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Abstract 

Rönn, Milda. 2009. ”Det är inte förrän man gör det som man förstår.” Om 
kommunikativa hinder vid en teaterhögskola. (”You can’t understand until 
you do it.” On Communicative Obstacles at a Drama College.) Acta Univer-
sitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New 
Series 48. 270 pp. 

The first aim of the dissertation is to shed light on how communication at a 
drama college may obstruct the students’ involvement. There are three 
studies on this subject in the dissertation. The first study deals with the 
students’ involvement in their education in general. The second study deals 
with the applicants’ involvement in the entrance examination to the college. 
The third study deals with the students’ involvement in a basic acting course 
at the college. The main theoretical framework is Etienne Wenger’s theories 
on social practices and social configurations, Per Linell’s activity type 
theory, and Herbert Clark’s theories on joint projects. The studies reveal a 
number of potential communicative obstacles, due to different basic com-
municative circumstances, communicative procedures and normative formu-
lations. 

The second aim of the dissertation is to offer analytical tools which 
drama colleges and similar organizations can use to shed light on their own 
communication. The analytical concepts and the method used in the studies 
have the potential to be useful for such organizations: the concepts are rela-
tively comprehensible and do not require a specific type of data, and the 
method offers steps in which to conduct an analysis. 

The third aim is to develop forms for what in the dissertation is called a 
practice-oriented communication analysis, in order to contribute to the dis-
cussion on how to study language use as part of broader communicative and 
social contexts, and how to collaborate with those whose communication is 
studied. The dissertation offers an orderly way to handle such questions, by 
formulating guidelines for the selection of theories, methods, and data, and 
by arguing for certain theories, methods, and data in regard to the guidelines. 

Key words: activity type, actors’ education, communicative procedure, com-
municative project, community of practice, constellation of practices, norma-
tive formulation, practice-oriented, series of contacts, Swedish.  

 



 



 

 

Förord 

Arbetet med den här avhandlingen har framförallt varit möjligt tack vare 
studenter och personal på Teaterhögskolan i Stockholm vid tiden för min 
undersökning. Graden av anonymisering har varierat beroende på deras del i 
skolan som myndighet. Jag har helt anonymiserat enskilda studenter (enda 
undantaget är vid offentliga texter där studenter varit författare eller med-
författare). Lärare och övrig personal har jag endast anonymiserat i den ut-
sträckning som varit möjlig utan att behöva kompromissa alltför mycket med 
undersökningen.  

Genom att använda fingerade namn eller endast beteckningar, såsom 
”student”, ”lärare” och ”rektor”, så hoppas jag att det inte blir fokus på de 
faktiska personerna, även i de fall då läsaren kan identifiera dem. Syftet med 
avhandlingens analyser är att synliggöra olika kommunikativa sammanhang 
vid den typ av organisation som en teaterhögskola utgör, inte faktiska en-
skilda individers agerande på just Teaterhögskolan i Stockholm. De analyser 
jag gör av faktiska personers agerande för att synliggöra dessa sammanhang 
är för övrigt endast tolkningar utifrån vissa begränsade perspektiv. Då av-
handlingen är problemorienterad ger den överhuvudtaget en begränsad bild 
av kommunikationen på Teaterhögskolan. Den visar till exempel inte mycket 
av det som studenter och personal uppskattade med skolan eller det som 
både personal och studenter gjorde för att utveckla den.  

Men även om jag försöker anonymisera personer och använder fingerade 
namn eller endast beteckningar, och framhåller att det är analysen av de 
kommunikativa sammanhangen som är poängen, går det inte att komma 
ifrån det faktum att jag använder mig av faktiska personers handlingar och 
yttranden för mina analyser. Detta är en av anledningarna till att jag särskilt 
vill tacka den som var rektor på skolan under min undersökningsperiod. Om 
jag hade anonymiserat honom i samma grad som övriga på skolan hade jag 
aldrig kunnat visa på de sammanhang som jag anser är avgörande i min 
avhandling. Jag vill också tacka honom för att han var med om att initiera 
det forskningsprojekt som min undersökning var en del av och att han under 
undersökningens gång såg till att jag kunde följa olika aktiviteter på skolan, 
inte minst hans egen undervisning. Han ställde också upp på flera samtal om 
såväl sin undervisning och skolan i stort som en del av mina analyser. Våra 
samtal har bidragit både till den praxisorienterade inriktning som avhand-
lingen fått och till avhandlingens syfte, material, metoder och analysredskap. 



 

 

Jag vill även tacka alla de lärare vars lektioner jag fått följa, ställa frågor 
om och ibland även spela in, och de övriga i personalen vars aktiviteter jag 
fått närvara vid och som hjälpt mig att samla in olika texter från Teater-
högskolan. Jag vill också tacka den person som arbetade som utvecklings-
chef för att han även hjälpte till att upprätthålla kontakten med skolan och 
för den respons han gav på avhandlingen i slutfasen.  

Ett extra stort tack vill jag rikta till alla de studenter som stått ut med att 
ha mig med på sina lektioner, redovisningar, möten, fester, raster, luncher 
etc. och som svarat på frågor, ställt upp på diskussioner och låtit mig spela in 
dem i olika sammanhang. Jag vill särskilt tacka de studenter som ingick i det 
jag i min avhandling kallar min ”referensgrupp”, vilka ställde upp på ett 
flertal diskussioner om min undersökning och mina analyser, och de enskilda 
studenter som jag diskuterade vissa specifika analyser med. Dessa samtal har 
varit mycket betydelsefulla för den praxisorienterade inriktning som avhand-
lingen fått, liksom för avhandlingens syfte, material, metoder och analys-
redskap. Det var också flera studenter som läste delar av avhandlingen i slut-
fasen och ett par studenter som läste hela. Den respons jag fick var både en 
viktig hjälp och ett viktigt stöd inför publiceringen av avhandlingen. Flera av 
de som gick på skolan har jag också fått lära känna privat. De har hjälpt och 
stöttat mig på många olika sätt under undersökningens gång. Många varma 
tack! 

