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Sammanfattning 

Denna vetenskapliga essä undersöker estetiska lärprocesser med inriktning mot teater och 

drama inom högre utbildning ur ett fenomenologiskt perspektiv. Essän studerar i första hand 

hur konstnärliga och pedagogiska processer kan mötas i en akademisk kontext. Jag prövar att 

se teaterns gestaltande språk som möjlighet till reflektion utifrån olika perspektiv. Med 

exempel från min egen yrkespraktik som högskolelärare i estetiska lärprocesser skapar jag 

och undersöker begreppet praktiskt-estetisk-gestaltande analys, som jag kallar PEG-analys. I 

PEG-analysen framgår det att fysiska uttryck och begrepp konnoterar olika till olika personer 

vilket ger möjlighet till en fördjupad förståelse av kommunikationen i de situationer vi 

gestaltar. Jag kommer bl.a. fram till att det finns fem komponenter som samspelar när arbetet 

med estetiska lärprocesser fungerar tillfredställande i den akademiska kontexten. Essän lyfter 

också fram skillnaden mellan att arbeta med estetiska processer i ett konstnärligt rum och i ett 

akademiskt rum. 

 

Nyckelord: estetiska lärprocesser, teater, drama, pedagogik, kreativitet, kreativa processer, 

konst inom akademin, praktisk kunskap    

 

Abstract - The story of aesthetic processes outside the room of art. Aesthetic learning 

processes in higher education.  

This scientific essay explores aesthetic processes of learning with focus on theatre and drama 

within higher education from a phenomenological perspective. This paper is primary studying 

how artistic and pedagogical processes can meet in an academic context. I try to see the 

shaping and creative language of theatre as a possibility to reflection from different 

perspectives. I create and explore the concept practical-aesthetic- acting analysis with 

examples from my own practical experience as a university teacher of aesthetic processes of 

learning, which I call PEG-analysis. It appears in the PEG- analysis that physical expressions 

and concepts connote different to different people, this gives potential to a deeper 

understanding of communication in the situations we act out. I reach the conclusion that five 

components in interaction are needed for satisfying work with aesthetic processes of learning 

within the academic sphere. The essay also emphasizes the difference between working with 

aesthetic processes of learning within an artistic sphere and an academic sphere.  

 

Keywords: aesthetic processes of learning, theatre, drama, pedagogy, creativity, creative 

processes, art within the academy, practical knowledge 
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Exempel ett: Praktisk-estetisk-gestaltande analys, PEG-analys     
 

Solen skiner in genom fönstret och jag har förberett rummet med stolar i cirkel. Nu sitter vi 

där och det är första gången vi möts, jag och studenterna. Några verkar spända på vad som ska 

hända. Några är uppsluppna och förväntansfulla. Andra tysta och koncentrerade. Några har 

plockat fram block och penna. Jag ser hur deras kroppar rör sig och undrar om de känner oro. 

De vet att något annat förväntas av dem än vid vanliga seminarier. De kommer vara med om 

estetiska lärprocesser. Vi kommer inte bara prata utan använda kroppen och rummet på detta 

seminarium.  

Karin har tidigare uttryckt att hon har scenskräck och sitter stelt med armarna 

slingrandes omkring sig. Henrik tittar koncentrerat framför sig och väntar på att vi ska börja. I 

denna situation tänker eller känner jag inte så mycket. Eller rättare sagt jag tror mig ana en 

oro i rummet som jag inte fokuserar på utan istället låter få finnas. Jag vet att situationen är en 

balansakt och kommer vara så tills seminariet är slut. Jag vill inte smittas av studenternas 

känslor istället försöker jag härbärgera och kanalisera det som känns och leda den process vi 

alla ingår i.  

I denna inledande situation litar jag till mina tidigare erfarenheter och till den 

struktur jag använder för att komma i rörelse. Jag berättar att på seminarier i estetiska 

lärprocesser söker vi inte efter om det blir rätt eller fel. Det vi gör kan vare sig bli bra eller 

dåligt, det blir och görs och det är det vi utgår ifrån. Vi kommer arbeta kreativt vilket innebär 

att vi provar, undersöker och reflekterar över det som visar sig i gestaltningar och övningar. 

Vi utgår ifrån det som sker. Då jag säger detta ser studenterna befriade ut. Karin andas ut och 

Henriks axlar sjunker. Han verkar mer nyfiken på vad som ska hända. Inledningsvis lyfter jag 

också tankar om att vi alla har en komfortzon1 där vi känner oss bekväma men att 

lärsituationer och utveckling många gånger sker på gränsen till denna och ibland utanför. När 

jag utvecklar mina tankar om att vi alla kan påverka vad som sker genom att välja att utmana 

oss själva sitter studenterna blickstilla och lyssnar. Tystnaden går igenom rummet. Därpå 

börjar Karin skruva på sig och jag upplever att vi är redo att börja. 

 Vi börjar med några enkla övningar och jag noterar att Karin gör så lite hon 

kan. Hon är försiktig och utan större entusiasm men jag låter henne bara vara. Henrik deltar 

men säger inte så mycket. Ibland ser jag direkt på honom, inbjudande och undrande om han 

har något att säga men ännu kommer inga synpunkter. Emma kommenterar entusiastiskt att 
                                                
1 Begreppet är myntat av psykologen Lev Vygotskij som menar att barn lär bäst utanför sin komfortzon och i 
vad han kallar Zone of Proximal Development. 
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det är roligt. På så sätt sprider hon energi och hjälper till att skapa en tillåtande atmosfär.  

Lotta berättar att hon känner koncentrationen. Jag upplever att hon går in i det vi gör med 

stort allvar och en vilja att vara med. Hon verkar intresserad av att utforska sig själv utanför 

sin komfortzon. Det verkar som om hon längtar efter det. Just denna vilja hjälper mig och hela 

gruppen att gå in i ett lustfyllt allvar. Anna säger sig uppleva att det vi gör skapar gemenskap 

och gruppkänsla. Jag tycker mig höra både förvåning och längtan i rösten. Jag uppfattar att det 

känns mer och mer avslappnat i rummet och känner mig tacksam för att vi landar i denna 

utandning. Det rum som skapas är just det rum vi behöver för att kunna fortsätta vårt arbete. 

Vi fortsätter med huvudtemat för dagens seminarium och det jag kallar praktisk-

estetisk-gestaltande analys. Studenterna sitter i en halvcirkel och tittar på två av studenterna 

som står blickstilla under tystnad på golvet framför dem. Jag säger till studentgruppen, det vill 

säga publiken: ”Nu är det här inte längre era kurskamrater. Och de här personerna står inte på 

golvet här i seminariesalen utan de befinner sig på någon annan plats. Vilka tror ni de är? Var 

tror ni de befinner sig? Titta noggrant på dem. Vilka skulle det här kunna vara?” Studenterna 

tittar och försöker förstå vad jag menar och vad som förväntas. Emma svarar direkt ”Det är ett 

par som tar farväl av varandra på en tågstation.” Hennes lust och iver gör mig glad och ökar 

energin i hela gruppen. Det börjar flöda. För att förtydliga, synliggöra och medvetandegöra 

vad hon grundar sitt antagande på frågar jag hur hon kan se det och vad som får henne att tro 

just det. Hon svarar: ”De står så nära varandra. Hon tittar på honom men han tittar bort och är 

nästan på väg.”  

Jag upplever det som om vi tillsammans stigit upp på ett lättlöpande, 

självgående tåg. Frågorna som jag ställer kommer av sig själv och trots att jag ställt dem 

många gånger tidigare är det bara nuet som är det viktiga. Energin strömmar och jag är inte ett 

lok som drar ett tungt tåg. Tåget rusar fram tack vara studenternas medskapande. Efter att vi 

givit karaktärerna rollnamn fortsätter jag: ”Precis så skulle det kunna vara men nu tar vi bort 

dem. Titta igen. Vilka andra personer skulle det kunna vara och var befinner de sig? Vad kan 

situationen handla om?” Nu haglar förslagen och studenterna svarar: ”En elev som är inne hos 

rektorn och eleven vill gå därifrån.” ”Det är två kollegor som befinner sig i ett personalrum.” 

Studenterna ger karaktärerna i gestaltningen namn och ålder och skapar på så sätt tydliga 

personer som befinner sig i olika miljöer och varierande situationer vilket gör att olika 

händelseförlopp växer upp framför oss.  

Min roll är central eftersom det är jag som ställer frågorna. Jag blir på så sätt en 

förtydligande och undersökande länk mellan gestaltning och åskådargrupp. Svaren på 

frågorna vet jag inte dem skapar studenterna i nuet. Desto säkrare studenterna blir i 
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situationen och ju mer de förstår vad fantiserandet och reflekterandet handlar om desto mer 

kan jag träda i bakgrunden och behöver nästan bara fördela ordet mellan studenterna. När vi 

avslutar med applåder för de studenter som stått stilla och tysta i bilden sträcker de på sig, 

flamsar och gör skrattande improviserande bugande rörelser på väg tillbaks mot sina stolar. 

De verkar stolta och nöjda över att ha klarat av uppgiften. Jag avrundar denna del med att 

vilja förtydliga vad vi gjort och säger: ”Utan att personerna här på scenen har sagt eller gjort 

något har vi tillsammans tolkat det vi sett. Vi har läst av kropparna och skapat situationer de 

befinner sig i. Tolka och läsa av situationer på det här sättet gör vi mer eller mindre också när 

vi ser händelser även ute i verkligheten. Men här, när vi sätter en händelse på scen kan vi 

stanna upp och reflektera över det vi ser. Vi tar oss tid att bli medvetna över det vi ser. Vi 

synliggör och reflektera över den tysta kommunikation som förekommer i alla möten. På detta 

sätt kan vi göra oss medvetna om vår tysta kunskap.” 

Därefter säger jag: ”Nu ska vi fortsätta med att lägga till repliker och ta upp 

situationer som belyser relationer mellan lärare och elever”. Två nya studenter går fram på 

scenen. Tillsammans skapar vi en situation med en elev som står och tittar ner i golvet och en 

lärare som står mitt framför eleven och tittar ut genom fönstret. Med hjälp av mina frågor 

kommer studenterna fram till att eleven heter Jonas och är 12 år, läraren Klara är 36 år. Jag 

försöker fördela ordet så att så många studenter som möjligt får vara aktiva och göra sin röst 

hörd. Nu vill jag också ge utrymme till de som tidigare inte sagt så mycket och riktar mig i 

första hand till Karin när jag säger: ”Hur tror du Jonas känner sig nu?” Jag undrar om hon 

kommer ha något svar och det har hon. Hon svarar att Jonas nog känner sig ledsen och 

misslyckad. Jag ber henne utveckla sitt resonemang och berätta vad som får henne att tro det. 

Hon säger att det beror på hur han står med kroppen och har blicken fäst i marken.  

Jag fortsätter ställa frågor om läraren: ”Vad tror ni hon tänker på nu?” Emma 

svarar: ”Jag tror hon önskar att hon fick gå hem och slapp ta hand om de besvärliga barnen. 

Hon drömmer nog om semester.” Henrik tror att läraren funderar på vad hon ska säga till 

Jonas. Förslagen och tolkningarna fortsätter att falla tätt. Jag känner mig nöjd och mitt fokus 

handlar om att vara med i den lustfyllda situation som uppstått. Dammkornen studsar i det 

soldränkta rummet. Koncentrationen känns stark. Studenterna sitter framåtlutade, tittar och 

lyssnar uppmärksamt till det som sker. Några betraktar fokuserat scenen framför sig. Andra 

slåss nästan om att få komma med förslag på vad som händer. Jag är helt inriktad på vad 

studenterna har för idéer och på att följa upp dem med följdfrågor. Samtidigt ska jag hålla 

riktning mot delkursens mål som handlar om hur barns kunskapande påverkas av relationer 

och möten med lärare och andra barn. Till slut bestämmer vi oss för att situationen handlar om 
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att läraren vill prata med Jonas eftersom han kommer för sent så ofta. Läraren får repliken: 

”Varför kommer du försent så ofta?” Jonas svarar: ”Vet inte.” 

Studenterna verkar nu bekväma och har förståelse för att metoden synliggör 

situationer som vi därefter kan tolka utifrån olika perspektiv. Vi går vidare med en 

fördjupning som inkluderar att agera i de händelser vi ser. Det betyder att jag fortsätter med 

frågor om fysiska förändringar som lyfter fram hur vi kan handla i situationen. Jag inleder 

med att be studenten som gestaltar läraren ändra sin blick. Från att ha tittat ut genom fönstret 

ber jag henne nu se rak på Jonas och säga sin replik ”Varför kommer du så sent?” Därefter 

frågar jag publikgruppen: ”Blir det någon skillnad? Hur tror ni Jonas upplever mötet med 

läraren nu?” Henrik svarar att han tror att det känns ännu värre än när läraren såg ut genom 

fönstret. Han upplever att lärarens makt är större och att Jonas bara vill försvinna ut ur 

klassrummet. Lotta ser däremot att läraren verkar mer respektfull eftersom hon tittar på Jonas. 

Att Henrik och Lotta tolkar situationen olika ger en extra dimension eftersom det synliggör 

hur lätt det är att tyda och förstå det som sägs och görs på olika sätt. Det i sin tur ger möjlighet 

att inse att det är lätt att missförstå varandra. I och med att studenterna tolkar gestaltningen 

olika blir det tydligt att vi aktivt behöver söka förståelse för vad den andre ser för att kunna 

förstå och kommunicera med varandra.  

Därefter fortsätter jag och frågar: ”Om vi skulle försöka förbättra möjligheterna 

till samtal mellan läraren och Jonas vad skulle läraren kunna göra då? Med frågorna vill jag 

påvisa och undersöka de möjligheter som läraren har till att påverka situationen. Det som 

delkursen övergripande handlar om. Karin föreslår genast att både läraren och Jonas ska sätta 

sig på varsin stol med en bänk emellan sig. När paret som gestaltat bytt till det sceneriet får de 

återigen säga sina repliker och jag frågar publiken om det blir någon skillnad. I så fall vad? 

Anna svarar att hon tror det känns bättre för Jonas nu när de sitter ner båda två. Markus tror 

att det finns större utsikt att Jonas kan berätta varför han kommer försent och att han ska 

försöka komma i tid. Jag växlar mellan att fråga efter hur de båda karaktärerna känner sig, vad 

de tänker, vad de upplever i situationen, vad de kan tänkas säga och göra. Vi laborerar också 

med det fysiska avståndet mellan karaktärerna och med hur blickar och riktningar kan påverka 

hur vi läser en situation. Det interaktiva samtalet med reflektioner och olika tolkningar 

fortsätter att bölja fram. Jag säger: ”Som ni ser är vi inte alltid överens om hur en situation 

kan tolkas och vad ord och kroppshållning betyder. När vi analyserar på det här sättet söker vi 

inte efter ett sätt att förhålla oss, förstå eller hantera situationen utan en medvetenhet om att vi 

som lärare påverkar och kan använda olika tillvägagångssätt för att nå fram med det vi vill.” 

