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Drama och teater som 
estetiska lärprocesser 

Jeanette Roos 
 

Lotta står inför en grupp barn. Det är lektion i svenska 
och eleverna sitter i sina bänkar framför henne. Lotta 
rör sig ryckigt framför barnen. Hon pekar och knackar 
med en penna på en whitebord. Hon försöker få upp-
märksamhet men misslyckas. Hon skriver några ord. 
Barnen tycks ointresserade och viskar till varandra, 
ingen tittar på läraren. Lotta läser ett exempel ur en 
bok och frågar: ”Är det någon som känner igen det 
här?” Ingen svarar. Några elever bråkar om en penna. 
Några andra verkar ha somnat. Två flickor tittar fnitt-
rande på en mobiltelefon. Plötsligt drämmer Lotta bo-
ken i katedern, stirrar på barnen och skriker: ”Varför 
svarar ni inte!” Barnen stelnar och tystnar. ”Varför 
svarar ni inte!” skriker Lotta igen. Barnen tittar ner i 
sina bänkar. Det är alldeles tyst.  

Det här är en scen som några lärarstudenter framför under en 
lektion när jag undervisar vid Södertörns högskola i en delkurs 
som syftar till att belysa hur undervisning och inlärning kan gå 
till. Studenterna har valt att gestalta en situation som inte funge-
rar. Vi arbetar med estetiska lärprocesser vilket innebär att stu-
denternas kreativa arbete inriktas mot något som kan läras. Kun-
skap ska erövras.  
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Madeleine Hjort framhåller i Konstens betydelse att hon ”äg-
nar en hel bok åt att argumentera för och reflektera över att 
konst är kunskap i lika hög grad som matematik, svenska och 
engelska är kunskap.”1 Hon betonar att konst är en kunskap som 
andra ämnen och synliggör på så sätt en aspekt av konsten som 
lätt kan förbli osynlig. Redan Aristoteles presenterade en vidgad 
kunskapssyn med tre olika kunskapsformer som alla är betydel-
sefulla: episteme, techne och fronesis.2 I arbete med estetiska lär-
processer blir det extra viktigt med en breddad syn på vad kun-
skap är och vad den kan användas till. I förordet till Hjorts bok 
skriver pedagogikprofessor Mikael Alexandersson om fiktion 
som källa till både kunskap och inspiration: 

Den som läst berättelser, hört sagor, lyssnat till musik, reflekte-
rat över illustrationer och konst eller sett teater och dans har 
upplevelser, personliga intryck och material att referera till, har 
ett varierat stoff att tänka kring och utifrån. (…) Vårt behov av 
fiktiva berättelser tycks vara grundläggande för människan. Vi 
har behov av att organisera våra upplevelser, av att göra det kaos 
verklighetens alla inryck ofta består av meningsfulla.3 

Att skapa mening och förståelse för skilda ämnen med hjälp av 
fiktion kännetecknar estetiskt arbete. När jag undersökt och 
försökt belysa begreppet estetiska lärprocesser har jag funnit tre 
sfärer där arbete med teater och drama är etablerat. Första sfären 
handlar om upplevelsen av drama och teaterövningar, den andra 
om konstnärligt utövande medan den tredje sfären rör mottaga-
rens, åskådarens eller läsarens möte med ett konstnärligt verk. 
Sfärerna har olika tyngdpunkt samtidigt som de överlappar var-
andra. Förhoppningsvis kan uppdelningen hjälpa till att syn-
liggöra några av de användningsområden som finns och några 
varierande sätt att arbeta på.  

                                                                               
1 Madeleine Hjort, Konstens betydelse (Stockholm: Carlssons, 2011), s. 71. 
2 Se Anders Burmans inledande artikel i denna antologi, ”Det estetiska, 
kunskapen och lärprocesserna”. 
3 Förord av Mikael Alexandersson i Hjort, Konstens betydelse, s. 9. 
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Första sfären: upplevelsen  
I det inledande exemplet med lektionen i svenska beskriver någ-
ra studenter genom gestaltning en undervisningssituation som 
inte fungerar. När de visat upp sin scen kan vi börja bearbeta det 
vi sett. Studenterna får tolka situationen och reflektera över vad 
som händer. Reflektionen sker i samtalsform och genom att jag 
ställer frågor. Exempelvis: Hur känner sig barnen i situationen vi 
just sett? Hur känner sig läraren? Vad gjorde att läraren kunde 
bli så arg? Hur mycket svenska tror ni dessa elever lär sig? Kan ni 
förstå läraren? Kan ni förstå eleverna? Om ni skulle komma med 
några råd till läraren, vad skulle det vara? Om ni skulle komma 
med några råd till eleverna, vad skulle det vara? Utifrån frågorna 
fortsätter samtalet kring det studenterna sett och tack vare sva-
ren kommer deras tankar, känslor, reaktioner, konkreta tips och 
frågeställningar fram och kan ventileras i gruppen. Genom att 
tolka och diskutera det som de ser växer kunskap om hur olika 
faktorer påverkar undervisningssituationen fram. Studenterna 
kan på så sätt få insikt i hur de själva vill vara som lärare.  

