jag skulle ha en annan blick på undervisningen 
där jag skulle kunna ta hjälp av olika variationsmönster för att försöka tyd-
liggöra för eleverna vad undervisningen syftar till. Jag skulle inte bara prata 
om det utan jag skulle främst låta eleverna pröva olika variationer i sina 
kroppar och visa med exempel, filmade eller där vi själva prövar olika ge-
staltningar fysiskt.  
 
Tillsammans med kollegor skulle jag förmodligen kunna prata om progress-
ion och utveckling i ämnet på ett annat sätt. Med utgångspunkt i utfallsrum-
men och syntesen kan man diskutera och planera hur en undervisning kan 
struktureras som ger möjlighet att utveckla olika former för kroppslig kun-
skap. Man skulle också, genom att identifiera vilka ämnesspecifika kunnan-
den som eleverna ska få med sig, kunna planera undervisning som hjälper 
eleverna att utveckla det. Men återigen inte bara prata i största allmänhet, 
utan man skulle behöva prata med utgångspunkt i exempel, filmade konkreta 
undervisningsexempel. En av de centrala vinsterna med learning study är att 
vi som lärare får kunskap om vad det innebär att lära sig något och, det som 
mina studier visar, vilket kunnande som lärandet utvecklar. Därför blir det 
centralt att sätta elevernas olika uppfattningar om specifika lärandeobjekt i 
centrum för undervisningen. 
 
Utifrån det som jag har sett och lärt mig av studierna skulle jag antagligen 
också strukturera undervisningen på ett annat sätt. Jag skulle förmodligen 
inte ha så bråttom framåt för att låta eleverna ta sig igenom så mycket stoff 
som möjligt, utan hellre gräva djupt vid vissa tillfällen. Studierna har lärt 
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mig att man kan utveckla ett fördjupat kunnande genom att stanna upp vid 
ett enskilt lärandeobjekt. I de enskilda objekten hittar vi nycklar till innebör-
den av en gestaltande förmåga. Det handlar i teaterämnet om en avvägning. 
Samtidigt som jag ser ett värde i att gräva djupt och specifikt så har eleverna 
en drivkraft att repetera klart och komma upp på scenen.  
 
Min forskningsfråga hanterar vad en gestaltande förmåga kan innebära. Det 
som sker på golvet, i stunden och som upplevs som ”rätt” och ”bra” både av 
aktören och av betraktaren, vad är det? Det finns inget kort och enkelt svar 
på vad innebörden av en gestaltande förmåga kan vara. Som mina resultat 
pekar på så är innebörden mer komplex än man från början kan ana. Man 
kan utifrån studierna exempelvis hantera det som i kunskapskraven formule-
ras som ett komplext uttryck. I styrdokumenten ges inga beskrivningar av 
vad ett komplext uttryck skulle kunna vara. Lärandeobjektens komplexitet 
och tanken om ett mer förfinat urskiljande av aspekter av lärandeobjekten, 
kan vara ett sätt att hantera värdeorden som är framskrivna i betygskriterier-
na utifrån en kunskapsteoretisk utgångspunkt. Frågan om vad det är man 
kan när man kan blir därmed central. 
 
Eleven X som i inledningsexemplet fick representera det man lite slarvigt 
formulerar som att någon är ”bra” kan relateras till närvarobegreppet. Inte 
sällan läser man i recensioner av professionella teateruppsättningar formule-
ringar som att en skådespelare har stark närvaro. Närvaro är en del av tea-
terns väsen.  
 
På gymnasienivå kan man inte förvänta sig att närvaro är något man hela 
tiden kan eller ska sträva emot. Däremot kan man öva och träna stunder av 
närvaro dels som ett specifikt, kvalitativ, teaterkunnande dels som en för-
måga att ta med ut i livet. Tillsammans med lärarlagen var jag nyfiken på att 
undersöka vad närvaro egentligen kan innebära och hur innehållet i en ge-
staltande förmåga kan beskrivas. För praktiker, både utövande konstnärer 
och pedagoger så är det självklart, man märker, man vet och man ser när det 
finns där.  
 
Jag har genom mina studier försökt närma mig vad det kan vara. Exemplet 
”Att vara öppen” i teorikapitlet, där läraren och eleven repeterar en pjäs, 
visar hur teaterkunnande traderas tyst. Läraren behöver bara säga ”Nu hade 
du det” och så vet både elev och lärare vad det är som man pratar om. Lära-
ren såg det och eleven kände det. Men det innefattar mycket mer än vad som 
kan beskrivas med ord. Det är känslor, tidigare erfarenheter och kroppsliga 
minnen som bidrar till gestaltningen. Det är en kroppslig kunskap som visar 
sig i det gestaltande uttrycket. Men eftersom elev och lärare befinner sig i en 
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skolkontext så behöver kunnandet artikuleras dels för att utveckla undervis-
ningen, dels för att kunnandet ska bedömas och betygsättas. Genom att sys-
tematiskt undersöka, beskriva och formulera utfallsrum och aspekter av lä-
randeobjekten så får vi dessutom ny kunskap om objekten. 
 
Delar av det tysta kunnandet har formulerats genom resultatet av studierna. 
Aspekterna av de olika lärandeobjekten beskriver delar av innebörden i en 
gestaltande förmåga. Det kan vara användbart för att planera undervisning 
där en viss aspekt fokuseras i syfte att utveckla kunnandet. Därtill kan ut-
fallsrummen och de uppfattningar som framkommer i kategorierna användas 
vid återkoppling och samtal med eleverna. Utifrån beskrivningar av vad som 
kännetecknar Följa och hur det skiljer sig från Föra kan man diskutera och 
pröva gestaltningar som eventuellt kan utvecklas till Förena.    