Vid ett senare tillfälle lyfter flera studenter fram det som viktigt att kunna se fler möjligheter 
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och olika perspektiv. 

Vi avslutar med en runda där studenterna får säga ett ord om vad de tar med sig 

från seminariet. Karin sitter på sin stol skrattar och viskar med en kurskamrat. Hon säger 

lättnad, vilket är skönt för mig att höra. Henrik säger kul och verkar mest intresserad av att så 

fort som möjligt få gå och äta lunch. Jag uppfattar att han landat och varit med på tåget. Lotta 

är tyst. Andra säger: ”Lärorikt.” ”Spännande.” ”Annorlunda.” ”Teater.” ”Kroppsspråk.” 

”Roligt.” ”Eftertanke.” ”Allvar.” ”Kreativt.” 

Exempel två: Praktisk-estetisk-gestaltande analys, PEG-analys 
 

Vi befinner oss i ett svart kallt rum. Strålkastare lyser svagt upp golvet. En studentgrupp sitter 

i halvcirkel och tittar på två av studenterna som står framför dem och gestaltar ett möte i en 

park. Den praktiskt-estetiskt-gestaltande analysen är det sista vi ska göra innan vi tar paus. 

Många sitter med jackorna på eftersom det är så kallt. Jag tänker att det är nödvändigt om 

man sitter still. Samtidigt som jag undrar om det kommer påverka det vi gör. Det är lätt att 

sjunka in i vila i sin stora jacka.  

På golvet gestaltar en student en ungdom som vi givit namnet Emil 15 år. Han 

sitter framåtlutad på en bänk. Ståendes bredvid gestaltas en vuxen, Henrik 40 år. Han säger 

”Hur står det till här?” Emil svarar: ”Det ska du inte bry dig om.” Efter replikväxlingen 

vänder jag mig till publikgruppen och frågar: ”Hur tror ni Emil känner sig när mannen 

kommer fram?” Eva svarar: ”Han blir rädd.” Anders säger ”Han vill vara ifred.” I stunden är 

jag koncentrerad och närvarande i det som sägs, med uppmärksamheten riktad mot 

studenterna. Jag fokuserar på det som sker och försöker göra det möjligt för deltagarna att 

vara aktiva och fördjupa sitt reflekterande. Jag fortsätter och frågar: ”Vad tror ni Henrik 

tänker om Emil?” Eva svarar: ”Han kanske undrar om Emil är sjuk.” Jag undrar vidare: ”Vad 

tror ni Emil tänker om Henrik? Studenterna svarar: ”Att han kommer och stör. Att han ska ge 

sig iväg.” Jag frågar: ”Hur kommer det sig tror du? Vad grundar du ditt tänkande på?” Anders 

säger: ”Han ser så ointresserad ut där han sitter. Tittar inte ens på Henrik.” Jag bekräftar att 

det kan vara just så samtidigt som jag själv känner ett visst ointresse för situationen. 

Situationen påminner om en vanlig scen med en full ungdom i en park.  

För att skapa rörelse och göra scenen mer autentisk fortsätter jag med att fråga 

hur vi kan ändra på Henriks fysiska ställning. En av deltagarna föreslår att han ska böja sig 

ner mot Emil och ställa sin fråga. Aktörerna gör den fysiska förändringen och scenen spelas 

upp igen och jag frågar: ”Blir det någon skillnad i hur Emil upplever Henrik?” Eva svarar att 
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Henrik verkar vänligare och tror att Emil egentligen vill att han ska bry sig om honom. Medan 

Peter tycker att Henrik är påträngande och befarar att Emil kan bli aggressiv och vilja försvara 

sig. Vid det här laget får jag knapphändiga svar av gruppen och Peters svar verkar närmast 

pliktskyldigt. Jag undrar varför det finns så lite energi i rummet. Och jag undrar vad som 

händer i tystnaden när jag tappar dem. Jag upplever inte att de ser något som ger en aha-

upplevelse, något nytt perspektiv eller kommer med någon djupare reflektion. Det som 

behövs för att den praktiskt-estetiskt-gestaltande analysen ska fungera.  

Det som behövs är också min energi och närvaro. Signaler från mig som 

bekräftar hur viktigt och intressant det de säger är. Vid det här tillfället söker studenterna efter 

rätt eller fel sätt att hantera situationen, vilket är det jag vill komma bort från. De ser inte olika 

perspektiv. De undersöker inte. De bekräftar det de redan vet. Några försöker vara duktiga. 

Det känns inte som om jag hittar rätt frågor och de svar jag får av gruppen leder inte till att jag 

kan föra resonemanget vidare. Det finns inget tillåtande utforskande rum att vara i. Jag känner 

hur tröttheten sprider sig i min kropp. Det är som om vi går runt i samma gamla upptrampade 

hjulspår som det är för krävande att komma ur. Jag funderar på vad klockan är och ser att vi 

skulle tagit paus för en stund sedan. Jag undrar för mig själv om det är möjligt att fylla 

gestaltningen med mening eller om vi ska ta kaffe. Dilemmat är att gruppen är trött och att vi 

borde ta paus för att få energi, men om vi tar kaffe innan vi landat i en gemensam erfarenhet 

av nyfikenhet på de möjligheter som finns i gestaltningen så har vi för denna gång missat 

tillfället till en kreativ och skapande erfarenhet och upplevelse. Det är reflektion tillsammans 

som gör att fler perspektiv kan bli synliga och medvetna men för att nå dit behövs 

engagemang och energi från både mig och gruppen. Vid detta tillfälle finns inte den energi 

som leder till en djupare förståelse av situationen som i sin tur skulle kunna mynna i en 

medvetenhet om hur situationen kan utvecklas i olika riktningar. När jag till slut, utan att ha 

landat i ett gemensamt skapande och reflekterande, frågar gruppen om de vill ta kaffe svarar 

studenterna enhälligt jaaa. 

Konstens rum - den konstnärliga processens rum  
 

”Här vid dörren in till konsthallen går en gräns. Här ute i entréhallen är en stol en stol men 

inne i konsthallen är en stol ett konstverk.“ säger guiden medan jag står och väntar på att gå in 

på en utställning. Hon berättar att vad som helst kan vara eller bli konst när det kommer in i 

konsthallen. Åskådarens blick blir en annan. Syftet med föremålen är ett annat. En vanlig stol 

blir något annat än en vanlig stol. Utifrån detta perspektiv har det rum som konst visas och 
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upplevs i betydelse. Det antyder att kontexten ger konst ett värde. Vad händer då om vi 

presenterar något utanför konstens rum som kreativitet och estetiska processer?  Är det 

görligt? Om vi vill använda skapande processer som möjlighet att förhålla oss till världen 

utanför det traditionella konstrummet vad händer då? Jag tänker mig att rummet är av vikt för 

arbete med estetiska processer i akademisk miljö. Med rum åsyftar jag det fysiska rummet, 

sammanhanget men också människans inre rum. Jag förstår guidens beskrivning av blicken på 

stolen som att spelreglerna i konstens rum är annorlunda än i andra rum. För att estetiska 

processer ska kunna uppträda förstår jag det som att ett speciellt rum behöver skapas.  

Inledning  
 

Jag arbetar med berättelser, (scenisk)gestaltning och interaktiva samtal i en akademisk 

kontext utanför teaterkonstens traditionella rum. I mitt arbete med estetiska lärprocesser inom 

högre utbildning vill jag skapa ett rum att vara i för att undersöka, fördjupa, reflektera, 

uttrycka och utvecklas. Ett rum där vi kan förankra och synliggöra kunskap. Ett rum att vara 

en kreativ och skapande person i och använda konstens oprecisa varande. 

I denna essä prövar jag att se konstnärliga uttrycksformer som språk som hjälper 

oss att förstå och beskriva världen. Det vill säga som naturliga delar i ett vidgat språk- och 

textbegrepp. Om vi ser bild, musik, dans, teater, skrift och tal som olika sorters språk kan vi 

upptäcka att de låter på olika sätt men har vissa likheter. De ger möjlighet till kommunikation 

mellan människor om det som livet kan innehålla. Ulla Wiklund som är författare och tidigare 

arbetade på myndigheten för skolutveckling med estetiska uttryck menar att ett demokratiskt 

samhälle bygger på att alla människor ska få utveckla alla språk vilket även inkluderar de 

estetiska. 2  Jag menar att teater som konstform ligger nära det verkliga livet och genom 

gestaltningens form berättas något som om det var sant och händer här och nu. Det gör att de 

möjligheter som finns tillgängliga i det vanliga livet också är tillgängliga på scenen. Teatern 

använder kroppen, rösten, rummet, tiden, fysiska och psykiska utrymmen mellan olika 

rollkaraktärer. Det finns en inneboende motsättning i försöket att beskriva och utforska vad 

teaterns språk och estetiska lärprocesser kan vara genom att använda det skrivna ordet. Det 

blir som att beskriva det franska språket men göra det på engelska. Det är svårt att höra det 

franska språkets klang, betoning, intonation och nyanser på engelska. Trots det så är den här 

essän är ett försök att berätta om och undersöka hur språket estetiska processer kan användas. 

Jag kommer beskriva och undersöka mitt arbete som lärare i estetiska 
                                                
2 Ulla Wiklund, När kulturen knackar på skolans dörr, Malmö 2013, s 29.  
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lärprocesser på en lärarutbildning med utgångspunkt i att det vi gör är ett praktiskt, fysiskt och 

estetiskt men också teoretiskt seminarium. Själva begreppet estetiska lärprocesser kan i olika 

sammanhang stöta på motstånd som jag tänker mig beror på att begreppet bygger på ett möte 

eller sammanförande av två olika fält. Konsten och det estetiska i relation till lärande och 

undervisning. Begreppet praktisk-estetisk är tolkat och analyserade utifrån många skilda 

perspektiv. Lena Aulin-Gråhamn, biträdande chef vid lärarutbildningen i Malmö och 

projektledare för olika regeringsuppdrag rörande kultur och skola, skriver att hon ”kämpar en 

ojämn strid med vänner och kolleger om begreppet ”praktisk-estetisk”. 3 Aulin-Gråhamn 

menar att det är problematiskt eftersom även svenskämnet och naturvetenskapliga- och 

historiska ämnen också har estetiska och praktiska aspekter. Hon löser det genom att sätta 

citationstecken kring begreppet men menar samtidigt att vi måste kunna tala om något fastän 

man inte hittat rätt ord. Jag kommer också använda benämningen praktisk-estetisk om det 

arbete jag utför men menar då inte att dessa aspekter inte förekommer i andra 

undervisningssammanhang.  

För att fokusera på min egen praktik förenklar jag på olika sätt den akademiska 

kontext jag befinner mig i. Det betyder inte att jag bortser från den variation av 

undervisningsformer som finns. Jag finner att praktiska och teoretiska seminarier skiljer sig åt 

men även att de teoretiska seminarierna sinsemellan kan se olika ut, liksom de praktiskt-

estetiska. Seminarium där lärare och studenter sitter vid bord och samtalar kallar jag 

teoretiska och seminarier där fysisk rörelse utgör ett grundläggande inslag benämner jag 

praktiska. Jag avser att undersöka min egen seminarieform utifrån dess praktiska form och 

kommer lyfta fram akademisk- och konstnärlig sfär som kontrast till varandra men utan att 

vilja göra dem till motpoler. Sett i ett större samhälleligt perspektiv går det att lyfta fram en 

mängd likheter. Det går att förstå både akademin och teatern som att de arbetar forskande och 

undersökande. Båda sfärer är idéburna och undersöker människans villkor i världen. Vare sig 

det konstnärliga eller akademiska rummet strävar i första hand efter vinst eller produkter för 

försäljning. Min utgångspunkt är att jag ser olika former av undervisning som komplement till 

varandra. Inom estetiska lärprocesser finns ett dialektiskt förhållande mellan teaterns tradition 

och den akademiska traditionen som jag avser att använda och utforska.  

 Essän inleds med exempel från min yrkesverksamhet och följs av reflektioner 

utifrån olika perspektiv. Först undersöks teater som språk och praktisk-estetisk-gestaltande-

analys, PEG-analys. Därefter hur drama och teater fungerar som estetisk lärprocess i högre 
                                                
3 Lena Aulin- Gråhamn, ”Estetiska traditioner i skolan” Skolan och den radikala estetiken, (red: Lena Aulin-
Gråhamn och Jan Thavenius) Lund 2004, s. 30-31. 
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utbildning. Därpå lyfter jag fram det spänningsfält som finns mellan konstnärlig- och 

pedagogisk process. Avslutningsvis tar jag upp det jag finner under skrivprocessen av denna 

essä.  

Syfte 
 

Jag har tidigare arbetat med teater och pedagogik i cirka femton år inom institutionsteatern. 

Framför allt som pedagog med att skapa interaktiva teaterföreställningar där publiken varit 

aktivt delaktig på olika sätt men också med regi. Under denna period utvecklade jag, i 

samarbete med kolleger på teatern, en metod för att skapa interaktiva möten med publiken i 

workshops inför eller efter teaterns föreställningar. Syftet var att ge publiken tillfälle att 

fördjupa sig i pjäsernas tematik samt få prova på och använda teaterns språk. Metoden finns 

beskriven i boken I gränslandet mellan scen och publik som jag skrev i slutet av 1990-talet.4 

Innan jag började på Södertörns högskola arbetade jag med ett fyrtiotal pjäser och genom 

uppsättningar av dessa fördjupade jag mig i hur berättelserna kunde gestaltas och vilken 

historia som skulle berättas. Det som genomgående intresserat mig och varit en röd tråd under 

mitt yrkesliv är berättelser av alla de slag. Teaterpjäser, litteratur, filmer, fiktiva berättelser 

och dokumentärer. Berättelser om liv. I samarbeten med amatörteatergrupper och på estetiska 

programmets teaterlinje arbetade jag med klassisk och nyskriven dramatik men skrev också 

pjäser utifrån ensemblens improvisationer och regisserade en mängd föreställningar. Andra 

samarbeten som format mig har varit kulturmöten i främmande länder. Bland annat arbetet på 

en teater i södra Indien och arbeten med workshops i Vitryssland. Det som fångade mig i 

mötet med människorna i dessa avlägsna länder med annan kulturell bakgrund var framför allt 

att arbetet med berättelser, tankar och känslor inte skilde sig så mycket från arbeten här i 

Sverige.  

 Essäns övergripande syfte är att studera yrket högskoleadjunkt i estetiska 

lärprocesser med inriktning mot teater och drama. Den är ett försök att utforska mötet och 

spänningsfältet mellan konstnärlig process (estetiskt arbete) och pedagogisk process 

(pedagogiskt arbete) i en akademisk kontext. Inte konstformen, inte pedagogiken, utan 

konstnärligt processarbete utanför konstens rum i pedagogikens och vetenskapens huvudsäte. 