Det jag beskriver är ett sätt att arbeta med estetiska lärproces-
ser som går ut på att göra övningar, gestaltningar och improvisa-
tioner för att öka lärandet både individuellt och i grupp. Det 
finns ingen publik utom den egna klassen eller kurskamrater och 
fokus ligger på studenternas eller elevernas egna upplevelser, 
reflektioner och den erfarenhet som växer fram. Inom den här 
första sfären är syftet att studenterna eller eleverna ska få den 
erfarenhet som övningarna ger och att ge kunskapsinhämtning-
en en skapande och reflekterande förankring. Det som Mia Ma-
rie F. Sternudd, universitetslektor i pedagogiskt drama, belyser i 
sin doktorsavhandling ingår i denna sfär och kan i dramapeda-
gogiska sammanhang i sin tur delas upp i de fyra perspektiv hon 
utgår från: ett konstpedagogiskt, ett personlighetsutvecklande, 
ett kritiskt frigörande och ett holistiskt lärande perspektiv. De 
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olika perspektiven kan påvisa mångfalden av användningsområ-
den inom sfären.4  

Arbete med drama och teater inom olika former av utbild-
ning är kanske det som i första hand förknippas med estetiska 
lärprocesser. Det betyder att elever och studenter lär sig vanliga 
skolämnen som svenska, matematik, historia, samhällskunskap, 
språksocialisation, didaktik, ja egentligen vilket ämne som helst, 
genom att använda teater och drama. Inom ämnet samhällskun-
skap kan läraren till exempel be elever eller studenter gestalta en 
händelse som de läser om. För att eleverna eller studenterna ska 
kunna utföra gestaltningen krävs att de inhämtar fakta om situa-
tionen, undersöker vad som orsakat den och vad händelserna 
leder till. Genom att visa upp en scen får de en gemensam upple-
velse som de kan undersöka. När studenterna eller eleverna 
fysiskt förkroppsligar kunskap som de har införlivat lösgörs 
möjligheter att knyta lärdomar de upplevt i gestaltningen både 
till det personliga och till det samhälleliga planet. Det som stär-
ker lärandet är att eleverna eller studenterna får en känslomässig, 
fysisk, kroppslig och sinnlig upplevelse av kunskapsområdet som 
behandlas. De kan på detta sätt få en personlig upplevelse att 
reflektera över och kan sätta in sina erfarenheter i ett socialt 
sammanhang. Den estetiska lärprocessen ger för många en möj-
lighet till förståelse av sig själva, sin omvärld och fördjupade 
kunskaper i det ämne som berörs.  

Andra sfären: konstnärligt utövande  
Nästa sfär utgörs av arbetet med att sätta upp en teaterpjäs. I ett 
sådant sammanhang består den estetiska lärprocessen av mötet 
med en text där en viktig beståndsdel är att undersöka ordens 
betydelser och hur de kan uttryckas. Repliken ”Jag älskar dig” 
kan till exempel sägas så att vi tror på den men sättet den sägs på 
kan också få oss att tro att den betyder motsatsen. Trots att det är 
                                                                               
4 Mia Marie F. Sternudd, Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra 
dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2000). 
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samma ord som används blir betydelsen olika beroende på vil-
ken undertext, det outsagda, vi vill lyfta fram. Under repetitions-
arbetet av en teaterföreställning växer sätten att gestalta berättel-
sen fram. I sfären konstnärligt utövande är målet att skapa en 
konstnärlig produkt, en teaterföreställning, och den primära 
kunskapen består av att skådespelarna lär sig uttrycka det de vill 
konstnärligt. Fokus ligger på att berätta en berättelse på ett sätt 
som gör att den når fram till mottagarna, publiken, med en tyd-
lighet som samtidigt är öppen för tolkningar. När vi sätter upp 
en pjäs i professionella sammanhang kan vi säga att skådespelare 
och regissör genomgår estetiska lärprocesser. Men de lärproces-
ser som den här texten vill ta upp handlar inte om det som pro-
fessionella skådespelare och regissörer går igenom, utan om det 
lärande som kan uppstå när teater används som verktyg för att 
skapa en kreativ inlärningssituation på en skola eller ett universi-
tet. Skådespelarna i dessa sammanhang är elever eller studenter 
som utvecklar sitt eget uttryckssätt konstnärligt genom att delta i 
en teateruppsättning. Genom att medverka i uppsättningen av 
en pjäs får elever eller studenter under förberedelsearbetet, repe-
titionsarbetet och föreställning en personlig upplevelse av en 
konstnärlig arbetsprocess. När vi sätter upp en pjäs eller under-
visar i teater står det konstnärliga utövandet och erfarenheten av 
en skapande process i fokus och målet är att skapa en konstnärlig 
produkt. Men i sammanhang utanför den professionella teatern, 
på skola eller högskola, är processen lika viktig som den färdiga 
föreställningen.  