Transaktionella lärandeobjekt 
När man arbetar med avgränsade lärandeobjekt visar sig komplexiteten i ett 
objekt. Vi har som lärare vissa förutfattade föreställningar om objektet uti-
från vår tidigare erfarenhet och vårt eget kunnande. Genom att arbeta syste-
matiskt med att förstå vari svårigheterna för den här elevgruppen ligger, så 
utvecklas både vår och elevernas förståelse av lärandeobjektet. Objektet är 
och blir inte detsamma i varje klassrum, man måste ta hänsyn till den elev-
grupp man arbetar med för tillfället. Alla lärare vet att samma lektionsupp-
lägg blir olika i olika elevgrupper, inte minst eftersom eleverna har olika 
förståelse, erfarenheter och upplevelser av objektet. Man kan som lärare lära 
sig av den situationen och utveckla sitt eget kunnande och sin egen förstå-
else för objektet. Det uppstår en ömsesidig relation mellan objekt, lärare och 
elev. 
 
Dewey och Bentley (1949) beskriver innehåll (the known) och kunnande 
(the knowing) som en transaktionell relation vilken påverkar varandra i ett 
dynamiskt förhållande. Exempel på en sådan relation visar sig i en learning 
study cykel där ett lärandeobjekt fokuseras. Kunskapen är inte något förutbe-
stämt utan utvecklas i mötet mellan elev, lärandeobjekt och lärare. Det är en 
triadisk relation (Carlgren 2011b) mellan innehållet i undervisningen (the 
known, det kända), elevernas nuvarande kunnighet (the knower) och kun-
nandet (the knowing). Det transaktionella innebär att de tre, innehåll, elev 
och utvecklandet av kunnandet, med lärarens hjälp, påverkar varandra och 
förändras. Det är inget statiskt tillstånd som kan isoleras utan det förflyttas i 
en pågående förbindelse med och påverkan på varandra. Därför blir det svårt 
när man försöker isolera och diskutera kunnande och kunskaper utifrån för-
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utbestämda lärandemål och matriser. Kunnandet, och kunskaper om kun-
nandet, utvecklas av nödvändighet i klassrummet, inte utanför klassrummet.  
Resultaten för en specifik elevgrupp kan ge vissa insikter om det valda lä-
randeobjektet. Andra elevgrupper kan ge insikter om andra aspekter. Vår 
förståelse och kunskap om innebörden av lärandeobjektet utvecklas. 

Med utgångspunkt i sina insikter i det professionella objektets beskaffenhet 
kan hon (yrkesutövaren, mitt tillägg, se tidigare användning av citatet, s. 22) 
även utveckla sätt att handla som inte haft någon förebild (Carlgren och Mar-
ton 2002, s 25).  

 
Jag presenterar förtest och forskningslektioner som exempel på hur lärare 
kan arbeta med learning study i ett arbetslag för att närma sig utvecklingen 
av ett professionellt objekt samt ett gemensamt ämnesdidaktiskt språk. Re-
sultaten är en beskrivning av hur man kan bli klokare på en specifik elev-
grupps nuvarande kunnande om ett särskilt lärandeobjektet. Men det speci-
fika kan dessutom säga oss något på en generell nivå om vad en gestaltande 
förmåga kan innebära. Lärargrupperna beskrev att det hjälpte dem att så 
detaljerat studera både undervisningen och elevernas gestaltningar. I den 
ordinarie undervisningen hinner man sällan med att vara så noggrann ef-
tersom mycket annat ska göras på kort tid. Lärarna formulerade under studi-
ernas gång att arbetet hjälpt dem att få syn på saker som kunde få konse-
kvenser för upplägget av hela utbildningen. Kanske skulle vissa moment i 
utbildningen ligga tidigare, andra senare. Möjligen ska man arbeta mer 
djupgående med vissa moment för att ”vinna tid”60 och för att eleverna ska få 
med sig kunskaper tidigare i utbildningen som sedan är användbara under 
hela utbildningens gång. Detta resonemang har jag hört i flera lärarlag som 
arbetat med learning study och är en av de vinster undersökningarna ger. En 
annan vinst med att sätta kunnandet i centrum, är att man kan diskutera hur 
utvecklandet av förmågor bidrar till både ämnesspecifikt kunnande och ut-
vecklandet av sociala, personlighetsutvecklande förmågor. 

Identitetsskapande och bildning 
Genom att se den andre, får man också syn på sig själv. Kan det vara värt 
något under gymnasieåren då hormoner spelar spratt och elevers identitet 
utvecklas? Bildningsbegreppet påminner om att värdet av att utvecklas som 
människa också är en del av skolans uppdrag. Det betyder däremot inte att 
det sker enbart genom att träna personlighetsutvecklande kompetenser. Som 
                                                        
60	  Jag	  har	  under	  läsåret	  2012/13	  arbetat	  med	  learning	  study	  i	  ett	  skolutvecklingsprojekt	  
med	  danslärare	  på	  gymnasiet.	  En	  av	  lärarna	  uttryckte	  det	  som:	  ”Man	  måste	  ta	  tid	  för	  att	  
vinna	  tid”.	  
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Aspelin (2001) framhåller är det genom utvecklandet av (ämnesspecifika) 
kunskaper som man mognar. Kunskap står i centrum och lärarens pedago-
giska hållning gällande sociala relationer, visar sig i en ständigt pågående 
interaktionsprocess där reflektioner och handlingar är i fokus. Sociala relat-
ioner i klassrummet och utvecklandet av en social kompetens kan ses som en 
del av kunskapstillägnandet. Det har funnits en viss tendens att se skolan 
som antingen en arena för utveckling av sociala förmågor eller utvecklandet 
av kunskapsförmågor (Runesson 1999). I dag borde det vara möjligt att se 
att man kan göra både och, samtidigt. Det är genom utvecklandet av för-
mågor som man utvecklar kunskap i ämnet och samtidigt en social kompe-
tens.  
 