Andra personer som varit oumbärliga i mitt avhandlingsarbete och som 
jag vill tacka är de handledare jag haft under arbetets gång. Till att börja med 
vill jag tacka Staffan Hellberg, Anna-Malin Karlsson och Per Ledin. För-
utom att de bidragit med en oundgänglig respons på en mängd avhandlings-
texter under åren, så har de visat förståelse och intresse för min ambition 
med avhandlingen, haft ett fantastiskt tålamod med alla mina ändringar och 
svårlästa versioner och ställt upp på en del alternativa sätt att handleda. I 
slutskedet fick jag också förmånen att ha Anna-Malin Karlsson, Per Ledin 
och Ulla Moberg som handledningsgrupp vid tre tillfällen (i stället för ett 
slutseminarium). Deras kommentarer var en mycket viktig hjälp för att få 
styr på den slutliga avhandlingstexten. Cecilia Falk gav mig många värde-
fulla kommentarer på ett antal versioner av mitt slutmanus och hjälpte till 
med det praktiska kring disputationen. I slutskedet hjälpte även Staffan Hell-
berg till med det praktiska och gav många goda råd beträffande sådant som 
kapitelindelning, tabeller, titel, abstract, baksidestext m.m. Stort tack! 

Vidare har jag fått värdefull respons under avhandlingsarbetet från del-
tagare vid olika seminarier, framförallt högre seminariet på Institutionen för 
nordiska språk, IIS vid Stockholms universitet och seminarier vid Tema 
Kommunikation vid Linköpings universitet. I slutfasen läste några kollegor 
vid Nordiska språk olika delar av avhandlingen: Annika Johansson, Maria 
Lim Falk, Mona Blåsjö, Gunlög Sundberg, Ulrika Djärv, Karin Milles och 
Gustav Westberg. Deras respons var både en viktig hjälp och ett viktigt stöd 



 

 

i sluttampen. Ett stort varmt tack! Jag är också mycket tacksam för Pia 
Nordins hjälp med slutredigeringen av avhandlingen (layout m.m.) och för 
Johan Asplunds hjälp med redigeringen av omslagsbilden.  

Jag vill även tacka Vetenskapsrådet (genom stöd till projektet ”Kön på 
scen”) och Institutionen för nordiska språk för att de gjort avhandlingsarbetet 
ekonomiskt möjligt. Mina kollegor vid Institutionen för nordiska språk bi-
drog till att underlätta avhandlingsarbetet mentalt. Tack för allt stöd, all upp-
muntran, alla intressanta samtal och allt gott samarbete! Jag kan inte nämna 
alla som jag vill tacka och vill inte nämna bara vissa, utan hoppas att jag har 
visat dem min uppskattning under min tid på institutionen. Jag vill också 
tacka alla dem på Tema Kommunikation som fick mig att känna mig väl-
kommen där, inte minst Per Linell, som även är den forskare jag inspirerats 
mest av teoretiskt. Ulrika von Schantz, den doktorand från Teatervetenskap-
liga institutionen som undersökte skolan parallellt med mig, var ett viktigt 
stöd inte minst under själva undersökningen.  

Tack även till dem på SU Innovation som trodde på min idé om att starta 
ett företag utifrån avhandlingsarbetet och antog mig till sitt inkubator-
program. Förutom en inspirerande arbetsplats i slutet av avhandlingstiden 
fick jag idéer till avhandlingen genom många givande samtal om företags-
idén. Jag fick också respons på en del texter i avhandlingen av David Lund-
borg, Mona Wilcke, Ulf Eriksson och Christina Bendz. 

Slutligen vill jag tacka familjemedlemmar som på olika sätt hjälpt till med 
avhandlingen. Min bror Patrik Strömdahl gjorde det tekniskt möjligt för mig 
att göra ljudinspelningarna. Min mamma Maria Rönn och pappa Jan Ström-
dahl gav värdefull respons på slutmanuset. Mina bröder Teo Strömdahl-
Östberg och Adam Strömdahl-Östberg hjälper till med det mesta med dis-
putationsfesten. Tack kära ni! 

Och så den som jag inte vet hur jag tacka: min älskade Jens Lundgren. 
Han har hjälpt, stöttat och inspirerat mig på alla sätt som det går under de här 
åren med avhandlingen. Jag vet inte hur det hade gått utan honom. Han har 
också i hög grad bidragit till mitt intresse för och idéer om en praxis-
orienterad kommunikationsanalys genom våra samtal om hans arbete som 
jurist. Han var dessutom helt oumbärlig i slutfasen, genom sin respons på 
flera delar av avhandlingen – ända in i det sista.  
 
Stockholm, januari 2009 
Milda Rönn 
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1 Inledning 

Många yrkesgrupper har utvecklat redskap för att analysera mänskliga rela-
tioner på olika sätt, såsom psykologer, socialarbetare, lärare, poliser, rekry-
terare, marknadsförare, säljare etc. Samtidigt är det inte givet att man har 
utvecklat former för att studera de egna, interna relationerna. Förutom att det 
kan vara svårt att studera egna förhållanden kanske den egna yrkespraktikens 
redskap inte räcker till för en sådan analys. Här kan forskningen fylla en vik-
tig funktion. Genom att använda sig av forskare kan man inte bara få hjälp 
att få syn på sin arbetsplats utifrån andra perspektiv. Forskare kan också till-
föra erfarenheter och analysredskap från studier av andra yrkespraktiker.  

Om forskare ska bidra med en sådan typ av forskning behöver de i sin tur 
fråga sig hur de ska närma sig den yrkespraktik som ska studeras. Vad krävs 
till exempel för material och metoder för att studera den? Hur studerar man 
den på ett sätt som bäst gynnar utövarna av den? Hur tar man till vara ut-
övarnas egen erfarenhet och kunskap om yrkespraktiken – och deras erfaren-
het och kunskap om att analysera mänskliga relationer?  