Den process som startar när en teaterpjäs sätts upp skulle 
kunna beskrivas som ett utvecklingsförlopp. Regissören eller 
läraren och teatergruppen, till exempel en skolklass, börjar med 
att besluta vilken pjäs som ska spelas, samtidigt undersöker de 
också varför de vill berätta just den här historien för publiken 
just nu, med andra ord hur den relaterar till oss idag. Efter det 
behöver alla som är med i teaterprojektet faktakunskap om tiden 
när pjäsen utspelas, om hur människorna såg ut, om hur miljön 
såg ut, om hur samhället såg ut etcetera. Den faktakunskap som 
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behöver införlivas under en uppsättning av till exempel det anti-
ka dramat Backanterna rör kunskap om antiken som tidsperiod, 
om tidens politiska miljö och kännedom om dramatikern Euri-
pides.  

Därefter är det dags för skådespelarna att fördjupa sig i texten 
och undersöka vad den betyder intellektuellt och kroppsligt. 
Under repetitionsperioden blir skådespelarna medvetna och lär 
sig vad de uttrycker med sin kropp, röst och rörelse i rummet så 
att de berättar just den berättelse som de och regissören vill be-
rätta. Frågor som skådespelarna undersöker under repetitioner-
na kan vara: Vad betyder det när jag säger så här till dig? Varför 
gör min rollfigur så här? Hur känns det? Och några av de frågor 
som rollkaraktärerna måste undersöka är: Vem är jag? Var är 
jag? Vad gör jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? I 
varje scen undersöks också vilka viljor som driver en karaktär till 
de handlingar hen gör. Aktiviteten under repetitionerna är ett 
hantverk med tydliga strukturer. Skådespelarna både har och 
utvecklar en teknik för att kunna göra gestaltningen. Det som 
används och behövs är praktisk framställningskunskap. Repeti-
tionsarbetet och gestaltandet av en rollkaraktär innebär för stu-
denten eller eleven ett möte med sig själv och med de andra i 
ensemblen och deras gestalter. Det som växer fram under ge-
staltningsarbetet är en mångsidig kunskap. Genom att man för-
djupar sig i sin rollkaraktär och dess möte med andra kan det 
utvecklas en människokännedom som innebär medvetenhet om 
vad som styr och påverkar rollpersonerna till att agera just så 
som de gör. På så sätt kan man säga att skådespelaren, eleven 
eller studenten utvecklar en praktisk klokhet, fronesis, som är 
möjlig att fortsätta utveckla och fördjupa varje gång de genom-
går en liknande arbetsprocess.  

I Cultivating Humanity presenterar filosofen Martha C. 
Nussbaum begreppet the narrative imagination som jag översät-
ter till ”den berättande fantasin”. Hon beskriver hur svårt det 
kan vara att förstå en annan människas insida, önskningar, tan-
kar och om hur många sätt det finns att se på världen. Samtidigt 
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menar hon att det är nödvändigt att vi klarar av just detta för att 
vi ska kunna leva så samspelt och humant som möjligt i den 
gemenskap ett samhälle utgör. Hon anser att vi kan ta hjälp av 
dramatik och litteratur för att samtala om och få syn på hur vår 
omvärld är uppbyggd. Med berättelsens hjälp kan vi även få syn 
på och undersöka vad handlingar kan få för konsekvenser.5 I 
arbetet med en teaterföreställning är det möjligt att reflektera 
över hur vår värld är uppbyggd och att undersöka rollkaraktä-
rernas tankar, känslor och drivkrafter utgör lärprocessen.  

Den estetiska lärprocessen består i denna sfär av erfarenheten 
av en konstnärlig process och är en lärdom som finns kvar även 
när teaterprocessen är avslutad. Den kunskap eleven eller stu-
denten kan få genom att utveckla det konstnärliga utövandet är 
upplevelsen av ett processinriktat, kreativt förhållningssätt som 
inte går att erfara på annat sätt än genom att själv vara involve-
rad. Eleven eller studenten får en upplevelse av att vara en ska-
pande människa som är del av en flexibel, kreativ tydligt struktu-
rerad process som utvecklas under förloppets gång mot målet, 
föreställningen. Elever eller studenter som ingår i ett uppsätt-
ningsarbete lär sig på detta sätt en arbetsmetod som är möjlig att 
ta med sig in i andra sammanhang, till exempel i undervisning 
eller i egen inlärning. Då erfarenheter från ett uppsättningsarbete 
bearbetas och görs om till en metod för lärande menar jag att 
den kan användas i de flesta inlärnings- och undervisningssitua-
tioner.  