I akademiska rum råder andra normer än i konstnärliga rum och jag vill belysa och synliggöra 

vad som skiljer miljöerna åt för att få syn på det rum estetiska lärprocesser verkar i inom 

högre utbildning. Som utgångspunkt använder jag exempel där jag arbetar med vad jag kallar 
                                                
4 Jeanette Roos Sjöberg, I gränslandet mellan scen och publik, Falun 2000. 
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praktisk-estetisk-gestaltande analys som reflektionsverktyg.  

Jag myntar begreppet praktisk-estetisk-gestaltande analys för att kunna 

undersöka hur den specifika gestaltande- reflekterande teknik som jag utvecklar och redogör 

för i mina exempel kan nyttjas i estetiska lärprocesser inom högre utbildning. För att förenkla 

benämningen använder jag förkortningen PEG-analys. Till grund för PEG-analys ligger 

teaterns gestaltande form som stiliserats och visar en situation fryst i en stillastående position 

(statybild). PEG-analys innebär att tillsammans i grupp använda teater som språk och verktyg 

för att analysera och reflektera över de situationer som gestaltas.  

Frågeställningar jag vill belysa gällande mötet mellan konstnärligt- och 

pedagogiskt arbete är: Vad behövs för att konstnärliga uttrycksformer ska samspela med 

pedagogiskt arbete? Hur ser samspelet ut? Hur kan teaterns språk användas som 

analysverktyg, reflektion och i kunskapande? Hur använder vi känslor och på vilket sätt har 

de inflytande i en PEG-analys? Vad skiljer en akademisk miljö från en konstnärlig miljö? 

Avgränsning  
 

Professionsforskning inom estetiska lärprocesser (ELP) handlar ofta om att förklara vad ELP 

innebär, hur man kan göra och varför estetiska ämnen bör användas i undervisning. En central 

fråga inom forskningsfältet är vad estetiska lärprocesser tillför som andra 

undervisningsformer inte gör.  Det är en angelägen fråga att ställa eftersom den lyfter fram 

vad som motiverar estetiska processer utanför de konstnärliga rummen. Texterna i noten är 

del av det forskningsfält jag utgår ifrån.5  

När estetiska processer diskuteras och beforskas sker en teoretisering av ämnet 

och när forskningen kring praktiskt-estetiska arbeten utvecklas ser jag det som betydelsefullt 

att undersöka om och hur en vetenskaplig verbalisering påverkar det praktiskt-estetiska 

görandet. Problem med teoretisering skulle kunna uppstå ifall skrivna texter om estetiska 

lärprocesser värderas högre än det praktiska arbete som sker på golvet i verkligheten. Om man 

arbetar i en akademisk kontext där det skrivna ordet är grundläggande menar jag att det är 

viktigt att uppmärksamma och förhålla sig till denna problematik. På grund av uppsatsens 

begränsade format kommer jag inte gå in på följande: Vad händer med det praktiska 

                                                
5 Estetiska lärprocesser av Selander & Lindstrand, The Wow Factor av Anne Bamford, Dramapedagogik som 
demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner  av Mia Marie 
Sternudd, Att kunna lyssna med kroppen av Ahlstrand, En avestetiserad skol- och lärandekultur av Marie-Louise 
Hansson Stenhammar, Skådepelarens praktiska kunskap av Johansson, Skolan och den radikala estetiken av 
Aulin-Gråhamn & Persson & Thavenius, Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet av 
Alerby & Elidottir, Bland annat om Brecht – texter om teater av Långbacka och Drama i tre avsnitt av Brandell. 
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utövandet när ett ämne akademiseras? Påverkas de praktiska momenten i yrket? Vad blir 

synligt när vi använder PEG-analys jämfört med teoretisk analys? Hur påverkar kontexten 

värdet på estetiskt arbete? Hur påverkar kontexten innehållet i estetiska lärprocesser?  

Metod   
 

Jag tar avstamp i och utforskar min yrkeserfarenhet genom personliga exempel i två 

berättelser. På magisterprogrammet i praktisk kunskap används berättelser som metod för att 

skriva forskande essäer där den egna erfarenheten ligger till grund för reflektion. Essäformen 

kan ses som ett försök att utgå ifrån andra berättelser än de som tidigare dominerat i 

forskningssammanhang och har som avsikt att lyfta fram den tysta kunskapen. Ordet essä 

kommer från franskan och betyder försök. I denna essä används essän som metod för att 

försöka synliggöra vad som sker i min yrkespraktik. Ursprungligen var essä en beteckning för 

en litterär stil som användes av författaren Michel Montaigne i 1500-talets Frankrike.  

Maria Hammarén som är journalist, författare och docent vid Kungliga tekniska 

högskolan utvecklar i boken Skriva – en metod för reflektion tankar om skrivandet som ”en 

metod för att systematiskt arbeta med livets praktik.”6 Hon menar att berättelsen är 

erfarenhetens form och att erfarenheten kan bli en instinkt som leder oss. Hammarén skriver 

”I den forskning om yrkeskunnande som vuxit fram i Sverige utpekas den 

erfarenhetsgrundade kunskapen som resultatet av erfarenhet och reflektion.”7 Hon lyfter fram 

att ett skrivande som undersöker berättelser kan vara metod både för reflektion och för att 

synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Den kunskap jag avser att synliggöra är den jag 

använder i min vardagliga yrkespraktik. 

I denna essä skapar jag ett forskarobjekt som utgörs av de två inledande 

berättelserna. Med skrivandet som metod framkallar jag distans till det självupplevda som jag 

så objektivt som möjligt försöker undersöka när jag ikläder mig en forskarroll och med 

distanserad blick utforskar situationerna. Hammarén menar att språket är en svindlande 

möjlighet att iaktta oss själva utifrån. Och att vi inte kan iaktta oss själva utan distans.8 När 

den egna erfarenheten tas som utgångspunkt för forskning av denna karaktär utgör samma 

person forskare och forskningsobjekt. Att växla mellan rollerna, forskare och 

forskningsobjekt är inte alldeles enkelt då den egna erfarenhetens självklarhet och intensitet 

                                                
6 Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion, 2005, s. 16. 
7 Ibid, s. 17. 
8 Ibid, s. 14. 
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står i kontrast till den distanserade forskarroll som behövs för analysen. Det finns en risk att 

halka tillbaka till själva upplevelsen av situationen. Samtidigt som själva processen möjliggör 

att obeforskade arbetssituationers tysta kunskap kan synliggöras och analyseras.  

Den vetenskapliga essäformen är ett metodval som, när jag i mina berättelser om 

PEG-analyser uttrycker tankar, känslor och handlingar möjliggör en pendling mellan 

berättelsen, det personliga reflekterandet och en reflektion som knyter an till olika teorier. När 

du reflekterar över din subjektiva erfarenhet av det egna görandet genom att skriva om det 

tvingar metoden fram en uppmärksamhet skriver Hammarén och ”eftersom språket gör all tid 

samtidigt närvarande tillåter det en aktiv bearbetning av det vi kallar det förflutna. […] Det 

handlar om att se.”9 Det jag försöker se är vad jag gör och vad som inverkar på mitt arbete. 

Den metod som Centrum för praktisk kunskap använder bygger på att uttrycka den subjektiva 

erfarenheten och använda den som utgångspunkt för att söka förståelse för något som kan 

vara av allmängiltig och objektiv karaktär och därför av intresse för fler.  

Om jag använder ett metaperspektiv och knyter an till mitt arbete med teaterns 

berättelser finner jag många likheter med hur Hammarén ser på reflektion, distansering och 

personligt perspektiv vilket jag kommer gå in på senare. 

 Hammarén lyfter fram att vi genom berättelser har lärt oss finna vår väg genom 

ett väglöst landskap och att äldre generationers kunskap knutits till ny kunskap genom 

berättelser. Vidare menar hon att nedtecknad litteratur genom sin form skapat ”en bestående 

enhet som människor sedan kunnat betrakta sig själva genom”10 Jag vill lägga till att det är en 

enhet som även teatern skapar. Detta leder mina tankar vidare till att fundera över vilka 

historier som ska berättas. Att undra över vilka yrken och vilken sort kunskap som blivit 

belyst genom forskning och berättelser.  

I en intervju i Dagens Nyheter i december 2014 säger den engelska folkliga 

författaren Catilin Moran, "Att få sin historia berättad är en stor del av att känna sig normal." 

Hon anser att det finns många historier som fortfarande inte är berättade men menar att 

”postmoderna vita män”, som hon formulerar det, ofta uttrycker att allt redan är berättat, att 

"allt är postmodernism […] [och att] […] allt som återstår är att analysera och leka med det 

som redan skrivits." Vad de missar, menar Moran, är att många historier inte alls har berättats. 

Historier från andra delar av mänskligt liv och speciellt de om och av kvinnor.11 Moran är 

kvinna med arbetarklassbakgrund och tillhör därmed inte en självklar referenspunkt vare sig i 

                                                
9 Ibid., s. 22. 
10 Ibid., s. 19. 
11 Hanna Fahl, ”Min bok är en trojansk häst”, Dagens Nyheter 2014-12-14. 
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den litterära eller i den akademiska världen och hon framhärdar att det fortfarande saknas 

berättelser. Jag fastnar för uttalandet eftersom den filosofisk litteratur vi läser under kursen 

med något undantag består av mäns tankar. De forskare och filosofer som den västerländska 

vetenskapen bygger på är vanligen vita, ekonomiskt oberoende män, från de högre 

samhällsklasserna. De har sina erfarenheter och bygger sina berättelser och sin forskning på 

sin egen kunskap. Dessa tankar får mig att undra vad för berättelser framtiden har att erbjuda. 

Jag arbetar hermeneutiskt i den meningen att jag försöker förstå helheten ur 

delarna och delarna ur helheten samt utnyttjar distansen mellan då och nu i reflektionen över 

de gestaltade exemplen. Den hermeneutiska cirkeln blir därmed det nav som essän använder 

sig av. Enligt filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002), en av den nutida hermeneutikens 

portalfigurer som studerade den mänskliga förståelsens villkor, härstammar den 

hermeneutiska regeln, förståelsen cirkel, från den antika retoriken och har överförts från 

konsten att tala till konsten att förstå. 12 Gadamer ”föreslår att vi istället för att tala om en 

sanning bör inse att en företeelse kan förstås på många sätt.”13 Jag söker därför inte efter en 

sanning utan efter en skärva av den mångskiftande sanningen. 

Ett fenomenologiskt perspektiv inspirerar mig i den bemärkelsen att jag bygger 

mina reflektioner på en ökad medvetenhet av min upplevelsevärld. Den moderna 

fenomenologi grundades av den tyske filosofen Edmund Husserl och betyder läran om 

fenomen och företeelser så som den framstår genom våra sinnen.14 Jag kommer försöka 

beskriva och förklara delar av mitt arbete utifrån hur det ter sig för mig men har förståelse för 

att det kan te sig på annat sätt för någon annan. 

Forskningsprocessens olika moment 

Forskningsprocessen innehåller flera moment och inleds med att söka relevanta exempel från 

min yrkespraktik. Efter att ha förkastat en mängd arbetssituationer faller mitt val på att 

undersöka det fysiska sätt att analysera situationer på som utgör en grundläggande del i mitt 

arbete med estetiska lärprocesser på lärarutbildningen på Södertörns högskola, metoden jag 

kallar PEG-analys. Jag menar att arbetssättet är relevant och möjligt att använda inom de 

flesta akademiska utbildningar som på något sätt leder till arbeten med mellanmänskliga 

relationer och situationer. Under den del av processen som innebär att formulera och 

                                                
12 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, Göteborg, 1997, s. 137 
13 http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml 
14  Edmund Husserl, Fenomenologins idé, (1950/1995)  
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analysera exemplen finner jag att jag behöver ett nytt begrepp för att så smidigt som möjligt 

kunna benämna det jag gör. Det leder till upptäckten av och att jag skapar begreppet praktisk-

estetisk-gestaltande analys, PEG-analys. Parallellt fortsätter jag söka bland litteratur som 

belyser estetiska lärprocesser som forskningsfält samt teaterteoretisk och filosofisk litteratur. 

Ur sökandet efter angreppssätt och infallsvinklar på det jag gör springer 

metaforen med lindansaren, kopplingen till Bertolt Brecht och begreppet verfremdung, Maria 

Hammaréns teorier om reflekterande, Martha Nussbaums teorier om berättelsens inverkan på 

människans förståelse av att vara människa, Hans-Georg Gadamer sätt att förstå konstens 

funktion men även idéhistoriker Anders Burmans tankar om estetiska lärprocesser. Under 

skrivprocessen blir flera aspekter av estetiska lärprocesser tydligare och nya perspektiv 

kommer fram. Hammarén kallar det ”att skriva det du inte visste att du visste.”15  

Det är en spännande utmaning att försöka få syn på och undersöka sitt eget 

görande och jag avslutar kapitlet om hur jag gått tillväga med ett citat av Merete Mazzarella, 

författare och professor i nordiska språk. ”Det essäistiska skrivandet bygger på en insikt som 

är av avgörande betydelse också för den som skriver vetenskapligt, nämligen att vi inte ska 

föreställa oss att vi kan vänta med att börja skriva tills vi vet vad vi tänker eftersom vi aldrig 

vet vad vi tänker förrän vi har skrivit det.” 16 

Teater som språk och reflektionsverktyg  
 

Någon ur publiken ställde en fråga till den mycket unge Lars Gustafsson: 

 vilken är poesins uppgift? Hans svar var ungefär, som jag minns det:  

”att fånga bilderna”. Jag tyckte om svaret. Men vilka bilder? Var kommer 

 de ifrån? Varför ska de fångas? Är diktens uppgift en kommunikativ akt mellan 

 diktare och läsare? Eller är diktens uppgift att närma sig något större? 17 

 

Så här minns dramatiker och författare Agneta Pleijel ett möte med författaren Lars 

Gustafsson för många år sedan. Att hon minns just den frågan med svar kanske beror på att 

han fångade in något som är svårt att sätta ord på och som hon utvecklar genom att ställa 

ytterligare frågor. Dessa frågor finner jag angelägna att ställa även om estetiska lärprocesser 

och att ha som pendang i ett resonemang kring konstnärliga och pedagogiska processer. Jag 

leder vidare med nya frågor som; Vad kan den estetiska dimensionens uppgift inom högre 

                                                
15 Hammarén, s. 15. 
16 Merete Mazzarella, ”Att leva essäistiskt” Våga veta! (red: Anders Burman) Stockholm 2011, s. 129 
17 Agneta Pleijel, Litteratur för amatörer, Stockholm 2012, på insidan av pärmen. 
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utbildning vara? Kan det handla om att ge reflektionsmöjligheter, se olika perspektiv och 

samtidigt närma sig något större? 