I denna avhandling studeras kommunikationen vid en teaterhögskola där 
skådespelare utbildas (av bl.a. skådespelare), en yrkesgrupp som har en lång 
historia av att både analysera och synliggöra mänskliga relationer. I början 
av undersökningen verkade också frågan om hur jag skulle närma mig prak-
tiken oproblematisk. Undersökningen hade nämligen utvecklats utifrån ett 
initiativ av personer vid den skola som skulle undersökas, Teaterhögskolan i 
Stockholm.1 En skådespelarstudent hade föreslagit i ett brev till skolans led-
ning att undervisningen skulle studeras utifrån ett genusperspektiv, för att 
inte ”befästa klichéer med konsten” (Janson 2000), och att man skulle ta 
kontakt med någon vid Teatervetenskapliga institutionen som kunde följa 
studenternas arbete på golvet.2 Skolan gjorde detta och forskare vid Teater-
                                                      
1 För den som inte känner till Teaterhögskolan i Stockholm var den vid tiden för min under-
sökning en fristående konstnärlig högskola med en fyraårig skådespelarutbildning och en 
fyraårig mimutbildning (och en del fortbildningskurser), med antagning av en klass varje år 
till skådespelarutbildningen och en klass vart fjärde år till mimutbildningen. I avhandlingen 
begränsar jag mig till att diskutera skådespelarutbildningen. Under min undersökningsperiod 
togs tio studenter in på skådespelarutbildningen. Årskurs 1 och 2 utgjorde basutbildningen, 
med ämnen som scenframställning, röst, tal, rörelse, sång, musik och teori. Årskurs 3 innebar 
praktik på teater och sedan arbete med radioteater, teve och film och årskurs 4 arbete med 
examensföreställningar. Skolbyggnaden låg på Södermalm i Stockholms innerstad och var 
ursprungligen en folkskola.   
2 I avhandlingen refererar jag i regel till Teaterhögskolan som ”skolan” och inte ”högskolan”. 
I resultatkapitlen skriver jag nämligen om hur Teaterhögskolan är en del av både ”högskole-
samhället” och ”teatersamhället” och hur man på Teaterhögskolan både framhåller hur man 
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vetenskapliga institutionen utvecklade tillsammans med forskare vid Insti-
tutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet ett forskningsprojekt 
utifrån studentens frågeställningar.3  

Den undersökning i projektet som jag skulle bidra till var utformad utifrån 
studentens fråga om vad som händer mellan lärare och student i en under-
visningssituation (vilka mönster som finns och om de går att härleda till 
vilket kön de har) och syftade till att undersöka jämställdhet i form av kvinn-
ors och mäns språkanvändning. Jag skulle spela in och analysera fyra under-
visningssituationer med två kvinnliga och två manliga lärare. Jag skulle 
studera deltagarnas kommunikativa stil utifrån vad tidigare forskning ansett 
vara särskiljande drag mellan kvinnors och mäns samtalsstil, såsom tur-
mängd och turlängd, återkopplingar, överlappningar, påståenden och frågor 
och prosodiska drag som slutstigton och skratt.  

Under undersökningens gång väcktes emellertid frågor om såväl syfte 
som metoder och material. Är bästa sättet att bidra till skolan att visa på 
skillnader mellan kvinnors och mäns samtalsstilar i allmänhet, vilket tidigare 
forskning redan visat på? Ger det inte mer att studera vad som utmärker just 
skolans specifika kommunikativa sammanhang och vad de innebär för 
(potentiella) hinder för studenternas jämställdhet? Kan man använda sig mer 
av utövarnas egen erfarenhet och kunskap om yrkespraktiken – och att ana-
lysera mänskliga relationer – vid utformningen av undersökningen?4  

Genom dessa frågor kom undersökningen att ansluta sig till de diskus-
sioner som förs inom språkvetenskaplig forskning om den omgivande kon-
texten vid analysen av kommunikation och förhållandet till dem vars kom-
munikation man studerar. Vissa språkforskare framhåller till exempel att 
man inte kan begränsa sig till att studera språkanvändning som del av en-
skilda yttranden eller avgränsade situationer, utan att man även behöver 
studera de mer omfattande kommunikativa och sociala sammanhang som de 
är en del av (se bl.a. Duranti 1989 och Linell ms.). En del språkforskare 
menar också att man bör försöka undvika att forska alltför mycket ”på” och 
”åt” dem vars kommunikation man studerar, genom att försöka forska mer 
”med” dem (se bl.a. Cameron 1992 och Roberts & Sarangi 1999).  

                                                                                                                             
skiljer sig från så att säga traditionella (akademiska) högskolor och vill försöka vara en tydlig-
are del av övriga högskolesamhället. Ordet skola är således tänkt att vara en neutral beteck-
ning i detta sammanhang.  
3 I projektet, kallat ”Kön på scen”, skulle interaktionsundersökningar, dramaanalys (under-
visning i analys- och tolkningsmetoder) och etydarbeten (övningar kring kläd- och rollbyten i 
workshops) ingå. Endast interaktionsundersökningarna fick dock finansiering. Ett par år 
senare påbörjades emellertid ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete på teaterhög-
skolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå med namnet ”Att gestalta kön”, med lik-
nande ambitioner som dramaanalyserna och etydarbetena i projektet ”Kön på scen”.  
4 Se von Schantz (2007) (den andra doktoranden i projektet) för hur hon utvecklade sin under-
sökning.  
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Mitt bidrag till diskussionen är att utveckla formerna för vad jag i avhand-
lingen kallar en praxisorienterad kommunikationsanalys. Huvudpoängen 
med en sådan analys är strävan efter ömsesidigt utbyte mellan forskare och 
utövare av de sociala praktiker som forskarna studerar, så att utövarna å ena 
sidan får redskap att synliggöra sina interna relationer och forskarna å andra 
sidan får hjälp att utveckla dessa redskap – liksom teorier och metoder för 
sådan forskning i allmänhet.5 Förhoppningsvis kan den typen av forskning 
också bidra till att forskare utvecklar former för att själva analysera de egna, 
interna relationerna. Precis som för andra yrkesgrupper som analyserar 
mänskliga relationer kan det vara svårt att studera egna förhållanden (kanske 
man till och med realiserar samma typ av maktstrukturer som ens seminar-
ium eller undervisning handlar om), och precis som andra yrkesgrupper kan-
ske man inte har tillräckliga redskap för en sådan analys. 