Tredje sfären: möte med ett konstnärligt verk  

Teater ska vara underhållande och häpnadsväckande, samt ver-
ka för ett moraliskt uppvaknande och ställningstagande som le-
der till en etisk diskussion. (Bertolt Brecht) 

                                                                               
5 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education (Cambridge, MA. & London: Harvard University Press, 
1997), s. 85. 
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Så skriver Brecht och det leder över till denna tredje sfär, en sfär 
där den estetiska lärprocessen utvecklas när mottagare, publik 
eller läsare, möter konstnärliga verk på ett kreativt och fördju-
pande undersökande sätt. Den kan handla om publik som ser en 
teaterföreställning, konstutställning, dansföreställning, film, går 
på konsert eller en läsare som läser en skönlitterär text, men här 
koncentrerar jag mig på mötet med teater och skönlitteratur. Det 
sätt att arbeta med estetiska lärprocesser jag vill lyfta fram har 
två komponenter, en berättelse i form av en teaterföreställning 
eller en roman och en workshop med plats för fördjupande ana-
lys av berättelsen, som görs med hjälp av interaktiva samtal och 
gestaltning, det vill säga teater som språk. Teaterföreställningen 
eller den skönlitterära texten är utgångspunkt för det fördjupan-
de undersökande samtal som tar form i workshopen. I worksho-
pen, som kan genomföras inför eller efter teaterbesöket eller 
läsningen, får studenterna eller eleverna med hjälp av teater som 
språk, drama och teaterövningar reflektera över och bearbeta det 
de upplevt i föreställningen eller läsningen. Målet med worksho-
pen är att studenter eller elever i interaktiva samtal ska få analy-
sera och undersöka vad berättelsen handlar om och bli mer 
medvetna om vad de sett, känt, tänkt och upplevt. Under ett 
andra steg i workshopen får deltagarna koppla det de har sett till 
sin egen verklighet och använda berättelsen som spegelbild för 
sitt eget liv och det samhälle de lever i.  

Berättelsen 
Den berättelse som jag i det följande utgår ifrån och som under-
söks i workshopen är teaterpjäsen Andorra av Max Frisch.6 An-
dorra är en pjäs om kärlek, motsättningar, fördomar och för-
väntningar med utgångspunkt i ”vi” och ”de andra”. Den tar upp 
förföljelsen av människor under och efter andra världskriget 
men också till de krig som utspelas idag och belyser på sitt sätt 

                                                                               
6 Max Frisch, Andorra, bearbetning Marie Persson & Thomas Müller (Falun: 
Dalateatern, 1993). 
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mekanismer som startar motsättningar. Pjäsen Andorra visar 
hur vanliga människor kan förvandlas till intoleranta rasister. 
Den visar även hur människor genom omvärldens påtryckningar 
förändras och till slut accepterar förutfattade meningar om en 
person som sägs vara annorlunda. Pjäsen kan även leda vidare 
till teman som mobbning och utfrysning.  

Handlingen utspelas i en stad kallad Andorra. Där bor Andri 
med sina adoptivföräldrar som hämtat honom från ”de andra” 
när han var liten. Andri och hans styvsyster, Barblin, är förälska-
de och vill gifta sig. Under pjäsens gång visar det sig att det finns 
mycket i det förflutna som ungdomarna inte vet något om. Till 
slut kommer det fram att Andri och Barblin har samma pappa 
vilket innebär att Andri inte är från ”den andra sidan”, men han 
är redan dömd som avvikande. Pjäsen slutar med att Andri dö-
das och att Barblin blir galen, och den som driver handlingsför-
loppet mot det våldsamma slutet är Soldaten. Genom pjäsen 
löper vittnesmål och yttranden som egentligen uttalas efter att 
Andri blivit mördad. Följande tankegångar framhålls av karaktä-
rerna Någon och Doktorn.  

– Jag medger, att det inte på något sätt är bevisat, vem som den 
gången kastade stenen (…) (Vad) den unge mannen beträffar, 
så minns jag naturligtvis honom. Han gick ofta till jukeboxen 
för att spela skivor för sina drickspengar, och när de hämtade 
honom, gjorde det mig ont om honom. Vad soldaterna gjorde 
med honom, när de hämtade honom vet jag inte, vi hörde bara, 
när han skrek… Någon gång får man lov att glömma, tycker 
jag.7  
– Jag kan bara säga, att det inte är min skuld, bortsett förstås 
från att hans beteende (något som man tyvärr inte kan förtiga) 
mer och mer (låt oss säga det rent ut) fick något judiskt över sig, 
även om den unga mannen må hända var andorranare som vi 
andra. (…) En tragisk historia, inget tvivel om det. Jag är inte 
skuld till att det gick därhän. Jag tror mig tala å allas vägnar, när 

                                                                               
7 Frisch, Andorra, s. 124. 
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jag nu, för att avsluta mitt anförande, än en gång upprepar, att 
vi endast kan beklaga händelsernas utveckling – den gången.8  

Innebörden och temat i dessa repliker genomsyrar pjäsen, men 
den scen som jag tar upp som exempel i workshopen inleder 
föreställningen och har ett tema som intresserar många ungdo-
mar: kärlek. Scenen börjar med att Barblin står och kalkar en 
vägg när Soldaten kommer fram och ställer sig och tittar på hen-
nes ben. Hon blir irriterad över att han stirrar och säger åt ho-
nom att sluta. Vilket han inte gör. 

