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Abstract: 
 

 
This is a qualitative study with a hermeneutical approach written from a drama teacher's point of 
view on practical knowledge in aesthetic subjects in a secondary school. The method is referred 
to as “the model of Södertörn”, a professional inductive method based on a phenomenological 
introspective referred to as the situation of action. The open questions concern didactics and 
questions about the difference between aesthetic and artistic in a pedagogical context. The learn-
ing is examined based on an actual situation with reference to Viola Spolin’s methods of im-
provisation and point of concentration (POC), where the student is side–coached. The technique 
is alienation as described from a theatre perspective. Through the support of the theatre practice 
and philosophers such as John Dewey, Hans-Georg Gadamer and Susanne Langer, knowledge 
theory, methodology of the theory of practice are weighed together to describe and analyse how 
the learning occurs. A critical interpretation space with reference to Plato and Socrates becomes 
the logic of hermeneutic openness. The method as such is built on a dialectic relationship were 
the basis for how both learning and the research took place. In order to provide answers to what 
knowledge is, described as in the Swedish schools governing documents, the concepts of 
knowledge has been reviewed through a content analysis. There is a dialogue between theory 
and practice to find out, if there is any difference between aesthetic and artistic knowledge, 
where Aristotle play a role, when a new proposal for introducing aesthetic subjects as mandatory 
in secondary school makes a new entrance. 
 
Keywords: practical knowledge + drama teacher + drama education + drama + theatre practice + 
alienation + aesthetic + artistic + pedagogy + didactics + teaching + mimesis 
 

Sammanfattning: 
 
 
Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel 
om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-
modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som 
hänvisas till som handlingssituationen. De öppna frågorna gäller didaktik och frågor om skillna-
den mellan estetisk och konstnärlig i ett pedagogiskt sammanhang. Inlärningen undersöks utifrån 
en verklig situation med hänvisning till Viola Spolins improvisationsmetoder och särskilt kon-
centrationspunkten (POC), där studenten är sido-coachad. Tekniken är alienation som beskrivs 
uti-från ett teaterperspektiv. Genom stöd av teaterpraxis och filosofer som John Dewey, Hans-
Georg Gadamer och Susanne Langer, kunskapsteori, metodik för teori och praktik, vägs samman 
för att beskriva och analysera hur lärandet sker. Ett kritiskt tolkningsutrymme med hänvisning 
till Platon och Sokrates blir logiken av en hermeneutisk öppenhet. Metoden som sådan bygger 
på ett dialektiskt förhållande, vilken var grunden för hur både lärandet i handlingssituationen och 
forskningens framskridande. För att ge svar på vilken kunskap som beskrivs i den svenska sko-
lans styrdokument har begreppen för kunskap granskats genom en innehållsanalys. Det finns en 
dialog mellan teori och praktik för att ta reda på om det finns någon skillnad mellan estetisk och 
konstnärlig kunskap, där Aristoteles spelar en roll, när ett nytt förslag med estetiska ämnen som 
åter obligatoriska i gymnasieskolan inom kort introduceras. 
 
Nyckelord: praktisk kunskap + dramapedagogik + dramautbildning + drama + teaterpraktik + 
alienation + förfrämligande + estetisk + konstnärlig + pedagogik + didaktik + undervisning + 
mimesis 
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Den givna handlingssituationen 
I egenskap av delat klassläraransvar på högstadiet träffar jag och min kollega 20 elever, en 

timme, en gång i veckan. Däremellan utför vi individuella utvecklingssamtal två gånger per år 

med 10 elever var. Vi har fått ett program med olika karaktärsdrag som ska genomföras med 

eleverna. Idag är aktiviteten för lektionen att illustrera begreppen ”talang” gentemot ”attityd”. 

I grupper om två till tre ska eleverna teckna eller måla en vapensköld som de sedan fyller med 

talande symboler. Eleverna söker sig till varandra likt magneter där vissa dras mot varandra 

och bildar små kluster medan andra stöts bort likt poler av samma laddning, som inte kan 

närma sig och bestå. Jag och min kollega ser det hända, vi försöker snabbt föra in eleverna så 

att ingen blir ensam kvar.  

Det spontana händelseförloppet  

I ett hörn sitter en kille och rotar i lådan med färgpennor. Han sorterar ut alla gem och flikar 

in dem i varandra, varpå en kedja av gem bildas. Jag närmar mig honom försiktigt, med entu-

siasm i rösten frågar jag honom om han ska använda länken av gem som en ram runt skölden. 

Han tittar upp på mig och förklarar att han inte har någon tanke med det han gör. ”Men det är 

väl bortkastad tid” hör jag mig själv säga. ”Försök få användning för det du skapat till skölden 

istället”. ”Ja! det blir ju snyggt” hör jag killen bredvid honom utbrista. En plötslig obehags-

känsla dyker upp i mig, en omedelbar kroppslig reaktion på vad jag just sagt. ”Klart att allt 

man gör har en mening och att det inte är bortkastad tid”, säger jag och tittar vänligt på gem-

killen. Något nytt möte uppstår inte, han stänger av. Ingen blick tillbaka till mig. Han är i en 

bubbla med gemen och sitt nitiska handarbete. Jag smyger vidare i klassrummet och lämnar 

honom åt sitt öde, i hopp om att de andra två eleverna förstod vad jag menade och utnyttjar 

gemen till dekoration av skölden.  

 

De flesta eleverna håller på med något som bidrar till gruppens sköldutformning. Dessa ska 

sättas upp på väggen för att visa andra elever hur vår klass ser på talangfullhet i förhållande 

till personlig attityd. Plötsligt stannar jag till, jag får syn på en annan kille, några bänkrader 

längre bort, han sitter och stirrar i fjärran. 
 

– Varför sitter du bara där, ska du inte hjälpa till med skölden?  
 

”Sansa dig!” blixtrar det till i huvudet på mig, nu är jag där igen. Min inre reflekterande röst 
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får tag i mig och skakar om mig, gör mig lyhörd för vad det är jag uttrycker, inte bara i orden 

utan i dominans av rummet med mitt sätt att gå, andas och föra armarna yvigt utåt som om jag 

äger utrymmet, jag bromsar in. Han börjar svara på min fråga. ’Yes!’, tänker jag, nu får jag en 

ny möjlighet till ett möte.  
 

– Jag har redan gjort mitt, jag har ritat en ram, jag är kass på att rita.  
 
– Varför säger du så? Alla kan teckna.  
 
– Nej, inte jag, jag är helt värdelös på det.  
 
– Jaså? nu har vi ju tid över, låt mig demonstrera att du har fel.  

 
Jag hämtar ett papper och en penna och min bärbara dator och sätter mig mitt emot honom. 

Jag är försiktigare nu eftersom jag redan misslyckats i mötet med gemkillen. Nu ska jag inte 

läcka mina åsikter, tänker jag, utan försöka vara förutsättningslös och stödja det som sker här 

och nu. Oavsett om det har med attityd eller talang eller en sköld att göra. 
 
– Säg något, det första som kommer upp i ditt huvud som du inte kan teckna.  
 
– En björn. 
 
– Okay, då ber jag dig att först teckna en björn ur ditt minne.  

 
Tjejen som sitter bredvid och som inte heller hon kan teckna enligt egen utsago skrattar och 

säger ”Ja visst, det skulle jag vilja se, en björn!” Han börjar teckna, koncentrerat. Jag blir för-

vånad över resultatet som inte är helt olikt en björn.  

                                
         Bild 1. Första försöket, att teckna en björn ur minnet. 

 

– Du har ritat ur ditt minne, vilket gör i ditt fall att det mer ser ut som ett kattdjur, men det är 
ganska svårt att bara förlita sig på minnet. Nu ska vi ta fram en bild på en björn från datorn och 
så tecknar du av vad det är du ser.  

 

Han börjar om, men han är ganska fast i sin minnesbild och bilden börjar se ut som en katt 

igen. Då vägleder jag honom genom att uppmärksamma honom på att han inte studerar bilden 
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utan fortfarande förlitar sig på minnet.  
– Titta på öronen, de är mycket större. 
  

Utan att svara mig följer björnpojken min instruktion och gör öronen större. Sedan börjar han 

skugga dem utan att titta på bilden, återigen ber jag honom studera bilden. 

  
– Ser du att skuggan faktiskt är mitt inne i örat. Att kunna teckna handlar om att orka koncen-
trera sig, att studera objektet, att teckna vad du faktiskt ser, inte vad du tror dig se. 
 

Tjejen som varit tveksam till om björnpojken ska lyckas teckna något över huvud taget, tittar 

på mig skeptiskt, jag känner mig lite osäker och får behov av att markera att jag vet vad jag 

håller på med.  
 
– Ibland kan det vara svårt med proportioner eftersom det är från ett tredimensionellt motiv till 
ett tvådimensionellt. För detta problem finns det knep som jag kan visa dig en annan gång.  

 
Björnpojken tycks inte lyssna utan fortsätter att teckna, han är mer uppmärksam på bilden nu 

och pendlar mellan objektet och det han tecknar, han är närvarande i det han gör. Tiden är ute, 

eleverna i rummet börjar plocka ihop papper och pennor. Jag måste avbryta honom. Björn-

pojken är helt absorberad av uppgiften. Han ser glad och förvånad ut.  

                                      
                  Bild 2. Andra försöket, att teckna en björn från en förlaga.   

När lektionen nu är slut har gemkillen inte lyckats fästa kedjan av gem som en ram kring 

skölden, han har pillat upp alla gem och lagt tillbaka dem i lådan. Han lommar ut med axlarna 

framåtskjutande och skulderbladen pekandes utåt från ryggtavlan likt en deformerad överkörd 

leksak.  

 

Kring björnpojken strömmar det energi. Hans ögon lyser och det är som att han har en liten 

magnet mitt i bröstbenets högre del som lyfter honom uppåt. Han vill inte lämna rummet. Han 

håller sig kvar. Jag har också själv fyllts med positiv energi och känner mig glad och upp-

rymd.  
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Det är något med det spontana mötet, när utrymme för improvisation uppstår, och viljan och 

lusten infinner sig som ett fritt val som bär sig själv genom aktiviteten. Ett sådant möte är 

svårt att fånga in i en detaljerad lektionsplan. För mig är det dessa möten som är de viktigaste 

upplevelserna för mig som lärare och min erfarenhet är att det ofta är det för eleverna också. 

Närvaron i rummet, inget förbestämt, ingen tidsstress, utan en som det verkar, obetydlig akti-

vitet som kan komma att bli en bestående upplevelse och ett språng i kunskapsutvecklingen 

hos eleven som använder sig av sina sinnen, sin fysiska kropp och provoceras tankemässigt i 

det spontana mötet med sig själv, med mig som stöd.  

Avsikten  
När jag bestämde mig för att bli lärare, efter flera års arbete med fria teatergruppsuppsättning-

ar, var det inte så noga i vilket ämne jag skulle undervisa. Jag kände inte att jag hade en sär-

skild ämnestillhörighet förutom att jag alltid varit konstnärligt intresserad. Det jag uppskattar 

mest i mitt yrke som lärare är att kunna möjliggöra för andra, att själva upptäcka nya möjlig-

heter till expansion, av det som de redan bär med sig. Då skapas något nytt som består och 

möjliggör ytterligare utvidgning.  

 

Avsikten med den här essän är att synliggöra kunskap utifrån min långa erfarenhet som prak-

tiserande estetlärare. Jag vill förstå. Med att förstå menar jag att kunna sätta ord på, de kun-

skaper jag lyckas synliggöra som logiska begrepp, genom eftertanke. Det finns ett moment i 

kunskapsprocessen som inbegriper att som lärare möjliggöra en estetisk upplevelse, som 

sammanför och synliggör, vad det är att vara levande, och som blir kvar likt en erfarenhetsba-

serad estetisk kunskapsdimension. Anders Burman, docent i idéhistoria uttrycker att ”Det 

finns en estetisk dimension i allt vad vi gör och därmed också i allt lärande”.1 Det är en stånd-

punkt jag delar, varför alla lärare inte bara estetlärarna borde vara förtrogna den här kun-

skapsaspekten. Ett annat moment av estetisk kunskap rör den mer tekniska förmågan för det 

konstnärliga utförandet och hur jag som ämneslärare kan förmedla den till eleverna och möj-

liggöra att den utvecklas.  

 

Sedan 2011 är inte estetisk verksamhet som ämne obligatoriskt för alla elever på gymnasiet. 

																																																								
1 Anders Burman, red., Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser, Södertörn Studies in Higher 
Education 3, Södertörns högskola, Huddinge, 2014, s. 7.  
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Denna politiska skolförändring skedde trots omfattande kritik från bland annat Skolverket.2 

En aktuell gymnasieutredning är nu ute på remiss där regeringen åter vill införa estetiska äm-

nen som obligatoriska för alla gymnasieprogram.3 Läsningen av rapporten har väckt frågor 

hos mig då jag tycker att utredningen inte tydligt formulerar vad det är för kunskaper som ska 

komma till och vad som krävs av de lärare som ska implementera dessa. 

De öppna frågorna 

Hur lär jag ut? Vilka metoder använder jag? Vad är kunskap i den svenska skolans styrdoku-

ment? Vad är det för skillnad på estetisk och konstnärlig i ett pedagogiskt sammanhang? 

