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Modet att mötas genom 
vänskap och konst 

Bi Dahlborg 
 

enna text ställer frågor om vad som får oss människor att 
våga närma oss varandra. Vad ger oss modet att möta det 

främmande i andra människor och det främmande i oss själva? 
Vilka olika vägar finns för att vi ska våga ifrågasätta det gamla 
för att kunna plantera nya frön som kan växa till något nytt? Jag 
kommer att reflektera över hur ett kreativt klimat kan skapas 
som bejakar kritiskt tänkande. Kan begreppen trygghet, tillit, 
glädje och vänskapliga relationer användas i detta sammanhang 
så att vänskaplighet gör det lättare att möta det okända, att våga 
oss ut på djupa vatten? När vi öppnar upp oss för vänskapliga 
relationer investerar vi i varandra. Men i samma stund vi vågar 
detta möte utsätter vi oss för risken att bli ignorerade, att inte få 
tillhöra. Detta kan naturligtvis skapa rädsla och jag kommer här 
att reflektera över hur sådana känslor påverkar oss människor.  

I en text om interkulturell vänskap beskriver historikern Ma-
ria Småberg hur begreppet vänskap (philia) under antiken och i 
medeltida klosterliv gavs en såväl politisk som andlig betydelse.1 
Man menade att vänskapen var det som genom moralisk fostran 
skulle ligga till grund för formandet av ett demokratiskt tanke-
sätt. Vänskap förstås här alltså inte enbart i termer av nära vän-

                                                                               
1 Maria Småberg, ”Interkulturell vänskap som diskurs – ett historiskt per-
spektiv”, i Bosse Bergstedt & Hans Lorentz (red.), Interkulturella perspektiv. 
Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 
183. 
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skap utan också som vänskaplighet; att visa vänskaplighet mot 
sina medmänniskor. Min erfarenhet av att arbeta i grupper gör 
att jag tror att dessa tankar om vänskap som redan fanns under 
antiken och i medeltida klosterliv är relevanta även i dagens 
samhälle. Jag ska i denna text undersöka hur trygghet, tillit, gläd-
je och vänskapliga relationer kan påverka skapandet av ett de-
mokratiskt förhållningssätt mellan oss människor. Jag kommer 
att ta upp två situationer ur mitt arbetsliv, så välkomna att följa 
mig in i teatern och dramats värld. 

Barnfängelset 
När jag kommer till barnfängelset i Erbil i irakiska Kurdistan för 
att spela en föreställning står ett femtiotal pojkar innanför ett 
stängsel och sträcker ut händerna och vill hälsa. De flesta vågar 
inte titta mig i ögonen, det lyser skam ur deras kroppshållning: 
sänkta axlar och huvuden, avvaktande leenden, låg energi. I salen 
där vi ska spela leds två små pojkar in, fortfarande klädda i py-
jamas och helt onåbara. De sätts ned på golvet och där blir de 
sittande, stirrande nedåt, gungande fram och tillbaka med sina 
överkroppar. Det är över hundra barn och kvinnor på detta 
fängelse och en psykolog. När jag ser dessa två kontaktlösa poj-
kar och alla skambelagda barn och kvinnor känner jag en otrolig 
maktlöshet och jag tänker: Vad gör jag här med en föreställning? 
De här barnen behöver vuxna människor som ser dem och tar 
hand om dem, någon som tar i dem.  

Detta hände 2002. Jag var tillsammans med elva andra svens-
ka konstnärer inbjuden till irakiska Kurdistan. Jag skulle bland 
annat spela en barnföreställning på barnfängelser. Föreställning-
en hette ”Morfar och jag”, en berättelse om flicka Iliana och 
hennes morfar.  

När jag står där inne i fängelset och ser alla dessa övergivna 
barn tappar jag all energi och berörs till tårar. Suzanne Osten, en 
erfaren regissör som är med på resan, går förbi mig och säger: 
”Gå in och spela föreställningen, visa att vi ser dem, att vi bryr 
oss”. Psykologen tittar på mig och säger: ”Så här ser vår verklig-



 
 

M O D E T  A T T  M Ö T A S  

 271

het ut, ge dem lite glädje, det behöver de.” Jag torkar mina ögon 
och samlar ihop mig. Vi gör föreställningen som är fysisk och 
har en mängd fantasiinslag och där flickan Iliana som jag spelar 
funderar över varför tiden ibland går fort och ibland långsamt. 
Hon berättar om sina låtsaskompisar, om skrattet som ibland 
försvinner och hon undrar då om skrattet tar slut eller om det 
bara somnar in en stund. Föreställningen tar även upp känslor, 
som att känna sig övergiven, vara ledsen och att inte kunna 
somna på kvällarna. Men främst handlar det om olika upptåg 
som flickan Iliana gör tillsammans med sin morfar. Barnen är 
med i föreställningen, de skrattar ibland men de två pojkarna i 
pyjamas följer inte med, de är i sin egen värld. Jag har under 
föreställningen en kurdisk skådespelare som följer mig som en 
skugga och översätter eftersom jag spelar föreställningen på 
svenska. Barnen skrattar mer och mer och plötsligt ser jag hur de 
två pojkarna som tidigare varit i sin egen värld börjar lyfta upp 
sina huvuden, hur de börjar följa med. Ett leende börjar synas på 
deras läppar och i deras ögon och till slut så brister även de ut i 
skratt. Är det leken och fantasivärlden som vi tillsammans ska-
par som gör att de öppnar upp sig och blir närvarande med de 
andra barnen? Efter föreställningen kommer den ene av de två 
pojkarna och ställer sig alldeles intill mig. Jag tar honom i mina 
armar och håller om honom och han sitter en stund i min famn, 
kanske är det värmen och närvaron av någon annan han söker. 
Han sitter i mitt knä men efter en stund försvinner han tillbaka 
in i sin egen värld, han blir återigen onåbar. De andra pojkarna 
som tidigare inte vågat möta mig med blicken är efter föreställ-
ningen som en bisvärm kring mig och Per Lejring, som spelade 
morfar. Det är köer för att komma fram till oss för att säga hej 
och tacka, när de tagit oss i handen springer de och ställer sig sist 
i kön och kommer därefter fram till oss ännu en gång. Den här 
dagen kommer jag till djupare insikt om vilken kraft leken och 
fantasin har, vilka dörrar den kan öppna upp inom och mellan 
oss människor. Om jag inte tidigare förstått vad leken är mäktig 
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att göra med oss, så förstår jag detta med hela min kropp denna 
dag i det kurdiska barnfängelset. 