Workshopen 
På golvet i en skolsal står tre elever, Anna, Per och 
Oskar, i årskurs ett på gymnasiet uppställda i en staty-
bild. De står alldeles stilla som om de föreställde ett fo-
tografi från föreställningen. Eleverna gestaltar Barblin, 
Andri och Soldaten. Barblin står uppe på en pall och 
försöker kalka en vägg men Soldaten är närgången och 
lyfter på hennes kjol. Han tittar brett leende på hennes 
ben. Barblin har uppspärrade ögon och ser ut att för-
söka få bort hans hand. Andri står en bit bort från de 
andra och tittar ilsket på vad de gör.  

De här eleverna gestaltar en scen som de tidigare sett och minns 
från teaterföreställningen Andorra och utforskar teater som 
språk. De har fått välja ut scener de tycker är intressanta och på 
så sätt har det bildats elevgrupper som fördjupar sig i olika hän-
delser i föreställningen. I grupperna bygger eleverna en statybild 
av det som de tycker är centralt. Det innebär att eleverna gestal-
tar den situation ur föreställningen som de valt genom att ställa 
upp sig som rollkaraktärerna i en fryst position, på det sätt som 
de kommer ihåg från föreställningen. Statybilderna visas upp för 
hela klassen och ger en bild av den händelse de valt. Genom att 

                                                                               
8 Frisch, Andorra, s. 143. 
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titta på statybilden och reflektera över den situation som Barblin, 
Soldaten och Andri befinner sig i kan den bearbetas och tolkas.  

För att få igång ett samtal ställer jag till exempel följande frå-
gor till eleverna: Hur känner sig Barblin när Soldaten lyfter på 
hennes kjol? Varför lyfter han på kjolen? Vad tycker Andri? 
Varför gör han ingenting? Eleverna som tittar kommer med 
många varierande svar. På detta sätt kan de fördjupa och bearbe-
ta sin upplevelse av föreställningen. Det som är otydligt eller 
tvetydigt diskuteras. Efter ett tag frågar jag eleverna: Hur kom-
mer det sig att ni vet allt detta? Martin som sitter i publiken 
svarar skrattande att han förstår varför Soldaten tittar på Barb-
lins ben. Han tycker också om att titta på flickors ben. Till slut 
lösgör sig Anna från statybilden och berättar hur det kändes för 
henne, när hon gestaltade Barblin och soldaten kommenterade 
hennes ben och tittade på det sätt han gjorde. Hon kände sig 
utlämnad och hjälplös. En förklaring till att det ofta går så lätt för 
eleverna att analysera och tolka statybilderna kan vara att vi 
människor alltid tolkar och läser av de situationer vi ser eller 
befinner oss i, medvetet eller omedvetet. Vi läser av både kropps-
språk och undertext hos dem vi möter. Det sker automatiskt i 
vår vardag och den förmågan använder vi i workshopen när vi 
stannar upp för att titta på, tolka och reflektera över en stiliserad 
situation. Studenter eller elever medvetandegörs på så sätt om 
sina egna och andras intuitiva tolkningar. 

Genom att reflektera över vad de ser kan eleverna tillsam-
mans utveckla en förståelse för vad som händer mellan Barblin, 
Soldaten och Andri. Statybilden gör att samtalet har något kon-
kret att hängas upp på, det vill säga på karaktärerna som står på 
golvet framför dem. Gestaltningen, statybilden, kan på så sätt 
synliggöra skeende, tankar och känslor som det annars kan vara 
svårt att få syn på. Tack vare den gestaltande bilden kan eleverna 
lättare sätta ord på det som många gånger är ordlöst och de kan 
uttrycka hur de tror att rollkaraktärerna känner sig och vad de 
tror att de har för drivkrafter till sina handlingar.  



 
 
J E A N E T T E  R O O S  

 302 

Hjort framhåller vikten av att elever får ta del av professionel-
la föreställningar och konstnärliga uttryck, men också av att de 
själva får vara skapande. Hon skriver: ”Konst är inte bara en 
fråga om upplevelse, som många tycks tro, det är en fråga om 
samtal och om minnen och erfarenheter.”9 Det är denna sorts 
samtal som ofta förs i workshopen. Det är också viktigt att beto-
na att eleverna eller studenterna inte behöver vara överens om 
vad som sker för det är genom oenigheten de får erfara att det 
finns en mängd tolkningar av samma situation. Föreställningen 
Andorra och workshopen ger eleverna eller studenterna möjlig-
het att tillsammans reflektera över komplexa mellanmänskliga, 
historiska, globala, teoretiska och praktiska skeenden och ta del 
av händelser som de kanske aldrig kommer i kontakt med an-
nars.  