Genom att kunna se/lyssna/känna den andre så lär man sig byta perspektiv 
vilket är centralt för en gestaltande förmåga. Det handlar om att få syn på sig 
själv, men också att få syn på den andre. Det kan bidra till elevens identitets-
skapande att få syn på och utveckla förståelse för hur andra människor upp-
lever och hanterar världen. Att i en improvisation eller i relation till en skri-
ven text ikläda sig en annan människas ”kostym” kan utveckla förståelse om 
världen och om sig själv. Men det sker i det här sammanhanget genom ut-
vecklandet av ett specifikt kunnande, man formas som människa genom att 
möta specifika ämneskunskaper. 
 
Förutom de mer formande aspekterna av bildning, som jag har lyft fram i 
relation till identitetsskapande och kroppsligt kunskapande, så förbereder 
bildning även för fortsatt utbildning. De står inte i motsatsförhållande. Alla 
studieförberedande program inom gymnasiet förbereder för högre utbildning 
vare sig det är folkhögskola, högskola eller universitet. 

Kropp och bildning 
I studierna är kroppen central, dels som bärare av de uttryck som fenomeno-
graferas, dels som kunskapsbärare. Att kunna lyssna med kroppen används 
som metafor för att vara uppmärksam både på, i och med den egna kroppen 
men också på andras kroppar. Kroppen bär på en mängd kunskap, hela 
kroppen, inte bara hjärnan. I idrottsliga sammanhang är elitidrottare med-
vetna om kroppen och medvetandets förening och avgörande betydelse för 
en bra prestation. Inför tävlingar förbereder sig idrottare både mentalt och 
fysiskt; tanke och kropp. 
 
I och med utvecklingen och utvidgningen av kunskapsbegreppet, där de fyra 
f:en (fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse) inom grund- och gymna-
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sieskola är centrala begrepp, finns alla möjligheter att kroppen får ta plats 
som kunskapsbärare. Men det förutsätter att man kan visa och diskutera 
vilka kroppsliga kunskaper som utvecklas i ett ämne och hur praktiska och 
teoretiska kunskaper är del av en helhet, inte isolerade fenomen var för sig. 
Man kan upplösa dikotomin kropp och tanke. I stället kan man tala om tanke 
i kropp, eller om förkroppsligat sinne, embodied mind som Fischer-Lichte 
(2012) uttrycker det.  

However, it is to be emphasized that, although in itself an extraordinary phe-
nomenon whose coming into being we are still unable to explain (even assum-
ing it is due to certain artistic techniques and practices), PRESENCE does not 
make anything extraordinary appear. Instead, it marks the emergence of 
something very ordinary and turns it into an event: the nature of human be-
ings as embodied minds. Thus ordinary existence is experienced as extraordi-
nary – as transformed and even transfigured (Fischer-Lichte 2012, p. 116).  

 
Man kan jämställa ett förkroppsligat sinne med en intuitiv känsla och många 
av de mest värdefulla beslut, upptäckter och avgörande händelser har skett 
just så, genom att lita på en intuitiv känsla (Josefson 1995, Matti 2000).  

Avslutande reflektioner  
På en konferens där jag presenterade mina resultat fick jag en fråga: har ni 
ställt några frågor till eleverna? (underförstått: i syfte att ta reda på vad ele-
verna tycker att ett teaterkunnande innebär). I situationen där och då, blev 
jag lite ställd och förklarade igen (personen kom sent till presentationen) att 
learning study är en kollaborativ forskningsansats där lärarlaget är i fokus 
och nej, vi hade inte involverat eleverna i processen att ta reda på vad de 
visste om eller tyckte att ett teaterkunnande innebär. Men det egentliga sva-
ret kom till mig dagen efter presentationen eftersom frågan hängde kvar i 
mitt medvetande. Självklart hade vi involverat eleverna, men inte genom att 
exempelvis intervjua dem och på så sätt få fatt i olika uppfattningar om fe-
nomenet. Men vi bad dem gestalta och fick därigenom dokumenterat olika 
uppfattningar om fenomenet i gestaltningarna. I starten av mina undersök-
ningar gjorde jag intervjuer om det lärandeobjekt som vi sedan skulle arbeta 
med. Det visade sig att elevernas svar liknade det sätt på vilket lärarna talade 
om fenomenet, vilket inte är förvånande. Men när de därefter skulle gestalta 
det vi pratat om visade sig något helt annat. I detta arbete är jag intresserad 
av den gestaltande förmågan som sådan varför intervjusvaren visat sig me-
ningslösa att analysera. I en learning study arbetar lärarna med att försöka 
förstå elevernas kunnande ur ett elevperspektiv. I mina studier tar sig kun-
nandet uttryck i gestaltningarna. 