Jag vill pröva att se det som att teaterns alla faser, att skriva eller läsa dramatik, 

att repetera en föreställning eller att spela en föreställning innebär att berätta och reflektera 

över livet. Dramatik ger berättelser som är möjliga att reflektera över. Repetitionsarbete går 

att se som en reflektion över pjäsens tema, dess karaktärer, drivkrafter, viljor, relationer och 

situationer. För att sätta upp en pjäs och berätta berättelsen behöver du reflektera över vad just 

de personer som gestaltas tänker, känner och upplever. Hur de påverkas och påverkar 

varandra.  Teaterföreställningen kan ses som en bild av livet, formad och framställd utifrån 

vissa aspekter, och möjlig att reflektera över. Alla faser skulle kunna förstås som pedagogiska 

möjligheter som förekommer i den konstnärliga världen.  

Den berättelseform som teater utgör går att se som spegelbild där åskådare ges 

tillfälle att lägga märke till och undersöka detaljer och skeenden som kan vara svåra att få syn 

på och bli medvetna om i vanliga livet. En berättelse kan ge oss tillfälle att reflektera över 

livet, döden, arbetsplatser, den kommande yrkesrollen, vänner, familj, bakgrund, framtid, 

relationer kärlek och så mycket mer genom att begrunda rollkaraktärer och deras drivkrafter 

och viljor. En berättelse utgör enligt filosofen Martha Nussbaum en narrativ fantasi som kan 

väcka igenkänning och empati.18 Igenkänning och empati skulle kunna ses som en ingång till 

ett möte med både berättelsen och sig själv. Jag vill utveckla resonemanget och lägga till icke 

igenkänning som ytterligare en ingrediens. Vi kan genom berättelser möta det vi aldrig har 

upplevt eller kommer uppleva. Jag läser det som att vi kan möta sådant vi kan identifiera oss 

med men också det vi inte kan identifiera oss med och som därmed ger en kunskap om det 

andra. 

Hammarén menar att ”Den litterära berättelsen vänder sig till mig personligen 

men tvingar mig samtidigt att skjuta undan händelserna i mitt eget liv. Och först med hjälp av 

denna distans – detta andra plan – ser jag mig själv.”19 Samma möjlighet menar jag finns i 

mötet med teaterns fysiskt gestaltade berättelser och PEG- analysen bygger på denna 

möjlighet till växling mellan personlig igenkänning och distans. Om jag läser konstens 

möjligheter på det här sättet kan teaterns alla faser och arbetsformer användas till reflektion 

över vad det innebär att vara människa, vilket är central kunskap framför allt i arbeten med 

människor. Det är denna resurs jag ser mig använda i arbetet med estetiska lärprocesser inom 

                                                
18 Martha, C. Nussbaum, Cultivating humanity. London 1997. 
19 Hammarén, s. 19. 
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högre utbildning. Och det är dessa processer jag vill utveckla och undersöka i det stiliserade 

gestaltningsarbete som PEG-analys innebär. Inom lärarutbildning kan gestaltningen till 

exempel belysa konkreta undervisningssituationer på det sätt som jag lyfter fram i de båda 

exemplen.  

För filosofen Hans-Georg Gadamer var tanken på metod begränsande, utifrån 

föreställningen att metodik skulle kunna göra forskare objektiva.20 Den metod som jag avser 

när jag använder begreppet metod är enbart den syssla som sker när jag gör en PEG-analys. 

Hur denna ”metod” kan användas menar jag inte är självklart utan varje kontext kräver sin 

förberedelse och sitt förhållande till tillfället. 

Fysisk gestaltning utanför teaterns scen 

De två exempel jag lyfter fram inledningsvis gestaltar min erfarenhet av möten med studenter 

som läser till lärare. Mitt syfte är att väcka studenternas intresse, att de ska känna sig 

tillräckligt trygga och bli engagerade. Min förhoppning är också att studenterna ska få en 

rolig, allvarlig och intressant upplevelse som leder till nya insikter och kunskap som är 

förankrad i deras egen erfarenhet. Roligt är måhända ett ovanligt mål men jag förknippar det 

med lust som jag ser som en viktig del av ett meningsfullt kunskapande. Vilket inte betyder 

att det kan kännas krävande, olustigt och arbetsamt ibland. 

I början av seminarierna tycker jag mig ana en viss oro hos Henrik och 

osäkerhet hos Karin över vad som ska ske och om hon kommer klara av det vi ska göra. Jag 

förstår det som att när studenterna kommer för att arbeta med estetiska lärprocesser finns både 

osäkerhet och förväntan som jag behöver förhålla mig till. Emellertid tänker jag mig att 

studenter upplever oro och förväntan även inför ett seminarium i matematik eller andra 

teoretiska seminarier och undrar samtidigt om det är någon skillnad. Det jag uppfattar som 

skillnaden är att under ett seminarium med estetiska lärprocesser kommer de individuella 

studenterna synas tydligare än under seminarium som inte blandar in kroppen i samtalet. Jag 

upplever studenternas osäkerhet som naturlig då de flesta aldrig arbetat med gestaltning 

tidigare och inte riktigt vet vad som ska ske och vad som förväntas av dem. Jag ser oron som 

en del av att våga bli mer synlig både för sig själv och andra. Exempelvis förstår jag det som 

att studenterna upplever både en yttre men även en inre synlighet när de stå på scenen i PEG-

analysen. När jag ställer frågor kring det studenterna gestaltar har jag en direkt kontakt med 

dem och tillsammans i aktivitet skapar vi ett kreativt samspel där studenterna blir synliga. Jag 

                                                
20 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, Göteborg, 1997. 
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läser det som att studenterna blir synliga av min blick, när jag ser dem och ställer individuella 

frågor. De blir synliga för varandra när de står på golvet i den stiliserade gestaltningen men 

också när de kommer med förslag på vilka det är som står där och vad som kan tänkas hända. 

Med hjälp av de utifrån kommande blickarna kan de också bli synliga för sig själva. De blir 

synliga i sin kreativitet och redan innan vi möts förefaller studenterna ana att det vi ska göra 

handlar om att se och bli sedd.  

I arbetet med estetiska lärprocesser tycks det centralt att jag är medveten om den 

förkunskap eller icke förkunskap, osäkerhet och förväntan som kan finnas hos studenterna för 

att kunna hantera situationen så att studenterna upplever sig tillräckligt trygga för att våga 

pröva och vara med på det vi ska göra. Jag försöker genom mitt agerande verka för ett klimat 

där vi till viss del kan släppa på den vardagliga kontrollen för att vara i det kreativa rummet. 

När jag berättar att det de gör på seminariet inte kan bli fel och att studenterna inte är här för 

att prestera utan för att undersöka och reflektera, gör jag det som ett steg i att skapa ett 

tillåtande rum med en atmosfär där studenterna inte oroar sig över hur arbetet ska gå. Och 

genom att berätta att de kan komma att vara på gränsen till sin komfortzon vill jag bekräfta att 

synliggörandet kan verka skrämmande. Jag menar att det är att bli sedd som gör oss starkare 

och tydligare som människor, individer, blivande lärare eller vad det är för sammanhang som 

de estetiska lärprocesserna ingår i.  

Både i det första och andra exemplet går det att se hur min energi, närvaro och 

samspel inverkar på hur studenterna upplever och agerar i det som händer. Om jag på detta 

sätt lyfter fram min egen roll i egenskap av att vara den som har effekt på hur studenterna 

både känner och lär verkar det som att situationen står och faller med hur jag lyckas. Då detta 

inte verkar rimligt börjar jag söka efter vilka komponenter som kan inverka i 

seminarierummet under PEG-analysen. Först ser jag tre komponenter; jag som lärare, 

studenterna och övningen. Men finner i skrivandets stund att dessa inte riktigt täcker in det 

som utspelas och ser då ytterligare två komponenter; rummet och samspelet mellan student 

och lärare. Jag landar till slut i fem komponenter som jag menar behöver samspela för att 

undervisningen med estetiska lärprocesser ska kunna fungera optimalt; jag som lärare är en 

komponent, övningen eller metoden en komponent, rummet (med tre aspekter) en tredje 

komponent, studenterna den fjärde komponent och den femte komponenten utgörs av 

samspelet mellan mig och studenterna. Jag vill lyfta fram att samspelet mellan mig och 

studenterna utgör en egen komponent och att samspelet till stor del utgörs av att skapa 

förtroende. (Rummets aspekter blir: det fysiska rummet, kontexten som rum och var och ens 

egna inre rum.)  Jag menar att jag inledningsvis agerar likvärdigt i de båda exemplen men då 
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resultatet blir olika provar jag att läsa det som att de fem komponenternas samspel påverkar 

resultatet.  

PEG-analys – ett interaktivt samtal med gestaltning som utgångspunkt   

I mitt arbete med estetiska lärprocesser använder jag olika övningar och gestaltningsformer 

men i den här essän väljer jag att fokusera på PEG-analys. Det finns många som arbetar på 

liknande sätt men genom att benämna det jag gör för PEG-analys betonar jag att det är en 

praktisk, estetisk och gestaltande analys. Och jag avser att lyfta fram aktiviteten som en 

reflektions- och analysmetod som kan utgöra ett komplement till skriftliganalys. ”Att läsa 

berättelsen för andra skapar den nödvändiga distansen för att kunna reflektera över sin egen 

erfarenhet.”21 skriver Hammarén och menar att skrivandet och läsandet kan ses som en länk 

mellan inre och yttre dialog. Hon menar att den inre dialogen utgörs av ett koncentrerat inre 

samtal som utvärderar en arbetsprocess och att den yttre dialogen utgörs av det offentliga 

samtalet. Jag förstår det som att denna länk upprättas under PEG-analysen och distansen 

skapas genom att vi kan titta på och samtala om situationen de två karaktärerna befinner sig i, 

där både det inre och det yttre finns närvarande. Den gestaltade berättelse som skapas i nuet 

av de som är i rummet bygger på studenternas egna erfarenheter men är samtidigt fiktion. 

Skillnaden mellan att läsa en berättelse högt och att skapa en gestaltning är att PEG-analysen 

inkluderar kroppen och rummet och med teaterns fysiska språk sker reflektionen i ett nu som 

inte lämnar någon skriven text efter sig om metoden inte utvecklas ytterligare genom att 

studenterna får skriva ner sina insikter.  

Vissa övningar och gestaltningsuppgifter ser jag som enklare i och med att de 

har en tydlig form och struktur som begränsar studenternas valmöjligheter.  Andra upplever 

jag som svårare och mer krävande på grund av sin komplexitet och dit räknar jag PEG-analys. 

I de mer komplexa övningarna med gestaltning finns ofta moment när studenterna blir synliga 

som jag menar kan upplevas både blottande och stärkande. I den inledande berättelsen där 

studenten gestaltar eleven Jonas som står framför sin lärare och tittar i golvet och läraren sen 

ändrar sin blick och tittar rakt på sin elev får vi fram en mångfald av både känslomässig och 

intellektuell förståelser av situationen. Henrik tolkar situationen som att Jonas är mer utsatt 

när läraren i gestaltningen ser på honom medan Lotta uppfattar att läraren verkar mer 

respektfull Studenterna lyfter olika perspektiv genom att berätta hur de tror Jonas känner sig, 

hur de föreställer sig att han upplever situationen samt vad de förmodar att lärarens agerande 

                                                
21 Hammarén, s. 27. 
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ger för konsekvens för Jonas förmåga att lära sig något. Den fysiska gestaltningen gör det 

möjligt att belysa hur vi för en tyst kommunikation med våra kroppar i det utrymme som 

finns. Genom att undersöka och reflektera över den fysiska situationen blir det möjligt att 

kommunicera och sätta ord på förlopp och processer mellan Jonas och läraren som annars kan 

vara svåra att få syn på.   På så sätt kan vi skapa en fördjupad förståelse för att och hur vi 

påverkar varandra och de situationer vi befinner oss i. När det fysiska förhållningssättet tolkas 

olika av Lotta och Henrik ges studenterna möjlighet att bli medvetna om att det som kan 

tyckas vara en minimal förändring, var läraren fäster blicken, påverkar hur vi upplever, tolkar 

och förstår situationen. Att se hur dessa små detaljer, fysiska och tysta förändringar, inverkar 

på kommunikationen och relationen är den kunskap som är PEG-analysen och seminariets 

huvudtema eftersom det är ett av kursens mål. Studenternas litteratur tar upp hur viktigt det är 

för lärare att vara medvetna om att kommunikation kan gå fram eller missförstås. Teorierna 

som studenterna läser blir genom gestaltning och reflektion synliga och kroppsliga, och 

studenterna får möjlighet till förståelse för hur teorier kan se ut i praktiken, vilket är ett av 

syftena med estetiska lärprocesser. Det studenterna är med om ger också en metod de kan 

använda i sin kommande yrkesprofession.  

 Det här sättet att tillsammans reflektera i PEG-analysen bygger på att frågorna 

jag ställer öppnar för en medvetenhet om att det som inte syns men försiggås i det tysta kan 

påverka om läraren och Jonas förstår varandra eller inte. Ordningsföljden och sättet frågorna 

ställs på består av varierande mönster med olika riktningar och utvecklingsmöjligheter och jag 

försöker välja frågor som kan fördjupa och öppna men inte begränsa och styra. Hammarén 

anser att läsande och skrivande öppnar ett särskilt rum som vi får tillgång till.22 Jag menar att 

det är besläktade processer som framträder när vi använder fysisk gestaltning och reflekterar 

kring denna. 

 I det andra exemplet när studenterna hellre vill dricka kaffe saknas något. För att 

reflektionsmöjligheter ska kunna uppstå fordras att jag ställer de rätta frågorna vid rätt tillfälle 

så att situationen utvecklas organiskt utifrån det som sägs och sker i rummet. Det krävs också 

att studenterna har energi och är aktiva. Jag läser det som att den uteblivna behållningen beror 

på mig; min närvaro, mitt sätt att ställa frågor och leda samtalet vidare. På samspelet mellan 

mig och studenterna samt studenternas aktivitet och mottaglighet. Eventuellt påverkar kylan i 

rummet, däremot ser jag det som att själva övningen fungerar. De fem komponenterna 

samverkar inte vid detta tillfälle.  

                                                
22 Hammarén, s. 20. 
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 Under den skrivprocess jag genomgått har fenomenet, PEG-analys, som jag 

under många år använt och utvecklat i olika former och sammanhang fått en distinktare form 

och tydligare syfte. Begreppet har uppstått och framstått som en möjlighet till ett avgränsat 

arbetssätt. Jag har försökt utveckla, renodla och belysa begreppet då jag finner den stiliserade 

formen användbar och ser att den har något att tillföra akademiska sammanhang. Jag vill 

framhålla syften som att synliggöra och reflektera över; kommunikation, handlingar, egna och 

andras värderingar. Studenterna får möta andras reflektioner i PEG-analysen och som vi sett 

får de erfara hur olika vi kan uppfatta och agera i en situation beroende på vem vi är. 