Metod till sanning 
Det här är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag som rubriken antyder med hän-

visning till den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002).4 I egenskap av dramape-

dagog och ett förflutet inom teatern är idén om förfrämligande, som en teknik för att kunna 

skönja tingets verkliga gestalt, viktig för mig. Genom reduktion uppkommer mönster som gör 

att vi kan se världen på ett nytt sätt. Förfrämligande är ett sätt att uppnå reduktion. Att försöka 

uppleva något som om det är första gången man erfar något och försöka kommunicera detta 

på ett förenklat sätt. Konstens transformering kan ses som en typ av reduktion, från en upp-

levd verklighet till symboler. Dessa symboler förverkligas genom människors införlivande 

genom estetiska upplevelser och delas genom bild, dans och musik i ritualer oberoende av 

ordet som enda kommunikationsbärare.  

Modellen, materialet och dess giltighet 

Den vetenskapliga essän utgår från en metod som Centrum för praktisk kunskap vid Söder-

törns högskola har utvecklat. ”Med Södertörnsmodellen blir det varken hållbart eller ens möj-

ligt att uteslutande driva den egna monodisciplinens vetenskapliga prioriteringar, vilket ger 

forskning om lärande- och kunskapsfrågor på det utbildningsvetenskapliga fältet både mer 

stabila och mer instabila intellektuella grundvalar.”5 Det är ett professionsnära tvärvetenskap-

																																																								
2	SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymna-
sieutbildning, , Stockholm, 2016. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens–offentliga–
utredningar/2016/10/sou–201677/ s. 539. 
3 Ibid.  
4	Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, övers. Arne Melberg, Daidalos, Göteborg, 1997. 
5	Tvära möten – Om utbildning och kritiskt lärande, red. Peter Strandbrink, Beatriz Lindqvist, Håkan Forsberg, 
Södertörn Studies in Education 1, 2011, s. 11. 
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ligt tillvägagångssätt. Att undersöka sin yrkespraktik i dialog med lämpliga teorier.6 Grunden 

för undersökningen är min egen erfarenhet via fenomenologisk introspektion, vilket innebär 

att beskriva upplevelsen så förutsättningslöst som möjligt. Den kommer till uttryck genom ett 

återupplevande av en händelse som hänvisas till handlingssituationen, vilken sedan står i fo-

kus för fortsatt reflektion. Med stöd av teorier, för att visa och uppmärksamma det specifika 

ur min egen upplevelsebrunn till ett allmänt vattenhål av erfarenheter för eventuell generali-

sering och utgångspunkt, för en fortsatt gemensam praxis.  

 

Att utgå från nuet används även som metod inom annan kvalitativ forskning. Bland annat som 

en utveckling av intervjuer där forskaren istället för att använda sig av frågor ber informanten 

att beskriva en aktuell händelse i presens.7  Till att börja med något alldagligt, kanske morgo-

nens erfarenhet i tunnelbanan. Därpå ger forskaren återkoppling på hur informanten kan vita-

lisera sin upplevelse genom att aktivt använda presens och också uppmärksamhet på inre re-

flektioner och ytterligare sinnesintryck. Därpå ber forskaren informanten att beskriva det ak-

tuella forskningsområdet med en liknande handlingssituation, i presensform, som blir ut-

gångspunkten för något att undersöka. 

 

I Södertörnsmodellen är jag både forskaren och respondenten. Den främsta källan till data-

materialet i det här skrivandet utgår från hur väl jag kunnat gestalta handlingssituationen, hur 

jag upplever och reflekterar över vad det är jag undersöker, och hur jag kan förmedla en teore-

tisk reflektion över den praktiska insikten. Reliabiliteten ligger i hur jag övat på att skriva 

fram vardagliga handlingssituationer i presens och därtill infoga sinnesintryck som om jag 

upplever det här och nu. Validiteten ligger i hur väl den aktuella handlingssituationen speglar 

frågeställningen och går i dialog med teorierna.  

 

Med konst begränsar jag mig till några av de konstuttryck som definierades under 1700–talet 

då Alexander Baumgarten (1714–1762) tysk filosof, utvecklade en estetisk teori med hänvis-

ning till det grekiska ’aisthanomai’, vilket betyder uppfattning genom sinnena.8  Baumgarten 

utvecklade konceptet ur ett psykologiskt perspektiv och ville uppvärdera det sinnligt kognitiva 

som vid den här tiden benämndes som något lägre än det rationella tänkandet som var fritt 

																																																								
6 Ingela Josefsson, professor i arbetslivskunskap vid Södertörns högskola fram till 2010 var en av initiativtagar-
na till Södertörnsmodellen. 
7 Robert W. Witkin, Running a Commentary on Imaginatively Relived Events: A Technique for Obtaining 
Qualitatively Rich Discourse, The British Journal of Sociology, 45 (2), 1994, s. 265–285. 
8 Alexander Baumgarten, Aesthetica, 1750, s. 86,87. Tillgänglig: https://archive.org/ 
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från känslor.  Parallellt med det nya begreppet estetiska kom museer och kulturinstitutioner att 

separera konsthantverket från artefakterna till en neutral och opersonlig miljö.9 Dessa uttryck 

har sedan kommit att hänvisas till konstnärliga ämnen inom den allmänna skolpliktens läro-

plan, exempelvis bild, musik och teater. Med dessa ämnesområden följer förutom den direkta 

estetiska upplevelsen via sinnen, som uppfattar färg och form, ljud, ljus, rytm och rörelse, den 

konkreta färdigheten att behärska dessa estetiska kategoriers mimesis (ett begrepp jag kom-

mer tillbaka till). Dessa estetiskt konstnärliga uttryck blir då konst.  

 

De begrepp som inbegrips i frågeställningen har sedan betydelse vid analysen. Gadamer me-

nar att om man inte har en frågande aktivitet så gör man ingen erfarenhet.10 Den hermeneu-

tiska frågan har den platonska dialektiken som förebild, ”vi frågar nämligen efter den logiska 

strukturen hos den öppenhet, som utmärker det hermeneutiska medvetandet,”.11 Det dialek-

tiska är i detta sammanhang det filosofiska sanningssökandet genom begrepp och dess mot-

satser i relation till alla tänkbara eller kännbara möjligheter.  

 

De styrdokument jag måste förhålla mig till som lärare är framför allt Skollagen och Läropla-

nen.12 Läsningen av dessa blir en del av min undersökning som jag sedan kopplar till mitt eget 

yrkeskunnande och till den inledande handlingssituationen med de aktiviteter som ålagts mig i 

egenskap av klasslärare. Innehållsanalysen genom att räkna förekomsten av vissa ord är tänkt 

som ett sätt att behålla en logisk koppling till kunskapsbegrepp och hur de beskrivs i förhål-

lande till varandra. Hur stort utrymme de får i texten blir ett mått på dess betydelse. 

 

Tillstånd har getts från björnpojken för att använda hans bilder i uppsatsen. Likaså har till-

stånd getts av fotograf Erik Johansson vars foto The Cover Up pryder framsidan av uppsatsen. 

Jag vill avstå från att beskriva fotografiet i detalj då det talar för sig själv i detta sammanhang 

med tanke på var och ens verklighetsuppfattning. 

 

 

 
																																																								
9 Larry Shiner, The invention of art, a cultural history, The University of Chicago Press, 2007. 
10 Gadamer, 1997, s. 173. 
11 Ibid., s. 173. 
12 SFS 2010:800, Skollagen, Stockholm, Utbildningsdepartementet: Läroplan, examensmål och gymnasiegemen-
samma ämnen för gymnasieskola 2011, Lgy11, Skolverket. 
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Att veta eller inte 

Att veta, eller kunna, tar sig olika former och dessa har flera dimensionsdjup. Gadamer ut-

trycker att vetande alltid inbegriper att arbeta med det motsatta. ”Vetande vet att tänka möj-

ligheter som möjligheter, och däri består dess överlägsenhet över den förutfattade mening-

en.”13 Att känna till en blomma vid dess namn och dess sammanhang i ett ekosystem men 

ändå missa dess form eller doft är att gå miste om en stor del av den ökade innebörden av vad 

en blommas vara är. Att fråga sig vad som gör en blomma till ogräs är en fråga att ställa sig. 

Att känna doften kräver en förstahandserfarenhet av blomman. Jag är intresserad av att få 

människor att uppleva doften och fånga blommans unika form, förutom dess namn och tillhö-

righet som om det vore på riktigt trots att det förmedlas genom text och bild. Jag förlitar mig 

på att jag och läsaren delar erfarenheter som jag här försöker att formulera och sätta ord på. 

Gadamer formulerar det som att vetandets väsen består, förutom att ge det rätta omdömet, av 

att utesluta det oriktiga.14 Vidare uttrycker han att ”språket på förhand styr all erfarenhet.”15 

Därmed inte sagt att jag endast kommer fokusera på språkets begränsning utan snarare för-

söka expandera det till mitt behov av artikulering och uppskatta dess möjligheter. 

Öppenheten till att de slutliga orden är sanna   

Den inledande handlingssituationen som jag beskrivit har till en början bara en svag kontur. 

Hur kan den hjälpa mig att konkretisera och formulera, inte endast det jag lär ut, utan hur jag 

lär ut. Detta “hur” som är så svårt att fånga i ord representerar hela värdet av kvaliteten i 

undervisningen. De karaktäristiska uttrycken för handling och talets dialog, är ofta knappt 

märkbara. Det krävs ett insiktsfullt öga och ett inkännande öppet sinne för att uppfatta dess 

betydelse och också förmågan att fånga det i löpande text.  Denna text är ord och varje ord 

bildar en mening. Ordens ursprung har jag försökt vaka över i mitt egna uttryck, som de om-

dömesgilla rätta för de ting de beskriver som Hannah Arendt, tysk-amerikansk filosof uttryck-

er det.  
Att förstå vilket syftet är har inget med frihet att göra, bara med riktigt eller felaktigt omdöme. 
Betraktat som en särskild och avgränsad mänsklig fakultet följer viljan omdömet, det vill säga 
uppfattandet av det rätta syftet, och befaller sedan att det ska utföras.16  
 

De hermeneutiska frågornas öppenhet ska leda mig genom ordens komplicerade relation och 

																																																								
13	Gadamer, 1997, s. 176. 
14 Ibid., s. 175. 
15	Ibid., s. 159. 
16 Hannah, Arendt, Mellan det förflutna och framtiden – Åtta övningar i politiskt tänkande, ”Vad är frihet?”, 
övers. Annika Ruth Persson, (1954), Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2004, s. 166. 
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utveckling med en bibehållen uttalad logik. Begreppens logik. På svenska har vi både ordet 

upplevelse och erfarenhet. Erfarenheten bygger på upplevelser. Jag kan vara erfaren. Men nu 

frågar jag mig ”Kan jag vara uppleven?” Jag svarar mig själv ”Nej, det är ett oriktigt påhittat 

ord.” Är inte alla ord någon gång påhittade för att förmedla något? Jag tolkar det som att erfa-

renhet tar tid och skiljer sig från upplevelse på flera sätt. Jag försöker vara nytänkande och 

sanningsenlig. Jacob Klein, (1899-1978) tysk-amerikansk filosof, hänvisar till Sokrates, att vi 

människor nöjer oss med åsikter istället för att söka sanningen, ”de många existerande kons-

terna och de människor som ägnar sig åt dem underkastar sig inte diskursens kraft, utan är 

nöjda med sina åsikter”.17 Jag har försökt att gå bortom min åsikt genom att även granska mitt 

egna språkbruk. Orden har jag försökt validera genom att pröva dem mot motsatsord och sy-

nonymer för att tränga bakom nyanser av ordets tillfälliga betydelse. Jag har då använt mig av 

en webbsida av Douglas Harper.18  

 

Likaså har jag blivit ifrågasatt av min son som faktiskt går på gymnasiet. I ett samtal fick han 

mig tydligt att inse att jag tycks tycka att estetiska ämnen är bättre än teoretiska trots att jag 

uttryckte att båda är lika viktiga. Jag kände mig avklädd. Hans enkla följdfrågor kändes 

smärtsamt avslöjande. Jag kan inte erinra mig dem, jag har förträngt dem, men känslan finns 

kvar.  ”Den som menar sig vara förvissad om sin fördomsfrihet och som kan förneka egna 

historiska betingelser i kraft av sin metodiska objektivitet, den erfar att fördomarna behärskar 

honom okontrollerat.”19 Min son har fått komma till tals i min dialog trots att han inte delar 

min förtjusning över estetiska/konstnärliga ämnen. Genom att jag tagit in hans uppfattningar 

trots att de är långt från mina egna så möjliggörs den tredje och högsta formen av hermeneu-

tisk erfarenhet enligt Gadamer, det verkningshistoriska medvetandets öppenhet för tradition-

en. Det spontana samtalet med sonen skakade om mig och fick mig att ändra riktning i min 

undersökning. Jag blev varse min inbillade öppenhet som var ganska instängd. 