Jag har ofta funderat över vad det var som gjorde att de två 
pojkarna ”vaknade till” så att de – från att ha varit helt onåbara, 
katatoniska – plötsligt var med i föreställningen. Kan det ha varit 
så att den rollfigur jag spelade gestaltade olika känslor som de 
kunde identifiera sig med? Kände de igen sig i Ilianas rädsla för 
att vara övergiven, såg de att vi hade liknande erfarenheter? Eller 
var det kanske skratten från alla andra barn som väckte upp 
pojkarnas lust och nyfikenhet att vara med? Smittade skratten 
och glädjen som växte fram i rummet dem så att de för en stund 
kunde släppa taget om de känslor som gjorde att de stängde av 
världen? Eller var det fantasin som drog in dem i berättelsen? 
Eller var det alltihop, helheten? 

Möten genom berättelser 
För mig har teater och lek mycket gemensamt. I barnfängelset 
fick barnen vara med i hela föreställningsprocessen. De fick se 
hur vi iordningställde rummet inför föreställningen, hur vi pla-
cerade ut den enkla scenografin. Rekvisitan bestod av tre gamla 
resväskor med lite leksaker i, ett elpiano, en gitarr, en stol, en 
sopborste med långt skaft, en filt och några kuddar. Barnen såg 
att jag bytte kläder och satte upp håret i två tofsar. När föreställ-
ningen började såg de att mitt kroppsspråk förändrades från en 
vuxen kvinna till rörelser och kroppshållning som mer liknade 
ett barns rörelser. Föreställningen startade, jag berättade att jag 
hette Iliana och var sju år, att jag bodde där tillsammans med 
min morfar. Alla barn visste att jag inte var en sjuårig flicka och 
att jag inte bodde på fängelset. Vi gjorde alltså en överenskom-
melse, detta var en lek. Att scenografin var enkel, inte realistisk, 
bidrog kanske också till att bygga upp denna överenskommelse. 
Vi fantiserade tillsammans. Som jag ser det är det samma princip 
som barn använder när de leker. Ska vi leka hästar? Ska vi leka 
skola eller mamma, pappa, barn? Du är mamma, jag är pappa, 
du är barn och du är hund. Vår överenskommelse var klar, jag 
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och Per var vuxna som ville leka med dem, det kändes som om 
barnen också ville leka med oss. I början av föreställningen hade 
Iliana det tråkigt, hon hade ingenting att göra men morfar visste 
på råd. Han tog fram sopkvasten och förvandlade den till en mast 
som han satte på stolen och vips förvandlades stolen till en båt. Så 
åkte morfar och Iliana på äventyr. De träffade bland annat på 
krokodiler som försökte äta upp Iliana men morfar räddade henne 
så klart genom att slå en hammare i huvudet på krokodilen. Som 
hammare använde morfar en diskborste. Bitvis gestaltade vi med 
musik och sång, vi vävde in sångerna i berättelsen. De många 
fantasiinslagen, exempelvis i form av den imaginära båten och 
daggmasken, förstärkte överenskommelsen av lek.  

Det som var realistiskt i föreställningen var att jag i rollen 
som Iliana och Per i rollen som morfar sökte äkta närvaro i våra 
tankar, våra känslor och våra viljor. Vi gjorde detta så realistiskt 
vi kunde. Vi tog de känslor, tankar och viljor som låg bakom 
våra rollkaraktärers handlingar på ”blodigt” allvar. När jag blev 
rädd så visade jag det. Blev jag sur så visade jag det med så äkta 
känslor som för mig var möjligt.2 Morfar kände en stor kärlek till 
Iliana som Per gestaltade med omsorg och innerliga handlingar. 
Känslor, funderingar och behov som föreställningen gestaltade 
var allmänmänskliga, sådant som vi människor känner, längtar 
efter och funderar omkring. Det fanns således möjlighet för 
barnen att spegla sig i Iliana. Tillsammans gjorde vi en fantasire-
sa där barnen kunde fylla i med sina egna erfarenheter.  

Vad är det då som gör att man accepterar att det är på låtsas 
och låter sig dras med i fantasin? När jag läser en bok som jag 
sugs in i, eller ser en föreställning där jag glömmer bort tid och 
rum, är det för mig en närvaro som infinner sig. Jag blir berörd, 
min kropp, mina tankar och mina känslor är närvarande i just 