I de följande avsnitten i detta kapitel redogör jag först för principerna för 
en praxisorienterad kommunikationsanalys och diskuterar på vilket sätt min 
undersökning utgör en sådan. Därefter formulerar jag avhandlingens syfte 
och frågeställningar. Avslutningsvis beskriver jag avhandlingens upplägg.  

1.1 En praxisorienterad kommunikationsanalys 
Formerna för vad jag i avhandlingen kallar en praxisorienterad kommuni-
kationsanalys är utvecklade både genom min undersökning och utifrån tidig-
are forskning (se 2.1). Principerna för en sådan analys är att den  

1. studerar kommunikation som en del av mer omfattande sociala prak-
tiker 

2. fokuserar på problem för utövare av de sociala praktikerna 
3. är utformad delvis i samverkan med utövare av de sociala praktikerna  
4. söker vidareutveckla redskap och metoder som utövarna kan använda 

för att själva synliggöra sin kommunikation. 

Dessa principer innebär i sin tur riktlinjer för val av teori och metod (se 3.1) 
och val och insamling av material (se 4.1).  

Syftet med principerna och riktlinjerna är att man ska kunna använda dem 
för att någorlunda systematiskt diskutera frågor om hur man ska förhålla sig 
till den omgivande kontexten och till dem vars kommunikation man studerar 
vid undersökningen om kommunikationen vid en organisation eller liknande. 
Syftet är således inte att ge svar på vilka problemställningar, metoder eller 
typ av material som ska användas. Principerna och riktlinjerna är menade att 
                                                      
5 Begreppet sociala praktiker syftar på människors gemensamt framförhandlade sätt att se på, 
tala om och göra vissa saker inom en grupp eller samhälle (se 3.1.1). Ordet praktiker i 
begreppet uttalas [prak'ti:kər]. För att det inte ska blandas ihop med det ord som uttalas 
['prak:tikər] används istället för det sistnämnda ordet uttrycket ”utövare av praktiker”.  
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enbart utgöra en vägledning och att vara öppna för olika tolkningar beroende 
på typ av undersökning och teoretiskt perspektiv.  

För att visa poängen med principerna för en praxisorienterad kommuni-
kationsanalys, och vad en sådan typ av analys kan innebära i praktiken, ska 
jag nedan jämföra på vilket sätt undersökningen som formulerades i den 
initiala forskningsansökan och den undersökning som jag utvecklade kan 
beskrivas som praxisorienterade utifrån principerna ovan (i 3.1 och 4.1 
diskuterar jag undersökningen utifrån mina praxisorienterade riktlinjer för 
val av teori och metod respektive val av material). 

Den initiala undersökningen kan beskrivas som praxisorienterad utifrån 
principerna ovan i flera bemärkelser. Till att börja med var den tydligt ut-
formad för att försöka besvara en av skådespelarstudentens frågor, om vad 
som händer mellan lärare och student i en undervisningssituation (vilka 
mönster som finns och om de går att härleda till vilket kön vi har, se ovan). 
Undersökningen fokuserade således inte bara på problem för deltagare på 
skolan (se princip 2), utan var också utformad delvis i samverkan med del-
tagare på skolan (se princip 3), då forskarna formulerade en problemställning 
utifrån studentens fråga. Genom att undersökningen skulle studera studenters 
och lärares kommunikation i deras egna undervisningssituationer, kan under-
sökningen också beskrivas som ett försök att studera kommunikation som en 
del av skolans sociala praktiker (se princip 1). Slutligen skulle forskarnas 
analysvariabler kunna användas av deltagarna själva för att synliggöra sin 
kommunikation (se princip 4). De skulle till exempel kunna studera vem 
som talar mest, vem som ger respektive får mest återkoppling etc.  

Den undersökning som jag utvecklade skiljer sig från den ursprungliga 
beträffande praxisorienteringen på flera sätt. Den främsta skillnaden rör 
frågan om skolans sociala praktiker. När jag gjorde en förstudie inför de 
planerade analyserna av kvinnors och mäns samtalsstil, med hjälp av vari-
ablerna från den ursprungliga projektbeskrivningen, fann jag ganska snart 
samma exempel på skillnader i kommunikativ stil hos kvinnor och män som 
man funnit i tidigare forskning, liksom exempel på likheter och omvända 
skillnader. Det verkade således som att jag bara skulle bekräfta att lärare och 
studenter på Teaterhögskolan ofta följer mönster som finns i resten av 
samhället. Genom dessa variabler fick jag emellertid ingen hjälp att få syn på 
skolans specifika sociala praktiker. Det hjälpte inte heller att jag släppte vari-
ablerna och började följa fler lektioner, raster, luncher, möten, avslutningar, 
inträdesprov, insparksspex etc. mer förutsättningslöst. Då jag fortsatte att 
parallellt hålla kvar vid det ursprungliga syftet, att undersöka jämställdhet i 
form av kvinnors och mäns språkanvändning, fortsatte jag att fokusera på 
individer och inte på skolans sociala praktiker.  
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Det var särskilt en händelse som till slut fick mig att släppa det ursprung-
liga syftet.6 Den var nämligen ett lite lustigt exempel på hur man kan över-
tolka situationer. Det hela började med att jag noterade att en kvinnlig stud-
ent under en scenframställningslektion stod upp och masserade en manlig 
student som satt ner och lyssnade på läraren (även de andra i klassen satt 
ner). Jag noterade detta precis som jag noterade andra kommunikativa bete-
enden som skilde sig mellan vissa kvinnliga respektive manliga studenter. 
Även under de följande lektionerna ställde hon sig emellertid upp och mas-
serade andra manliga studenter. Vad var det här egentligen för mönster? Så 
en dag hörde jag någon som påpekade den kvinnliga studentens ryggproblem 
och hennes behov av att växla mellan att sitta och stå. Jag insåg att hon hade 
masserat för att hon ställde sig upp och inte ställde sig upp för att massera. 
Snart kunde jag också notera att hon inte bara masserade manliga studenter, 
utan även kvinnliga, och att manliga studenter också masserade andra, inte 
bara kvinnliga studenter utan också andra manliga.  