Gestaltningen och samtalet gör det möjligt att undersöka hur värderingar uppstår och vad de 

kan få för konsekvenser. Metoden eftersträvar att söka olika sorters lösningar i situationerna 

och genom verbal eller fysisk handling öva inför liknande situationer i verkligheten. PEG-

analys är inte unik med att söka uppnå dessa syften. Det finns många andra metoder att pröva, 

till exempel värderingsövningar, forumspel eller forumteater.23 

Estetiska lärprocesser - ett vidgat text-och språkbegrepp  

I arbetet med estetiska lärprocesser använder jag ett vidgat text-och språkbegrepp. Det vidare 

sättet att se på språk inbegriper både verbala och icke verbala språkformer där de olika 

konstformerna dans, musik, teater och bild ingår. Ett vidare textbegrepp innefattar budskap 

som överförs på annat sätt än genom det skrivna ordet, skriver Madeleine Hjort som är 

författare till ett flertal böcker om konst och kunskap.24 Tanken är att den fysiska 

gestaltningen ger ytterligare en text och språk att kommunicera med. När studenterna står 

uppställda i bilden av läraren och Jonas går den att läsa som den text som vi undersöker och 

analyserar. Filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002) tycks betrakta all konst som text och 

all meningssökande aktivitet inför konsten som läsning skriver Arne Melberg i inledningen 

till Sanning och metod.25 Enligt Melberg skrev Gadamer i anslutning till Sanning och metod 

texter där han diskuterar text och läsning och säger: 

 

”En text är inget givet föremål, utan en fas i det skeende som syftar till 

samförstånd”. Texten är process, händelse, skeende och läsningen innebär 

att man går in i detta skeende, lämnar sina privata fördomar för att ta 

del i” gemensam mening. Läsningen handlar inte om att reproducera 

                                                
23 Se till exempel litteratur av Katrin Byréus, Agneta Josphsson och Augusto Boal. 
24 Madeleine Hjort, Konstens betydelse. Stockholm 2011, s. 158-159 
25 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod. Göteborg 1997, s.10 
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en redan given text utan är i högsta grad en skapande aktivitet: 26 

 

Att se texten som process, händelse och skeende fungerar bra när det gäller de statybilder som 

används i en PEG-analys eftersom det vi försöker få syn på är processen i en händelse. Vi har 

bara fryst rörelsen och gjort en stillastående bild för att kunna analysera situationen. Att se 

studenternas reflekterande aktivitet framför den gestaltade bilden av läraren och Jonas som en 

meningssökande läsning stämmer väl in på vad vi gör. På så sätt förstår jag det som att vi hela 

tiden rör oss mellan begreppen text, läsning och språk.  

Den fysiskt gestaltande bilden av läraren och Jonas utgör också det språk vi 

använder för att uttrycka hur situationen ser ut och kan förändras. Det vidgade språkbegrppet 

inkluderar kropparna, deras position i rummet och reflektionen om vad det betyder. Eftersom 

vi tillsammans i övningen läser av och tolkar kropparnas fysiska språk när de två studenterna 

gör gestaltningen är förhoppningen att studenterna får en egen erfarenhet av ett vidgat text- 

och språkbegrepp. Vid inlärning av språk kan det ta det tid att lära sig och vänja sig men jag 

menar att vi människor redan kan och använder det fysiska språket, ibland utan att vara 

medvetna om det.  

Känslans funktion i PEG-analys  

Den osäkerhet som vissa studenter säger sig uppleva inför seminarium i estetiska lärprocesser 

förstår jag bland annat som en undran över hur känslor kommer att visa sig och mottas. I 

exemplet beskriver jag att jag är medveten om att det kan kännas oroligt men att jag inte 

fokuserar på studenternas känslor utan leder arbetet vidare och försöker öppna för flera 

känslor eftersom jag har erfarenhet av att känslor kan smitta och påverka kunskapandet. När 

Sveneaus skriver om känslor läser jag det som att han menar att en känsla kännetecknas av att 

den känns i kroppen och att den känns i världen. På så sätt förändrar världen sin karaktär 

genom känslor. Han skriver ”Eftersom känslor handlar om världen är de också bärare av 

kunskap om denna värld.” 27 Det går att förstå som att de känslor som kommer till uttryck i 

estetiska processer blir bärare av kunskap. I PEG-analysen tänker jag mig att känslorna 

hjälper till att förankra kunskapen hos var och en av studenterna. 

På sätt och vis verkar det som om studenterna redan inledningsvis förväntar sig 

att en estetisk, konstnärlig inramning ger möjlighet för känslor att få finnas. På ett annat sätt 

och med andra förväntningar än inför teoretiska seminarium. Det får mig att ställa frågan om 

                                                
26 Ibid., s.11 
27 Svenaeus, s. 92 
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studenterna har erfarenhet av att det inte ges möjlighet att uppleva och uttrycka känslor på 

samma extroverta sätt inom andra undervisningsformer.  

I PEG-analysen utgör studenternas känslor i situationen ett reflekterande och 

tolkande verktyg som vi använder för att fördjupa och medvetandegöra oss om de situationer 

som analyseras. Det finns tankar och det finns känslor och båda utgör likvärdiga medel för att 

tolka och förstå situationerna som vi analyserar. Styrkan med estetiska lärprocesser i detta 

sammanhang skulle jag vilja påstå är att teater och konstnärligt arbete har en form som kan 

härbärgera känslor. Den konstnärliga formen bygger på att det finns känslor och använder sig 

av dem.  

I den första berättelsen tolkar studenten Karin den gestaltade bilden med eleven 

Jonas och hans kroppshållning som om han är ledsen och under PEG-analysen kan vi prata 

om hur kroppen kan se ut när någon känner sig ledsen. Samtidigt betonar jag att det inte finns 

någon sanning om hur en kropp ser ut när man är ledsen. Jonas kan vara ledsen, en annan 

student kan tolka kroppsuttrycket som att Jonas enbart är trött och ytterligare någon annan 

som att han är uttråkad. Jag vill att det ska framgå att vi läser av kroppens kommunikation 

men att vad den kommunicerar inte är entydigt. Känslorna blir en aktiv del av PEG-analysen 

när Karin tolkar den gestaltade situationen med Jonas som att han är ledsen och man kan 

tänka sig att det bygger på en förmåga att identifiera sig med Jonas. Genom att sätta sig in i 

situationen kommer känslorna fram som en del av reflektionen. Filosofen Martha Nussbaum 

skriver:  

Music, dance, painting and sculpture, architecture – all have role in 

shaping our understanding of the people around us. But in a curriculum 

for world citizenship, literature, with its ability to represent the specific 

circumstances and problems of people of many different sorts, makes an 

especially rich contribution. 28 

 

När Nussbaum skriver om litteraturens rika insats vill jag instämma men inkludera teatern och 

filmens gestaltningar. Berättelser både skapar och möter känslor. Jag läser det som att fiktiva 

berättelser har både en emotionell och en intellektuell ingång som gör det möjligt att 

reflektera över vår värld med flera dimensioner samtidigt.  Vi förstår och vi känner och 

försöker göra oss medvetna om de båda.  

                                                
28 Nussbaum, s. 86. 
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Att kommunicera autentiskt  

PEG-analys fokuserar på hur kommunikation kan utvecklas och fördjupas. Det är 

grundläggande att vi inte söker efter att vara överens i våra tolkningar av de gestaltade 

situationerna. PEG-analysen skulle kunna sägas vara ett försök att träna på och utveckla 

erfarenheter som vi ännu inte har. Ett försök till kvalificerad reflektion som leder till 

erfarenhet. Om ändock fiktiv.  

För skådespelare är det nödvändigt att vara närvarande under varje föreställning 

för att kunna säga sina repliker som om det är första gången de sägs. Även om så inte är fallet 

eftersom föreställningar oftast spelar många gånger. Seminarierummet är min scen. Frågorna 

är mina repliker som måste uttalas som om det är första gången jag ställer dem samtidigt som 

jag improviserar för att kunna bygga vidare på det studenterna kommer med. På sätt och vis är 

närvaro viktigt för alla lärare. Men närvaro eller icke närvaro blir extra tydligt under ett 

seminarium med estetiska lärprocesser eftersom utgångspunkten är att studenterna är explicit 

aktiva. 

I det andra exemplet upplever jag mig inledningsvis som fokuserad och 

närvarande men när jag försöker fördjupa tolkningen av gestaltningen med Emil på bänken 

och Henrik ståendes bredvid känner jag mig plötsligt ointresserad av den gestaltade 

situationen. Ett ointresse som jag först tyckt mig uppleva hos några studenter. Jag förstår det 

som att jag inte är närvarande i mina repliker. Jag är inte närvarande i min fråga. Den blir inte 

autentisk och studenterna som redan är trötta kan inte heller tillföra någon autenticitet. Jag 

tycker mig ha hört det som sagts många gånger, vilket är sant. Men vid andra tillfällen när jag 

lyckas vara närvarande i min roll förstå jag det som att min autenticitet och koncentration 

hjälper studenterna att uppleva det vi gör som meningsfullt och viktigt. Jag skulle vilja påstå 

att det inte finns någon estetisk process om situationen blir pliktskyldig som i andra exemplet.  

Bertolt Brechts teater 

Inom estetiska lärprocesser betraktas konstarterna ur ett humanistiskt och socialt perspektiv 

och studenter uppmuntras att diskutera och reflektera över det de skapar. Stor vikt läggs vid 

att bejaka varje människas rätt till eget och personligt skapande. För att ytterligare undersöka 

fältet och de metoder som används vill jag använda tankegångar och teorier från en av 1900-

talets centrala teatermän Bertolt Brecht.  

Under sin uppväxt lär Brecht känna teaterkonsten på gatan och mötet med 

gycklarteatern kom att prägla hans teaterestetik. Han utvecklade radikala idéer om en ny 
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roande, underhållande och samtidigt politiskt medveten teater.29 Dessa idéer ser jag som 

grundläggande för teaterns gestaltningsform också inom estetiska lärprocesser. Även om jag 

sätter parentes kring politisk och betonar medvetenheten.  

Ett användbart begrepp som Brecht myntade var verfremdung. Det tyska ordet 

verfremdung betyder ”göra ovanlig”, ”distansering”, ”förfrämligande”. Det Brecht vill med 

denna term, detta moment, är att synliggöra. Han menar att ett objekt kan vara osynligt 

antingen för att det är för ovanligt eller för att det är för familjärt. Det paradoxala tricket för 

att synliggöra ett objekt eller ett skeende är att upplösa åskådarens normala seende och 

perception. Detta görs genom att introducera element som plötsligt orsakar en förändring i 

åskådarens blick så att man ser familjära företeelser på ett nytt sätt och ovanliga objekt på ett 

familjärt sätt. 30 

Om jag använder begreppet verfremdung i undersökningen av PEG-analysen går 

det kanske att få syn på ytterligare detaljer i vad som egentligen sker. Jag prövar att se det 

som att jag och studenterna förfrämligar verkligheten och skolmiljön när situationen med 

Jonas och läraren gestaltas. Vi sätter dem på en ”scen” i seminarierummet för att få syn på 

skeenden. På detta sätt kan vi synliggöra processer som vi förmodligen inte hade haft 

möjlighet till i verkligheten då scenen sannolikt hade varit för familjär. När vi undersöker hur 

situationen med läraren och Jonas kan gestaltas inträder en medvetenhet om de val som finns 

genom att vissa uttryck väljs bort och vissa får vara kvar. 

Verfremdung kan också kopplas till reflektionsmomentet. Först skapar 

studenterna gestaltningen av läraren och Jonas vilket ger en upplevelse och kunskap. Därefter 

kan vi distansera oss från den upplevelsen och tillsammans med andra reflektera över det vi 

ser. På så sätt kan medvetandet öka och ny erfarenhet och kunskap erhållas. 

Jag kan även förstå Verfremdung som ett sätt att få syn på vilka normer som 

råder. Begreppet verfremdung skulle kunna ingå i normkreativt arbete på samma sätt som 

estetiska lärprocesser kan. Jag vill påstå att om konst har någon uppgift kan det vara att ge 

människor möjlighet att se, tolka och reflektera över den verklighet de lever i. Genom en ny 

synvinkel ges den medskapande åskådaren möjlighet att få syn på världen och inte gömma sig 

bakom sina hemmablinda ögon.  

Teater och drama som estetisk lärprocess i högre utbildning  
 

                                                
29 Walter Benjamin, Essayer om Brecht. Frankfurt/Main, 1971. 
30 Ibid. 
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Estetiska lärprocesser är ett brett och förhållandevis nytt begrepp som kan definieras på 

många sätt och utifrån olika konstformer. Jag vill beskriva estetiska lärprocesser som en 

möjlighet att öppet undersöka, fördjupa och reflektera med flera sinnen. Det som jag också 

menar är utgångspunkt i konstnärligt arbete.  Estetiska lärprocesser bygger på att använda 

flera sinnen i kunskapandet.  

I antologin Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser skriver 

idéhistoriker Anders Burman: ”Begreppet estetiska lärprocesser kan användas på många olika 

sätt, men i mer avgränsad betydelse handlar det i ett eller annat avseende om det lärande som 

kan ske när man själv skapar eller i tillägnandet av olika konstverk. 31 Jag menar att det är en 

relativt fungerande definition men funderar på vad ”att man själv skapar” betyder.  Frågan är 

vad skapandet innebär i PEG-analysen. Jag prövar att förstå det som att skapandet inte går ut 

på att skapa en konstnärlig produkt men att vi använder en skapande process. Bengt 

Molander, professor i filosofi skriver, ”Konst och estetiska lärprocesser, tagna i sin vidaste 

mening, är i bästa fall starka krafter, som ibland övermannar oss, men också öppnar 

verkligheten för oss.”32 Det är en definition jag tycker om eftersom den öppnar för det 

oförutsägbara som jag menar är en grundläggande kraft i estetiska processer. 

 Under början av 2000-talet skapades på Stockholms universitet Forskarskolan i 

estetiska lärprocesser. Det var ett doktorandprogram som sprang ur samarbeten mellan flera 

konstnärliga, tekniska och utbildningsvetenskapligt inriktade institutioner. Fredrik Lindstrand, 

doktorand med inriktning mot film och estetiska lärprocesser och Staffan Selander, professor i 

didaktik vid Stockholms universitet, menar i förordet till boken Estetiska lärprocesser att det 

var djärvt att föra fram termen ”estetiska lärprocesser” och att alla inte var överens om 

terminologins innebörd och räckvidd. Det framgår att både termen ”estetiska” och 

”lärprocesser” kan ha olika betydelse i olika traditioner men det gemensamma finns i själva 

utforskandet av estetiska dimensioner i olika lärprocesser och sammanhang. De menar att 

flera intressanta avhandlingar producerades och att ett forskningsfält håller på att ta form.33 

Jag instämmer i resonemanget och ser essäskrivandet som en möjlighet att tillföra nya 

tankegångar.  

 Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik vid lärarutbildningen på Malmö 

högskola och numera verksam på Konstfack i Stockholm, menar att vi är på väg in i en ny tid 

                                                
31 Anders Burman, ”Det estetiska, kunskapen och lärprocesserna”, Konst och lärande: Essäer om estetiska 
lärprocesser, (red: Burman) Stockholm 2014, s. 8 
32 Bengt Molander, ”Estetiska lärprocesser - några kunskapsteoretiska reflektioner” Estetiska lärprocesser, (red. 
Fredrik Lindstrand och Staffan Selander), Lund 2009, s. 229 
33 Ibid., s. 9 
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som kännetecknas av en ny professionalism som framhäver den kreativa dimensionen som 

den centrala yrkeskompetensen. Han menar att det betyder att huvudfokus i pedagogik 

förskjuts från transmission eller förmedling av traditionen till nytänkande eller kreativitet. 

Vidare menar han att: ”Förändringar av både konstens och pedagogikens villkor innebär nya 

utmaningar för estetiska lärprocesser i en pedagogisk kontext.”.34 Hur dessa utmaningar kan 

se ut inom mitt eget fält är det jag försöker utforska men det får mig också att fundera över 

hur mycket utrymme kreativitet får i praktiken på lärarutbildningarna. Ibland verkar det som 

om kreativitet är ett bra ord att använda. Men när det kommer till den praktiska företeelsen 

och möjligheten att vara kreativ och få utforska sin kreativitet kan kreativiteten ibland ha svårt 

att rymmas inom de blivande lärarnas utbildning.  

Jag menar att estetiska lärprocesser bland annat innebär att konstformen teater 

kan användas som ett språk i undervisning av olika ämnen inom högre utbildning. De 

estetiska processerna kan tillföra flera dimensioner i kunskapandet och ger möjlighet att 

använda ett vidgat kunskapsbegrepp. Estetiska lärprocesser medför på så sätt med automatik 

ett lärande i vid bemärkelse. Estetiska lärprocesser innebär också ett kunskapande och en 

lärprocess som har möjlighet att gå bortom de uppsatta mål som specifikt står utskrivna i 

kursplaner utan att för den skull göra avkall på kursmålen. Kursmålet att: kritiskt reflektera 

över olika sociala miljöers betydelse för barn, som finns i det inledande exemplet menar jag 

uppnås i PEG-analysen. Men studenten Lotta upplever också att hon lär sig något om 

koncentration. Studenten Anna säger att hon lär sig att det går att skapa gruppkänsla eftersom 

hon upplever en gemenskap efter att de gjort en övning. Jag ser det som de estetiska 

processernas styrka att vi kan arbeta målinriktat mot ett mål samtidigt som själva metoden ger 

ytterligare dimensioner och infallsvinklar på vilken kunskap studenterna upplever att de tar 

med sig.  

Enligt författaren Madelene Hjort är ett av konstens signum att den talar till 

individen och inte till hela grupper.35 Detsamma gäller den estetiska lärprocessen vilket bland 

annat syns när studenterna reflekterar över bilden av läraren och Jonas. När jag samtalar med 

studenterna om vad de ser och upplever i gestaltningen framgår att den talat på olika sätt till 

studenterna men genom att reflektera tillsammans kan de fördjupa förståelsen både sig själva 

och andra.  

I avhandlingen Att lyssna med kroppen finner Pernilla Ahlstrand, forskare inom 

                                                
34 Feiwel Kupferberg, ”Konstnärligt skapande och konstpedagogik i hybridmoderniteten” Estetiska 
lärprocesser, (red. Fredrik Lindstrand och Staffan Selander), Lund 2009, s. 103 
35 Madeleine Hjort, Konstens betydelse, Stockholm 2011, s. 59 
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teaterämnet, att det numera ställs ökade krav på att även konstnärliga kunskaper ska 

verbaliseras. Jag finner det intressant att Ahlstrand refererar till filosofen Michael Polanyi 

som visar att all (teoretisk)kunskap bygger på praktisk kunskap. Polanyi menar att eftersom 

ämnen som svenska och matematik har en lång skoltradition har delar av kunskaperna 

verbaliserats.36 Jag läser det som att tidsaspekten, hur länge ett ämne funnits i akademiska 

sammanhang, påverkar verbaliseringen och att verbalisering bara påbörjats inom estetiska 

lärprocesser. Sett ur perspektivet att estetiska lärprocesser är ett förhållandevis ungt ämne 

inom högre utbildning menar jag att det är förståeligt att teoretiseringen inte kommit så 

långt.37 Ett annat perspektiv är att konst och konstnärliga utryck alltid funnits i den 

akademiska miljön men i form av dramatik, bildkonst och litteratur. Det som är nytt med 

estetiska lärprocesser verkar bestå av kombinationen konstnärlig process och pedagogisk 

process. Utifrån detta sätt att läsa situationen för estetiska lärprocesser i akademiska 

sammanhang blir teoribildning viktig eftersom den kan fördjupa förståelsen för vad som sker i 

de estetiska processerna samt för att vetenskapliga texter har högt värde inom akademin.  

Episteme, techne och fronesis – olika kunskapsformer  

Den kunskapsform som genomsyrat högre utbildning och universitetsmiljön har av tradition 

och under lång tid varit den vetenskapliga kunskapen (episteme) och det finns många 

uppfattningar om vad den kännetecknas av. Den kan vara knuten till olika ämnesområdes-

kulturer som naturvetenskap och teknik eller kultur och samhälls- och humanvetenskap. Ett 

objektivt vetenskapligt perspektiv har dock varit grundläggande inom båda kulturerna.38 

Redan för 2000 år sedan lyfte filosofen Aristoteles (384 f.Kr. – 322 f.Kr.) fram att kunskap 

kan se ut på olika sätt och ha olika former då han formulerade kunskapsformerna; episteme, 

techne och fronesis. Episteme (vetandet) är den teoretiska faktabaserade vetenskpliga 

kunskapen, techne (kunnigheten) består av en praktisk kunskap som förknippas med 

hantverkets kunskap och fronesis (klokheten) innebär en förmågan att handla klokt.39 Genom 

att granska mitt eget görande utifrån kunskapsformerna söker jag få syn på ytterligare 

aspekter av det estetiska arbetets plats inom akademien. 

De flesta yrken har idag behov av teoretisk förkunskap och den epistemiska 

                                                
36 Pernilla Ahlstrand, Att lyssna med kroppen, Stockholm 2014. 
37 Jämfört med filosofi och matematik som enligt Aristoteles sågs som den högsta formen av kunskap redan 
under antiken. 
38 Bernt Gustavsson, (2000) Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: Wahlström 
& Widstrand. S. 35-39, 220. 
39 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Göteborg: Bokförlag Daidalos AB, s. 165-172. 
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delen av mitt arbete består av att hitta forskning och teorier om både teater och pedagogik. 

Inom estetiska lärprocesser i akademiska sammanhang finner jag episteme också i den 

facklitteratur som studenterna läser och som jag som lärare utgår ifrån. Som jag beskrivit 

tidigare läser studenterna kurslitteratur som tar upp hur inlärning och undervisning påverkas 

av den sociala situationen i skolan och dessa teorier utgjorde en byggsten till det seminariet. 

 Techne (hantverkets kunskap) läser jag som utformandet och användandet av 

formen. I PEG-analysen ligger techne i hur jag genomför övningen och gestaltningen och hur 

jag förhåller mig till studenterna. Att be de två studenterna ställa sig på en scen framför de 

andra och föreställa någon annan. Att be de övriga studenterna sitta i halvcirkel och titta på. 

Att komma med instruktioner om vad vi ska göra så att studenterna förstår. Att ställa 

frågorna: ”Vad tror ni hen tänker?” ”Vad tror ni hen känner?” ”Vad får dig att tro det?” Att 

vänta på svar. Att förflytta mig i rummet. Att titta på studenterna. Att byta riktning. Att vara 

fokuserad och närvarande i det jag gör och säger. Att göra övningen är ett hantverk och en 

kunskap som efter lång praktisk användning sitter i kroppen och som jag numera inte tänker 

så mycket på. I det andra exemplet brister jag i närvaron mot slutet av PEG-analysen. Jag 

känner mig trött, ointresserad och börjar tänka på annat, på kaffe och om vi ska ta paus. De 

svar som jag får av studenten Peter upplever jag som pliktskyldiga och jag menar att jag inte 

förmår använda min techne kunskap för att ta oss till det meningsfulla i situationen som 

gestaltas. 

Fronesis, innebär att handa klokt och efter övervägande söka uppnå besinning 

för att bevara klokheten i omdömet. Det goda handlandet är enligt Aristoteles ett 

självändamål.40 I PEG-analysen förstår jag det som att jag använder fronesis för att veta 

vilken fråga som ska ställas. Vem jag ställer frågan till, när jag ska leda ett tema vidare, när 

jag ska släppa kontakten med en student och gå vidare med en annan. Jag menar att jag 

använder min fronetiska kunskap i mitt andra exempel när jag beslutar att vi ska ta paus utan 

att ha nått fram till den meningsfullhet som jag önskat. Jag vet att det antagligen inte hjälper 

även om jag fortsätter för jag avläser situationen som att studenterna behöver paus. Det går 

inte att komma längre vid detta tillfälle. Jag kan tänka mig att jag i början av min 

yrkesverksamhet hade fortsatt och försökt skapa det som var tänkt att uppnå. Antagligen hade 

det inte gått men jag hade varit mer frustrerad eftersom jag inte insett att situationer består av 

samspel mellan olika komponenter. Att jag numera oftast inte blir så irriterad eller besviken 

förstår jag som att jag använder min erfarenhet och tysta kunskap. När jag läser händelsen på 

                                                
40 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, Göteborg: Bokförlag Daidalos AB, s. 168. 
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detta sätt går det att tolka situationen som att den fronetiska kunskapen hjälpte till att hantera 

händelsen när techne-kunskapen inte fungerade och jag menar att alla tre kunskapsformer är 

grundläggande för arbeten med estetiska lärprocesser. 

Även om Aristoteles lyfte fram kunskapsformerna techne och fronesis för över 

2000 år sedan ser jag genom att studera kurs- och utbildningsutbudet på universiteten att de i 

praktiken befunnit sig utanför akademiska sammanhang. Den avsaknad av tradition som 

omgärdar begreppet estetiska lärprocesser i högre utbildning kanske kan vara en förklaring till 

att utrymmet estetiska lärprocesser verkar i inom akademiska sammanhang ännu inte är fullt 

etablerat.  Att estetiska lärprocesser är ett förhållandevis nytt universitetsämne påverkar 

arbetet med och synen på estetiska lärprocesser och gör att det fortfarande kan mötas med 

nyfikenhet och förvåning men också med viss misstänksamhet. Fredrik Svenaeus som är 

professor i den praktiska kunskapens teori skriver ”Människan har och finner kunskap inom 

så många andra områden av livet än vetenskapens, även om det ofta är den vetenskapliga 

kunskapen som framhålls som mönster för hur kunskap är och bör vara beskaffad.”41 Jag läser 

det som att vetenskapen (särskilt naturvetenskapen) fortfarande har högre status och 

legitimitet än det praktiska kunnandet och med hänsyn till den läsningen blir det betydande 

med ett historiskt perspektiv på estetiska lärprocesser. Utifrån detta prövar jag att förstå den 

praktiska kunskapen, hur en övning i estetiska lärprocesser kan utformas och vad den kan 

leda till, som ett nytt akademiskt område. Det är vad som brukar benämnas osynlig eller tyst 

kunskap och en ny kunskapsform som håller på att växa fram. 

Studenter kommer till seminarier i estetiska lärprocesser med förväntningar som 

präglas av deras tidigare erfarenhet av konstnärliga uttrycksformer. Studenter har naturligtvis 

alltid olika förväntningar när de går på föreläsningar eller seminarium. Men skillnaden när de 

kommer till seminarium i estetiska lärprocesser kan vara att de inte mött estetiska processer i 

skola eller inom högre utbildning tidigare. De kanske inte har erfarenhet av teater och drama. 

Möjligen går det att förstå Karins oro som ovana eller avsaknad av kunskap om vad som 

kommer ske och Emmas entusiasm kan tolkas som att hon redan när hon kommer är 

tillräckligt trygg med vad som ska äga rum och att hon har en viss förkunskap om vad som 

förväntas av henne.  

Jag har kommit in på frågan om värdet av estetiska processer i en akademisk 

miljö och det jag värnar om är en kvalité som ligger utanför ett specificerat lärande och 

                                                
41 Fredrik Svenaeus, ”Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens” Vad är praktisk kunskap? (red: 

Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus) Stockholm 2009, s. 85. 
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närmare livet. En kvalité som jag finner grundläggande i det konstnärliga varandet men som 

kan finnas i många miljöer. Därmed vill jag inte ställa teoretisk och praktisk kunskap mot 

varandra utan ser dem som berikande kontraster. Emellertid förefaller det som om teori och 

praktik värderas olika i olika sammanhang. Förenklat sett skulle det betyda att den teoretiska 

kunskapsformen värderas i det akademiska rummet och att den praktiska kunskapen värderas 

i de konstnärliga rummen.42  Inom teaterns konstnärliga rum skulle till exemel epistemisk 

kunskap inte kunna värderas högst eftersom techne och fronesis är grundläggande för själva 

konstformens utformande. Därför finner jag det betydande att synliggöra det konstnärliga 

rummet och det akademiska rummet som olika sfärer med skilda normsystem. I första hand 

gällande praktiskt och teoretisk görande men även inom andra områden som jag kommer gå 

in på framöver.  

Ett normkreativt perspektiv på estetiska lärprocesser  

Det vidgade text-och språkbegrepp som estetiska lärprocesser är del av menar jag påverkar 

gruppstruktur och normer, och utgör därmed en möjlighet i normkritiskt arbete. 

Grundläggande för normkritik är synen på hur makt fördelas och en vilja att bli medveten om 

de normer som omger oss och vilka normer vi agerar utifrån.  