                                                                               
2 När jag på fängelset blir rörd till tårar är det utifrån stimuli i stunden. När 
jag uttrycker känslor på scenen är det sekundära stimuli, alltså inrepeterat. 
Som skådespelare vet jag var känslorna sitter i kroppen och jag har lärt mig 
metoder för att aktivera känslorna med hjälp av tankar. Skådespelaren åter-
kallar alltså tidigare verkliga upplevelser. 
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denna situation. Jag är närvarande i andra personer, känner igen 
mig, hela min kropp reagerar. Jag är som andra, andra är som 
jag. Martha Nussbaum, professor i juridik och etik vid Universi-
ty of Chicago, talar om vikten av att utveckla förmågan att leva 
sig in sig i andra människors erfarenheter. Hon benämner för-
mågan som den narrativa fantasin.3 Det är denna kunskap en 
skådespelare använder sig av för att förstå den rollkaraktär som 
ska gestaltas. Skådespelaren öppnar upp sitt inre för en annan 
individs tankar och känslor, för att göra detta till sin egen verk-
lighet, om endast för en stund. Det går att se skådespelaren som 
levande i två världar, medveten om att föreställningen inte är 
den nuvarande verkligheten samtidigt som känslorna och tan-
karna i skådespelarens kropp säger att det är den sanna verklig-
heten. Genom konsten ges vi möjlighet att blicka in i andras 
känslovärldar men denna förmåga att leva sig in i andra behöver 
tränas på samma sätt som skådespelaren behöver utbildning. 
Vad händer med individer som inte får denna erfarenhet? Nuss-
baum skriver: ”barn som berövats möjligheten att ta del av berät-
telser blir även berövade möjligheten att förstå andra människor. 
Människors inre, liksom stjärnors inre, kan inte ses med blotta 
ögat. Man måste få undra och förundras över dem”.4 När vi 
möter människor i ett inlyssnande klimat ges möjligheten att 
känna in den andre personens behov, tankar och känslor. Ut-
ifrån detta synsätt kan vänskaplighet ges en såväl politisk, social 
som andlig betydelse. 

Föreställningen på fängelset var interaktiv, barnen var stund-
tals delaktiga, till exempel genom att jag ibland frågade dem 
saker: Visst kan man sakna ibland? Jag kan till exempel sakna 
dagen som var igår, eller min bästa kompis som flyttat, eller min 
gamla nalle som kommit bort. Har ni saknat någon gång? Den 
kurdiske skådespelaren översatte och berättade för mig vad bar-
nen berättade att de saknade. Det var många som ville berätta. 

                                                                               
3 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in 
Liberal Education (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997), s. 10. 
4 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 89. 
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Många nickade och höll med när de hörde andra berätta om sin 
saknad.  

Förutom att mötas genom ord kan vi mötas med våra krop-
par. När jag berättade om min saknad visades mina känslor i 
mitt ansikte genom min mimik och genom min kroppshållning 
och mina gester. Jag kände och såg hur barnens mimik följde 
mitt ansiktes skiftningar. När jag sedan satte mig på huk framför 
de barn som berättade om sin saknad kände jag även hur mitt 
ansiktsuttryck förändrades utifrån deras. Vi ”lyssnar” inte bara 
med öronen utan också med våra ögon och våra kroppar, våra 
ansikten.  

När jag kom till fängelset vågade många barn inte se mig i 
ögonen, deras kroppar var liksom slocknade, min känsla var att 
de bar på skam. Dessa barn kom efter föreställningen leende och 
tog mig i handen, tittade mig i ögonen. Jag tror att det var igen-
kännandet i berättelsen som gjorde att det som jag benämner 
som skam försvunnit från deras axlar? Där i fängelset fick vi alla 
kontakt med varandra genom fantasins språk, vi ”stämdes” till-
sammans in i en gemensam värld. 

En parallell verklighet 
Under föreställningen satt den ena hälften av publiken tätt till-
sammans på golvet medan den andra hälften satt på stolar bak-
om. Iliana berättade att hon hade hemliga kompisar, masken 
Max, en myra som Iliana under föreställningen hittade i ett 
barns hår och som togs om hand av ett av en flicka. En grön 
groda kom hoppande över scengolvet som fångades in. Barnen 
tittade, klappade och tog hand om de olika kompisarna under 
föreställningen. Precis innan Iliana började berätta om sina låt-
sasdjur kom en minister in i rummet. Jag hade hört att han even-
tuellt skulle komma. När han kom in i rummet antog jag att det 
var en man med hög status eftersom han var åtföljd av flera 
andra män och då de omedelbart gjordes plats till honom bland 
stolarna i publiken. Då föreställningen hade inslag av interaktion 
med publiken gav det mig en möjlighet att dra in honom i leken. 
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Jag är som privatperson inte någon som tar plats i stora sällskap 
men på scenen är det annorlunda. Då är jag inte längre mig själv 
utan mina drivkrafter kommer från personen jag spelar. Rollen 
Iliana var en kavat flicka och då var jag också en kavat flicka på 
scenen. Men den frustration jag hade känt när jag kom till fäng-
elset fanns naturligtvis kvar någonstans i min kropp. Vem hade 
ansvaret för att barn sattes i fängelset, var en tanke som malde i 
mig. Jag fick plötsligt en impuls och gick med bestämda steg 
fram till ministern och bad honom resa sig eftersom han satt på 
en av mina kompisar, masken Max. Han reste sig upp och bar-
nen skrattade till av förvåning. Så grävde jag fram en imaginär 
daggmask ur stolen där han suttit, visade masken för barnen. 
Barnen klappade på den och ett av barnen tog hand om masken 
under den resterande föreställningen. Kanske var det att jag 
kände publikens stöd, kanske var det en blandning av den ilska 
jag känt innan föreställningen som gjorde att jag nu i rollen som 
den kavata flickan Iliana fick modet att tilltala ministern. Minis-
tern blev förvånad men gjorde som jag sade då jag stod kvar och 
flera gånger viftade med handen, vilket fick barnen att skratta. 
Denna situation har jag också ofta funderat över. I Sverige är det 
i sin ordning att skoja med överheten som ministern represente-
rade men kunde man göra det i Kurdistan? Jag var också lite 
anklagande i min röst och uppfodrande i mitt kroppsspråk. 
Hade han inte sett att han satte sig på min kompis masken? Han 
hade varit oaktsam!  