Händelsen påminde mig om att man kan dra slutsatser om betydelsen av 
kön när den inte fanns där och om att jag, genom att fokusera på något i en 
individs beteende som (jag trodde) uppenbart hade att göra med individens 
könstillhörighet, riskerade att inte uppmärksamma den sociala praktik som 
beteendet var en del av – vilken kunde ha en mycket mer komplex betydelse 
för jämställdheten på skolan. I det här fallet handlade det om att studenterna 
har ett helt annat intimt beteende än vad studenter på en lektion i ett mer 
traditionellt högskolesammanhang har. En analys av vad den här intimiteten 
kan innebära för olika förutsättningar för kvinnor respektive män ger 
förmodligen inte några enkla svar, samtidigt som den berör något som är en 
central del av kommunikationen på just Teaterhögskolan.  

Mitt alternativ till att undersöka jämställdhet i form av kvinnors och mäns 
språkanvändning blev att undersöka vilka hinder skolans kommunikation 
kan innebära för skådespelarstudenters delaktighet under tiden på skolan.7 
Det var ett sätt att inte bara undvika att utgå ifrån kön som en given kontext, 
utan också att fokusera på skolans sociala praktiker istället för på enskilda 
individer och på vad som är typiskt för dessa praktiker i stället för vad som 
                                                      
6 Även om den här händelsen gjorde mig särskilt uppmärksam på problematiken betydde det 
inte att frågan var avslutad. Vid ett par tillfällen under undersökningen efter den här händelsen 
kunde jag ändå känna en press att studera jämställdhet i form av kvinnors och mäns språk-
användning. Ett exempel var när jag analyserade en intervju med en student som var publi-
cerad på skolans webbplats. Redan i den stund som jag visade mina analyser för studenten i 
fråga blev jag medveten om att jag hade pressat fram vissa slutsatser om intervjun utifrån det 
faktum att studenten är man. Detta bekräftades också av studentens respons på mina analyser.  
7 Något som också bidrog till att jag valde att inte fokusera explicit på frågan om kön var att 
den doktorand från Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet som under-
sökte skolan parallellt med mig, Ulrika von Schantz, gjorde det (men på ett annat sätt än som 
ursprungligen var tänkt, se von Schantz 2007). Förhoppningsvis kompletterar därför våra 
avhandlingar varandra. I 2.1 tar jag också upp hur mitt val inspirerades av Robert & Sarangi 
(1999). 
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är typiskt för vissa kvinnor och män i vissa situationer. Det var med andra 
ord ett sätt att försöka att i högre grad studera kommunikationen som en del 
av skolans mer omfattande sociala praktiker (se princip 1) och att fokusera 
på problem specifika för utövare av de sociala praktikerna (se princip 2). Det 
var också ett sätt att börja vidareutveckla redskap som utövarna kan använda 
för att synliggöra sin kommunikation (se princip 4).  

En annan skillnad från den ursprungliga undersökningen är att mitt val av 
problem, hinder för studenters delaktighet, utvecklades genom en successiv 
samverkan med olika deltagare på skolan (se princip 3). Förutom att jag gick 
tillbaka till skådespelarstudentens initiala frågeställningar tog jag intryck av 
vad studenter och personal sade vid mina deltagande observationer och inter-
vjuer och mina diskussioner om analyserna med bland annat rektorn, min så 
kallade referensgrupp (ett antal studenter från olika klasser, se 4.1.3) och ett 
par studenter som spelat en central roll i vissa sammanhang som jag särskilt 
analyserat (framförallt en intervju med en student på skolans webbplats och 
en diskussion om undervisningen med en lärare på en lektion).  

Det var flera omständigheter som gjorde att jag till sist valde att fokusera 
på just frågan om delaktighet. Jag vill lyfta fram särskilt två omständigheter. 
För det första fanns det en uttalad strävan på skolan att studenterna skulle ha 
mer inflytande över sin del i och utformningen av undervisningen och senare 
som skådespelare i teaterproduktionen. Samtidigt tog studenter upp brister 
med den här typen av inflytande, inte minst i just olika teaterarbeten – såväl i 
undervisningen och vid slutproduktioner (deras examensföreställningar) som 
vid teaterproduktioner ute på praktik.  

Frågan om skådespelarens inflytande över sin del i och utformningen av 
en teaterproduktion är central för både frågan om jämställdhet inom teatern 
och frågan om teaterns betydelse för jämställdheten i samhället. Det här blir 
inte minst tydligt genom de resonemang och frågor som skådespelarstudent-
en tar upp i sitt brev till skolans ledning, vilket bidrog till det forsknings-
projekt som min undersökning är en del av. Skådespelarstudenten frågar till 
exempel hur ”mansroller” och ”kvinnoroller” är i dramatiken och hur arbetet 
med dem ser ut i undervisningen (Janson 2000:2). I ett scenframställnings-
block där man arbetar med en skriven pjäs utgörs grunden till rollerna av en 
skriven konstruktion, skapad av någon annan utifrån dennes uppfattningar 
beträffande kvinnor och män. Dessa uppfattningar kan i sin tur vara en del 
av redan etablerade ”klichéer om manligt och kvinnligt” (Janson 2000:2). 
Samtidigt är texten endast en tolkning. Förutom studenternas egna uppfatt-
ningar om kvinnligt och manligt – som ”i förlängningen syns på scenen” 
(Janson 2000:2) – påverkas utformningen av kvinno- och mansrollerna i hög 
grad av läraren, vilken ofta är regissör. Genom den gemensamma teater-
föreställningen påverkas tolkningen av studenternas mans- och kvinnoroller 
också av deras medskådespelares gestaltningar och av föreställningen i stort.  
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De skrivna karaktärerna kan i sin tur vara olika delaktiga i pjäsens verk-
lighet. Studenten frågar om mansroller oftast är ”drivande och utagerande” 
och kvinnor det motsatta (Janson 2000:2). Skådespelarstudenterna kan också 
ha olika inflytande i föreställningen, bland annat beroende på hur text-
fördelningen ser ut, liksom under lektionerna när man arbetar med före-
ställningarna – kanske också det på grund av textfördelningen. Studenten 
undrar om de skådespelare som får mindre utrymme i en pjäs också får 
mindre uppmärksamhet i repetitionsarbetet.8 När studenten föreslår att 
kvinnliga och manliga studenter får byta roller med varandra för att få känna 
på skillnaderna visar hon även på den mest grundläggande frågan om in-
flytande när det gäller konstruktionen av kön på scen. Det omarkerade är 
nämligen att skådespelaren spelar karaktärer av samma kön som sitt eget. 