213 

Ett landskap av perception 
Mina resultat har stundtals gett mig huvudbry. Dels har de på sätt och vis 
känts självklara, men dessutom har jag brottats med frågan: kan man verkli-
gen göra så här? Den första funderingen har delvis att göra med att jag själv 
är teaterkunnig, varför resultaten i någon mening känns självklara. Men att 
då försöka sätta mig in i en novis situation, en oerfaren teaterelev, har hjälpt 
för att påminna mig om hur det som för den erfarne är självklart kan vara en 
gåta för den oerfarne, att utifrån ett andra ordningens perspektiv förstå hur 
något upplevs av någon annan. Och däri ligger delar av problemet, hur lära 
ut något som man redan kan? Utfallsrummen har bidragit till att skapa en 
helhet, eller en bild över specifika lärandeobjekt, vilket kan underlätta kom-
munikationen med elever. Genom att studera novisers möte med ett lärande-
objekt kan man lära sig något nytt om objekten. Men då uppstår nästa pro-
blem. Ska man verkligen bryta ner helheten i delar. Många med mig har 
reagerat på uppdelningen, att försöka fokusera de delar av vari teaterkun-
nandet består:  
 

- ”Konsten kan inte kategoriseras”,  
- ”Man förminskar teatern genom att försöka bryta ned i delar”,  
- ”Teater är holistiskt och måste så vara”, 
- ”Man förminskar elevernas kunnande genom att titta på delarna”. 

 
Det är sådana frågor och tankar som jag själv har haft och som har kommit 
upp vid presentationer av resultaten. Det handlar om det som jag själv, de 
lärare som deltagit i studierna och de elever som undervisats stundtals har 
gett uttryck för; man kan inte prata om det tysta kunnandet, det låter sig inte 
fångas i ord. Nej eftersom, som Polanyi (2009) beskriver det, man rör sig i 
ett landskap av perception som grund för kunskapandet. Men man kan, ge-
nom att detaljgranska delar av innebörden av kunnandet, bli klokare på vari 
kunnandet består. Som tidigare nämnts finns en risk när man detaljstuderar 
någons kunnande att man blir fixerad vid detaljen. Polanyi tar exemplet att 
spela piano, pianisten fokuserar sina fingrars rörelse och rör sig på så vis 
ifrån helheten, musikstycket. Men när hen sedan återvänder till att fokusera 
hela stycket så har fokuserandet på fingrarna fördjupat kunnandet (genom att 
slipa på tekniken) och helheten får en annan mening.  
 
Men man kan plocka isär det, man kan fokusera på delarna vari helheten 
består, vilket kan leda till en känsla av att man blir paralyserad (precis som 
pianisten som fokuserar sina fingrar känner sig lamslagen, eller den lärare i 
studie 2 som tappar greppet om lektionen). När man plockar isär något, när 
man tittar på delarna, på något specifikt, så är det väsentliga att därefter 
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återgå till helheten. Genom att ta delarna av kunnandet på allvar och i 
undervisningen försöka hjälpa eleverna att se vari kunnandet består så kan 
kunnandet utvecklas. När man har separerat aspekter av kunnandet och arbe-
tat isolerat med det specifika så måste man, såsom pianisten, fokusera hel-
heten igen, i variationsteoretiska termer: i en fusion. Man kan då i en övning 
separera en aspekt av det man gör, kontrastera med en dimension av variat-
ion, som exempelvis att kontrastera bejaka med att blockera (studie 4) för att 
göra eleverna medvetna om innebörden av att kunna bejaka och sedan återgå 
till övningen, helheten. På så sätt har man hjälpt eleverna att fördjupa sitt 
kunnande om fenomenet samt möjligtvis överbrygga klyftan från övnings-
rum till scenrum. 

Vi kan mer än vi kan mäta – det tystas betydelse i undervisning 
Resultatet av studierna visar på komplexiteten i en gestaltande förmåga. Att 
lära sig propositionell kunskap, ofta uttryckt i text eller formler, som att 
komma ihåg årtalet när Bertolt Brecht dog, kräver en slags färdighet, att 
träna minnet och hur man lär sig någonting utantill. Att utveckla den slags 
kunskap kan också beskrivas som komplext, vad sker i hjärnan, hur lär sig 
olika individer på olika sätt och så vidare. Skillnaden jämfört med ett gestal-
tande uttryck är att man kan slå upp svaret på frågan i ett uppslagsverk, fråga 
någon eller googla när Bertolt Brecht dog. När man arbetar med en gestal-
tande förmåga finns det inte ett uttalat svar att förhålla sig till. Men finns det 
då inget svar, finns det ingen progression att sträva mot eller förhålla sig till? 
Hur ska man som elev kunna utveckla sitt kunnande om någonting? Polanyis 
resonemang om personal knowledge blir en hjälp att förstå vad utvecklandet 
av en gestaltande förmåga kan innebära. Istället för att leta efter ett svar så 
blir det centrala att leta efter ett personligt svar.  

It is my knowledge of how I should deal with particular things in particular 
situations, i.e. my knowledge of my personal limits. Thus it is personal 
knowledge as Michael Polanyi puts it. It cannot be of use to anybody else be-
cause each person must learn how to deal with individual things and specific 
situations for him/herself. Nobody can be a decent person for me. I must do 
that for myself. Whatever I might claim for myself, I cannot expect that it will 
be valuable for another person simply because we are two different people 
(Janik 2005, p. 35). 

 
De bildande aspekterna av ett kroppsligt teaterkunnande visar sig i hur man 
handlar i världen, i relationen till sin omgivning. Ingen kan vara en anstän-
dig människa i mitt ställe säger Janik i citatet ovan. Genom att utveckla 
(ämnesspecifika) kunskaper kan jag bli en anständig person. Men att vara en 
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anständig människa är inte mätbart, det visar sig i mitt varande i världen och 
utifrån mina specifika egenskaper. 
 