Michail Bachtin, den ryske litteraturvetaren, tar i boken Rabe-
lais och skrattets historia upp karnevalen under medeltiden.5 Där 
står att läsa att karnevalskulturen hade starka inslag av lek och 
var nära besläktade med teatern. Mellan de agerande och åskå-
darna fanns ingen tydlig gräns, karnevalen var ingenting man 
betraktade, man levde i den. I karnevalen fanns möjligheten att 
skapa nytt, spränga gränser och trotsa förbud. Man kunde till 

                                                                               
5 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk och 
den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen, övers. Lars Fyhr, 3 
uppl. (Gråbo: Anthropos, 2007). 
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exempel göra sig rolig över överheten, häckla de män som repre-
senterade makten. Under karnevalen levde man efter frihetsla-
gar, det var en tillfällig form att nytt liv. I det ögonblick då jag 
bad ministern att resa sig ändrades föreställningen. Ingen visste 
riktigt vad som skulle hända. Ministern kunde bli arg, protestera, 
inte vilja vara delaktig. Var skratten som uppstod i situationen 
förvåning eller befrielse över att jag vågade ifrågasätta makten? 
Det var just i den stunden inte längre makten som bestämde, det 
var ett barns som ändrade på maktförhållandena. Kunde barnen 
under denna stund få en känsla av en parallell verklighet där det 
var möjligt att ifrågasätta givna hierarkier? Kunde de skymta en 
annan verklighet där även deras egna tankar och känslor fick 
plats?  

Förberedelser för en dramalektion 
Sedan några år tillbaka arbetar jag som dramapedagog i estetiska 
lärprocesser. De seminarier jag här ska berätta om är för studen-
ter som går fjärde terminen på sin lärarutbildning. Vi ska under 
tre lektioner arbeta med ledarskap och grupputveckling genom 
drama. Jag har tänkt att vi ska göra övningar som kan användas 
som en metod för att skapa trygghet och tillit i grupper. Jag är 
alltid lite spänd inför mina lektioner, särskilt då jag aldrig träffat 
studenterna tidigare. Förmodligen är det några studenter som 
också känner oro för att ha drama. Att behöva ”klä av sig” inför 
andra, är en replik av oro jag ofta får höra vid det första mötet. 
Min planering ser ut på följande sätt. Under det första seminariet 
ska vi göra enkla lekar där alla gör samma sak, har samma status, 
där det ges utrymme för att få skatta och ha roligt. Vid det andra 
tillfället ska studenterna göra övningar där de får visa mer av sig 
själva. Vi ska bland annat göra värderingsövningar. Jag vill visa 
hur olika dramaövningar kan användas i olika faser i en grupps 
utveckling. Under det tredje undervisningstillfället kommer 
kommunikation att undersökas, ”hur vi kan samtala” med var-
andra för att lyssna in och förstå varandras perspektiv. Vidare är 
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avsikten att avsluta första lektionstillfället med en kort presenta-
tion utifrån en grupputvecklingsteori. 

Första mötet 
Ett tjugofemtal studenter plus ett litet barn har kommit, dock 
inte alla. Vid min sida finns en praktikant, Elin. Vi sätter oss i en 
ring och jag hälsar studenterna välkomna. Jag frågar om de tror 
att fler kommer att dyka upp. De vet inte eftersom gruppsam-
mansättningen har gjorts om för några veckor sedan, därför 
känner de inte varandra så väl. Jag börjar lektionen med att pre-
sentera vad vi ska göra denna gång och vid de två följande semi-
narierna. Jag skriver upp detta på tavlan. Jag noterar att det inte 
finns så mycket intresse. De tittar i sina mobiler och småpratar 
med varandra. Jag frågar om de kan varandras namn. Vissa kan 
det, andra inte. Eftersom de inte känner varandra så bra tar jag 
beslutet att själv dela in i två grupper, detta för att ingen ska 
känna sig bortvald och för att det inte ska bli avsiktliga subgrup-
per. Jag går in i det lilla dansrummet med den ena gruppen och 
Elin tar med den andra ned till stora danssalen. Jag samlar min 
grupp stående i en cirkel. Vi gör en namnlek, där alla får säga sitt 
namn, ett adjektiv som börjar på samma bokstav som deras 
förnamn och därefter göra en rörelse – till exempel Busiga Bi, 
följt av en rörelse. Jag börjar, studenten som står till vänster om 
mig härmar mig och säger därefter ett adjektiv plus sitt eget 
namn och gör en rörelse. Utifrån denna form ska övningen fort-
sätta cirkeln runt, alltså den som står sist i cirkeln kommer att få 
säga och göra allas adjektiv, namn och rörelse. Detta medför en 
viss förskräckelse. Hur ska de som står sist i cirkeln komma ihåg 
alla namn och rörelser? Jag talar om att det inte brukar bli något 
problem eftersom övningen bygger på att använda kroppen och 
flera sinnen, det hjälper oss att minnas. Alla deltagarna gör i tur 
och ordning sin gestaltning. Det går bra, alla i gruppen minns. 
Vi fortsätter med nästa övning. Vi ska nu ta ögonkontakt med 
någon i cirkeln, på en gemensam impuls ska vi niga, hoppa upp i 
luften och därefter gå mot varandra, mötas på mitten, säga hej 
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och därefter ta den andres plats i cirkeln. Har man glömt den 
andres namn kan man när man möts fråga efter det. Efter några 
vändor stoppar jag övningen och berättar att vi ska göra samma 
sak igen men när vi möts på mitten kan vi berätta om något som 
gör oss glada. När de efter övningarna delger varandra sina tan-
kar säger de bland annat att de ”blev glada, påverkades av den 
andres känsla” och ”alla får ta plats i rummet och göra sin röst 
hörd”. Så avslutar vi övningen och går in till de andra för att 
fortsätta i helgrupp. 