När vi tillsammans reflekterar över en fiktiv berättelse med 
hjälp av teater som språk kallar jag det som görs för en praktisk 
analys. Den praktiska analysen är det vi utformar tillsammans i 
ett interaktivt samtal, då vi reflekterar över en gestaltad fiktiv 
berättelse som visas på golvet framför oss. Den praktiska analy-
sen innebär att vi utvecklar resonemang kring det vi ser och 
tänker högt tillsammans med andra. Detta sätt att analysera 
tillsammans går att använda i många sammanhang för att belysa 
och undersöka komplexa situationer. Det innebär att teaterns 
språk flyttas ut från scenrummet och används i andra kontexter. 
Dramatik och skönlitteratur gestaltar nästan alltid sociala rela-
tioner och konflikter där publiken eller läsaren kan följa karaktä-
rers förhållningssätt och attityder. Hjort framhåller att det är 
”fiktiva berättelser som skapar upplevelser när vi läser. Vi dras 
med i berättelsen och utan att vi tänker på det kopplar vi ihop 
berättelsens olika detaljer och karaktärer med våra egna erfaren-
heter och med våra egna liv.”10 På så sätt öppnar berättelser för 
möjligheter att se fler aspekter av ett problem eller skeende och 
med dess hjälp distansera sig och växla mellan sin egen verklig-
                                                                               
9 Hjort, Konstens betydelse, s. 61. 
10 Hjort, Konstens betydelse, s. 28. 
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het och den fiktiva berättelsen. I den praktiska analysen är denna 
växelverkan en viktig ingrediens.  

I den avslutande delen av workshopen som tar upp elevernas 
eller studenternas egen verklighet utifrån frågan om de kan kän-
na igen händelser, skeenden och attityder från pjäsen får de ofta 
frågan hur de skulle vilja göra om de skulle hamna i liknande 
situationer. En tacksam metod om elever eller studenter ska un-
dersöka och bearbeta sin egen vardag är att göra forumspel. Det 
innebär att eleverna eller studenterna visar upp problematiska 
situationer som de försöker hitta lösningar på. Agneta Josephson 
skriver mer ingående om forumspel i sin essä i den här antologin.  

Den här tredje sfären innebär på sätt och vis ett möte mellan 
den första och den andra sfären. Det vill säga, här får mottaga-
ren, publiken, läsaren först se en pjäs eller läsa en roman och 
därefter genom interaktiva metoder pröva på att använda teater 
som språk för att undersöka och fördjupa sig i tematiken för 
pjäsen eller litteraturen och knyta den till sig själv. De estetiska 
lärprocesserna finns i alla komponenter, i berättelsen, i work-
shopen, i mötet mellan de båda. När Anne Bamford undersöker 
hur drama och teater används världen över utgår hon från an-
vändningsområden och syftet med en verksamhet. Hon finner 
flera möjliga ingångar och att det går att lära sig något genom att 
använda drama eller teater, att det går att undervisas i drama 
eller teater och att man kan lära sig något om drama eller teater.11 
Inom denna sfär finns alla de användningsområden som Bam-
ford beskriver. Elever eller studenter får lära sig något om tea-
terns uttrycksmöjligheter och hur teater som språk fungerar. De 
undervisas i teater, genom de egna gestaltningarna som de utför 
och de lär sig något genom att använda teater. Dessa olika 
ingångar förstärker den estetiska lärprocessen och kan på så sätt 
ge fördjupad kunskap om mänskliga relationer, drivkrafter, 
sociala strukturer, och samhälleliga fenomen. Denna sfär har 
fokus på vad som händer i mötet mellan mottagare och konst-
                                                                               
11 Anne Bamford, The Wow Factor. Global Research Compendium on the 
Impact of the Arts in Education (Münster: Waxmann, 2009). 
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närligt uttryck samt på hur vi kan använda teater för att lära oss 
något.  

 
* 

I en tidigare antologi om estetiska lärprocesser skriver Thomas 
Koppfeldt att förmågan att utveckla narrativitet är ett sätt för 
människor att bygga ihop sina identiteter med varandra och 
historien. Han menar att en narrativ kompetens gör det lättare 
att förstå och koppla ihop delar av en komplex värld och ökar 
förmågan att se sig själv och sin omvärld.12 Denna narrativa 
kompetens tränas i bearbetningen av föreställningen eller roma-
nen och den reflekterande återkopplingen till elevernas eller 
studenternas egna liv. Det är bland annat den narrativa förmå-
gan som utvecklas när vi arbetar med estetiska lärprocesser.  

Det som är gemensamt för de tre sfärerna är upplevelsen av 
sammanhang, känslor, närvaro, kontakt, förståelse, fördjupning, 
reflektion och lust som kan stimulera flera sinnen. En grundläg-
gande beståndsdel i alla sfärer är en konstnärlig praktik som ger 
tillfälle att uttrycka och uppleva känslor och tankar som går 
utöver det verbala språkets förmåga och begränsning. Hjort 
framhåller: ”Människan har skapat många språk för att hon 
behöver dem.”13 De estetiska uttrycken är några av de språk som 
behöver få finnas och utvecklas inom skola och högskola. Alla 
sfärerna med sina specifika former och möjligheter av estetiska 
lärprocesser ser jag som viktiga att utveckla i skol- och universi-
tetssammanhang eftersom de kan ge kunskap, fördjupning och 
förståelse av komplexa situationer och skeenden. Skolan har till 
uppdrag att arbeta med ett vidgat språkbegrepp vilket ger ut-
rymme för konstnärliga inslag. Caroline Lindberg, professor i 
utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och skrivproces-
ser, beskriver ett vidgat språk- och textbegrepp på följande sätt: 
                                                                               