Drivkraft till utsikten  
Med hänvisning till min inledande handlingssituation med gemkillen och björnpojken som 

skulle utforska talang gentemot attityd, så menar Viola Spolin (1906-1994) amerikansk 

teaterpraktiker (som utvecklat improvisationsteatern utifrån gamla folklekar och teaterövning-

																																																								
17 Jacob Klein, ”Om Platons Filebos”, Att läsa Platon, red. Carl Cederberg, 2007, s. 87. 
18 Svenska Akademins ordbok, SAOB, Tillgänglig: http://www.saob.se/ . Online Etymology Dictonary, 2001–
2017, Douglas Harper, Tillgänglig:  http://www.etymonline.com/ 
19 Gadamer, 1997, s. 171. 
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ar) att talang har väldigt lite med förmåga att göra. Däremot polariserar hon det inte mot atti-

tyd, så mycket som klasslärarprogrammet vid min skola tycks göra, utan Spolin pekar på mil-

jöaspekten. Förutom individens egen vilja så spelar miljön en avgörande roll. Vi lär oss ge-

nom upplevelser och erfarenhet, och ingen lär någon någonting, enligt henne. Om miljön tillå-

ter det, så kan vem som helst, lära sig vad som helst, om individen är öppen för miljöns på-

verkan, men det kommer an på individens drivkraft. Talang eller brist på talang är oväsentligt 

i sammanhanget. Spolin kopplar talang till en större individuell kapacitet för att uppleva.  
 
It is highly possible that what is called talented behavior is simply a greater individual capacity 
for experiencing. From this point of view, it is in the increasing of the individual capacity for 
experiencing that the untold potentiality of a personality can be evoked. Experiencing is pe-
netration into the environment, total organic involvement with it. This means involvement on all 
levels: intellectual, physical, and intuitive. Of the three, the intuitive, most vital to the learning 
situation, is neglected.20 

 

Det Spolin tar fram som väsentligt är individens förmåga att uppleva situationen både kogni-

tivt känslomässigt och muskulärt kroppsligt. Så som Spolin beskriver talang påminner det om 

en liknande definition av filosofen John Dewey (1859-1952), att en estetisk erfarenhet kan ses 

som styrkan i eller graden av sinnesupplevelsen.21 Till erfarenheten fogar Spolin intuitionens 

roll, vilken hon menar är försummad inom utbildningsväsendet.  

Uppmärksamhetsträning 

Hur lär man då ut uppmärksamhetsförmåga? Spolins handbok har påverkat mig djupt i min 

yrkesprofession.22 Ett exempel är tillvägagångssättet genom ”The point of concentration 

(POC)” som genom sin fokuspunkt är ett centralt verktyg för att utveckla uppmärksamhet.23 

Genom att använda sig av POC kan man isolera delar av ett komplext fenomen i överlappande 

teatertekniker, för att på så vis grundligt kunna undersöka det. POC ger mig som pedagog 

kontroll och tydliggör för eleverna en föränderlig, rörlig isolerad punkt.  När jag sido-coachar 

kan jag ropa ”Håll ögonen på bollen” inom övningens problem, och detta utvecklar elevens 

förmåga att vara engagerad i både problemet och i grupprelationen för att lösa det. Om man 

påminns och använder begreppet i den pågående praktiken så frigörs spontant handlingsut-

rymme, varpå jag kan förse eleverna med ett redskap för en organisk, till skillnad från en re-

																																																								
20 Viola Spolin, Improvisation for the theater, A Handbook of Teaching and Directing Techniques, Northwestern 
University Press, Evanston, Il. 1963, s. inledningen, ”Creative experience”.  
21 John Dewey, Art as Experience,  Penguin groups, New York, 2005, (1934). 
22 Ibid. 
23 Spolin, 1963, s. 22. 
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sonerande, erfarenhet. ”Show don’t tell”.24  Koncentrationspunkten (POC) gör upplevelsen i 

övningen till förnimmelser, snarare än normstyrda erfarenheter, som består, och verkar därför 

som en språngbräda in i intuitionen.25  Jag lät björnpojken fortsätta i sin aktivitet. Jag bad ho-

nom inte stanna upp och lyssna fokuserat på mig, utan han kunde fortsätta rikta sin koncent-

ration mot sitt tecknande. Han behövde bara höra mig, ”Håll ögonen på skuggorna”. För att 

använda sig av Spolins definierade övningar är det vettigt om man vet till vad och varför de 

används.  

 

Verktyg kräver sin manual förutom det handfasta kunniga handlaget. Verktyg ser jag som 

något mekaniskt till skillnad från något organiskt. För mig indikerar organisk att det är något 

som förändras och som är beroende av miljön för att växa eller förtvina. Dess form är elastisk 

och känslig. Mekaniskt däremot är något jag kan ta till utan att för den skull vara helhjärtat 

engagerad i processen, det har tydliga lägen och en fast form. Båda förhållningssätten kan ha 

sina fördelar i rätt vald situation och miljö. Dramapedagogiska övningar är verktyg som utgår 

från lekteorier för att förklara fenomen inom dynamiska grupprocesser. Innehåll och termino-

logi utgår från teater och socialpsykologi. Dramalekar genomförs alltid med närvarande hand-

ledare, (eller coach som Spolin kallar det).26 Tillvägagångssättet är dramalekens balans mellan 

spontanitet och regelverk för utveckling och lärande. Deltagarna utvecklas tillsammans med 

andra. Via egna förstahandsupplevelser och estetiska uttryck som omvandlas till förkroppsli-

gade erfarenheter. Pedagogens omdöme är helt avgörande för gruppens möjligheter att ut-

vecklas. Denna kunskapsaspekt motsvarar Aristoteles fronesis. 

Handling enligt Aristoteles 

Aristoteles idé om handling och sanning är att de styrs av tre faktorer, varseblivning, förnuft 

och begär.27 I Mårten Ringboms översättning benämns faktorerna för ”förnimmelse, intellekt 

och begär”.28  Aristoteles menar att handlingen är beroende av tanken.29  En idé är väsentlig 

för att en handling ska uppstå, idén kan ofta initiera själva drivkraften. En idé kommer ur en 

undran som kan artikuleras till en fråga. Hur resultatet av idén sedan ska förmedlas beror på 
																																																								
24 Spolin, 1963, s. 36.  
25 Ibid, s. 21, 22. 
26 Etymologi av coach är vagn, från ungersk by, blev slang på Oxford på 1800–talet och bytte ut det grekiska 
ordet för tränare av atleter, agonstarkhes, http://etymoline.com 
27	Aristoteles, ”Bok VI ur Nikomachiska etiken”, Klassiska texter om praktisk kunskap, övers. Charlotta 
Weigelt, Södertörns Studies in Practical Knowledge 7, red. Jonna Hjertström Lappalainen, Södertörns högskola, 
2015, s. 41.  
28 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, 1967,  övers. Mårten Ringbom, Daidalos AB, Göteborg, 2012, s. 162. 
29 Aristoteles, 2015, s. 45. 
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sammanhang. Jag ville att björnpojken skulle aktivera sig. Uppleva något, inte bara sitta av 

tiden i klassrummet. Alla andra omkring honom tecknade. Det var denna fysiska handling 

som jag ville försöka förmedla till honom. Stimulera honom till att våga ompröva sin åsikt om 

sig själv som byggde på tidigare dåliga upplevelser av att teckna som tillsammans konsolide-

rat sig till att han nu inte ansåg sig kunna teckna. Innehållet som egentligen var det viktiga 

budskapet att förmedla med lektionen, attityd kontra talang, lämnade jag därhän. Jag improvi-

serade vad situationen krävde för att stödja min spontana ide som baserade sig på björnpoj-

kens påstående. Jag fick därför idén att instruera honom att teckna eftersom jag frågade mig 

varför han var så initiativlös.  

 

Jag sido-coachade björnpojken genom att handleda honom genom aktiviteten. Jag stod vid 

hans sida, förhållandevis passiv, studerade det han gjorde och gav honom återkoppling. Fram-

förallt när han avvek från mina instruktioner. Konstruktiv kritik, något han omgående förstod 

därför att jag förhöll mig bara till vad jag såg inte vad jag tyckte. Han avbröt inte sitt görande 

utan tog uppenbarligen in den information jag förmedlade och ändrade riktning i sitt görande. 

Han tillämpade omgående råden jag gav honom i sitt tecknande. Björnpojken upplät sina sin-

nen åt inlärningssituationen.  Jag å andra sidan förhöll mig metodiskt genom att instruera ho-

nom utifrån tekniska aspekter för hur han skulle se linjer och skuggor parallellt med det prak-

tiska utförandet från hans sida. Som teknik använde jag mig av förfrämligande.  

Främmandegöring 

I början av 1900–talet kom Konstantin Stanislavskij (1863–1938) och även Bertolt Brecht 

(1898–1956) att inspireras och försöka anamma ett reducerande synsätt på fysisk gestaltning. 

Stanislavskijs elev Vsevolod Meyerhold (1874–1940) kom att gå ett steg längre än sin lärare, 

inspirerad av och delaktig i den ryska futuristiska rörelsen på 1910–talet. Genom att uppmärk-

samma publiken på detaljer och ting som tagits för givna kunde dessa på nytt ifrågasättas. Att 

se med nya ögon, vilket de kallade ’ostranenie’ vilket betyder ’främmandegöring’ på ryska.30 

Uttrycket är hämtat från Viktor Sjkovskijs essä ”Art as Technique”.31  Sjkovskij utvecklade 

termen för att förklara poesins essens då dess teknik är att använda språket fritt och konstigt 

vilket förvirrar mottagaren och ett nytt sätt att tolka det tidigare familjära uppstår. Jag bad 

björnpojken att se för första gången genom att säga åt honom ”att teckna vad du faktiskt ser, 
																																																								
30 Muntligt verifierat av Alberto Aguilar Umerkajeff, rysk tolk, 2017-06-01. 
31 Viktor Sjkovskij, ”Art as technique”(1917). Red. David Lodge, Modern Criticism and Theory: A Reader, 
London, Longmans, 1988, s. 16-30.  
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inte vad du tror dig se”. Genom att göra det välbekanta främmande via konsten förhindras att 

autopiloten går på där inget eget ställningstagande tas. Brecht översatte begreppet till tyska 

och använde det i sin  teaterpraxis som ’entfremdung’. Efter att Brecht inspirerats av Mei 

Lanfang (1894-1961) kinesisk skådespelare, och Pekingoperans gästspel i Moskva 1935 ut-

vecklade han förhållningssättet ytterligare till att även distansera sig i sin roll, varpå  den 

episka teatern uppstod med hjälp av en ’verfremdungseffekt’.32 Augusto Boal (1939-2009) 

har därefter intresserat sig för det som Brecht försökte åstadkomma, genom att vidareutveckla 

det som den politiska teatern ville synliggöra, orsaken till förödmjukelse, kränkning och för-

tryck. Boals Theatre of the Oppressed (TO) har olika metoder och uttryck för att engagera 

publiken i händelseförloppet och även som aktiva skådespelare i spelet.33   

 

Teaterkonsten har stort inflytande på mig och mitt pedagogiska arbete. I pjäsen ”Det allra 

viktigaste” skriven av Nikolaj Jevreinov (1879–1953) rysk dramatiker är det skådespelare 

som spelar skådespelare och får i uppgift att ta olyckliga människor ur depression och hopp-

löshet. Det är en av mina mest minnesvärda teaterupplevelser.34 Jevreinovs teaterideologi är 

att ”alla människor bär på en vilja/drift till teater. Teaterdriften är i själva verket den mest 

grundläggande driften av alla, ’Teatralnost’ som han också ansåg djuren hade tillgång till”.35 

De aha-upplevelser jag får av en engagerande teaterföreställning blir kvar som bestående erfa-

renheter av något jag bygger delar av mitt omdöme på, även om det inte är min egen första-

handserfarenhet som präglar mitt inre.  

