
Towards a connoisseurship in drama 
Dimensioner av tyst  kunskap i förhållande till kreativitet  i en dramakontext  

 
Vi hävdar att dramafältet behöver ett utökat  vokabulär för att belysa och beskriva det 

ämnesspecifika kunnandet inom såväl praktik som forskning. Bristen på vokabulär försvårar 
såväl summativ bedömning som formativ konstruktiv feedback till våra deltagare. Vi söker efter 

vokabulär för att beskriva det ämnesspecifika inom drama. Dramaämnet innehåller flera 
hörnstenar såsom rolltagande, förflyttning i tid och rum och skapande. I detta paper kommer vårt 
fokus att ligga på det som vi anser är en grundläggande förmåga i ett dramaarbete; nämligen 

kreativitet. Konsten att tolka ett kreativt kaos är ett praktiskt tyst kunnande hos pedagoger som vi 
saknar vokabulär för.  

 
Utifrån Eisner begrepp Connoisseurship utforskar vi i detta paper hur vi kan tala om och 
synliggöra kvalitéer inom drama. Eisner definierar Connoisseurship som ´konsten att uppskatta´ 

vilket i sin tur ligger till grund för att ge konstruktiv kritik eller feedback inom ett specifikt 
ämnesområde. Connoisseurship är oftast en tyst kunskap som bygger på en gedigen 

ämneskunskap och erfarenhet. I detta paper vill vi försöka sätta ord på och synliggöra 
utvecklandet av ett Connoisseurship för drama.  
 

Eisner menar att konstruktiv kritik är en nyckel till att ge konstruktiv bedömning (2017;3) 
“Critisism is an art of saying useful things about complex and subtle objects and events so that 

others less sophisticated, or sophisticated in different ways, can see and understand what they did 
not see and understand before” (2017;3) Vi behöver  lära oss att känna igen kvalitet som kan 
ligga till grund för en konstruktiv kritik vilket i sin tur kan fungera som konstruktiv bedömning. 

 
Frågan är dock om det går att hitta ett gemensamt språk för drama?  Försvåras verbalisering i 

drama av att dramafältet är tvärvetenskapligt i den meningen att vi står på flera ben från t.ex. 
teater, pedagogik, socialt lärande, och psykologi? Hur kan ett Connoisseurship i drama i så fall se 
ut? 

 

 

 