I kunnandet visar sig det som Polanyi beskriver som personlig kunskap. Men 
kunnandet inbegriper fakta (exempelvis kunskap om olika teatergenrer), 
färdigheter (hur jag använder min kropp och röst i gestaltningen) och förstå-
else (vad kommunicerar jag genom att använda ett specifikt uttryck). Men 
det finns inte ett facit för hur Hamlet ska gestaltas. För att hitta sin person-
liga tolkning av Ofelia måste man investera sig själv, först då har kunskapen 
blivit personlig och man har utvecklat förtrogenhet i gestaltningen. För att nå 
dit prövas flera olika uttryck och gestaltningar i processen, någonstans finns 
svaret, men det är inte en utstakad väg att följa. Vad gör då pedago-
gen/läraren i en sådan process? Det enda tänkbara är att möjliggöra för ele-
ven att leta efter sitt personliga uttryck som kommer ur analys, repetition, 
fysisk träning och/eller som tanke. I den processen, i det övandet och prö-
vandet ligger svaren. Svaren ligger inbäddade i praxis och visar sig inte säll-
an som att ”det känns rätt” eller det ”ser bra ut”.  

Det finns någonting… 
I ett inledande skede av avhandlingsarbetet planerades att låta learning study 
och interaktionsanalyserna i samband med action (re)call metoden löpa som 
parallella resultat. Under arbetets gång, utifrån hur forskningsfrågan avgrän-
sades och utifrån mängden av data som var möjlig att redovisa togs beslutet 
att inte presentera resultatet av interaktionsanalyserna. Det betyder dock inte 
att kunnandet som inte helt kan artikuleras är undervärderat, tvärtemot. 
 
I ämnet teater pågår ett viktigt och centralt traderande av kunskap i det tysta, 
det vill säga vissa dimensioner av kunskap kan eller ska inte benämnas, det 
måste få lov att pågå i det tysta. Språkspelet verkar på andra nivåer än de 
formaliserade. Känslor, kropp och intuition är en viktig del av en skapande 
lärprocess som riskerar att undermineras om de formaliseras. Om man för-
söker ge den kunskapen en bestämd form så riskerar man att hamna i det 
som jag beskrivit i studie 2, eleverna låser sig och lärarna blir osäkra. Men 
hur väl rimmar det med mitt resonemang om att eleverna ska ha tillgång till 
och insyn i sin lärprocess och kunskapsprogression? Genom att man kan visa 
kännetecknen för och exempel på hur ämnet traderas och att man kan skildra 
och förstå hur kunskap formeras inom teater så blir man medveten om att 
vissa delar kan benämnas, annat kunnande utvecklas i det tysta. Då kan den 
praktiska kunskapen ta plats bredvid och tillsammans med den artikulerade 
kunskapen. Detta kan man kommunicera och beskriva inom alla ämnen vil-
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ket gör att kunskapstillägnandet trots allt kan synliggöras och förhoppnings-
vis förstås.  
 
Den här logiken krockar med en skollogik med krav på formalisering, verba-
lisering och inte minst mätbarhet. Men frågan är om de estetiska, praktiska 
ämnena kan bidra med något till skolans logik eller om de ska anpassa sig 
för att passa in i den rådande skollogiken. Genom att erkänna en tyst kun-
skapstradering och att även kropp, känslor och intuition har betydelse för 
kunskapandet så behöver man eventuellt omvärdera delar av skolans logik. 
Precis som vi vet att vi kan mer än vi kan säga så kan vi mer än vi kan mäta, 
vilket blir centralt inte minst utifrån de praktiska och estetiska kunskapstrad-
itionerna.  
 
Det finns någonting som ingenstans passar 
och ända inte är påfallande 
och ändå bestämmer 
och ändå är utanför. 
Det finns någonting som märks just när det inte märks 
(som tystnaden) 
och inte märks just där det vore märkbart, 
ty där förväxlas det (som tystnaden) med annat. 
  
[---] 
 
Det finns världsallt, solar och atomer. 
Det finns en kunskap, strategisk byggd på fasta punkter. 
Det finns en kunskap, oförsvarad, byggd på osäkert tomrum. 
Det finns ett tomrum mellan världsallt, solar och atomer. 
(Vad rör mig världsallt, solar och atomer.) 
Det finns den udda synpunkten på allt 
i detta dubbla liv. 
 
Gunnar Ekelöf ur Det finns någonting (i diktsamlingen Färjesång 1941) 
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English summery – To listen with your body 

Background  
Knowledge in Theatre has traditionally been acquired within a master-
apprentice tradition (Johansson 2012, Järleby 2003) where knowing was 
continually developed and transformed through practice (cf. community of 
practise, Lave & Wenger 1991). Today theatre as an art form is studied and 
taught in Sweden at national institutions for higher education in the arts of 
film, radio, television and theatre with BA and MA programs and courses. 
Still there are some traces from the master-apprentice tradition, for example 
when actor students as part of their education have placements at profession-
al theatres. 
 
Theatre has been a school subject in the upper secondary school's national 
arts program in Sweden since 1992 and has its own syllabus and grading 
criteria. When theatre becomes a subject in upper secondary school it is 
transformed, through a didactic transposition (Chevallard 2005). In other 
words when the art form becomes a school subject the conditions of the art 
form change. Teaching now takes place in a classroom and not by participat-
ing in theatre activities. To meet the school's requirements for planning 
teaching activities with colleagues as well as assessing and giving feedback 
to students, theatre knowledge needs to be articulated.  
 