Förnimmelse 

Om nu inte Platon ansåg förnimmelser som kunskap i sig själva så är de ändå en kroppslig 

kanal för intryck som med hjälp av kognitioner och emotioner blir till erfarenhetsbaserad kun-

skap som ger kraft till handlande. För vissa yrkesgrupper är det av stor vikt att öva sina sinnen 

så som exempelvis skådespelare, dansare eller musiker gör för att upprätthålla eller utveckla 

sina färdigheter. Inom skolan tycks man ha anammat denna nyss nämnda aspekt av Platons 

begränsning av kunskap, varför förnimmelseträning sällan förekommer i gymnasiet. Brian 

Way (1923-2006), brittisk dramapedagog, förutom Spolin, är känd för sina sinnesövningar i 

																																																								
32 Bertolt Brecht, ”Alienation effects in chinese acting”, 1935–36 Brecht on theatre: the development of an aes-
thetic, s. 91–99, John Willett, Eyre Methuen, Hill and Wang, London, 1978, s. 91-99. 
33 Theatre of the Oppressed, Tillgänglig: http://beautifultrouble.org/theory/theater–of–the–oppressed/ 
34 Unga Klara, Stadsteatern, Stockholm, 2004. 
35 Suzanne Osten, Unga Klara, pressmeddelande”, Jan 26, 2004.  
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drama.36 Fokus är på pedagogens förhållningssätt, att avstå från att illustrera något för elever-

na som sedan kopierar vad de sett, till förmån för att eleverna själva får pröva. Resultatet 

kanske inte blir lika ”snitsigt” men det är elevens egna uttryck, som med tiden kommer att bli 

bättre och bättre och som är genuint. Inte något mekaniskt kopierande. Som om björnpojken 

hade kalkerat av djuret han hade framför sig på en bild. Då krävs inget tankearbete utan ett 

tunt papper och att man följer konturerna. Det hade säkert blivit mer likt men det hade varit 

mekaniskt. Way omvandlar i sin undervisning intellektuell faktainhämtning till erfarenhetsba-

serad förståelse, vilket format mitt förhållningssätt till frågor från eleverna. I mitt dramapeda-

gogiska arbete är det alltid mer verkningsfullt om eleverna utforskar frågan de söker svar på 

genom att göra.  Som svar på frågan vad en blind person är, kan jag välja att säga att det är en 

person som inte har några ögon att se med. Eller så kan jag uppmana eleven som ställde frå-

gan att hålla för ögonen och försöka ta sig ut genom dörren. Båda svaren är giltiga. Men det 

andra alternativet möjliggör för eleven att veta hur en blind upplever varat genom den direkta 

upplevelsen.37  Att erfarenhet utgår från individen själv knyter an till Stanislavskij och det 

som kommit att kallats för Stanislavskijs metod, även om han själv uttryckte kritik mot att det 

fanns något system. Hans skrift är tänkt som en praktisk guide för skådespelare och regissö-

rer. Systemet är en resehandbok.38 Det är inte en teoretisk filosofi utan ska läsas och användas 

praktiskt. 39  
 
I fysiska handlingar, utförda under vissa givna omständigheter, kan ni få fotfäste, och när ni upp-
repar den fysiska handlingen så återkommer förnimmelsen av de givna omständigheterna och 
den fysiska handlingen blir som ett fixerbad för känslan.40 

 

Att utgå från den fysiska rörelsens handling är något som även Spolin klargör som en viktig 

punkt i improvisationsarbete. ”Keep the fine line between ”emoting” and communicating al-

ways clear within the workshop by insisting upon concise physical expression and not vague 

or stale ”feeling”.41 Den fysiska handlingen har sitt eget minne som går bortom medvetenhet-

en och istället har känslorna som kommunikationsspråk.  

 

Metod och teori är sällan åtskilda i mitt yrkesutövande, både i mitt praktiska arbete med ele-

ver, men också här i min undersökning där teori går över till metod och metod går över till 

																																																								
36 Bryan Way, Development through Drama, Education Today, Longmans, Green And Co Ltd. London, 1967. 
37 Därmed inte sagt att den upplevelsen är densamme för en blind som lärt sig andra kommunikationsvägar. 
38 Konstantin Stanislavskij, Att vara äkta på scen – Om skådespelarens arbetsmoral och teknik, Valda texter i 
urval av Janina Ludaska i översättning av Martin Kurtén, Gidlunds, 1986, s. 102. 
39 Ibid., s. 102. 
40 Ibid., s. 123,124. 
41 Spolin, s. 39, 40. 
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teori. En metod för att skapa förnimmelser som sedan kan förstås teoretiskt genom abstraktion 

är ett av mina vanligare förfaranden. Ett exempel på detta är från min dramapedagogiska 

praxis när jag introducerar clownbegreppet för eleverna. Mitt mål är att få dem att förstå ge-

nom att internalisera, göra de nya begreppen till något självklart för dem själva, vad clownens 

väsen står för utan att presentera färdiga begrepp för dem. Clownen som underhållare, ställfö-

reträdare, ifrågasättare, gränsöverskridare och sörjare skulle kunna presenteras som teoretiska 

begrepp. Dessa är utformade av Birgitta Silfver, aktiv dramapedagog som ett begreppsligt 

resultat av hennes avhandling om clownens sociala funktion.42 Jag börjar istället med att pre-

sentera några masker för eleverna. Den neutrala helmasken har inget känslouttryck. Med den 

utforskas ett tillstånd av fullständig närvaro, här och nu, i tid och rymd. Det neutrala som ett 

läge innan idén eller handlingen har formulerats. Masken har inget minne och inga planer, den 

lever i nuet och med den på sig kan man utforska kroppens rörelser och upptäcka tystnadens 

och stillaståendets gestalt. Så fort eleverna gör något meningsskapande, vilket sker ganska 

omgående, får de sido-coaching av mig att återgå till meningslösheten. De avbryter inte sitt 

görande utan de ändrar riktning, de stannar av, de påminns om att de inte ska ha något motiv 

för sitt utforskande. Därpå får eleverna pröva de naiva maskerna som också täcker hela ansik-

tet. Dessa har inte heller några känslouttryck men har former som kan ge betraktaren vissa 

associationer riktade mot känslor eller karaktärsdrag. Dessa masker är historielösa, de föds 

när jag tar på mig masken men till skillnad från den neutrala masken så har de en riktning. 

Den naiva masken är nyfiken. Den upptäcker allt omkring sig som om det vore för första 

gången. Via arbetet med masker kan jag förtydliga för eleverna hur omfattande det är att verk-

ligen försöka uppleva något för första gången. Hur svårt det är att inte använda sig av tidigare 

erfarenheter i sitt utforskande.  

                                     
                    Bild 3 och 4. Exempel på två naiva masker med elever i årskurs nio. Tillverkade av Augusto Cabrera 2010.  
 

																																																								
42	Birgitta Silfver, Karneval i klassrum – Kunskap på hjul. En studie av elevers möten med clown analyserade 
med narrativ metod och poetisk etnografi, Åbo Akademis förlag, 2011. 
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Vad är en kam? Vad gör man med ett rivjärn? Eleverna utforskar tingen med masken på och 

åskådarna förstår att allt omkring oss har en historia. Detta fysiska, praktiska arbete kan jag 

sedan hänvisa tillbaka till när jag använder begreppen och eleverna kan abstrahera förfrämli-

gandets innebörd. De kopplar detta till clownen men det är också själva grunden för improvi-

sation. Öppenheten inför det okända, nyfikenheten i sig utan egentlig mening annat än att 

fortsätta vilja vara.  

Praxis 

Stanislavskijs praxis har en hermeneutisk ansats, med en empirisk metod, där resultatet i form 

av evidens, transformerade i reflektioner till en terminologi, är skapad på grund av behovet av 

att beskriva det signifikanta fenomenet.	Praxis tolkar jag som tillämpning i samspel med teori. 

Apraxia översätts till “loss of the knowledge of the uses of things” vilket för mig styrker min 

känsla av att praxis till skillnad från praktisk kunskap inbegriper något mer.43 För att förmedla 

sin praxis gav Stanislavskij ut en fiktiv dagbok med en påhittad elev och mästare och med 

evidensbaserade upplevelser som om man läser den samtidigt som man praktiserar den, leder 

till en reflektiv insikt som består av mer än både den praktiska och teoretiska erfarenheten var 

för sig tillsammans.44  Man kan likna erfarenheten vid gestaltlagar inom perceptionspsykologi 

som uttrycker att en gestalt är en avgränsad och sluten helhet som inte kan förklaras som en 

ren summa av sina delar. När vi uppfattar linjer och former skapar vi gestalter som egentligen 

inte finns rent fysiskt, men inombords, i vår kognitiva inlevelseförmåga är de verkliga. Ge-

staltlagarna formulerades inom psykologin på 1920-talet och de handlar om hur vi människor 

tar till oss och tolkar visuell information. Dessa principer går dock att härleda till Aristoteles 

och dennes associationslagar, så som många psykologiska termer först myntades av filosofer.  

                               
  
 
 
 

Bild. 5.  
Ovanstående bild illustrerar slutenhetslagen och brukar kallas för 
Kanizsas triangel. Vår hjärna uppfattar tre svarta klot under två vita 
trekanter. 

 
 
 

 

																																																								
43 http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=Apraxia 
44 Stanislavskij, Konstantin, En skådespelares arbete med sig själv – i inlevelsens skapande process, Rabén & 
Sjögren, 1976. 
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Teori till praktik ger insikt  
För att kunna förmedla vad min lärarförmåga består av behöver jag med min praktiskestetiska 

erfarenhet föra dialogen framåt med teorierna. Dessa definierar och belyser då flera olika 

aspekter av vad kompetensen omfattar.  

Estetisk och konstnärlig 

Aristoteles formulering av olika kunskapsformer, däribland techne, översätts ibland till tek-

nisk och ibland till konstnärlig kunskap. Som ord känns teknisk och konstnärlig inte särskilt 

lika vid en första association, men om man erinrar sig Aristoteles formulering och även stude-

rar ordens etymologi så kan konst vara en avledning av ’kunna’. Techne kom att översättas 

från grekiska till ’arte’ på latin, vilket det engelska ordet för konst ’art’ kommer av, som 

skapande av människan till skillnad från naturen, så som konstgjord eller artificiell. Estetisk 

däremot associerar jag till perception- och receptionsförmåga och skönhetsbegreppet. För att 

något ska vara skönt behövs omdöme för det sköna varför Aristoteles kunskapsform fronesis 

kan appliceras som en del av den estetiska kunskapen.  Det är inte hur fronesis vanligtvis be-

skrivs utan som klokskap. Klok, vill jag tro, blir man genom att använda sig av hela sin kropp, 

i harmoni med sina sinnen.  

 

Därför väljer jag i det här sammanhanget att koppla techne till konstnärliga färdigheter som 

ett kunnande och fronesis till upplevelsebaserade estetiska erfarenheter som ett vetande. 

 

Så som jag delat in syftet att synliggöra att estetisk och konstnärlig är två olika kunskapsdi-

mensioner och därmed två olika kategorier för kunskap. Den direkta erfarenheten som sådan 

är en kategori och den mer färdighetstränande är en annan och båda formerna är vanligt före-

kommande inom teorier kring dramapedagogik.  

 

Gavin Bolton, brittisk dramapedagog som kopplas till ’drama in education’ och processdrama, 

delar in dramaverksamhet i fyra delar i Towards a Theory of Drama in Education.45  Den 

första delen, A, är den direkta erfarenheten, ibland med viss färdighetsövning genom härm-

ning av exempelvis ljud från omgivningen och/eller genom strukturerade dramalekar. Därpå 

följer B som liknar barns fria lek med påhittad situation och en handling som följer på den, 

																																																								
45 Gavin Bolton, Drama för lärande och insikt – Om dramapedagogik i teori och praktik, texter i urval av Anita 
Grünbaum, övers. Anna Sörmar, Daidalos, Göteborg, 2008, s. 39. 
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beroende på deltagarnas inlevelseförmåga och accepterande av den gemensamma överens-

kommelsen, det som är möjligt på låtsas. Därpå beskriver Bolton, C som processen av det 

dramatiska arbetet som leder fram till en publik. Dessa tre kategorier bildar tillsammans den 

fjärde, D som ger möjligheten att skapa en teori för drama som metod för utbildning. Bolton 

uttrycker att dramaaktiviteten i D kan stå i kontrast till A, B och C som har sin grund i den 

gemensamma abstraktionen av vardagligheter. D använder sig då av det förfrämligande som 

konsten möjliggör när man tar sig an normer och fördomar i syfte att synliggöra dem för 

publiken. Dessa, som det verkar, självklarheter har absorberats som om de vore grundsan-

ningar eller axiom och därmed blivit osynliga. Nu tar den estetiska uttrycksformen tag i dem 

och kastar runt dem för att uppmärksamma betraktaren på att de kanske borde ifrågasättas på 

nytt. Teaterfenomenet går att likna vid Gadamers sätt att se på den hermeneutiska erfarenhet-

en som förutom att klargöra begrepp även inbegriper det motsatta i begreppet för att behålla 

en logik i öppenheten. 

Abstraktionsförmåga 

En lektion i drama för årskurs nio. Alla eleverna står i en cirkel. Jag delar in dem i fyra grup-

per så jag börjar räkna samtidigt som jag pekar på en elev i taget, 1,2,3,4,1,2,3,4 osv till det att 

alla elever fått en siffra och därmed en grupptillhörighet. Varje grupp samlar ihop sig i ett 

hörn av rummet. De är fem deltagare i varje grupp.  
– Nu vill jag att ni berättar en historia med en tydlig början, ett mitt, och ett slut. Den ska handla 
om att någon kommer för sent till något. Den kan handla om vad som helst bara den har just en 
tydlig början ett mitt och ett slut. Exempelvis tre människor som är ute i rymden och jagar dra-
kar och kommer försent tillbaka till invigningen av det nya rådhuset.  

 

Jag söker runt med blicken i rummet. Eleverna nickar mot mig. De har hört vad jag sagt och 

sätter igång och dela idéer med varandra. Jag går runt mellan grupperna för att försäkra mig 

om att alla är engagerade.  
 

– Ni får tio minuter på er att pröva er berättelse sedan visar ni för varandra. 