När jag kommer in berättar Elin att det varit ofokuserat i 
hennes grupp. Elin som ska fortsätta lektionen med en ny lek 
samlar alla studenterna. Hon förklarar övningen och så börjar vi. 
Denna övning lockar till en hel del skratt och därför vill studen-
terna att vi gör den flera gånger innan vi tar paus. Under rasten 
talar Elin och jag om att det är konstigt att de verkar ointressera-
de. Vi talar om att vi borde ta upp frågan om mobiltelefoner som 
då och då används. 

Ett hinder på vägen, en vägkorsning 
Efter rasten har jag en kort teorigenomgång om grupputveck-
ling. Vi talar om trygghet och tillit i grupper. Är det viktigt att 
lära känna varandra och i så fall varför? Hur påverkas vi av var-
andra? Vi talar om ledare och informella ledare. Vi fortsätter att 
tala om gruppdynamik och jag frågar om de har några överens-
kommelser i gruppen, till exempel vad gäller mobiltelefoner 
under lektionerna. Nu blir det plötsligt liv i gruppen. Flera börjar 
berätta om hur deras grupp fungerar. Att grupperna ofta görs 
om leder till att de inte känner varandra och detta skapar frustra-
tion. Några av kommentarerna är: Vi lär aldrig känna varandra. 
Vi hinner aldrig få någon kontinuitet eller trygghet i grupperna. 
Vi får lära oss om ett demokratiskt förhållningssätt men var finns 
demokratin i vår utbildning? Hur får man grupper att fungera? 
Ointresset som jag tidigare upplevt är som bortblåst. Rummet är 
plötsligt fyllt med frustration. Jag står och lyssnar, alla får möj-
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lighet att säga vad de vill. Jag bekräftar att jag hör vad de säger, 
att jag ser och hör att de är upprörda.  

Det är inte första gången jag står inför grupper som är arga 
och ledsna. Detta är något jag reflekterat mycket över under det 
senaste året. Å ena sidan finns metoder att omstrukturera grup-
per för att på detta sätt ge studenterna möjlighet att möta många 
olika perspektiv, en väg att skapa en interkulturell lärandemiljö. 
Å andra sidan har jag erfarenheter från grupper jag verkat i, där 
tryggheten och tilliten varit avgörande för gruppens och mitt 
arbete. När jag står där inser jag att om jag fortsätter efter min 
ursprungliga planering, att göra värderingsövningar, är det stor 
risk att studenterna inte kan tillgodogöra sig övningarna. För att 
värderingsövningar ska bli verkningsfulla behövs en känsla av 
trygghet i gruppen, eller att man själv valt att komma till semina-
riet på grund av eget intresse. Jag måste ta beslut i stunden. Min 
erfarenhet av grupputveckling är att klimatet påverkas positivt 
om man gemensamt hittar fram till normer att verka i. Studen-
terna har själva sagt att de inte diskuterat normer. Jag kommer 
därför med ett nytt förslag, att arbeta med normer under nästa 
seminarium. De får avgöra om de vill fortsätta utifrån min ur-
sprungliga planering eller ta den nya förslaget som jag lägger 
fram i stunden. Studenterna väljer den nya och vi avslutar lek-
tionen. När jag kommer hem på kvällen smyger en viss oro över 
mig när jag reflekterar över dagens arbete. Tänkte jag rätt? Kla-
rar vi av att på två gånger till få ihop gruppen så att studenterna 
kan känna att det uppnått någon skillnad? 

Min klangbotten 
Under mina 30 år som skådespelare arbetade jag naturligtvis i 
många olika gruppkonstellationer. Ibland hamnade jag i ensem-
bler där atmosfären genomsyrades av nyfikenhet och tillit. Detta 
gjorde att jag var motiverad, det var lustfyllda repetitioner. Det 
innebar inte att vi hade samma åsikter, men i gruppen fanns ett 
inlyssnande klimat där allas åsikter fick framföras. Stundtals 
medförde detta långa diskussioner, alla skulle få möjlighet att 
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pröva sina idéer. Detta klimat av allas lika värde gav oss trygghet, 
vi vågade oss ut på djupa vatten. Tillsammans seglade vi iväg på 
äventyr, lade till vid olika kuster, hamnade i storm, gick på grund, 
men genom gemensamma ansträngningar hittade vi till slut en 
hamn där alla trivdes. Vi vågade mötas, vi mötte den Andre. 

Begreppet den Andre förknippas bland andra med filosofen 
Emmanuel Lévinas. Han talar om vikten att lyssna in den Andres 
tankar, känslor, viljor och behov, att öppna upp för den Andres 
verklighet.6 Lévinas talar också om ansiktets betydelse för kom-
munikation. Han menar att ansiktet blottar vårt innersta, att 
ansiktet visar vår försvarslöshet.7 Som skådespelare har jag krop-
pen som arbetsinstrument. Genom att mötas ansikte mot an-
sikte, kropp mot kropp, kan vi ”samtala” utan ord. Ansiktets 
mimik och kroppens hållning och gester, röstens styrka och färg 
ger mig en glimt av vad den Andre känner eller vill. När jag som 
skådespelare hamnade i ensembler där hierarkier var rådande, 
där allas lika värde inte levandegjordes, påverkades ofta slutre-
sultatet då endast några personers åsikter och tankar var bärande 
i skapandet av föreställningen. Lusten och motivationen infann 
sig inte; i stället fanns ofta en rädsla att göra fel, att bli kritiserad. 
Den rädslan gjorde att utvecklingen stannade upp. Jag vågade 
inte pröva nya idéer, utan i stället upprepade jag tidigare er-
farenheter, det jag kände mig trygg med, redan behärskade. 
Under dessa år insåg jag hur betydelsefull gruppens inre liv var 
för hur föreställningen skulle utvecklas. 