 Begreppet normkritisk pedagogik bygger vidare på begreppet queerpedagogik 

som myntades internationellt redan 1993.43 Utifrån ett queerpedagogiskt nätverk skapades 

2007 en arbetsgrupp för att föra samtal om och utveckla metoder för arbete med 

förändringsstrategier och lärande. Samtalen mynnad i boken Normkritisk pedagogik. För att 

beskriva den intersektionella maktkritiska pedagogiken som utvecklades myntade gruppen 

begreppet normkritisk pedagogik, vilket fungerade som arbetsredskap för att visa hur olika 

normer samverkar och skapar maktobalans samt hur dessa normer kan utmanas.44 

 Med begreppet normkreativitet vill författarna Rebecca Vinthagen och Lina 

Zavalia gå vidare med att undersöka vad vi vill ha för organisationer och försöker omsätta 

normkritiska analyser till en praktik bestående av nya arbetsmetoder. En utgångspunkt i 

normkreativt arbete är att inledningsvis formulera en överenskommelse om människors lika 

värde och en vilja att arbeta för människors deltagande på lika villkor med en feministisk, 

antirasistisk och icke-heteronormativ utgångspunkt. De menar att ju mer vi passar in med vår 

                                                
42 Se Den Nikomachsika etiken av Aristoteles, Sanning och metod av Hans-Georg Gadamer eller 
Kunskapsfilosofi av Bernt Gustavsson. 
43 Janne Bromseth och Frida Darj, Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring, 
Uppsala 2010, s. 12 
44 Bromseth och Darj, s. 13 
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kropp, hudfärg, sexualitet, och kön desto lättare är det att vara blind för att normer över huvud 

taget existerar. Eftersom vi gärna vill se oss som autonoma, oberoende individer kan det 

finnas ett motstånd mot att se sig som del av en struktur som styrs och påverkas av rådande, 

ofta omedvetna normer. I normkreativt arbete utgår man från att vi är sammanlänkade med 

andra människor.45  

Jag menar att PEG-analys utgör en metod som kan synliggöra, undersöka och 

rucka på de normer som råder. Bland annat beroende på att metodens aktivitet och fysiska 

inslag avser att göra det möjligt för fler att göra sin röst hörd än de som är vana att använda 

talarutrymmet men också genom det vi ser och reflekterar över. I Normkritisk pedagogik 

skriver forumteaterpedagog Agneta Josephsson att det är viktigt att fundera över vilka ord vi 

använder och att det i förändringsarbete likaså är viktigt att fundera över vilka frågor vi 

ställer. Hon förespråkar en medvetenhet om att vissa frågor öppnar och tydliggör medan andra 

befäster. Något jag instämmer i och betonar gällande PEG-analysen eftersom frågor utgör en 

grundläggande plattform. Att fundera över hur frågorna kan formuleras förstår jag som en 

aldrig avslutad process. Josephsson menar också att frågorna i arbetet med forumspel och 

forumteater46 är tänkt att synliggöra en mer komplex verklighet än den som vi ser på scenen.47 

Något jag ser som angeläget även i PEG-analysen.  

Janne Bromseth som doktorerat i tvärvetenskapliga kulturstudier lyfter fram att 

vi alltid kritiskt måste fråga oss hur normer skapas, även med metoder som avser att 

förändra.48 Jag läser det som att jag som lärare har makt att styra och utforma undervisningen 

med estetiska lärprocesser och högskolans struktur fodrar att studenterna följer och godtar 

undervisningsmetoden. Studenterna har makt att låta bli att göra det som förväntas eller att 

ifrågasätta och kritiskt granska det vi gör. Den yttre maktstrukturen bygger dock på att 

studenterna befinner sig i en sorts beroende ställning till mig som lärare. Olika 

undervisningsmetoder bjuder in studenter till inflytande på olika sätt och PEG-analysen syftar 

till aktivitet hos studenterna. Själva metoden bygger på studenternas rörelse, att de svara på 

frågor, kommer med kommentarer och ställer egna frågor. Samtidigt är det jag som lärare som 

ställer startfrågorna och så att säga “köper” de förslag som studenterna kommer med och 

bygger vidare på dem. Jag menar att det sker ett urval i vad jag ”köper”, både medvetet och 

omedvetet. Bromseth skiver: ”Bara genom att reflexivt fråga sig hur ens egna sammansatta 
                                                
45 Rebecca Vinthagen och Lina Zavali, Normkreativ, Halmstad 2014, s. 7-10. 
46 Läs gärna mer i I glipan mellan en frusen vattendroppe och ett äpples gestalt. Essä om yrkestillvaro som joker 
och forumspelspedagog av Agneta Josephson. 
47 Bromseth och Darj, s. 202 
48 Ibid., s. 33 
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identitet, kulturella bakgrund och erfarenhet påverkar hur man själv tolkar och skapar mening 

i undervisning är det möjligt att välja andra vägar.”49 Hon menar att det är viktigt att fundera 

över vilka normer man förmedlar, hur man vill att det ska vara och hur man kommer dit. Hon 

betonar vikten av att se sig som medskapare av normer.50 Utifrån detta funderar jag på vilka 

normer jag kommer med till den akademiska världen med min bakgrund från en konstnärlig 

sfär och ett praktiskt arbetssätt. Vad kan jag tillföra och var krockar det? 

Estetiska lärprocesser - ett spänningsfält mellan konstnärligt- och 
pedagogiskt arbete  
 

För att låta det akademiska perspektivet komma i dialog med de konstnärliga och pedagogiska 

perspektiven ser jag en möjlighet i att skapa följande metafor om balans och utveckla mina 

tankegångar utifrån den. 

Lindansaren  

Lindansaren rör sig lätt och enkelt utan ansträngning på sin lina. Det ser så självklart ut. I 

fullständig balans och närvaron. Linan är uppspänd en liten bit över golvet. Om hon faller slår 

hon inte ihjäl sig men brister närvaron märks det genast med ett (sned)steg ner på golvet. 

Linan hålls uppspänd av två stadiga stativ. Två poler mellan vilka linan löper. Utan polerna 

skulle det inte finnas någon lina att dansa på. Musik strömmar ut i luften och omfamnar 

dansaren. I den improviserade dansen väljer lindansaren var hon ska sätta ner sin fot, åt vilket 

håll hon ska vända sig, vilken riktning hon ska ta, om det ska ske ett hopp, hur hon ska 

samspela med musiken, om hon ska göra en volt och mycket mer. Publiken som tittar på 

märker inte något av alla val. Om valen och besluten syntes skulle en stor del av dansens 

behållning försvinna. Valen gör lindansaren intuitiv i stunden och hon är beroende av den 

(för)kunskap och erfarenhet hon har.  

Jag använder lindansaren som bild av en lärare i estetiska lärprocesser och 

tänker mig att det är en metafor som kan illustrera det som sker i seminarierummet ur lärarens 

perspektiv. Det är en bild av en balansakt som utspelar sig inom mig när jag undervisar med 

estetiska lärprocesser.  Lindansaren balanserar på en lina uppspänd mellan två poler. De poler 

som lärare i estetiska lärprocesser rör sig mellan vill jag pröva att se som konstnärligt arbete 

och pedagogiskt arbete. Det golv jag arbetar på behöver vara uppspänt i balans mellan en 

                                                
49 Ibid., s. 41 
50 Ibid., s. 41 
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estetisk process och en pedagogisk process. För att kunna utföra den balansakt det innebär att 

undervisa med estetiska lärprocesser behövs båda polerna. Om kunskap och kontakt mellan 

dem inte finns, så finns det inte heller något golv eller lina att verka på. Jag prövar att förstå 

det som att det inom ämnet estetiska lärprocesser finns ett spänningsfält mellan polerna konst 

och pedagogik. Om dessa kan mötas och berika varandra eller om de hotar den andra ser ut att 

vara ett dilemma som av tradition (eller avsaknad av tradition) är knutet till professioner i 

gränslandet mellan de två.  

I den första berättelsen om PEG-analysen (med läraren Klara och eleven Jonas) 

ser jag det som att jag befinner mig uppe på linan och den är stadigt uppspänd mellan de två 

polerna. Jag läser det som att vi befinner oss både i en pedagogisk- och en konstnärlig 

process. Studenterna ser jag som musik till vilken lindansaren dansar. När jag befinner mig på 

linan framstår det som de fem komponenterna jag funnit samspelar. Det leder till att jag 

upplever att seminariet landar i en känsla av meningsfullhet för både mig och studenterna. 

Min känsla av meningsfullhet bygger jag på den glädje, koncentration och aktivitet som 

studenterna uppvisar men också på deras kommentarer innan vi avslutar seminariet. 

I det andra exemplet (med Emil på parkbänken och Henrik ståendes bredvid) 

står jag till slut på golvet bredvid linan och låtsas att jag är uppe. När jag försöker ta mig upp 

på linan genom att ställa fördjupande frågor och Peters svar verkar pliktskyldigt och 

tillrättalagt snubblar jag. Jag ställer frågor som jag inte får några utforskande svar på och när 

tystnaden sprider sig sätter jag mig ner på golvet. Därefter kämpar jag för att komma upp och 

hålla balansen men nästan vartannat steg tar jag på golvet och vart annat på linan. Till slut blir 

jag stående på golvet och blir kvar där tills vi går och tar kaffe.  

Vid detta tillfälle tar jag mig inte tid att se till att båda polerna står stadigt och att 

lina är spänd. Det tycks som om Peters vilja att svara ”rätt” och hans inriktning på resultat 

istället för på att undersöka situationen knuffar till eller ruckar den konstnärliga polen.  Jag ser 

honom som inriktad på resultat i bemärkelsen att han vill att vi ska enas om vad som är det 

bästa sättet att hantera den gestaltade situationen. Det förefaller som om den konstnärliga 

polen med sitt undersökande och sinnliga förhållningssätt föll bort utan att jag märkte det när 

jag inte fick det gensvar som behövdes. Syftet och gestaltningsformen finns men jag förstår 

det som att jag håller mig till pedagogiken och inte hittar det sinnliga skapandet i situationen. 

Jag dansar på slak krävande lina. I samtalet efter gestaltningen frågar jag studenterna vad de 

upplevt. De kan förklara syftet men blir sen tysta vilket kan förstås som att enbart en 

pedagogisk process med tydligt syfte uppenbarat sig. 
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Först ser jag det som att jag inte skulle låtit Peter påverka mig. Då hade jag 

kanske lyckats behålla balansen och den konstnärliga polen hade varit intakt. Därefter tänker 

jag att det fanns andra sätt att gå vidare. Nya infallsvinklar som hade kunnat lyfta upp den 

konstnärliga polen. Något jag inte såg, något jag inte upplevt eller använt som lärare tidigare. 

Jag funderar vidare på om det kan ses som kreativt att ta paus och gå och dricka kaffe om det 

är det som behövs. Det slår mig också att det akademiska rum som vi befinner oss i gör det 

svårt med en kreativitet som går utanför de formella ramar som finns.  Vi är på en högskola 

där seminariet ingår i studenternas utbildning.  PEG-analysen är inte något de själva valt den 

ingår i kursen och studenterna förväntar sig att de ska ha paus på bestämda tider. Kanske 

kunde vi fortsatt med PEG-analysen efter paus med båda polerna intakta men då hade vi inte 

hunnit med nästa moment, det som jag valde att genomföra. Genom att granska vad som 

inverkar på lindansarens förmåga att hålla balansen finner jag det centralt att bevara ett 

kreativt sinnligt förhållningssätt och undvika att gå med i känslor och ointresse som studenter 

ibland visar.  På så sätt syns det görligt att resa den konstnärliga polen om den faller. För att 

studenterna ska ha möjlighet att uppleva PEG-analysen som meningsfull menar jag att de 

behöver fokusera på vad de gör och göra sig mottagliga för det som händer i stunden genom 

att vara målmedvetna, koncentrerade och öppna. Det är inte enbart lätt och kanske inte alltid 

möjligt men det framstår som om den estetiska dimensionen underlättar för studenterna att 

vara receptiva för det som sker. 

 På sätt och vis rör sig kanske alla lärare mellan två poler, ämnet de undervisar i 

och en pedagogisk färdighet som gör att kunskapen kan förmedlas till studenterna. Men för 

oss som undervisar i, med och genom estetiska lärprocesser finner jag att den konstnärliga 

färdigheten och den pedagogiska färdigheten tillsammans utgör det som vi använder och står 

på. Ämnet vi undervisar i blir en tredje pol. Ämnet kan vara språk, litteratur, matematik, 

religion, samhällsämnen med mera och estetiska lärprocesser används för att kunskapa. För 

att uppnå en så god undervisning som möjligt visar det sig att det behövs tre poler för oss som 

undervisar med estetiska lärprocesser.  

Närvaro och val  

För att hålla kvar vid lindansaren vill jag försöka belysa vad som gör att hon inte tar snedsteg 

ner på golvet. Det tycks som närvaro är grundläggande och för att mobilisera den närvaro som 

krävs när hon ska upp på linan behöver hon kunskap, planering samt den erfarenhet som 

träning ger. Det behövs att kunskapen sitter i ryggmärgen så hon kan slappna av och vara 

mottaglig för det som sker här och nu på linan. Närvaro behövs också när lindansaren 
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samspelar med musiken samt i alla de val som görs under dansen. Detsamma gäller i 

dramasalen på universitetet där närvaro till stor del handlar om att samspela med studenterna 

och verka för tillit så jag och studenterna kan interagera med varandra.  

I mitt första exempel upplever jag att energin flödar, det är ett tåg som går av sig 

själv och jag är närvarande i flödet.  Närvaro betyder att jag är förberedd så att det går att 

bemöta det som händer i stunden i mötet med studenterna. Närvaro innebär att jag kan invänta 

rätt tillfälle för en kommentar eller fråga. Till exempel väntar jag innan jag ställer en fråga 

direkt till Karin eftersom jag uppfattar något hos henne som osäkert. Jag väntar tills jag 

upplever att hon är med på det som händer och då riktar jag mig direkt till henne och frågar 

hur hon tror att eleven Jonas känner sig. Hade jag riktat frågan till henne tidigare är jag inte 

säker på att jag fått något svar.  Närvaro gör det möjligt för mig att veta när jag ska stanna upp 

och fördjupa en reflektion eller gå vidare.  

Om jag inte är närvarande påverkar det hur de estetiska processerna fungerar, 

vilket visar sig när jag brister i närvaro och koncentration i den andra berättelsen. Jag blev 

ointresserad av de bakomliggande orsakerna till varför Henrik och Emil på bänken agerande 

som de gjorde. På samma sätt som jag upplevde att Peter var ointresserad. Situationen kan 

läsas som om min närvaro och koncentration behövs extra mycket vid tillfällen när det finns 

studenter som inte är tillräckligt intresserad eller motiverad för att gruppen ska kunna ta det de 

gör på lustfyllt allvar.  

Många av de osynliga val som lindansaren gör för att komma vidare på sin lina 

gör också jag när jag väljer hur jag ska gå vidare under ett seminarium i estetiska lärprocesser. 

Det blir en balansakt att fatta de många små beslut som situationen kräver och där ingår de val 

som gör om jag lyckas möta de studenter som befinner sig vid gränsen till sin komfortzon. 

Det kan innebära att bara låta dem vara eller att komma med en bekräftande blick eller 

kommentar. 

Ett ideologiskt spänningsfält mellan konst och pedagogik 

Som vi sett utgör fälten konst och pedagogik en grundförutsättning för estetiska lärprocesser 

och därför vill jag försöka se hur de kan förstås och vad som skiljer dem åt. När jag söker 

hitta en struktur för att undersöka de olika rollerna och sfärerna gör jag följande distinktion. 