12 Thomas Koppfeldt, ”Vålnader och verklighet”, i Fredrik Lindstrand & 
Staffan Selander (red.), Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och 
kunskapsformer (Lund: Studentlitteratur, 2009), s. 65. 
13 Hjort, Konstens betydelse, s. 72. 
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När man talar om meningsskapande på detta vida sätt och i be-
greppet språk inbegriper såväl verbala som icke verbala språk till 
exempel talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dan-
sens och rörelsens språk etc. använder vi ett vidgat språkbe-
grepp. På motsvarande sätt får vi ett vidgat textbegrepp när be-
greppet text får innefatta budskap som överförs på annat sätt än 
genom det skrivna ordet.14 

Det språk som de estetiska lärprocesserna består av har en ut-
tryckande, fördjupande och reflekterande funktion i mötet med 
teoretiska kunskaper.  

Estetiska lärprocesser 
Estetiska lärprocesser finns i alla sammanhang där vi arbetar med 
konstnärliga, skapande och kreativa uttryck. För att få syn på dem 
skulle jag säga att det i första hand handlar om att sätta på sig de 
”estetiska lärprocessglasögonen”. När jag ser tillbaka på samman-
hang som jag tidigare har arbetat i kan jag se att de estetiska lär-
processerna fanns trots att jag då inte använde den termen. 

Jag ser det estetiska som det sinnliga, det vackra, det fula, det 
poetiska, det magiska och realistiska – det förhöjda. Som ett 
möte mellan tanke och känsla, som en fördjupad upplevelse och 
gestaltad erfarenhet. En estetisk upplevelse kan uttrycka sig som 
knorr och spritt i magen, hår som reser sig på armen, orosfjärilar 
i magen, lyckosplitter i bröstet, stegrande hjärtklappning av 
spänning, ilska, återhållna eller rinnande tårar, gapskratt, fniss, 
förlägenhet, en vilja att hoppa och puffa lite. Denna känsloupp-
levelse kan leda till insikt, till igenkänning eller till en tanke som 
ibland går att dela med andra genom det estetiska uttrycket. 
Ibland kan det vara något vi vill hålla för oss själva. Upplevelsen 
har med existensen att göra och kan ge tillfälle att upptäcka att 
det som är botten i dig är botten också i andra. I den estetiska 
upplevelsen finns en koncentration och närvaro, och ett under-
sökande av en djupare mening som kan ge en nästan fysisk upp-
                                                                               
14 Caroline Lindberg i Hjort, Konstens betydelse, s. 159. 
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levelse och det är där och då lärprocessen sker. Det är nog inte 
alla som uppfattar det här under en lektion som innehåller este-
tiska lärprocesser, men möjligheten finns. Det är själva upplevel-
sen av ”något annat” än det vardagliga som ger en estetisk upple-
velse och därmed också en lärdom av ”något annat”.  

Skillnaden mellan en estetisk lärprocess och en konstnärlig 
process ligger i om det finns ett uttalat lärosyfte eller inte. De 
som deltar i en konstnärlig process lär sig mycket, men målet är 
slutprodukten, en färdig föreställning, en roman, dikt eller 
konstverk. I den estetiska lärprocessen är det genomförandepro-
cessen och att lära sig något som är målet. I arbetet med konst-
närliga uttryck och estetiska upplevelser ligger inte betoningen 
på att lära sig något, utan på den glädje, de skratt, den lust, de 
känslor, det samspel och samarbete som uppstår. Och dessa 
aspekter finns självklart med även när vi arbetar estetiskt mot ett 
lärandemål. För estetiska lärprocesser är syftet både dragkrok 
och medel, metod och mål. Den innehåller alltid både en konst-
närlig och en pedagogisk del. Om inte den konstnärliga aspekten 
är närvarande finns inte den estetiska delen och för att kunna 
rikta och använda lärprocessen på ett medvetet sätt behövs den 
pedagogiska aspekten.  

Olika perspektiv 
Man dansar där uppe – klarvaket 
är huset fast klockan är tolv. 
Då slår det mig plötslig att taket, 
mitt tak, är en annans golv. (Nils Ferlin) 