The previous two curriculum reforms in Sweden have developed competen-
cy-based syllabuses. There is an emphasis on certain ways of knowing to be 
developed; teaching is described as something that aims to develop subject-
specific capabilities. Stage performance61 (acting) is a central part of the 

                                                        
61 The main course in the school subject theatre is in Swedish called scenisk 
gestaltning, which is translated to stage performance by the National agency 
for education (Skolverket). (Retrieved 2014-06-13). Available from: 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/oversattningar 
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school syllabus for theatre and is supposed to lead to the development of 
performative capability, which is the focus of my dissertation. 
 
There are different views on how to teach theatre in schools, Hornbrook 
(1991) for example repudiates the view that one should not affect the stu-
dents' creativity, but rather let them create intuitively from their own sense 
of what is right. He argues that theatre, in the same way as other Arts, has its 
roots in a rational, social behaviour, and he chooses to downplay the psycho-
logical aspects such as the existence of creative and aesthetic sides of the 
individual that just need to be nourished in order to flourish. Bailin (1998) 
also discusses how knowledge and skills in theatre as a subject are prerequi-
sites for being able to be creative and innovative. Bailin questions the idea of 
creativity being essentially a free activity and points out that some drama 
and theatre teachers tend to work from a romantic idea of free creativity, e.g. 
such as improvising without any limits or rules to relate to.  
 
It is in the creative process itself that the teacher makes both educational and 
aesthetic evaluations, choices and assessments, which are all more or less 
explicit. The challenge is to try to articulate the basis for these choices, 
judgements and evaluations which of necessity take place in a didactic prac-
tice. In order to do this one needs to determine and explore what subject-
specific theatre knowledge actually means and what is particular for a per-
formative capability. 
 
Research in the field of assessment in Sweden shows that teachers in all 
subjects often fall into difficulties when they are required to articulate 
knowledge in relation to giving assessments and feedback (Korp 2006; 
Skolinspektionen 2010; Skolverket 2010a, 2010b; Tholin 2006; Zandén 
2010). This suggests that subject-specific knowing is an unexplored area in 
many school subjects. The tacit dimension of knowledge has been brought to 
attention by assessment researchers, which further complicate the issues 
(Price & Rust 1999, O´Donovan et al. 2001; Freeman & Lewis 1998, Web-
ster et al. 2000). For example, some research shows that even if teachers try 
to articulate and specify assessment criteria, the student does not always 
easily understand these criteria, also teachers have a tendency to evaluate 
student accomplishments differently (Sadler 2012). Further research is need-
ed to gain a better understanding of how to approach issues of assessment in 
the educational context. It is only by engaging with the tacit dimension of 
knowledge that we can better develop our understanding of what such know-
ing actually consists of. 
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Research questions 
The purpose of this thesis is to analyse subject-specific capabilities in theatre 
education at upper secondary schools in Sweden. The research questions are 
formulated as follows: 
How can we recognise knowledge within theatre education in upper second-
ary schools, specifically the meaning of knowing a performative capability, 
and how can this (partly tacit) knowledge be articulated and specified? 

Tacit knowledge 
In this dissertation I use three perspectives of tacit knowledge developed by 
Polanyi, Schön and Wittgenstein. Polanyi describes tacit knowledge or ra-
ther tacit knowing as the relationship and integration of two different forms 
of consciousness, the subsidiary and the focal, where the focal can be articu-
lated and the subsidiary is tacit. In other words, when you learn something 
part of the knowledge making process is implicit (tacit).  
 
Seen in the perspective of Polanyis two terms of knowing, the proximal and 
distal, knowledge is ambiguous and mutually connected forming a meaning-
relationship. When you learn something you focus on certain parts of a 
whole, your attention is aimed on the focal. Polanyi (2009, p. 18-19) gives 
the example of the pianist who in order to develop her skills sometimes fo-
cuses on a part of the whole, like the finger work, the whole in this case 
being a piece of music. Later when the pianist focuses again on the piece of 
music as a whole, that which had been focal moves back to being a subsidi-
ary of consciousness. This is done through a shift where what had been dis-
tal becomes proximal, from being focally aware of something ones con-
sciousness transfers away from the details and becomes one with the body 
(the subsidiary consciousness). 
 
Schön (1983) proceeds, just like Polanyi, from the perspective of skilled 
practitioners who often know much more than they are able to articulate 
about their profession. According to Schön, this knowledge is partially tacit. 
Schön distinguishes between reflecting on a practice and reflecting in a prac-
tice (reflect on their knowing-in-practice as opposed to reflection-in-action). 
The former is about looking back and reflecting on experiences in earlier 
projects and situations in order to explore and understand your present ac-
tions. Schön means that reflection-in-action is about reflecting in the situa-
tion. The concepts of knowing-in-action and reflection-in-action offer us 
certain possibilities to apprehend and explore part of the ephemeral 
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knowledge found in theatre by allowing the practitioner to verbalize and 
reflect in action upon the knowledge of the situation. 
 
Wittgenstein (1953/1992) stressed that assertions can only have meaning in 
relation to their own specific contexts, and that the significance of concepts 
depend on how you use them, as rules in a praxis. Language and concepts 
are, according to the late Wittgenstein, connected to our actions and practic-
es. We participate in different language games depending on the activity or 
the situation. The practice forms the language and makes it comprehensible 
within its (own) context. The concept language game is therefore important 
in the understanding of how knowledge is tacitly transformed in the class-
room.  