Lärare ser jag som en utövare med studenter och konstnärer som en utövare med publik. Jag 

läser det som att den roll som lärare i estetiska lärprocesser utgörs av både är lärarrollen och 

konstnärsrollen, därför kommer jag undersöka vad rollerna kan innebära och vad som skiljer 

dem åt. 
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 Inom teaterkonstens sfär har jag ibland funnit oro för att pedagogisera konsten 

och därmed tappa den grundläggande frihet som nog får sägas tillhöra konsten 

grundfundament. Jag har ibland uppfattat en rädsla för att logik och nyttotänkande ska styra 

och inverka på det konstnärliga uttrycket om det knyts för mycket till pedagogiska 

sammanhang. Konstnären kan då uppleva att den konstnärliga friheten går förlorad och att det 

blir tillrättalagt. Inom akademin har jag å andra sidan uppfattat en undran över vad ett 

konstnärligt förhållningssätt kan tillföra  som inte vetenskaplig grund klarar av. Eftersom de 

estetiska lärprocesserna befinner sig i detta gränsområde kommer jag försöka synliggöra vad 

som kan skilja de två sfärerna åt. 

 Inom teaterns värld är målet att komma till premiär och därefter spela 

föreställningen för en publik. Föreställningen är ett tydligt mål men man vet från början inte 

riktigt hur den kommer se ut. Det är processen som leder till målet. Repetitionsprocessen är 

vägen som för fram till målet, föreställningen. Teaterkonst skulle kunna definieras som en 

vilja att berätta en historia att dela med andra. Det finns inget lärosyfte. Jag läser det som att 

om det finns ett uttalat (läro)syfte skulle det sannolikt förta berättelsens frihet. Därför prövar 

jag att förstå teaterns uppgift som att fritt berätta historier på det sätt som processen leder fram 

till. Vidare ser jag att konstnärer (utövare) i sitt skapande arbete utgår ifrån sig själva inte från 

den andre, publiken.  Konstnären vill berätta sin berättelse för de som vill lyssna och på så sätt 

finns en vilja till kommunikation. Kanske är konstens motvilja till att ha ett syfte dess syfte. 

Att inte bestämma i förväg hur en berättelse ska berättas utan följa dess väg fram till premiär 

förstår jag som den friheten som gör det möjligt att upptäcka något nytt och oväntat på vägen 

mot målet. Det som är den konstnärliga polen i estetiska lärprocesser.  

I mitt första exempel skulle man kunna finna den konstnärliga processen i den 

glädje och det allvar med vilket studenterna svarar och utforskar frågorna om den gestaltade 

situationerna, hur de lyssnar på varandra och fyller på med egna tankar samt i hur de formar 

gestaltningen. Studenterna tycks söka efter flera sätt att förstå vad som sker mellan lärare och 

elev i gestaltningen, för att förstå hur de påverkar varandra och kunskapandet. De är 

medskapande. I den processen försöker inte studenterna bestämma eller söka efter ett sätt att 

handla. De försöker inte komma fram till vad som är det bästa. De ser ut att befinna sig i en 

undersökande och kreativ process där de reflekterar tillsammans. Jag förstår det som att den 

konstnärliga processen utgår från en kreativitet som visar att vägarna kan vara många och 

svaren flertydiga. En kreativitet som visar att den konstnärliga processen är en fråga. För att 

uppfatta hur ett konstnärlig upplevelsebaserat kunskapande kan komplettera ett faktabaserat 

kunskapande finner jag att det behövs ett medvetet intresse och inlevelse. Som vi ser verkar 
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Peter i andra exemplet inte intresserad av att söka förstå bakomliggande orsaker till skeenden 

och då blir det inte heller möjligt.  

Jag ser pedagogik som ett uttalat medvetet sätt att agera på för att söka bästa 

möjliga undervisning för studenterna. Inom pedagogiken är syftet att läraren (utövaren) 

fokuserar på att den andre, studenten, lär sig något. Det är studenten som är utgångspunkten 

inte läraren (utövaren). Inte som med konstnären (utövaren) som utgår ifrån sig själv. Inom 

den pedagogiska sfären finns specifika syften och mål som ska uppnås i undervisningen.  

Om vi läser de två fälten på detta sätt finner jag att det skiljer mellan den 

utgångspunkt sändaren (läraren eller konstnären) har. Att utgå ifrån sig själv eller att utgå 

ifrån mottagarna, studenterna eller publiken. Det skiljer också i om det finns ett uttalat syfte 

eller inte. För lärare i estetiska lärprocesser finner jag att det ingår att växla mellan de båda 

rollerna och de båda processerna.  

Normer i akademiska och konstnärliga rum 

Jag har lyft fram skillnader mellan konstnärliga och akademiska rum och en faktor menar jag 

handlar om normer.  Då jag upplever att normerna skiljer sig åt använder jag den normkritiska 

pedagogikens blick för att söka få syn på ytterligare skillnader inom de olika sfärerna.  

 En aspekt där normerna skiljer sig åt finner jag i attityden till känslor. Inom 

teaterns uttrycksform och i praktiskt estetiska processer utgör känslor en kommunikativ 

tillgång. Känslor är, som jag lyfte fram i kapitlet om känslans funktion i PEG-analysen, en 

självskriven ingrediens vid sidan av ett intellektuellt förhållningssätt. Medan ett intellektuellt 

vetenskapligt förhållningssätt till världen genomsyrat högre utbildning. Denna skillnad i hur 

normerna kring känslor ser ut är något som både studenter och lärare i estetiska lärprocesser 

behöver förhålla sig till i arbete med estiska processer inom högre utbildning. Jag finner också 

att normer kring praktisk aktivitet skiljer i de olika rummen. Tidigare lyfte jag fram de 

praktiska kunskaperna techne och fronesis och att de utifrån ett historiskt perspektiv inte haft 

plats inom det akademiska rummet. Genom att synliggöra att normer inom pedagogiska och 

konstnärliga rum skiljer sig åt har jag prövat att få syn på ytterligare aspekter av de estetiska 

processernas utrymme inom akademien. Att fortsätta undersöka normerna inverkan och 

skillnader skulle kunna bli ett eget forskningsfält 

När jag försöker söker få syn på faktorer inom konst och pedagogik som 

inverkar på estetiska processer upplever jag att en polarisering kan uppstå. En polarisering 

som kan tolkas som att något är bättre än det andra. När jag läser fältet på detta sätt anar jag 

en osäkerhet inför den andre från båda håll. Samtidigt som jag gör ovanstående redogörelse 
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för de olika rummen förstår jag det också som att vetenskaplig forskning över huvud taget inte 

skulle vara möjlig om den inte innehöll kreativitet. Och i den konstnärliga teaterns värld är det 

vanligt att göra den första läsningen av en pjäs så opersonlig, okreativ och objektiv som 

möjligt för att få syn på själva texten. 

Backanterna 

Kontrasten mellan konst och pedagogik skulle kunna spåras ända till ca 400 f.Kr. En 

berättelse som kastar ljus på en motsättning är dramat Backanterna av Euripides. I dramat 

anländer guden Dionysos, extasens, kreativiteten och skapandets gud (teaterns gud) till staden 

Thebe. Dionysos ses som förvandlingens gud som genom sin blotta närvaro omvandlar 

världen för människan. Han kan uppfattas som ”oändligt fruktansvärd och oändligt mild”. När 

han når Thebe mottas han eller rättare sagt mottas inte av kung Penteus som regerar i staden. 

Enligt Penteus är Dionysos inte önskvärd. Kung Penteus är en man av förstånd och ordning 

och kan inte se vad denna långhåriga ohyfsade barbar har att göra i hans rike.  

 Fruktansvärd blir Dionysos för den som stänger sin blick och sitt sinne för det 

främmande, det mörka, svarta och de andliga dimensionerna. Han bär i sitt väsen både död 

och återfödelse, lidande och extas. Eftersom Penteus förnekar Dionysos slutar dramat i död 

och olycka för staden. Den tragiska grundkonflikten kan förstås som människans eviga kamp 

mellan olika sidor av kaos och ordning, kreativitet och förstånd i sig själv.51 Två sidor jag 

läser som att de båda behövs för att balans ska vara möjlig både inom en individ och under ett 

seminarium med estetiska processer. 

Utifrån ett estetiskt lärprocessperspektiv är det möjligt att se mötet mellan 

Dionysos och Penteus som ett möte mellan det kreativa skapandet och den förnuftiga 

pedagogiken. Jag väljer att läsa berättelsen om Penteus och Dionysos som att de behöver 

respektera de olika krafter de representerar och om de inte gör det så slutar det med död och 

olycka för alla inblandade. Det vill säga att skolan och världen behöver båda. Det är möjligt 

att se att dem som beroende av varandra för att helhet och balans ska kunna uppstå. Den 

balans som jag finner nödvändig för att den estiska lärprocessen ska fungera. Jag menar att 

det är den balans som infinner sig i det första exemplet när frågor och svar flödar mellan mig 

och studenterna. När jag upplevde att vi tillsammans befinner oss på ett självgående tåg. 

Dionysos, med sina båda sidor är den gud som tragedikonsten utvecklats ur. Till 

de andra grekiska gudarna byggdes tempel men för att hylla Dionysos byggdes teatrar. I 

                                                
51 Euripides, Världsdramatik 1, red. Bengt Lewan, Lund 1998, s. 83-112 



 42 

Översättaren som skådespelare skriver Lars Kleeberg: ”Brecht menade att om konsten i 

allmänhet och teatern i synnerhet hade någon funktion så var det just att erbjuda analogier till 

verkligheten, analogier som får oss att undra.”52  

Avslutning  
 

I min essä har jag lyft fram teater och drama som estetisk lärprocess och funnit att den 

estetiska dimensionen kan förstås som resurs inom högre utbildning. Genom mina exempel 

har jag prövat att utveckla begreppet PEG-analys som, med utgångspunkt i teaterns språk, ger 

möjlighet till reflektion utifrån olika perspektiv. Reflektionsprocessen jag sökt beskriva skulle 

vara den samma om studenterna planerat och repeterat sitt framförande av berättelsen i en 

scen med rörelse och tal som en ”mini-pjäs”. Berättelsen är just en berättelse att undra över 

där fiktionen ger möjlighet till både distans och närhet till den tematik vi reflekterar över. I 

PEG-analysen avsåg jag att sätta ord på den tysta kommunikation våra kroppar för och jag 

läser det som att tankar och känslor utgör reflekterande och tolkande verktyg. Det framgår 

också hur ord och begrepp konnoterar olika till skilda personer vilket visar att estetiska 

lärprocesser har möjlighet att ge en djup och bred förståelse av hur kommunikation fungerar. 

Att vi använder kroppen, rummet, tankar och känslor, menar jag, gör analysen 

tredimensionell. PEG-analys går därutöver att använda till reflektion kring olika berättelser 

och gestaltningsformer såsom bild, litteratur, dans och teaterföreställningar.  

Jag har funnit flera aspekter på estetiska lärprocesser i det akademiska rummet 

och det jag vill lyfta fram är: - att fem komponenter behöver samspela för att arbetet med 

estetiska lärprocesser ska fungera tillfredställande, - att det är grundläggande att skapa ett 

kreativt tillåtande rum att vara i för att meningsfullhet ska kunna infinna sig och syftet med 

estetiska lärprocesser ska kunna uppnås, - att konstnärligheten inom estetiska lärprocesser 

främst handlar om att använda en kreativ, skapande, konstnärlig process framför att skapa en 

konstnärligprodukt, - att studenters inriktning på resultat och ”rätt” svar kan påverka en 

kreativ undersökande process negativt vilket gör det centralt för lärare i estetiska lärprocesser 

att hålla fast vid ett sinnligt, undersökande, öppet och icke värderande förhållningssätt, - att 

undervisning med estetiska lärprocesser kan beskrivas som en balansakt där lärarens förmåga 

till närvaro tycks central, - att polerna konst och pedagogik är grundläggande förutsättningar 

och att det finns en tredje pol som består av det teoretiska ämne som ska belysas. När jag 

behandlade konst och pedagogik som två sfärer fann jag att normerna skiljer i hur vi förhåller 
                                                
52 Lars Kleberg, Översättaren som skådespelare, Solna 2001, s.12 
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oss till: syften, känslor, teorier, praktik och att sändarens (läraren eller konstnären) 

utgångpunkt är olika.   

Som framgått betonar jag att estetiska lärprocesser består av praktik och teori 

och vikten av att värdera det praktiska utövandet i en akademisk miljö. Den oro jag haft för att 

den praktiska delen av undervisningen skulle sluta utvecklas och sugas upp i en akademisk 

kontext kan jag omvärdera när jag läser praktik som en grundläggande förutsättning för 

forskning. Jag förstår det då som att det praktiska görandet kan fördjupas och utvecklas 

genom vetenskapliga studier. Mycket av det jag kommit fram till och synliggjort i essän 

framstår nu som självklart men de perspektiv och infallsvinklar som nu framträder som olika 

aspekter av den praktiska aktiviteten PEG-analys fanns inte i begynnelsen av arbetet med 

essän. Trots det upplevde jag mitt arbete, själva görandet, som genomtänkt och tydligt. Många 

med lång praktisk erfarenhet delar upplevelsen att de vet vad och varför de handlar som de 

gör eftersom det finns en teoretisk bas och en erfarenhet som lärt att det fungerar. Nu förstår 

jag det som att det jag tidigare upplevde som självskrivet och grundläggande i mitt arbete i 

första hand var kunskap som kan förknippas med techne och fronesis. Genom skrivprocessens 

distanserande förmåga till görandet är min förhoppning att jag formulerat och synliggjort 

ytterligare aspekter av epistemisk kunskap kring estetiska lärprocesser.  

Avslutningsvis kan jag konstatera att professionsforskningen inom estetiska 

lärprocesser med inriktning mot teater och drama befinner sig i sin begynnelse. Jag har funnit 

flera sidor av estetiska lärprocesser och försökt tydliggöra bredden av perspektiv vilket gör att 

jag upplever att jag nuddar vid många områden och ingångar som behöver fördjupas och 

undersökas ytterligare. Att det ser ut på detta sätt finner jag som uttryck för att det är ett nytt 

forskningsfält. 

Essän har varit ett försök att utifrån min egen position synliggöra estetiska 

processer i en akademisk miljö. Uppsåtet går på sätt och vis emot tankar om oförmågan att 

kunna se sin egen position. Medveten om detta ser jag essän som en skärva som just försöker 

synliggöra något inom detta unga fällt. Texten bör läsas med utgångspunkt att jag kommer 

från det praktiskt-estetiska teaterhållet med ett hjärta för konstens former och uttryck men 

som nu med spänning och intresse befinner mig i en akademisk kontext. 
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