 

När eleverna så visar upp sina berättelser så handlar alla om skolan på något vis. De spelar 

elever fast de är elever. De har fått möjligheten att spela vad som helst, en drake, en super-

hjälte, en prins eller en musketör, men de väljer att spela elever som kommer försent till en 

skola. Syftet med den här övningen var att eleverna skulle pröva på att själva berätta en histo-

ria med ett klassiskt berättarförlopp. Omständigheten att någon eller några skulle komma för-

sent var bara något jag hittade på i stunden för att få igång dem.  



	 22	

 

Den första gruppen börjar spela upp sin historia. En elev är lärare och bara en elev är i tid, 

sedan droppar de andra tre in, en efter en och spelar sig själva eller någon klasskamrat och 

kan då undersöka sin vardag utifrån en fiktiv situation, så som leken för yngre barn fungerar. 

Bolton hänvisar till Lev Vygotsky (1896–1934) rysk forskare inom utvecklingspsykologi och 

inlärning, när han skriver om lärande och insikt och lekens betydelse för medvetandegörandet 

hos deltagaren.  ”Så lek är inte bara att vara. Leken använder formen ’att vara’ för att utforska 

varandet. Lek handlar således i grunden om abstraktion.” 46 Abstraktion ett begrepp nog så 

passande i ett teoretiskt resonemang, men jag väljer att illustrera det genom en dramalek, me-

tod och teori i växelverkan. Eleverna abstraherar begreppet ’att komma försent’ genom att 

pröva det i sina improvisationer med utgångspunkt från sig själva men de spelar sig själva i en 

låtsastillvaro. Bolton hänvisar till Susanne Langer (1895-1985) amerikansk filosof, som har 

utvecklat en konstfilosofi för att möjliggöra alternativa former som teoretisk modell och för 

kommunikation bortom endast ord eller kvantitativa symboler vid forskning. Hon menar att 

”rent självuttryck kräver ingen konstnärlig form” vilket knyter an till Spolin. Langer definie-

rar en distinktion mellan diskursiva och symboliska begrepp.47 Exempelvis kan en detalj eller 

form som används i en målning användas för en helt annan innebörd i en annan målning. Det 

är omständigheten och sammanhanget som ger den betydelse.  

Mimesis – att synliggöra på nytt  

Boltons dramaaktivitet av typen A, mänsklig handling som efterbildas i konsten med hänvis-

ning till mimesis, kallade Aristoteles för praxis.48 Gadamer beskriver mimesis och utgår från 

skådespelarens spel genom efterbildning som då det är fulländat i mötet med sin publik för-

vandlas till en bild och blir därmed konst.49 Gadamer förtydligar att förvandling inte är det-

samma som förändring. Förändring menar han är något som sker gradvis och att i det föränd-

rade finns alltid något ursprungligt. När man övar på en teknik, som exempelvis att putsa på 

en koreografi, att hoppa på ett speciellt sätt, så sker en gradvis förändring. Det var även det 

som skedde med björnpojken. Han studerade objektet och korrigerade utifrån min sido-

coaching. Förvandling däremot sker omedelbart och blir något annat än det var innan. Så som 

en fantasilek. Boltons dramaaktivitet B är den fria leken som omgående förvandlar deltagarna 

																																																								
46 Bolton, 1979. 
47 Susanne Langer, Problems of Art: Ten Philosophical Lectures, New York: Scribners, 1957, s. 22. 
48 Bernt Gustavsson, ”Bildning som tolkning och förståelse”, Bildningens förvandlingar, Daidalos, Göteborg, 
2007, s. 82. 
49 Gadamer, 1997, förklarar att han väljer att kalla skådespelets fulländande för förvandling till bild, s. 89. 
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från sig själva till något som de låtsas att de är. Det nya är det ”sanna Vara”.50  Gadamer häv-

dar att det är i spelet (leken) som varat framkommer till skillnad från det vi annars betraktar 

som verklighet.51 Detta beror på att bilden sker i nuet till skillnad från vardagen. ”’Verklig-

heten’ står alltid i en framtidshorisont av önskade och fruktade och i alla händelser ännu icke 

avgjorda möjligheter.”52 Gadamer förtydligar att mimesis som kunskapsform handlar om 

igenkänning eftersom man efterliknar mer eller mindre skickligt. Pantomimens konventioner i 

litteraturen finns det endast fragment av, och det finns endast ett fåtal avhandlingar om pan-

tomimens teknik och uttryck skrivna idag. Däremot finns det en rik källa i ‘konsten’ av det 

fysiska uttrycket, så som figurer på vaser, byster av historiska underhållare och skulpturer.  

Maya Tångeberg-Grishin, aktiv mimartist och doktor i ämnet hävdar att de tidiga grekiska 

danserna innehöll kodifierade gester.53 En förfinad abstraktion vars stilistiska teknik har nytt-

jats av exempelvis Pekingoperan utan historiskt avbrott bakåt i tiden. Jag ser björnpojkens 

försök att efterlikna björnen som mimesis, att känna igen och försöka efterlikna. Gemkillen 

visade på en kreativ sida genom att sammanfoga gemen till en kedja, även detta handlande 

kan liknas vid en förvandling. Gemen var inte längre pappershållare utan länkar i en kedja. 

Min entusiasm över själva förvandlingen skrämde dock bort honom från ett möte i nuet. Jag 

uppvärderade hans pyssel till konst vilket fick honom att känna sig besvärad. Jag värderade 

det till skillnad från aktiviteten med björnpojken där jag förhöll mig mer neutral och endast 

sido-coachade.  

 

Vad jag försöker förklara i min tillbakablick från Aristoteles och fram till min egen teaterupp-

levelse med koppling till Boltons teori är att teatern som konstform för utövaren har flera tek-

niska krav på kompetens, som då de utförs skickligt förmedlar en estetisk dimension till be-

traktaren. Det betyder att ett konstnärligt ämne kräver sin teknik i form av återgivnings- och 

handlingsförmåga, symbol- och känsloförmedling men att en estetisk bildningsprocess följer 

med som en sekundär vinst, både för utövaren och eventuell publik. Igenkänningsförfarandet, 

förklarar Gadamer, handlar inte om att återge något precis som det är, utan det handlar om att 

vid igenkännandet så uppfattar man något nytt i det bekanta varpå en insikt uppstår.  Enligt 

																																																								
50 Gadamer, 1997, s. 90. 
51 Lek är ett unikt ord på svenska för den fria aktivitet som inte finns på exempelvis engelska eller tyska där 
ordet spel får täcka både den fria leken och den bundna. 
52 Gadamer, 1997, s. 91. 
53 Maya Tångeberg-Grischin, The Techniques of Gesture Language – a Theory of  Practice, Doctoral dissertat-
ion, Performing Arts Research Centre/Department of Acting in Swedish, The Theatre Academy, Helisngfors. 
2011. 
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Gadamer finns detta som ett centralt motiv i Platons epistemologiska begrepp för erinran, 

anamnesis vilket han utvecklar bland annat i dialogerna Menon och Phaedo. Det är tanken att 

människan har kunskap sedan tidigare och att lärande består av att återupptäcka denna kun-

skap inom sig själv. Sokrates praktiserar detta genom att ställa verkningsfulla frågor i en dia-

log med den som lär sig något nytt men som baseras på dennes egen grund för förståelse vil-

ket brukar kallas maieutik.54 På liknande sätt fick jag verka fram den kunskap som redan 

fanns hos björnpojken. Det enda som saknades var coaching under aktivitetens framförande. 

Gadamer förklarar att genom igenkänningens kraft så uppnår det ’kända’ sitt sanna Vara. Det 

bekräftas och befrias från att bara vara en tillfällighet.55  Det kan också vara tillfälligheten 

som på ett kraftfullt sätt öppnar upp erfarenheten som blir kvar som en förnimmelse bortom 

ord. Även de fenomen som inte kan fångas i ord finns och har upplevts och lagrats. Erfaren-

heten blir kvar, likt ett ’blixtminne’. Jag minns en händelse för den gjorde ett starkt intryck 

som om jag fick en kamerablixt rakt in i ögonen eller som blixtens sken på den åskgrå himlen. 

Ett utryck som används inom kognitiv psykologi men även då Hermes egenskaper som med-

lare inom den grekiska mytologin beskrivs.56 En insikt som kommer till hos personen i en 

ögonblicks sekund med full energi. Då denna insikt är så snabb hinner inte värderingar kopp-

las på som ett filter, utan förståelsen tränger in och kastar omkull det som varit, bortom gott 

eller ont. En aha-upplevelse. 

Grabbarna Gem, Björn och jag 

I mitt sökande efter en möjlig gestaltning, av vad det är som gör mig till en kompetent lärare, 

letade jag i mina egna erfarenheter efter en positiv handlingssituation, som dessutom bar på 

ett misslyckande. Den valda situationen upplever jag som tydlig både i hur den gestaltar ele-

ven som lyckas, avseende progression, men också i hur den berör det motsatta. De misslyck-

anden som passerar förbi, på grund av att jag inte är professionell i stunden, utan låter mig 

drivas av den privata personen och inte den yrkeskunniga balanserade läraren.  

 

Jag fokuserade på det positiva mötet i klassrummet och använder gemkillen endast för att 

spegla vilka möten som också förekommer för lärare, så som det motsatta som Gadamer näm-

ner för att behålla en öppenhet inför alla möjligheter. Framgångar bygger på tidigare miss-

lyckanden. Det som händer i mötet med björnillustrationen är unikt på så vis att det inom en 
																																																								
54 http://www.socraticmethod.net/how_to_use_the_socratic_method/using_the_socratic_method.html 
55 Gadamer, 1997, s. 93 
56 Walter F. Otto, The Homeric Gods: The Spiritual Significance of Greek Religion, trans. Moses Hadas New 
York, (1954), paperback edition, New York: Thames and Hudson, 1979, s. 111. 
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så kort tid sker en så påtaglig färdighetsprogression. Situationen och dess process gav eleven 

en insikt i vad det är att teckna av, som inte bygger på hans skicklighet med pennan utan hans 

möjlighet att se och skala av och lita på det han registrerar, och därför teckna ner det. Förut-

sättningen för att han skulle lära sig var de tre faktorer Aristoteles inkluderar i handling och 

sanning, nämligen varseblivning, förnuft och begär. Hade han inte kunnat se, höra, hålla i en 

penna eller varit intresserad av att kunna teckna, det vill säga känt begär för det, så hade jag 

inte fått honom att varsebli eller att lyssna på mina instruktioner med sitt förnuft. Dessutom 

förekom det ett moment av förfrämligande. Att våga se objektets olika delar var för sig och på 

så vis skapa en möjlighet för ett nytt intryck som inte styrdes av förutfattade föreställningar.  

 

Jag har beskrivit björnpojkens progression och inte min kompetens som pedagog, men däri 

ligger det väsentliga. Att jag ser den andre och lever mig in i den andre och utifrån den andre 

möjliggör alternativ för utveckling. Att improvisera ser jag som en grundförutsättning för att 

ta till vara möjligheter som kommer till utan förvarning. Tillfälligheter ser jag som möjlighet-

en till något värdefullt nytt som sker i rummet och i tiden, i nuet utan krav på framtida resultat 

eller kompensation för förflutna misstag. 

Skolans och lärares styrdokument 

Skollagen  

Syftet med utbildningen enligt Skollagen är att elever ”ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden.”57  Vidare formulerar man ”en livslång lust att lära” och ”att i samarbete med 

hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompe-

tenta och ansvarskännande individer och medborgare.”58 Jag ser däri ingen konflikt med hur 

jag i början av min utbildning till lärare tänkte mig mitt uppdrag, tvärtom jag får stöd för det i 

Skollagens skrivelse. När Skollagen reviderades 2010 tillkom att ”Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.59 Detta uttryck är hämtat från Högskolelagens 

skrivelse ”utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfa-

renhet”.60 Formuleringen om den konstnärliga grunden för kunskap följde inte med i Skolla-

gens revidering, varpå det uppstår ett glapp mellan grundskolan och vidare konstnärlig hög-

																																																								
57 SFS 2010:800, Skollagen,. ”Syftet med utbildningen inom skolväsendet”, 4 §, Stockholm, Utbildningsdepar-
tementet. 
58 Ibid., ”Syftet med utbildningen inom skolväsendet”, 4 §. 
59 Ibid., ”Utformningen av utbildningen”, 5 §.   
60 SFS 1992:1434, Högskolelagen, 2 §.  
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skoleutbildning.   

Läroplanen för gymnasiet 

För att följa upp Skollagens intention om ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande” 

elever så söker jag i Läroplanens (Lgy11) övergripande mål för gymnasieskolan efter kompe-

tens.61 Jag finner ett flertal formuleringar som slår fast att skolan ska utveckla den. Ofta näm-

ner man även förmågor, ”Entreprenöriella förmågor är värdefulla…”62 Skolan ska utveckla 

elevernas kommunikativa och sociala kompetens. Det ställs också nya krav på skolans organi-

sation och arbetsform eftersom dagens yrkesområden inte är så avskilda som de en gång varit. 
 
Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta 
ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation.63 

 

I egenskap av lärare känner jag fortfarande samförstånd med både Skollagen och Lgy11 även 

om jag hellre hade kallat entreprenöriella förmågor för företagsamhet eller initiativförmåga. 