Method 
In this dissertation I am using learning study (Pang & Marton 2003; Marton 
& Pang 2006) as a research approach. In a learning study a group of teachers 
and a researcher collaborate and develop a research lesson in a cyclical pro-
cess of planning. The research lesson is evaluated and revised up to 2-4 
times. The teachers and researchers select together an object of learning, a 
defined area in the subject. A pre-test is designed in order to ascertain the 
level of knowledge of the students in this particular area. The findings from 
the pre-test are then used as a starting point to design the research lesson 
with the help of variation theory (Lo & Marton, 2012), the research lessons 
are then applied, tried out and revised.  
 
What is critical for learning (critical aspects) something specific is explored 
through a systematic teaching process (see e.g. Marton & Pang, 2006). The 
learning study has often been presented as a hybrid of the Japanese lesson 
study (Fernandez, Cannon & Chokshi, 2003; Lewis, 2000) and a design ex-
periment (Brown 1992; Marton & Pang 2006). Once again, specific 
knowledge concerning teaching and learning is produced through a process 
of planning, evaluating and revising the lesson based around an object of 
learning; this also helps the students understanding of the object.  
 
The way in which I use the learning study here differs however somewhat 
from how it is more often used. My questions concern the meaning of know-
ing a performative capability. I do not focus so much on the results of the 
research lessons in terms of students learning or on the design of the lessons 
themselves, rather I use the data from the learning study as a way to describe 
and analyse the object of learning per se, and use the pre-test from the learn-
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ing study cycle for phenomenographic analyses. The four different pre-tests 
were chosen and planned together with the teachers and the pre-tests were 
recorded on video.  

Analyses – Phenomenography 
In phenomenography, qualitatively different ways of experiencing a phe-
nomenon are analysed and the results of this analysis form categories of 
description (Marton, 1981, 1994). By comparing the differences between 
expressions concerning a certain phenomenon, qualitatively different ways 
of experiencing the phenomenon can be distinguished. These ways of expe-
riencing are described in metaphorical terms as qualitatively different cate-
gories of descriptions. The units of analysis are ‘ways of experiencing’ 
which cover linguistic as well as non-linguistic aspects. Phenomenography 
emerged from empirical studies of learning in the early 1970´s, and was 
mainly based on interviews. I analyse and categorize filmed material through 
different expressions in relation to the object of learning. With expressions I 
refer to speech, movement, gaze etc. By analysing differences between ways 
of experiencing, the categories of descriptions can be constructed, described 
and related to each other.  
 
Variation theory has emerged from the phenomenographic tradition and 
describes learning as a process in which to identify new aspects of some-
thing (Marton & Booth 1997; Marton & Pong 2005; Runesson 2005). In 
order to identify and discern new aspects of an object of learning, one must 
have experienced variations of this object in the past. If everything in the 
world was blue, then one would have no concept of the meaning of the word 
“blue”, nor would one understand the concept of “colour”. However when 
you discover that there is red and green, then you have experienced a varia-
tion and discerned a difference. Variation then is the prime factor needed for 
discernment, which is essential for learning. If at the same time one per-
ceived that the object was smaller or larger, or had a different texture, then 
one would have simultaneously discerned other aspects as well.  
 
Phenomenography looks for the meaning of something (in this case the 
meaning of knowing the object of learning) rather than trying to explain 
what something is. It is the description of how a phenomenon in a variation 
of different ways, is experienced by people. In the classroom there is a lim-
ited number of ways of experiencing a phenomenon, which in turn means 
that it is possible to separate one way of experiencing from another.  
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By experiencing variations one can distinguish different aspects of the object 
(Lo & Marton 2012; Marton & Pang 2006; Pang 2006; Runesson and Mar-
ton 2002; Runesson 2006). More complex ways of knowing are character-
ised by the simultaneous discernment of more and more differentiated as-
pects of a phenomenon (Marton & Lo 2007; Lo 2012) and it is in this way 
that one can approach the meaning of knowing the object of learning.  

Results   
The results consist of four chosen objects of learning which help to examine 
the meaning of knowing: 
 

1. The capability of expressing presence in a specific situation. 
2. The capability to collaborate in a mutual performance (written text). 
3. The capability for scenic interaction during a dialogue. 
4. The capability to affirm each other in a mutual performance (im-

provisation).  
 
The results are described as categories (different ways of experiencing the 
object of learning) and as aspects. The aspects emerge as differences be-
tween the ways of experiencing (the object of learning) and through the pro-
cess of the research lessons.  

1. The capability of expressing presence in a specific situation 
The analysis generated the following categories:  
Expressing presence in a specific situation as 
 

• Imitation - imitating a similar situation that you have experienced 
before.  

• Interaction - interacting with ones fellow actors. 
• Illustration - to communicate ones expression to an audi-

ence/observer. 
• Incorporation - combining a number of the above expressions and 

allowing them integrate and interplay with each other.  
 
Different aspects of the object of learning emerged as differences between 
the categories (critical aspects) and these aspects were described as: being 
able to maintain ones concentration and the uphold an illusion; being able to 
react to a situation; being able to physically relate to a co-actor through ones 
body; being able to communicate a situation previously experienced. 
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The teachers completed a number of research lessons. The aim of the re-
search lessons was to further deepen the knowledge of what it is you need to 
know in order to experience the concept of presence. During these lessons 
further aspects also emerged: being able to communicate actions; being able 
to be relaxed and focused at the same time; being able to identify different 
theatre genres. 
 
By investigating the object of learning the different ways of expressing pres-
ence in a specific situation are specified. In a teaching situation the object of 
learning is often taken for granted, however in a learning study cycle it is 
made visible and articulated. 