Överenskommelsen 
Studenterna har kommit och vi börjar det andra seminariet med 
”kaosteater”. Elin har lagt en massa lappar på golvet. På lapparna 
står det till exempel: Du springer runt och letar efter din bort-
sprungna moster. Du är publik på en fotbollsmatch. Alla studen-
ter tar varsin lapp och på en given signal, en klapp med händer-
                                                                               
6 Inger Assarson, Utmaningar i en skola för alla. Några filosofiska trådar 
(Stockholm: Liber, 2009), s. 100. 
7 Assarson, Utmaningar i en skola för alla, s. 100. 
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na, startar alla. Ett kaos av situationer uppstår när de försöker 
interagera med varandra. Elin klappar i händerna och allt stan-
nar av, studenterna lägger tillbaka lapparna på golvet, tar en ny. 
Elin gör en ny klapp med händerna och ännu en omgång börjar. 
Vi skrattar mycket och gör flera omgångar.  

Nästa uppgift är att planera en temadag för en klass. Detta ska 
göras i arbetsgrupperna. De får femton minuter på sig. När vi 
återsamlas förväntar sig alla att de ska redovisa sina idéer men i 
stället får de processfrågor som ska fylla i individuellt. Det är 
cirka 15 processfrågor. Till exempel: Vad tänkte du när du fick 
övningen? Vad kände du? Sade du allt du ville under planering-
en? Om inte, varför gjorde du det inte det? Hur togs besluten i 
gruppen? Spelade du någon ”roll” i gruppen? Hur fungerade 
kommunikationen? Vilka beteenden påverkade i gruppen? När 
alla har svarat på frågorna individuellt återsamlas de i arbets-
grupperna. Det uppstår diskussioner i grupperna då de har upp-
fattat skeendena olika. Det blir diskussion om hur man kan på-
verka, om det är varje individs ansvar att göra sin röst hörd eller 
om det är allas ansvar att bjuda in. Några av kommentarerna är: 
Om någon är tyst så kan jag ju fråga: Har du några tankar om 
detta? I stället för att säga: Du har ingenting sagt. Jag var inte 
medveten om att jag var den som talade mest, som de andra sade 
att jag gjorde. Jag kanske gör det ofta? Jag känner mig tryggare i 
gruppen för att vi talat om detta. Studenterna skriver ned förslag 
på överenskommelser för sina grupper. Vi talar också om att 
överenskommelserna är något ”levande”, något som alltid kan 
omförhandlas. Vi avslutar med en reflektionsrunda där grup-
perna delger varandra sina överenskommelser. Alla är eniga om 
att hur en grupp tar beslut påverkar gruppens fortsatta arbete. 
Seminariet avslutas med en ny lek. 

Att våga sig ut på djupt vatten 
Den sista lektionen börjar vi med en lek för komma i stämning. 
Så går vi vidare med värderingsövningar. Vi startar med ”Alla 
som”, en övning där alla sitter på stolar i en cirkel med ansiktena 



 
 

M O D E T  A T T  M Ö T A S  

 283

in mot mitten. Elin som ska leda övningen står i mitten av cir-
keln. Elin och jag har listat olika önskningar och påståenden som 
vi ska använda. Vi berättar att allt är frivilligt. Man svarar på en 
uppmaning eller ett påstående genom att byta plats med någon 
annan som också reser sig. Vill man inte svara eller kan man inte 
svara, sitter man kvar. Det är vad man tänker just nu som gäller, 
ändrar man sig får man göra detta. Det finns inget rätt eller fel. 
Vi börjar med uppmaningar så som: Alla som har skostorlek 37 
byter plats. Alla som spelar något instrument byter plats med 
varandra. Efter en stund övergår vi till påståenden och då byter 
man plats om man håller med. Några exempel: Det är viktigt att 
sträva efter en bättre värld. Det är viktigt att samarbeta med sina 
kolleger. Elin står i mitten och efter varje påstående frågar hon 
några studenter varför de bytte plats eller varför de inte bytte 
plats. Hon är mycket inbjudande, nyfiken och tackar alla för 
deras tankar när de svarar. Vissa svarar, andra vet inte, det är 
helt i sin ordning. Elin fortsätter med påståenden som: Barn kan 
vara elaka. Det är viktigt med betyg. Det är viktigt att vara en 
rättvis lärare. Fler och fler av studenterna kommer in i diskus-
sionerna. Ordet rättvisa diskuteras. Olika tolkningar kommer 
fram. Men det finns fortfarande en osäkerhet i rummet. Några 
visar med sina kroppar att de inte vill delta, sitter långt bak på 
stolen men benen i kors halvt bortvända. Studenterna har under 
första seminariet berättat att alla inte deltar i samtalen. De sade 
att de inte kände tillräcklig trygghet i gruppen för att få modet 
att uttrycka sina tankar. Elin fortsätter, hon är mycket omsorgs-
full i sitt bemötande men ett par studenter tittar på mig och jag 
tolkar det som om de undrar när det ska sluta. Jag blir osäker om 
det finns energi för att fortsätta, känner Elin av att gruppen är 
trött? Jag gör tecken åt Elin att hon ska avsluta övningen men jag 
vet inte om hon uppfattar mitt meddelande för hon fortsätter. 
Jag funderar på om jag ska gå in och bryta. Plötsligt känner jag 
att något händer, jag ser hur energin stiger, studenterna har 
flyttat sig framåt på sina stolar, fötterna är framåtvridna, beredda 
att delta. Elin kommer med ett par nya påståenden och plötsligt 
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har alla i gruppen deltagit, bidragit med sina tankar. Det har gått 
åt mycket energi. Men det finns en stark glädje hos studenterna 
som både jag och Elin känner av. Vi avslutar övningen och tar en 
rast. Under rasten frågade jag Elin om hon såg att jag signalerade 
att hon skulle avsluta övningen. Ja, säger Elin, jag såg det men jag 
såg i studenternas ögon att de hade förtroende för mig, det gjor-
de att jag vågade fortsätta. 