För att uppnå syftet, enligt Skollagen, uppfattar jag det som att metoder är minst lika centrala 

som ämnesinnehåll. Likaså uppfattar jag det som att det inte går att prioritera den egna mono-

disciplinen utan att en tvärvetenskaplig utgångspunkt är förutsättningen. 

Kursplan för dramapedagogik 

I det svenska skolsystemet finns inte drama som ett skolämne såvida inte skolor initierat tids-

begränsade projekt med exempelvis skapande-skola-medel.64 Men någon kursplan eller lärar-

utbildning med ämnet drama i grundskolan finns inte. På gymnasiet finns en kurs som omfat-

tar 100 poäng och som ingår i ämnet Pedagogiskt arbete. Det vill säga ett yrkesförberedande 

ämne. Det finns inte någon lärarutbildning med dramapedagogik som en ämneskombination. 

Kursplanen för dramapedagogik nämner följande innehåll som centralt: 
 
Användning, organisation och uppföljning av dramapedagogiska övningar i pedagogiska sam-
manhang. Utveckling av fantasi och föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar. 
Identiteter och roller i samspel. Olika former av rollspel. Människors samspel i grupp. Drama 
som konflikthanteringsmetod. 65 

 

																																																								
61 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, (Lgy11) Stockholm, Skol-
verket, 2011. 
62 Ibid., ”Skolans värdegrund” s 7. 
63 Ibid., s 7. 
64 Statliga ekonomiska medel som skolhuvudman för grundskolan kan söka årligen för att utveckla kultur med 
professionella utövare genom Kulturrådet.  
65 Lgy11, Kursplan, Dramapedagogik, Kurskod: PEGDRA0.  
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I de fall eleverna ska betygsättas kommer andra aspekter in för beskrivning av processerna. 

Färdigheter kan staplas och ges olika värden. Såsom gradskillnader i uppfattningsförmåga, det 

vill säga ökad varseblivning på grund av upprepad stimulering och träning av alla sinnen, eller 

motivation, både kortsiktig och långsiktig, eller uthållighet, flexibilitet, associationsförmåga, 

tajming och inte minst transformeringsförmåga som ett konstnärligt uttryck för med sig. Efter 

att eleverna arbetat med grundträning av färdigheter går de över till mer gestaltande övningar 

för inlevelse och trovärdighet. Man närmar sig disciplinen teater. Då kommer det historiska 

och kulturella perspektivet in samt mer teoretiskt konstnärliga begrepp som stil, genre eller 

personer av vikt som gjort avtryck i historien eller som påverkar framtiden med kreativa ut-

tryck. Cecily O’Neill, nutida brittisk dramapraktiker, som kopplas till processdrama, hänvisar 

till Langer i en bok om struktur och spontanitet i dramapedagogiskt arbete ”Langer described 

drama as the ’mode of destiny.’ We can use both drama and theatre to help our students real-

ise their potential, fulfil their destiny and become makers of the future.” 66  

Kunskapsformer och bedömning 

Kunskapsformer är beroende av varandra. Benjamin Blooms (1913-1999) taxonomi, som 

bygger på fyra F-kunskaper; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, har kritiserats för att 

sakna kreativitetsdimensionen i en kunskapsmodell. Blooms tankemodell tycks dock fortfa-

rande gälla, att det är fakta som kommer före förståelse vid planering av lärandeaktiviteter. 

Blooms taxonomi bygger på kognitiva färdigheter varför jag har svårt att avgöra hur de fy-

siska och emotionella färdigheterna formuleras och hur samspelet mellan dem och de kogni-

tiva utövas och bedöms i läroplanen. Blooms modell fungerar inte som en överskådlig bild av 

olika kunskapsdimensioner.  

 

Jag ser faktakunskap som det man inom psykologin kallar för det semantiska eller diskursiva 

minnet, information som bekräftas av våra sinnen, regler och konventioner och som klassifi-

ceras likt olika tankescheman som vi lätt kommer åt. Förståelse innefattar att begripa, att upp-

fatta relationer och andra aspekter av fenomenen och deras sammanhang. Så om man sam-

manlänkar faktakunskap i system och kan se mönster och samband så förstår man något bor-

tom endast det faktiska. Förståelse utan fakta brukar betraktas som omöjlig. Men om man i 

förståelse krånglar till det och väver in empati så bygger det på en förståelseförmåga bortom 

fakta. Fakta utan förståelse däremot är inte bestående eller brukbar. Dewey beskriver det som 
																																																								
66 Structure and Spontaneity: The process drama of Cecily O’Neill, red. Philip Taylor & Christine D Warner, 
Trentham Books, UK, 2006, s. 125. 
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”The double movement of reflection”.67 Som jag ser det så är dessa båda kunskapsformers 

handlingsarena inom individen själv, genom tänkande, därför hänvisas de till att vara teore-

tiska (om man bortser från min passus om empatin). De kan dock ske i samverkan med den 

praktiska kunskapsformen som är färdighet. Man vet hur och kan utföra något. ’Övning ger 

färdighet’. Övning är något som kan separeras från en process och som kan antingen iakttas 

och härmas eller kan schematiskt förklaras i ord och därefter anammas. Förtrogenhet är att 

vara van vid något, något familjärt, vilket bygger på upplevelser som genom reflektion och 

upprepning blivit bestående erfarenheter. Jag infogar ytterligare ett F i denna kunskapsmodell; 

fantasi, vilket är att expandera allt man redan vet, pröva något nytt, som en del av begreppet 

kreativitet, att tänka. Både förtrogenhet och fantasi omfattar teoretiska och praktiska aspekter 

av kunskap. Man kan vara nog så förtrogen med ett logiskt tänkande liksom med ett teck-

nande. Båda kräver teknik. Utförandet kan vara nyskapande så väl i ett tankeproblem som i en 

teckning, om man fått kontakt med sitt fantasiflöde och fått pröva sig fram. Vad jag saknar i 

de här kunskapsförklaringarna är det som sker i mötet med björnpojken. Att jag lyckas provo-

cera honom till att våga pröva, där han tydligt sagt att han inte kan teckna och han upplåter sig 

själv för mina instruktioner för att jag ska motbevisa honom. Ett samspel mellan lärare och 

elev som inte kan fastställas i en enkelriktad taxonomi. Jag föredrar ett organiskt sätt att se på 

kunskap, i motsats till ett allt för mekaniskt infalsande, så som den matrisdesign svensk läro-

plans kursplaner och betyg idag nyttjar. Där är det adjektiven som bestämmer progressionen, 

inte verben.68 Adjektiv kan kompareras i tre steg vilka då motsvaras av E för bra, C för bättre 

och A för bäst. Enligt betygsmatrisen för muntligt framförande så genomförs det med ”viss 

säkerhet” eller med ”säkerhet”, med ”viss kontakt” eller med ”god åhörarkontakt genom 

ögonkontakt eller frågor”. Oavsett mekaniskt eller organiskt förhållningssätt så måste det 

kunna formuleras på ett något mer detaljerat och strategiskt sätt så att eleven har något att 

förhålla sig till. I mina matriser för dramaundervisning förekommer mer detaljer avseende 

tekniken för muntligt framförande. Så som att lyssna på ett aktivt sätt genom att återkoppla 

med blick, gester och små jakande ljud. Att upprepa vad den andre sa och ställa följdfrågor. 

Dessa tekniker övas i improvisationsövningar där man fokuserar på exempelvis att upprepa 

vad den andre säger, och då göra det som regel. Till en början känns det konstigt men efter ett 

tag flyter det på. Ibland blir det förstås väldigt komiskt eftersom det övas in på ett så meka-

niskt sätt med tydliga spelregler. Det gör nu ingenting, utan tvärtom så kan det vara just det 

																																																								
67 John Dewey, How we think, Dover Publications, Inc, New York,  1997, (original från 1910), ”Systematic 
Inference: Induction and deduction”, s. 79.  
68 För exempel se vidare bilaga 1. 
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man vill åt i dramaövningar, det där som händer när man misslyckas. Det som alla känner 

igen sig i och som man förenas i genom ett förlösande skratt. Detta sker parallellt med att man 

övar på en teknik för att bli en bättre lyssnare. Förmågan att verka lugn fast man är nervös. 

Genom att andas djupt. Skaka kroppen intensivt innan man börjar anföra något, sträcka på sig. 

Avleda nervösa rörelser till kroppsdelar där de inte syns, som att vicka på sina tår istället för 

att pilla med en penna eller annat uppenbart pundande. Inte flacka med blicken. Sträcka på 

sig. Om man inte bekämpar sin nervositet så kommer den att smitta av sig på åhörarna. Rikta 

sin självmedvetenhet utåt mot de man interagerar med. Genom empati förflyttas fokus från en 

själv till den andre och då löser man upp den självkritiska inre rösten. Genom dessa konkreta 

instruktioner kommer tänkandet i bakgrunden men förutsätts ändå och utvecklas.  

 

I en instruktionsvideo på internet med Ylva Rosing från Skolverket menar hon att det inte är 

lämpligt att bedöma och betygsätta vilja och mod men att de finns med i ämnets inledande 

syfte för att lärare ska ha dessa i åtanke vid sin kursplanering.69 Jag ställer mig frågande till 

hur man kan välja bort motivationen (viljan) hos eleven när man bedömer dess prestation om 

det tagits upp som ett område möjligt att utveckla inom kursens ram. Modet beror inlednings-

vis på läraren.  

 

Ett sätt att uttrycka kunskapsinhämtning skulle kunna vara via kraftmätning. Den energi som 

mina elever har med sig efter en dramalektion, i förhållande till den energi de hade när de 

först kom in i klassrummet, är ett tydligt tecken på att de upplevt något omvandlande. Så som 

också skedde med björnpojken. Han tycktes piggare efter koncentrationsövningen, då han 

gjorde två skisser, än han var innan. Det är den strukturerade lekfullheten som frigör detta 

 

Förmåga likställer jag med kompetens, vilken varierar hos individen till att även vara oför-

mögen eller inkompetent i en viss situation. Däremot ser jag förmåga som en privat individu-

ell nivå medan kompetens är riktat utåt mot det offentliga och mot något avgränsat och avgörs 

av någon annan än en själv, även om man kan känna sig nog så kompetent. Kompetensen är 

statisk medan förmågan är utvecklingsbar. 

 

 
																																																								
69 Ylva Rosing, ”I den här filmen får du veta mer om ämnesplanerna i gymnasieskolan samt hur du som lärare 
kan tänka när du använder kunskapskraven”, Skolverket, Publicerades den 25 apr. 2016 
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Översikt av kunskapsbegrepp i Lgy11 och Skollagen 

För att finna samband med praktisk kunskap, sökte jag efter vad kunskap uttrycks som i 

Lgy11 och Skollagen delvis med utgångspunkt från Bloom och de begrepp som jag för dialog 

med i den här essän.70  I Lgy11 nämns förmågor flest gånger följt av förståelse och färdighet-

er. Konst* och estet* nämns men däremot inte fantasi. Att kunskap nämns 785 gånger ger mig 

inte någon vägledning för hur läroplanen möjliggör annan kunskap än den kognitiva utrymme 

i skolan. Fakta nämns inte alls så ofta som jag trodde. Det är alltså inte Blooms hierarkiska 

taxonomi som ligger till grund för att det inte förekommer mer av praktiska kunskaper i sko-

lan. Men de kunskapsformer jag inledningsvis undersökte för att finna den praktiska kunskap-

en tycks ändå vara en kvalitativ förändring i tolkningsförmåga hos individen, begränsad till 

inre processer, det vill säga att lära sig tänka genom teoretiska metoder.  Hur dessa kunskaps-

förmågor förhåller sig rent konkret för mina tankar till Dewey som har delat in tänkandet i 

fyra olika dimensioner som ett vetenskapligt sätt att se på tankeförmågan och synliggöra tän-

kandet i en modell. Det gör att man skulle kunna tillämpa Spolins koncentrationspunkt (POC) 

på vissa av dessa olika förmågor av tänkande. Den första består av det som vi tänker på som 

’tankar’ och som förekommer i huvudet, ”goes through our mind” utan att vi får någon yttre 

stimuli. Vi tänker saker och händelser trots att vi inte ser eller hör det vi tänker på. ”The re-

striction of thinking to what goes beyond direct observation”.71 Vi har med andra ord ab-

strakta representationer av verkligheten inne i huvudet. Den andra tankeformen är det imagi-

nära tänkandet i ett större sammanhang där episoder kan tänkas ut med fantasifulla handlingar 

med tänkta problem och lösningar. Där känslor spelar en stor roll. ”Reflective thought aims, 

however, at belief.”72 Detta sätt att tänka handlar fortfarande om åsikter. Det tredje sättet att 

tänka på är ”Thought induce belief”. Ett tänkande där vissa övertygelser accepteras trots att 

grunden för dess giltighet inte har beaktats, de bygger med andra ord på fördomar eller förut-

fattade åsikter. Andra tankar accepteras eftersom grunden för deras giltighet har granskats.  