För det andra återkom det på skolan en diskussion om vad som krävs för 
att studenterna ska förstå undervisningen. En del studenter menade att de 
inte förstod syftet med vissa övningar och undervisningsblock. Förståelsen 
av de kommunikativa sammanhang man ingår i kan ha en avgörande betyd-
else för inflytandet över ens del i och utformningen av dem. Om man till 
exempel inte förstår syftet med en lektion eller en instruktion kan det vara 
svårt att förhandla om den. Relationen mellan förståelse och inflytande är 
också viktig i andra sammanhang än undervisningen. Ett kommunikativt 
sammanhang som flera studenter både framhöll betydelsen av och problem 
med var bland annat inträdesproven. Här har förståelsen för de sammanhang 
man ingår i en avgörande betydelse, då den inte bara kan hindra det (in-
direkta) inflytandet över ens del i provet, utan då detta inflytande också 
handlar om huruvida man överhuvudtaget blir antagen som student på skolan 
eller inte. 

Sammantaget skiljer det sig således på flera sätt hur den initiala undersök-
ningen och min undersökning är praxisorienterade. När jag lämnade den ur-
sprungliga projektbeskrivningens syfte att studera jämställdheten i skolans 
undervisning (i form av kvinnors och mäns språkanvändning) kan det be-
skrivas som att jag inte forskade ”åt” skolan i samma grad, eftersom det var 
en undersökning om jämställdhet skolan hade efterfrågat (på initiativ av 
studenten). När jag inte stannade vid att bara spela in fyra undervisnings-
situationer, analysera dessa utifrån tidigare forskning och återkomma med ett 

                                                      
8 I min undersökning hade jag inte tillräckligt material för att undersöka studentens fråga 
huruvida de skådespelare som får mindre utrymme i en pjäs också har mindre uppmärksamhet 
i arbetsrummet. I de få scenframställningsblock som jag observerade där man arbetade med 
text fanns det t.ex. en strävan efter en jämn textfördelning (genom att låta vissa spela flera 
roller eller bara arbeta med scener om två med någorlunda jämn textfördelning). Jag tyckte 
också att frågan om uppmärksamhet verkade handla om flera olika saker i dessa block 
(relationen mellan student och lärare, studenters svårigheter och hur mycket de vågade/ville ta 
plats, typ av karaktärer, val av gestaltning etc.). Som skådespelarstudenten själv konstaterar i 
sitt brev ser strukturer emellertid förmodligen olika ut i olika tider och i olika sammanhang 
och det skulle förmodligen krävas en ganska omfattande studie för att svara på frågan.  
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resultat, utan gav mig in i skolans olika kommunikativa sammanhang och 
diskuterade med studenter och personal om såväl kommunikationen på 
skolan som mina analyser av den, kan det emellertid också beskrivas som att 
jag inte forskade ”på” dem i samma utsträckning.  

Jag menar att jag har försökt att ”orientera” min forskning mot skolan och 
deras sociala praktik. Å ena sidan har jag försökt sätta mig in i deras sociala 
praktik och formulera frågeställningar utifrån den delvis med hjälp av ut-
övarna, det vill säga delvis forska ”med” dem. Å andra sidan har jag försökt 
vara en tydlig part med ett eget perspektiv som varken tar över deras pro-
blembeskrivningar eller försöker komma med lösningar på deras problem, 
utan istället utvecklar redskap som de kan använda för att själva synliggöra 
sin praktik. Även om jag har lämnat syftet att undersöka jämställdhet på 
skolan, så är tanken med undersökningen att de redskap jag bidrar med ska 
kunna användas bland annat som en del av deras jämställdhetsarbete (eller 
jämlikhets- eller likabehandlingsarbete).  

Mitt val av titel på avhandlingen, citatet ”Det är inte förrän man gör det 
som man förstår”, är tänkt att knyta an till min praxisorienterade undersök-
ning på olika sätt. Citatet är hämtat från en intervju med en student på 
skolans webbplats (i mitten av min undersökning), från ett av de första 
avsnitten i intervjun:  

(1) Webbplats 1, intervju med student, text 
Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 
Innan jag kom in här trodde jag väl att jag hade nån form av uppfattning om 
hur det skulle vara. Det går ju ändå att ta reda på ungefär hur det kommer att 
se ut, men ... Jag brukar jämföra med att göra lumpen: Man har ingen aning 
förrän man står där i uniform på excercisplan... Sen kan man ha en vag idé, 
man tror att man vet, men det gör man faktiskt inte! Lite samma sak är det 
här: det är inte förrän man gör det som man förstår. 