Efter rasten fortsätter vi med fyrahörnsövningar, en värde-
ringsövning där man får välja hörn utifrån vad man, just nu, 
tänker om en situation. Återigen talar vi om att det är tillåtet att 
byta plats om man ändra sig. Jag ger gruppen fyra påstående och 
de får välja ett alternativ. Jag pekar ut hörnen för de olika alter-
nativen och studenterna går till hörnet efter att de gjort sitt val. 
De får gemensamt i respektive grupp samtala om problematiken 
och varför de gjorde valet. Varje grupp berätta i tur och ordning 
för de övriga grupperna om sina reflektioner. Därefter får varje 
grupp gemensamt bestämma en situation som innehåller deras 
problematik och med hjälp av sina kroppar skapa ”en skulptur” 
av situationen. En grupp i taget visar sin skulptur för de övriga. 
De andra tittar på skulpturen och berätta vad de ser. Vilken 
situation är det som gestaltas? Vilka är personerna och hur är 
deras relationer? Vad kan vi läsa av i kroppsspråk, blickar och 
hur individerna är placerade i förhållande till varandra? Finns 
det olika status hos gestalterna, hur syns det i så fall i kropps-
språket? Den personen är nog lärare och de andra är barn. Lära-
ren ber dem om något, säger en student. Det tycker inte jag, jag 
tycker läraren ser arg ut, hon knyter ju handen, säger en annan. 
Studenterna går runt skulpturen och ser att de tolkar situationen 
olika utifrån var i rummet de står. Olika perspektiv träder fram. 
Studenterna kommer med förslag hur situationen kan förändras 
och jag frågar om de vill visa hur de menar genom att ändra i 
skulpturen. Några går in och ändrar i uttrycken genom att ändra 
till exempel gester och riktning på de individer som gestaltar 
situationen. Ibland blir det bra, några gånger ändrar de sig och 
gör nya försök. Alla deltar och stämningen är trygg och mycket 
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skratt finns i rummet. Så sätter vi oss i ring och reflekterar över 
dessa tre gånger som vi träffats. Vad tar de med sig från dessa 
tillfällen är min fråga. De har haft kul, skrattat mycket, lärt känna 
varandra på ett nytt sätt. Det är inte farligt att ha olika åsikter, 
intressant med olika perspektiv. Det är viktigt att kommunicera. 
Kul med drama, ett annat sätt att lära sig. Flera av studenterna 
tackar Elin för att hon stod kvar i värderingsövningen ända till 
alla hade svarat. 

Var slutar mitt ”jag” i en grupp, var slutar ditt ”jag” i 
samma grupp? 
Jag har beskrivit en teaterföreställning och tre dramalektioner 
där jag vill undersöka om trygghet, tillit och glädje kan påverka 
oss människor så att vänskapliga relationer kan växa fram. I båda 
fallen framstår stunderna då vi skrattade tillsammans som ögon-
blick där ”dörrar öppnades upp” för att trygghet och tillit skulle 
utvecklas. Under föreställningen satt barnen stilla och följde 
berättelsen, skrattet föddes i deras kroppar. På lektionerna var 
studenterna delaktiga i skapandet av situationerna som fick dem 
att börja skratta. Skrattet föddes genom deras kroppar, i deras 
gemensamma gestaltning. På fängelset kunde jag se på barnen 
hur deras kroppsspråk ändrades under det att vi kunde följa med 
varandra i de olika känslor och situationer som skapades. Vi var 
alla människor med behov, känslor och tankar, detta förenade 
oss. Skratten gav oss under dramalektionerna mod att våga visa 
oss själva, uttrycka våra tankar och känslor. På fängelset blev 
kanske de två små pojkarna delaktiga genom de gemensamma 
skratten och insikten att andra delade deras känsloupplevelser, vi 
tillhörde alla världen. När Elin inte värderade de tankar som 
studenterna delgav varandra under dramaövningen utan tackade 
alla för deras vilja att bidrag, skapades trygghet och tillit. En 
förståelse för att olika perspektiv gav utvecklingsmöjligheter 
uppstod. Under denna lektion skapades bättre förutsättningar 
för vänskapliga relationer.  
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En fråga som återkommer till mig är: var slutar mitt jag i en 
grupp och var slutar ditt jag i samma grupp? Inom fenomenolo-
gin, den filosofiska inriktning som Edmund Husserl grundade, 
finns tankar om att vi påverkas av andra människors närvaro, vi 
påverkas av olika miljöer och materiella ting i vår närhet.8 Mötet 
mellan människor är sinnligt, vi använder våra sinnen för att få 
information, för att orientera oss i världen. Detta kan ske på 
både ett omedvetet och ett medvetet plan. Under repetitionsar-
betet används de olika sinnena mycket medvetet, om inte detta 
sker kan inget riktigt möte med den Andre äga rum. Det blir då 
monologer som skådespelarna framför, bredvid varandra. Skåde-
spelaren kommunicerar medvetet med röst, kropp, gester och 
mimik. Jag tror att denna medvetna kommunikation genom 
kroppen och rösten kan användas i alla möten.  

Vänskap 
Jag frågar ibland studenter och deltagare i de grupper jag leder 
vad de har för grundläggande behov och svaren jag får är ofta: 
behov att få mat, att bo och sova någonstans, att få kärlek och att 
ha vänner, att känna trygghet och förståelse i grupper, att det är 
rättvist och respektfullt, att få känna glädje och att få vara delak-
tig. Några av behoven är förknippade med materiell trygghet, 
andra är förknippande med trygghet i relationer. Historikern 
Eva Österberg ser vänskap som väsentligt och av lika stort vikt 
för oss människor som kärlek, sorg, födelse och död.9 Kanske 
avslöjas vår uppfattning om det goda livet till en viss del när vi 
talar om vänskap då det ofta innehåller tankar om det goda sam-
talet och den goda samvaron.  