Det fjärde förhållningssättet till att tänka handlar om ett begrundande av ens ursprungliga tan-

kars grund och konsekvenserna av dessa övertygelser. ”Considers the basis and consequenses 

of beliefs.”73 Bolton med flera har uttryckt att i dramapedagogik lär man sig tänka. Något jag 

kan bekräfta med min praktiska erfarenhet där jag delat upp tankeaktiviteter som övningar för 

eleverna. Vi värmer inte bara upp kroppen, vi värmer upp associationsförmågan också. Jag 

																																																								
70 För ett fullständigt sökresultat se tabell 1, ”Översikt av kunskapsbegrepp”, bilaga 2. 
71 Dewey, 1910, s. 2. 
72 Ibid., s. 3. 
73 Ibid., s. 5. 



	 31	

ger eleverna olika strategier som påminner om Deweys tankedimensioner. Om det går trögt 

för eleverna så börjar jag med det som Dewey inte ens anser vara tänkande. När en elev inte 

kan komma upp med något att säga alls så säger jag, ”Se dig omkring, något finns det väl som 

du kan säga, ta det närmaste objektet du ser, det måste inte vara originellt.” Det är den absolut 

enklaste formen, därpå höjs kraven som bygger på teman, eller att inte falla in i något mönster 

alls, vara fantasifull, vara motsägelsefull. Med vara menar jag nu att det är tanken som styr, 

inte det fysiska. Som uppvärmning innan, eller med tiden samtidigt, med fysik uppvärmning.   

 

I Skollagen nämns två dimensioner av kunskap som det verkar, kunskaper och färdigheter. 

Kunskap nämns 224 gånger. I samtliga fall som färdigheter nämns så är det som färdighets-

prov. Förmågor nämns också men då på en mer abstrakt nivå, eller som brist på sådana. Fan-

tasi nämns inte alls. Färdigheter går inte att likställa med konkret praktisk kunskap i Skollagen 

utan det gäller kognitiva förmågor. Det tycks mig som att det fortfarande förekommer ett oba-

lanserat förhållande mellan kognitiva och mer kroppsligt fysiska kunskapsformer och att kraf-

ten för att utveckla dessa i form av motivation och attityd hos eleven fortfarande försummas. 

Innehållsanalysen belägger en brist. Att beskriva kunskap på ett schematiskt sätt som i Lgy11 

eller på ett naivromantiskt sätt som i Skollagen ”Utbildningen ska utformas så att den främjar 

social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med 

andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper” saknar verklighetsförankring. Jag kan 

inte känna igen mig i syftesformuleringen. Hittills har Lgy11 lett bort från den typ av lärande 

som Skollagen utrycker att skolan syftar till. Det är en fin formulering som måste ges möjlig-

heter att kunna genomföras. Det sker med närvaro av inte bara elev och lärare utan även av tid 

och rum. Det som oftare leder till färdigheter som är svåra att enkelt beskriva förutom den 

hantverksmässiga skickligheten som uppstår efter upprepad övning.  Förnimmelsekunskapen, 

känslan av flyt, det öppna sinnet, det fria tänkandet, modet och viljan, nyfikenheten i kombi-

nation med en kroppslig färdighet som leder till intuition Jag saknar färdighet i kombination 

med fantasi som då tar in Aristoteles ursprungliga begrepp för techne som omfattade både ett 

hantverkskunnande och ett estetiskt uttryck som vi kommit att kalla för konst i kombination 

med fronesis som jämviktskapande i varat.  
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Estetiskt ämne för alla i gymnasiet 
I den aktuella statliga gymnasieutredningen, som väntar på remissvar under våren 2017, före-

slår man åter att ett estetiskt ämne ska införas i alla de nationella programmen.74  Man vill 

möjliggöra ” […] en bred gemensam kunskapsbas.”75  ”Det ställer t.ex. krav på att det ska 

finnas en ämnesplan och att undervisningen ska bedrivas av behöriga och legitimerade lä-

rare.”76 Utredningen hänvisar bland annat till Anne Bamford, brittisk/australiensk professor i 

utbildningskvalitet och kopplar till estetiska ämnen i läroplanen. I boken The Wow Factor, 

som bygger på en UNESCO-studie avseende kreativitet, påpekar hon att det råder bristande 

utbildning hos estetlärare i ämnet man undervisar i.77 Ett flertal hade mindre än tre månaders 

utbildning, vilket tyder på en ignorans bland de som organiserar och implementerar utbild-

ningsinsatser. Att tro att dessa estetiska ämnen är självmotiverande och lustfyllda och därför 

inte behöver likvärdiga resurser är ett fatalt misstag. En formulering i utredningen som oroar 

mig är: 
Det har påpekats för utredningen att om läroplanens estetiska perspektiv implementerades fullt 
ut så skulle det bidra till gymnasieskolans breda bildningsuppdrag, och ett obligatoriskt estetiskt 
ämne skulle då kanske upplevas som överflödigt.78  

 

Man tycks med detta mena att det inte finns ett särskilt ämnesstoff som kräver lika mycket 

utbildning för läraren som andra ämnen. Menar man kanske den dimension som Burman hän-

visar till?79 Den estetiska upplevelsen som sådan och som innebär att man är en levande män-

niska som bildar sig. Då utredningen inte skiljer på en estetisk bildningsupplevelse och en 

estetisk ämnesdisciplin blir det svårt att förhålla sig till utredningens beskrivning. Personligen 

tror jag det har stor betydelse i min egen kompetens att jag är så tvärvetenskaplig. Att jag ser 

möjligheter i det mesta. Att det alltid finns något spännande i en uppstådd situation. Låt oss ta 

vara på den. Vad som krävs är utrymme, tid och välvillighet. Självklart också en balanserad 

arbetsfördelning avseende lektionstimmar och antal elever man kommer att möta per dag. 

Utredningen listar fördelar med estetiska ämnen som metod ”tydliga inslag av estetik och kre-

ativitet” i andra ämnen såsom läs- och skrivinlärning, matematik, kritiskt tänkande och språ-

kinlärning stimuleras. Dessutom hävdar man en positiv ökning av hälsa och inställning till 

skolan hos eleverna. Detta förutsätter dock en hög kvalitet på undervisningen, skriver man 
																																																								
74  SOU 2016:77. 
75 Ibid., s. 537. 
76  Ibid., s. 543.	
77 Anne, Bamford, The Wow Factor – Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education, 
2006. UNESCO förkortning för United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organizations. 
78 SOU 2016:77, s. 541. 
79 Burman, 2014. 
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utan att gå närmare in på dess kriterier. Återigen känner jag att möjligheten till spontana akti-

viteter måste säkras om man menar allvar med sina försök att återinföra ett estetiskt ämne i 

skolan för alla. Spontanitet enligt Dewey är resultatet av ”long period of activity, or else it is 

so empty as not to be an act of expression”.80 Som ämne är det estetiska unikt med dess möj-

lighet till ett varierat kommunikationsmedel enligt utredningen. ”Skriftspråket dominerar 

inom skolan och i utredningens samråd har det påpekats att utbildning i estetiska ämnen ger 

elever tillgång till flera uttryckssätt. Skapande och praktiskestetiska inslag i utbildningen ger 

eleverna möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera med estetiska uttrycksmedel.”81 

Av den anledningen är de estetiska ämnena också viktiga som kulturbärare menar utredarna. 

Vidare förtydligar man att de konstarter man berör inom ett estetiskt ämnesområde har egna 

kunskaps- och vetenskapsområden med alternativa perspektiv på samhället, varför en demo-

kratisk aspekt även förstärks, med en alternativ kunskapstradition. ’Tillgång till’ och ’inslag’ 

förmedlar en ytlig och ganska minimal insats av det estetiska, vilket avslöjar en aningslöshet 

för ämnets komplexitet i förhållande till andra ämnens krav på kvalitet. Om eleverna får till-

gång till flera olika uttrycksmedel, annat än det skrivna ordet så är väl tanken att de ska bru-

kas i allmänhet. Hur har utredningen tänkt att man ska lösa det praktiskt? Utredningen påpe-

kar att de ”inte haft tillgång till någon sammanfattande utvärdering av ämnet estetisk verk-

samhet.”82  Det kan jag verkligen tycka vara anmärkningsvärt när man nu verkar för att åter 

införa det i gymnasiet. För att få plats med ett nytt ämne i gymnasieprogrammen har man tagit 

bort poängräkning för den kurs som går under ”gymnasiearbete” som är en uppsats och som i 

nuläget räknas som 100 poäng. Man kommer behålla aktiviteten men poängen kommer man 

tillskriva ett estetiskt ämne istället. Det innebär att eleverna får ett utökat program. Det låter 

som en stressfaktor att betänka. Frågan hur gymnasieutredningens direktiv om att införa ett 

estetiskt ämne för alla gymnasieelever kommer genomföras återstår att bevaka, men jag stöd-

jer förslaget om att införa ett estetiskt ämne i alla de nationella programmen i gymnasiesko-

lan, med krav på ämnesplan och behöriga lärare. Jag ställer mig tveksam till att begränsa 

dessa till endast två ämnen.  

 

Jag efterlyser tydlighet avseende om man ser på de estetiska ämnena som en metod för en 

pågående bildningsresa för alla människor eller om man ser på estetiska ämnen som begrän-

sade konstnärliga discipliner med egna kunskapskrav och förväntade kompetenser.  

																																																								
80 Dewey, 1934, s. 75. 
81 SOU 2016:77, s 543. 
82 Ibid., s. 539. 
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Jag hoppas att man tar hänsyn till de yrkesinriktade programmen genom att man dessutom 

erbjuder en kurs liknande estetisk kommunikation med den skillnaden att man fokuserar på 

elevernas behov av estetisk kunskap i förhållande till yrkesutövningen. Så som att en konditor 

förmodligen utövar techne i sin tårtkonst. Eller hantverkaren som får tid att reflektera över att 

tillmötesgå alla sinnen i sitt uppförande av en huskropp. Jag hoppas verkligen att man tar hän-

syn till tvärvetenskapliga ämnen när man definierar vilka som kan betraktas som estetiska. Ett 

tydliggörande behövs för hur lärares kompentens och uppdatering av lärarutbildningarnas 

program och ämneskombinationer kommer att genomföras. 

 

Upplevelsen av innehållet är beroende av en form. Finns det inte ord på upplevelsen så finns 

inte erfarenheten kvar som något att hänvisa till, kan man felaktigt tro. Det finns en mångfald 

av former för kommunikation. Det kan vara logiska tankekedjor, eller fotografiska minnesbil-

der, eller ett rörelsemönster som betraktas i presens. De praktiskt estetiska ämnena har kanske 

fått ett begränsat utrymme i skolan på grund av att de inte kan, på samma sätt som naturveten-

skapliga ämnen, hävda sig i statistiska kvantitativa jämförelser. Att bilder fortfarande inte är 

lika giltiga som ord tror jag beror på att vi inte kommit ikapp vår tids tekniska möjligheter 

avseende att reproducera bilder lika enkelt som ord. Oavsett vilket medium så är denna mäti-

ver, för att tillförsäkra sig om den synliga effekten och nyttan med det man anser giltigt och 

användbart, ganska omöjligt, vill jag påstå. Min åsikt förstärks av ett uttalande av Fredrik 

Svenaeus, professor i den praktiska kunskapens teori, om att det ofta kommer an på de prak-

tiska utövarna ”att försvara vishetens, inkännandets, uppmärksamhetens, reflektionens eller 

hantverkets värde i yrkeslivet mot dem som hävdar att all kunskap måste leva upp till hypo-

testestningens eller evidensbaseringens krav”.83  Att tro att man kan mäta sig till alla nyttoa-

spekter och dess effekter tycks dominera skolvärlden av idag. De estetiska ämnena, vilka de 

nu än är, måste utgå från våra sinnesupplevelser och möjligheten att uppfatta dem, som vi 

därpå uttolkar via ett mer eller mindre utvecklat hantverk. Att föra in dem som tvärvetenskap-

liga vore det lämpligaste men det är svårt att få till i skolans nuvarande organisation av kun-

skap. ”Discipliner, ämnen och huvudområden är bärande forskningsorganisatoriska kompo-

nenter. Nya kombinationer, överskridande modeller, korsande ytor eller ansatser och hetero-

doxa fält har svårare att göra sig gällande.”84 Vi står i ett paradigmskifte avseende synen på 

																																																								
83 Fredrik Svenaeus, Inledning, Vad är praktisk kunskap?, Södertörns Studies in Practical Knowledge 1, red. 
Jonna Bornemark & Svenaeus, Södertörns högskola, 2009, s. 14. 
84 Tvära möten – Om utbildning och kritiskt lärande, red. Peter Strandbrink, Beatriz Lindqvist, Håkan Forsberg, 
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kunskapsdimensionernas traditionella kategorisering och därmed deras begränsning. 

Tillförsikt 
Jag har förstått att Skollagen uttrycker vikten av en pågående lust att lära som vilar på allsi-

diga, kunniga och ställningstagande individer. Likaså har jag förstått att Lgy11 bekräftar Skol-

lagens intention och nämner förmågor och kompetens som övergripande mål samt att det be-

hövs ett gränsöverskridande förhållningssätt. Då blir det genast problematiskt eftersom skol-

organisationen vanligtvis bygger på ämnesindelning, vilken sedan lärarnas tjänstefördelning 

utgår ifrån och lärarutbildningen formas efter. Det är dock en organisatorisk fråga som skulle 

kunna förändras för framtida behov. 