När studenten i den citerade intervjutexten i sista meningen förklarar hur det 
är lite samma sak ”här”, att ”det är inte förrän man gör det som man förstår”, 
så syftar inte ”det” i satsen ”man gör det” tillbaka på något i de föregående 
meningarna. Meningen blir på så sätt som ett allmänt konstaterande om hur 
man ”här”, det vill säga på skolan, inte ”förstår” förrän man ”gör”. Citatet i 
avhandlingstiteln är på så sätt tänkt att knyta an till ett av de resonemang på 
skolan jag analyserar i avhandlingen för att studera hinder för studenternas 
delaktighet, nämligen att studenterna inte kan ”förstå” utan måste (bara) 
”göra”.  

Det citerade avsnittet ovan handlar emellertid inte om studenter på skolan, 
utan om hur personer utanför skolan inte kan förstå hur det är där. På det här 
sättet är citatet i avhandlingstiteln också tänkt att knyta an till dels det ifråga-
sättande som jag kunde mötas av beträffande min möjlighet att förstå skolan 
(och få andra att förstå den genom att skriva om den), dels min egen över-
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tygelse om att jag behövde vara på skolan och tala med dem där så mycket 
som möjligt – och ibland även göra det studenterna gjorde – för att få en för-
ståelse för skolan, men att jag aldrig skulle kunna förstå skolan som de på 
skolan förstod den. Samtidigt är citatet också tänkt att knyta an till min över-
tygelse om att det just är poängen, att jag genom att ha varit där och sett vad 
de gjort, ibland gjort vad de har gjort och talat med dem om vad de gjort, kan 
erbjuda dem en initierad men annan förståelse av deras sociala praktiker.  

1.2 Avhandlingens syften och frågeställningar 
Avhandlingen har tre syften. Det första syftet är att synliggöra hur kommu-
nikationen vid en teaterhögskola kan hindra skådespelarstudenters delaktig-
het. Framförallt studeras studenternas första tid på skolan: som sökande vid 
inträdesproven och som student under utbildningens första år. Dels studeras 
delaktighet i en grundläggande bemärkelse, som att kunna sätta sig in i och 
förstå ett kommunikativt sammanhang (t.ex. syftet med arbetet med en pjäs i 
ett scenframställningsblock), dels i bemärkelsen att ha inflytande över sin del 
i eller utformningen av ett kommunikativt sammanhang (t.ex. sin roll i en 
pjäs eller upplägget av arbetet med pjäsen).  

Hinder för delaktigheten studeras i tre delanalyser. I de respektive del-
analyserna är syftet att synliggöra 

1. hur kommunikationen på skolan kan hindra skådespelarstudenters för-
ståelse för och inflytande över undervisningen  

2. hur kommunikationen i skådespelarutbildningens inträdesprov kan 
hindra de sökandes (indirekta) inflytande över sin del i proven  

3. hur kommunikationen i ett scenframställningsblock vid skådespelar-
utbildningen kan hindra studenternas inflytande över sin del i och över 
utformning av scenframställningsarbetet.  

I varje analyskapitel studeras först grundläggande kommunikativa om-
ständigheter på skolan respektive i inträdesproven och i scenframställnings-
blocket. Huvudfrågorna är: Vad utgör skolan, inträdesproven respektive 
scenframställningsblocken för typ av sammanhang och vad innebär de för 
deltagarnas relationer till varandra? Kan dessa omständigheter hindra stud-
enternas eller de sökandes delaktighet på något sätt och i så fall hur?  

Därefter studeras ett urval av formuleringar och procedurer på skolan, i 
inträdesproven respektive scenframställningsblocket. Huvudfrågan är: Kan 
formuleringarna och procedurerna hindra studenternas eller de sökandes 
delaktighet i de sammanhang de ingår i – med tanke på de grundläggande 
omständigheterna – och i så fall hur? 

Undersökningen betecknas i avhandlingen som en praxisorienterad kom-
munikationsanalys. Det är en analys av kommunikation som en del av mer 
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omfattande sociala praktiker, vilken fokuserar på problem för utövare av de 
sociala praktikerna. Den är utformad delvis i samverkan med utövare av 
praktikerna och söker vidareutveckla redskap och metoder som utövarna kan 
använda för att själva synliggöra sin kommunikation.  

Det andra syftet med avhandlingen är därför att vidareutveckla redskap 
och metoder som deltagare vid teaterhögskolor och liknande organisationer 
kan använda för att synliggöra sin kommunikation, till exempel som ut-
gångspunkt i arbetet med jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlings-
frågor.  

Det tredje syftet med avhandlingen är att utveckla formerna för en praxis-
orienterad kommunikationsanalys, för att bidra till diskussionen inom språk-
vetenskaplig forskning om den omgivande kontexten vid analysen av kom-
munikation och förhållandet till dem vars kommunikation man studerar.  

1.3 Avhandlingens disposition 
Efter det här inledande kapitlet redogör jag i kapitel 2 för en del av den 
tidigare forskning som är relevant för min undersökning. Först redogör jag 
för tidigare forskning som ligger till grund för min praxisorienterade inrikt-
ning, sedan tidigare forskning om skådespelarutbildningar och skådespelares 
repetitionsarbete och slutligen forskning om institutionell kommunikation.  

I kapitel 3 redogör jag för undersökningens teorier och metoder. Jag 
inleder med att redovisa mina praxisorienterade riktlinjer för val av teori och 
metod och mina val av teoretiska och metodiska utgångspunkter utifrån 
dessa riktlinjer. Därefter gör jag en sammanhållen beskrivning av de analys-
redskap och den övergripande analysmetod som jag använder i avhand-
lingen.  

I kapitel 4 redogör jag för hur jag valt, samlat in och bearbetat mitt 
material. Jag börjar med att redovisa mina praxisorienterade riktlinjer för val 
av undersökningens material och diskutera de val jag ställdes inför under 
min tid på skolan. Därefter beskriver jag det material jag samlat in i form av 
anteckningar, inspelningar och texter och beskriver och diskuterar min be-
arbetning av detta material. Bland annat tar jag upp de olika begränsningar 
som respektive typ av material innebär för analyserna och hur jag hanterat 
forskningsetiska principer (bl.a. beträffande anonymisering). 