Tänk att ett golv kan vara någon annans tak. Det visar två skilda 
perspektiv på samma yta. Estetiska uttryck kan hjälpa mottaga-
ren att byta perspektiv i seendet. Tack vare det konstnärliga 
uttrycket kan det ske ett förfrämligande som gör det möjligt att 
få syn på skeenden som kan vara svåra att se. En dramatiker, 
regissör eller författare kan med fiktion vidga, öppna och vrida 
sina mottagare, åskådare eller läsares synfält så de får möjlighet 
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att se något annat än de brukar. Tack vare detta kan vi få syn på 
oss själva, världen och vad vi kanske inte tidigare sett. Genom att 
skildra världen i en berättelse sedd genom till exempel en hästs, 
en tiggares eller en rymdvarelses ögon får mottagaren, åskådaren 
eller läsaren möjlighet till ett annorlunda sätt att se på sin om-
givning än det vardagliga. Det blir möjligt att se en ordinär verk-
lighetsbild i ett nytt perspektiv. När idéhistorikern Bernt Gus-
tavsson undersöker vad kunskap är skriver han att nyfikenhet 
och hunger efter kunskap väcks genom att det främmande görs 
bekant och det alltför välbekanta görs främmande.15 Det är den 
processen vi kan aktivera när vi arbetar med gestaltning. Genom 
att till exempel visa upp en vardaglig skolsituation, som den 
svensklektion jag tidigare använde som exempel, och sätta den 
på ”scen”, det vill säga i blickfånget för alla närvarande i semina-
riesalen, ges studenterna möjligheter att se nya perspektiv. Vi ser 
och kan reflektera över vad det är som händer i scenen och kan 
få syn på saker vi inte sett tidigare. Det framstår som om konst-
närliga uttryck verkar genom både förfrämligande och igenkän-
ning och med dess hjälp kan motivation till lärande stärkas.  

Berättelsen om sig själv  
I arbetet med teater och drama strävar vi inte efter att komma 
överens eller ha ”rätt” svar, utan efter att skapa utrymme så att 
alla får komma till tals och utvecklas utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Det primära är elevernas eller studenternas egna erfaren-
heter och insikter. Syftet är att öka och fördjupa kunskap hos 
deltagarna och att tillsammans i gruppen lyfta fram fler aspekter 
av ett ämne. Berättelser, teater och drama är arbetsredskap som 
synliggör och skapar reflektionsmöjligheter som kan leda till 
ökad medvetenhet om egna och andras värderingar och behov.  

Genom att berätta och ta grepp om tiden kopplar vi också grepp 
på oss själva och vår identitet. När vi får berätta tillsammans 

                                                                               
15 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? (Stockholm: Myndigheten för skolut-
veckling, 2004), s. 114. 
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med andra ”äger vi rum”. Och genom att vi tar rummet i an-
språk och iscensätter oss själva, tillsammans med andra, görs 
berättandet till ett livsredskap.16  

I arbetet med estetiska lärprocesser ges elever eller studenter 
möjlighet att berätta berättelsen om sig själv och på så sätt ut-
veckla sin identitet i ett eget rum. Fokus ligger på den egna be-
rättelsen där eleverna eller studenterna kan ge uttryck för sina 
personliga frågor och upplevelser av ett kunskapsområde och av 
sig själva med ett eget uttryck. När olika förståelsehorisonter 
genom berättelser möts i en tillvaro full av intryck kan mening 
och samband skapas. Hjort menar att de konstnärliga uttrycken 
gör att vår förståelse för omvärlden påverkas:  

Vår förståelsehorisont påverkas. Fiktiva berättelser i form av 
musik, måleri, film och scenkonst påverkar våra värderingar och 
våra individuella värdesystem. Påverkar de strukturer hjärnan 
utvecklar och påverkar vårt sätt att agera.17 

På detta sätt kan berättelser ge elever eller studenter en djupare 
förståelse av sig själv, sin omvärld och det ämne som berörs. 
Kunskapen förankras med hjälp av sinnliga intryck och uttryck i 
kroppen och den estetiska formen ger tillfälle att formulera erfa-
renheter av känslor och tankar som går utöver det verbala språ-
ket. När vi formulerar oss och lyssnar till andras berättelser får 
våra tankar, våra känslor och vår erfarenhet av livet en mening. 
Berättelsen skapar mening och kan göra att vi blir tydligare och 
synligare för oss själva.  

Jag finner att konst och kultur kan användas kreativt och ut-
vecklande i ett kunskapsinhämtande syfte. Därför är det angelä-
get att skapande och den konstnärliga kärnans kraft får finnas 
och växa i förskola, grundskola, gymnasiet, högskola och univer-
sitet. ”Vårt sätt att tolka världen på är förknippat med vilka vi är 

                                                                               
16 Koppfeldt, ”Vålnader och verklighet”, s. 65. 
17 Hjort, Konstens betydelse, s. 174. 
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och vad för slags liv vi lever”, skriver Gustavsson.18 Ett vidgande 
av förståelsen och tolkningen av världen är möjligheter estetiska 
lärprocesser öppnar för. En av skolans viktigaste funktioner är 
att ge elever och studenter bredd på kunskap och erfarenheter 
för att på så sätt göra det möjligt för dem att leva det liv de vill. 

 

* 

I denna text har jag velat beskriva hur jag ser på estetiska lärpro-
cesser och hur jag arbetat med det jag här kallar den tredje sfären 
under de femton år av mitt arbetsliv då jag var verksam på en 
länsteater. Sedan några år tillbaka försöker jag omsätta och ut-
veckla dessa erfarenheter till estetiska lärprocesser vid Söder-
törns högskola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                               
18 Gustavsson, Vad är kunskap?, s. 123. 
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