Våra identiteter och jag-upplevelser är intimt förknippade med 
hur vi orienterar oss i ett moraliskt rum. En individs identitet 

                                                                               
8 Åsa Alftberg, Vad är det att åldras. En etnologisk studie av åldrande, kropp 
och materialitet (Lund: Lunds universitet, 2012), s. 37-40. 
9 Eva Österberg, ”Vänskap – hot eller skydd i medeltidens samhälle? En 
existentiell och etisk historia”, Historisk tidskrift 2003:4, s. 556.  
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skapas i sin tur i relation till andra. Människan blir människa 
inte endast genom sina tankar och normer utan tillsammans 
med andra människor, i etisk praktik och daglig samvaro.10  

Österberg menar att vänskap rör sig inom ett etiskt och existen-
tiellt rum där frågor om vår identitet, vårt ansvar, hur vi tilltalar 
den Andre, intimt hänger samman. Ett etiskt rum för vänskap 
kan skapas när respekten för allas olikhet finns. Maria Småberg 
skriver i ”Interkulturell vänskap som diskurs”, att Aristoteles 
redan under antiken diskuterade vänskap (philia) i den Nikoma-
chiska etiken.11 Aristoteles sade att en vän är ”ett annat jag”, inte 
en kopia av oss själva.12 Småberg skriver att Aristoteles såg män-
niskan som en social och aktiv varelse och Österberg påpekar att 
Aristoteles såg ömsesidighet, tillgivenhet och välvilja som grun-
den för att vänskapliga relationer skulle uppstå. Genom handling 
utifrån dessa kriterier kunde människan nå det högsta, det goda i 
samhället.13  

Kan man utifrån detta perspektiv se vänskap som en väg till 
ett demokratiskt lärande? Hur kan man i så fall skapa förutsätt-
ningar för vänskaplighet inom ramen för vårt utbildningssys-
tem? För att det ska bli möjligt att skapa vänskapliga relationer 
behövs tid och återkommande möten för att tryggheten och 
tilliten ska infinna sig. Det i finns inga patentlösningar, varje 
situation kräver sin lösning. Tomas Tranströmer uttrycker detta 
väldigt vackert när han skriver, ”varje situation ropar på sitt eget 
språk”. Demokratin blir ett mål att arbeta mot, något som stän-
digt måste erövras. Det är svårt och ibland blir det fel. Under ett 
föredrag för lärare i Stockholm i december 2012 frågade Anne 
Bamford, professor vid University of Arts i London, hur många 
av de närvarande lärarna som under senaste veckan gjort något 
som inte gått så bra i klassrummet. Det var några få som räckte 
upp handen. Alla ni andra som inte vågat göra fel, ni måste prö-
                                                                               
10 Österberg, ”Vänskap – hot eller skydd i medeltidens samhälle?”, s. 556. 
11 Småberg, ”Interkulturell vänskap som diskurs”, s. 183. 
12 Småberg, ”Interkulturell vänskap som diskurs”, s. 190. 
13 Österberg, ”Vänskap – hot eller skydd i medeltidens samhälle?”, s. 558. 
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va, sade Bamford, annars föds inte något nytt och era elever 
behöver lära sig att det är okey att göra fel.  

I fängelse är friheten mycket beskuren. Andra bestämmer vad 
som ska och får göras. Barnen i fängelset kunde inte förvänta sig 
något medbestämmande. Studenterna var frustrerade över att de 
inte kunde påverka strukturerna på utbildningen. Den andra 
lektionen bad jag dem ta fram gemensamma normer för sitt 
kommande samarbete. Min erfarenhet från grupper är att vi 
behöver strukturer, det underlättar vårt liv men vi måste själva få 
vara med och utforma dessa strukturer. Annars behövs transpa-
rens, så att vi förstår varför strukturer finns. Strukturer och 
normer behöver hela tiden få vara levande, diskuteras och för-
ändras när behoven förändras. Då blir demokratin levande, som 
ett interkulturellt förhållningssätt. 

Ett interkulturellt förhållningssätt 
Idag efterfrågar arbetsmarknaden människor som är flexibla och 
kreativa. Inom lärarutbildningen poängteras vikten av lärare 
som bejakar olikheter, inser vikten av olika perspektiv och olika 
kulturer. Frågan som jag här har tagit upp är hur man lär sig 
detta, hur det låter sig göras på bästa sätt. Att tillägna sig olika 
perspektiv är en kontinuerlig process där vi får titta på världen 
genom andras glasögon. Jag tror att trygghet, tillit, glädje och 
vänskapliga relationer är mycket betydelsefulla för att ett sådant 
klimat ska infinna sig. En kultur där vi kan mötas på dessa vill-
kor skapar lust och motivation. Efter varje möte kan vi reflektera 
kring vad som hjälpte oss och vad som hindrade oss från att 
komma närmare vårt mål. Att få feedback av varandra ger också 
självkännedom. I ett tryggt och vänskapligt klimat blir det lättare 
för personer som är blyga, som inte är vana att uttala sig i grupp, 
att göra sin röst hörd. Alla de som bär på erfarenhet av att inte få 
vara med, de med svag självkänsla och lite självförtroende, kan 
när tillit finns få mod att våga uttrycka sina tankar. När vi kän-
ner varandra blir det lättare att ge och få feedback som kan ge 
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oss större självkännedom och det är trots allt där vi måste börja, 
hos oss själva.  
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