2. The capability to collaborate in a mutual performance (written text) 
The analysis generated the following categories: 
Collaborating in a mutual performance as  
 

• Follow - being able to dynamically give focus.  
• Lead - being able to dynamically take focus.  
• Fuse - being able to dynamically give and take focus in a complex 

way.  
 
Analysis of differences between the ways of experiencing resulted in the 
following aspects to be discerned: being able to stay focused; being able to 
physically give and take focus alternatively; being able to see ones own and 
(everyone’s else’s) function as parts of a mutual performance. The teachers 
then constructed research lessons and another aspect of the capability to 
collaborate appeared in the material: being able to describe aesthetic taste. 

3. The capability for scenic interaction during a dialogue 
The analysis generated the following categories:  
Scenic interaction during a dialogue as 
 

• Staggering steps - characterized by the focus being on the text and 
what is being said.  

• Creating actions - what is said between the lines, often expressed 
through the body and gestures. 

• To be in the situation - an openness towards what is happening in 
the moment in any given situation.  

 
In the analysis of differences between the categories aspects emerged and 
were described as: being able to memorize, analyse and interpret a text; be-
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ing able to confront oneself in a room together with someone else. Other 
aspects of being able to interact also emerged during the research lessons 
such as: being able to maintain the energy and drive of a story; being in the 
here and now; being able to be relaxed and attentive at the same time.  

4. The capability to affirm each other in a mutual performance 
(improvisation) 
The analysis generated the following categories: 
Affirm each other in a mutual performance as 
 

• Drive - focus is on ones own narrative. 
• Duplicity - focus is both on its own and the others narrative  
• Interplay - focus is on the mutual narrative and the direction that the 

improvisation is taking.  
 
Aspects emerged as differences between the categories such as: being able to 
establish a situation and a relationship; being able to listen to the other's 
narrative; being able to develop and perform a joint improvisation. 
 
After conducting the pre-test a first research lesson was devised. Further 
aspects of the capability to affirm emerged in the subsequent research les-
sons such as: being able to determine the course of events; being able to give 
positive impulses; being able to understand the difference between a conflict 
and a problem; being able to work with temporality.  
 
Through the analyse of the four different objects of learning, the categories, 
the aspects which emerged as the differences between the categories and the 
additional aspects that were revealed during the research lessons have all 
helped to pinpoint the object of learning and through this articulation some 
aspects of performative capability was identified.  

Synthesis and discussion 
In the phenomenographical analyses common traits or characteristics of the 
four different objects of learning emerged. What appears prevalent in the 
analysis is a physical dimension - a bodily knowledge that I call Bodybild-
ung (cf. with the German word Bildung, formation).  
 
As a result of the analyses a synthesis appears where the common qualities 
in this case were: Bodily liability – which can be seen as developing a shared 
narrative. Bodily creativity – the development of an action or a story, and 
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finally Bodily confidence – the development of a trust in relation to a text, 
person or an object. 
 
Using such a synthesis and the results generated in process of specifying the 
objects of learning could be useful for teachers in the process of planning 
lessons, giving feedback to students, for assessments and grades, for discuss-
ing the content of lessons with other teachers, to help explain the object of 
learning in the classroom and ultimately for us begin to recognize different 
levels of knowing. 
 
When dealing with objects of learning the complexity of an object is de-
fined. Most teachers have preconceived notions of the object of learning 
based on past experience and know-how. Through working systematically 
with the object of learning in this way, we develop our understanding of an 
object and can thereby focus on the difficulties of a certain student or student 
group. Teachers and students can learn from this situation, develop their 
knowledge and deeper understanding of the object of learning whereby a 
mutual relationship between objects, teacher and student comes to light. 
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Bilaga 1: Godkännande  

                                       Till teaterelever – estetiska programmet 

 

Under våren 2013 kommer en forskningsstudie bedrivas på Holavedsgymnasiet. Learning study som 
forsknings- och skolutvecklingsmetod kommer att användas och syftet är att utveckla och undersöka 
undervisning i teaterämnet. Metoden innebär att lektionstillfällen videofilmas med avsikten att lärarlaget 
tillsammans analyserar utfallet av undervisningen. Dessutom kommer en utveckling av metoden stimula-
ted recall, kallad action-(recall) och interaktionsanalys användas i syfte att beskriva samspel i undervis-
ningssituation. Syftet är att resultaten av studien bidrar till att utveckla undervisningen i teaterämnet på 

gymnasieskolor. 
 
Doktorand Pernilla Ahlstrand är ansvarig för studiens övergripande uppläggning och genomförande i 
samråd med handledare professor Ingrid Carlgren och docent Eva Österlind. Deltagande i studien är 
frivillig och eleverna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Det filmade materialet kommer att 
förvaras på så sätt att ingen oauktoriserad person kan få tillgång till det. Alla namn kommer ändras till 

fiktiva namn i samband med ev. publicering av textutsnitt. 
_____________________________________________________________ 
TILLSTÅND 
Jag ger härmed mitt samtycke62 till att Pernilla Ahlstrand får lov att använda det filmade material från 
klassrumsundervisning våren 2013 där jag medverkar. Jag ger min tillåtelse till att materialet får använ-
das i kommande avhandlingsmanuskript i form av stillbilder eller som filmklipp och vid föreläsningar 

inom forsknings- och utbildningssammanhang såsom vid konferenser och undervisning.  
 
Tranås 2013-01-30 

 

Elevens namn 

__________________________________________________ 

Elevens signatur 

__________________________________________________ 

                                                        
62 18 § Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för hans 

eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forskningen (SFS 2003:460 
Lag om etikprövning av forskning som avser människor). 
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