 

Jag har förstått det som att Spolin anser att talang inte är avgörande för inlärning utan det 

handlar om att tillåta och stödja eleven, både som den närvarande pedagogen och genom mil-

jön i sig, när eleven själv lär sig. Det viktiga är elevens egen drivkraft. Talang däremot, enligt 

Spolin, handlar om graden av att uppleva, vilket hon kopplar till intuition, vilken inte upp-

märksammas tillräckligt i skolan. Med koppling till Platon och vidare Aristoteles och herme-

neutiken som går tillbaka till Sokrates förstår jag att symbolerna för orden måste erövras av 

individen för att de ska vara verkningsfulla som uttrycksmedel. Björnpojken erövrade till att 

börja med sig själv och fick tillbaka hoppet om att kunna teckna. Jag fångade hans uppmärk-

samhet och han blev närvarande. 

Estetiska och konstnärliga kunskapsformer i skolan 

Att skapa förtroende och en trygg atmosfär tar tid och kräver därför tålamod. Intentionen med 

att ha en sammansvetsande klasstimme i veckan, som handlingssituationen beskriver, väl-

komnar jag, men jag efterlyser ett ansvarstagande i form av ett fördjupat engagemang från de 

som initierar nya program i skolan, oavsett om det gäller en klasstimme eller ett nytt ämne. En 

större bild av sammanhanget med miljöns påverkan, antingen som ett stöd eller som något 

som måste förändras för att möjliggöra den tänkta processen, måste tas i beaktande. Så som 

Spolin uttrycker att miljön är den viktigaste aspekten om man vill utveckla färdigheter. 

 

När det gäller björnpojkens aktivitet så har jag själv tecknat. Jag har haft pedagoger som gett 

mig liknande instruktioner som den jag gav björnpojken, vilket gett mig aha-upplevelser med 
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ett bestående ’blixtminne’ som gör att jag fortfarande kommer ihåg dem. Jag liknar ett blixt-

minnesfenomen vid begreppet upplevelse. Det är något annat än en erfarenhet, i dess kraft och 

intensitet som skapar bestående intryck.  

 

Att faktiskt förfrämliga bilden och därmed se den som den verkligen visar sig för mina ögon 

kräver koncentration. Att där i nuet kunna skala av intrycken, eller filtrera dem så att det sig-

nifikanta återstår och kan överföras till pappret, beror på eleven. Miljön och pedagogen kan 

stödja detta. Med handledning från en didaktisk pedagog, med fokus på hur och inte så myck-

et vad eller varför, kan en elev göra stora framsteg. För att öva de tekniker som exempelvis 

avbildning kräver måste man ha tillgång till de karaktärsdrag som Aristoteles beskrivit, som 

exempelvis vilja och mod. Den kunskap jag uppmärksammade eleven på var inte estetisk, den 

var teknisk. Resultatet däremot blir förhoppningsvis estetiskt i sitt uttryck.  

 

Jag har tolkat det som att det som går att betygsätta är det som får en självklar plats i skolan 

idag. Jag är övertygad om att man kan definiera metriska instrument för att även betygsätta de 

processer som man idag inte anser sig kunna bedöma eller mäta, så som mod, generositet och 

andra karaktärskunskaper från Aristoteles. Det stöds av Deweys syn på kvantitativa enheter 

som något alla ämnen så småningom kan reduceras till att inbegripa.85  ”	[…] till och med i 

matematik intar kvantitet en andrahandsplats jämfört med de idéer och klassifikation som 

gränsar till det kvalitativa.”86 Om skolan anser det viktigt så borde skolan skapa metoder och 

instrument för alla de aspekter Skollagen lyfter fram som väsentliga. En annan möjlighet är att 

finna en plats för alla i vårt samhälle och därmed undvika betygsättning som något statiskt 

tillstånd som används som gallringsmetod för vem som får en högskoleplats eller inte. Det är 

inte idéerna som saknas hos pedagogerna utan det är resurser i form av flexibla, kreativa mil-

jöer med ventilation anpassad för mer fysisk verksamhet, luftigare scheman för spontanitet, 

samt en reformation av lärarutbildningen och ett samarbete med Skolverket. Viktigast är pe-

dagogens kompetens som kräver både techne och fronesis. Drama bygger på frihet i delmo-

ment, under förutsättning att pedagogen har kontroll om något skulle gå fel. Tillvägagångssät-

tet förutsätter Arendts tanke om läraren som en naturlig auktoritet för att friheten ska kunna 

komma till stånd.87  

 
																																																								
85 John Dewey, Individ, skolan och samhälle – Utbildningsfilosofiska texter, i urval av Sven Hartman, Ulf P. 
Lundgren & Ros Mari Hartman, Natur & Kultur, 2004, s. 139. 
86 Ibid. 
87 Arendt, ”Kris i uppfostran” 1954, s. 194 
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Min inledande handlingssituation med gemkillen och björnpojken knyter an till min fråge-

ställning bortom estetisk och eller konstnärlig, hur ämnen och kunskapsformer definieras och 

begränsas. Situationen synliggör att metoder borde uppmärksammas i paritet med det inne-

hållsliga.  

 

Jag har kommit att uppleva att kunskap som ord inte ger mig någon riktning eller begränsning 

i mitt sökande efter den praktiska kunskapens former. Så som jag kopplat techne till konstnär-

lig och konst till kunnande närmar jag mig begreppet kunskap. Parallellt har jag kopplat fro-

nesis till estetisk och vetande, varpå vetenskap faller sig som en logisk slutformulering i jäm-

godhet med kunskap. Någon bestämde någon gång att baka in färdigheter i kunskapsbegrep-

pet och då försvann denna kunskapsprocess i läroplanstänkande och målmatriser.i  Kunskap 

känns som något ordnat, den erövrar man med sin energi, sin kraft. Hur man sedan förvaltar 

den och använder kunskapen beror på dess värde och hur man själv har förmåga att värdera. 

Då kommer tankeförmågan in som en förutsättning. All form av tänkande bygger på använd-

ningen av mentala representationer. Impulsen till tänkandet kan vara ett inre eller yttre sti-

muli. Det sker en selektion och en tolkning av dessa utifrån tidigare erfarenheter, varpå det 

omedvetna konsoliderar sig och normer så småningom uppfattas som grundsanningar. Dessa 

representationer synliggjordes hos björnpojken i uppgiften att teckna av. Han påstod att han 

var urusel på att rita med en stark övertygelse att det var sant. Hans öppenhet att våga försöka 

berodde delvis på att jag haft honom som elev i drama i både årskurs 6 och 7. Att jag kunde 

motbevisa honom med hjälp av muntliga instruktioner (sido-coaching) som han följde, styrks 

av den påfallande progression hans båda skisser vittnar om. Tillvägagångssättet utgick från 

den fysiska aktiviteten vars konkretion omkullkastade hans mentala inställning.  

Framtidsutsikt 
Genom det essäistiska skrivandet med utgångspunkt i en återupplevd handlingssituation kopp-

lat till skolans styrdokument har det klarnat för mig vad som saknas mig i gymnasieutred-

ningen avseende estetiska ämnen. Ett gediget kunnande, förutom ett vetande, avseende de 

formella egenskaperna för dessa ämnen och ett konsekvenstänkande som klargör nyttan av 

förändringen. Till att börja med avseende det estetiska som ett skolämne och som per definit-

ion därmed fokuserar på innehåll och ämne som disciplin. Då vill jag förstå dess skillnad från 

konst och tycker att utredningen inte förhåller sig konsekvent till vad den menar med ’este-

tiskt’. Sedan tidigare i skolans historia så erbjuds exempelvis bild, dans, musik och alla tekni-
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ker och verktyg dessa ämnen kräver för sinnes- och kroppsträning. Dessa förknippas som 

konstnärliga med stort K. Om utredningen däremot beskriver en metod finner jag estetiska 

läroprocesser som passande för att klargöra att det handlar om bildning via sinnen och krop-

pen i rörelse som grund för vad som bearbetas och förändras eller förnyas. Då kanske den 

estetiska läroprocessen, likt dramapedagogik, kan organiseras i Lgy11 som en pedagogik.   

Lusten att lära 

I den givna handlingssituationen med björnpojken så kanske erfarenheten leder till att han 

ifrågasätter sina egna fördomar om sig själv och kritiskt tänker och samlar mod till att även 

framöver försöka teckna av något och då utan mig som sido-coach.  Utgångstillfället i den 

inledande kontexten, då en människa gick från att inte tro sig kunna teckna, till att faktiskt 

kunna det genom rätt attityd snarare än genom en uttalad mystisk talang, har beskrivits genom 

essäformen. Det har skett genom en kvalitativ forskningsmetod med hänvisning till den prak-

tiska kunskapen som låtit sig beskrivas genom framför allt förhållandet mellan sig själv och 

omgivningen och att ifrågasätta de normer som tolkas som grundsanningar med hjälp av her-

meneutik och konst- och teaterpraxis. Min duglighet som lärare vilar på mitt kritiska öga jag 

fostrats till genom bland annat konstens förfrämlingseffekt och min improvisations–förmåga 

och spontanitet. Allt jag gör grundar sig på en välvillighet, jag är kritisk men jag är snäll. Den 

praktiska kunskapen jag kan lära ut börjar inte i handens skicklighet som en techne utan i tan-

kens öppenhet, en typ av fronesis hos eleven i relationen med mig. 88  Att utgå från sina egna 

erfarenheter demonstreras ibland genom sokratiska samtal inom pedagogik. Att utgå från in-

dividen jag har framför mig, är något jag strävar efter i mitt möte med eleven. Här och nu och 

i det tillstånd hen befinner sig i för att möjliggöra en minnesvärd upplevelse. Mötet ska inte 

bero på om eleven har gjort någon hemläxa eller inte – närvaron är bortom bocken i närvaro-

protokollet. Jag försöker locka eller provocera fram något som eleven redan bär med sig, men 

som i mötet med mig kanske får en annan form eller betydelse.  

 

Den timme jag undervisade i handlingssituationen kallas för ’karaktärsprogram’. När jag själv 

gick i skolan fanns en timme på schemat på fredagar som kallades för roliga timmen. Då mina 

barn gick i skolan benämndes samma verksamhet för ’klassens timme’.  Det känns som att det 

inte på samma sätt är eleverna som får förfoga över tiden idag. Det är inte heller krav på att 

det ska vara lustfyllt eller roligt. Däremot finns något vårdande kvar i uttrycket. Ge inte upp 

																																																								
88 Handen som symbol för det kroppsligt förtroliga kunnandet. 



	 39	

hoppet och släck inte hoppet hos eleven. Jag kan inte kallas för ’uppleven’ i likhet med erfa-

ren, däremot slog det mig att för att kunna uppleva något så måste man vara levande. Vad som 

definierar levande får bli en annan undersökning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1    Del av betygsmatris för innehåll och framförande i muntlig framställning  
																																																								
i  
Svenska 2  Del av Muntlig framställning (exempelvis informerande eller argumenterande tal och högtidstal) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 E–kvalitet C–kvalitet A–kvalitet 
Innehåll och 
framförande 

Du genomför med viss säkerhet 
muntlig framställning inför en 
grupp. 
 
Du har viss kontakt med din 
publik, t.ex. genom ögonkontakt 
eller frågor. 
 
Om något presentationstekniskt 
hjälpmedel används görs detta 
med viss säkerhet. 
 
Om framställningen är argumente-
rande kan du formulera tes och ge 
välgrundade argument till stöd för 
den. 
 

Du genomför med viss säkerhet munt-
lig framställning inför en grupp. 
 
Du har viss kontakt med din publik, 
t.ex. genom ögonkontakt eller frågor. 
 
Om något presentationstekniskt hjälp-
medel används görs detta med säkerhet 
samt stöder och tydliggör den muntliga 
framställningen. 
 
Om framställningen är argumenterande 
kan du formulera tes, hålla dig konse-
kvent till den och ge välgrundade 
argument till stöd för den. 

Du genomför med säkerhet muntlig 
framställning inför en grupp. 
 
Du har god åhörarkontakt, t.ex. genom 
ögonkontakt eller frågor. 
 
Om något presentationstekniskt hjälpme-
del används görs detta med säkerhet och 
är väl integrerat i den muntliga fram-
ställningen. 
 
Om framställningen är argumenterande 
kan du formulera tes, hålla dig konsekvent 
till den och ge välgrundade och nyanse-
rade argument till stöd för den. Dessu-
tom kan du på ett relevant sätt bemöta 
tänkta motargument. 

Struktur 
Språk 
 

Bilaga 2. 
 
Tabell 1. 
 
Översikt av kunskapsbegrepp 
 
Begreppet Antal 

förekomst  
i Lgy11 

Antal förekomst  
i Skollagen 

kunskap  
vetenskap  
humaniora  
teknik*  
teknisk* 
konst*  
estet*  
fakta  
förtrolig*  
förståelse  
färdighet  
förmågor  
förnimmelse 
fantasi  
inlevelse 
sinne* 

785 
234 
6 
129 
79 
11 
23 
17 
0 
70 
38 
219 
 
0 
1 
1 

224  
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
6 
 
0 
0 
0 
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