I kapitel 5–7 redogör jag för resultaten av undersökningens slutliga ana-
lyser. Innan jag redovisar resultaten beskriver jag i de respektive resultat-
kapitlen vilka redskap och vilket material som använts i analyserna.  

I kapitel 8 sammanfattar och diskuterar jag vad jag har gjort för att 
uppfylla avhandlingens syften, vilka begränsningar som finns med detta och 
hur man kan gå vidare. Jag avslutar med ett antal frågor som är viktiga att 
diskutera om man vill att organisationer och andra ska kunna ta hjälp av 
forskningen för att synliggöra sina sociala praktiker. 
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Hela avhandlingen avslutas med en engelsk sammanfattning av avhand-
lingens olika kapitel och en litteraturlista. 

 



 

 28 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som jag har använt mig av i 
min undersökning (jag tar även upp tidigare forskning i 3.1–3.2 som ligger 
till grund för mina analysredskap och analysmetoder). 

Jag börjar i 2.1 med att redogöra för diskussioner och studier som jag 
utgått ifrån vid utformningen av det jag i avhandlingen kallar en praxisorien-
terad kommunikationsanalys. Då frågan om hur man som forskare ska för-
hålla sig till dem man studerar inte är specifik för språkvetenskapen tar jag 
avstamp i en diskussion om praxisorienterad forskning i allmänhet.  

Det har inte tidigare gjorts någon studie av kommunikationen i sig vid en 
teaterhögskola i Sverige. I 2.2 och 2.3 redogör jag dock för annan forskning 
som jag använt mig av vid analysen av hur kommunikationen vid Teater-
högskolan kan hindra studenternas delaktighet: dels teatervetenskaplig forsk-
ning om teaterhögskolor och repetitionsarbetet vid teaterproduktioner, dels 
forskning om institutionella samtal och texter. För att avgränsa redogörelsen 
tar jag endast upp forskning om svenska förhållanden.  

2.1 Praxisorienterad forskning 
I avhandlingens inledande kapitel skriver jag att jag försöker göra en praxis-
orienterad kommunikationsanalys. Begreppet praxisorienterad används 
bland annat inom social och pedagogisk forskning (eller begreppet praxis-
nära, se bl.a. Carlgren m. fl. 2003 och 2005). Det finns flera olika använd-
ningar och definitioner av begreppet. Mattsson (2004) använder det till 
exempel som en paraplybeteckning för olika inriktningar inom social forsk-
ning som förenas av ett intresse för att förstå och förhålla sig till praktiken. 
De inriktningar som Mattsson tar upp har olika syften, teorier och metoder. 
Här ingår allt ifrån den form av så kallad aktionsforskning där forskaren 
närmast fungerar som ett slags handledare för personer som utforskar sina 
egna yrkespraktiker och den typ av uppdragsforskning där utövarna av prak-
tikerna bestämmer ramarna för forskningen, till mer traditionell forskning 
som har ett ”nära samspel med berörda praktiker” men där ”[a]ktionen inte 
[får] bli viktigare än teoriutvecklingen” (Mattsson 2004:65).  

Andra forskare använder begreppet praxisorienterad forskning för att 
markera sig inte bara gentemot traditionell forskning utan också mot både 
den ovan nämnda typen av aktionsforskning och uppdragsforskning. Man 
menar att aktionsforskning riskerar att bli en ensidig stödrelation från forsk-
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aren till utövaren av praktiken, där forskaren även kommer med lösningar till 
problemen (dvs. även ger sig in i själva ”aktionen”). Uppdragsforskning an-
ser man kan riskera att bli ensidig åt andra hållet, när utövaren av praktiken 
sätter upp ramarna för forskaren, och kan försvåra forskarens möjligheter till 
kritiskt perspektiv och långsiktig teoriutveckling (se bl.a. Eliasson-Lappa-
lainen 1995). Begreppet orientering blir ett sätt att markera att man är en 
tydlig part med ett tydligt perspektiv som orienterar sig mot en annan part 
med ett annat perspektiv.  

Inom flera olika forskningsinriktningar har man på senare tid just kommit 
att framhålla behovet av att forska mer ”med” deltagarna i de sociala sam-
manhang man studerar. Med detta vill man både undvika att forska alltför 
mycket ”på” deltagarna, och därigenom missa alltför mycket av deras per-
spektiv, och att forska alltför mycket ”åt” deltagarna, och därigenom missa 
alltför mycket av det egna perspektivet (se bl.a. Svensson 2002 och Cameron 
m.fl. 1992). Vissa uttrycker det som ett behov att samverka mer och menar 
att praxisorienterad forskning (och liknande) är ett sätt att leva upp till hög-
skolans samverkansuppdrag (se bl.a. Svensson 2002). Enligt Högskoleverket 
(Lönn 2004) ska också högskolans uppdrag (från 1997) att ”samverka med 
det omgivande samhället” innebära ett ömsesidigt utbyte, vara integrerat i 
högskolans utbildning och forskning (inte vara en ”tredje uppgift”) och inte 
inskränka på forskningens frihet. 

Jan Anward är en av de språkvetare som utvecklar vad praxisorienterad 
forskning kan innebära, eller praxisnära som man kallar det i de antologier 
som han utvecklar frågan i (Carlgren m.fl. 2003 och 2005). Anward (2005: 
63–64) skriver att ”forskning kan vara praxisnära i tre olika avseenden”, 
nämligen ”[1] i det att den studerar konkret social praxis, ’naturligt’ före-
kommande samhälleliga verksamheter, [2] i det att den orienterar sig mot 
’verkliga’ problem, problem som är problem för deltagarna i den verksamhet 
man studerar, och [3] i det att den söker utveckla teoretiska redskap som 
deltagarna i den verksamhet man studerar kan använda för att bättre förstå 
sin egen praxis”. Han konstaterar att ”[s]jälv är jag mest intresserad av en 
forskning som är praxisnära i alla dessa avseenden” (Anward 2005:64).  

Det finns flera forskningsinriktningar som studerar text och samtal vilka 
kan beskrivas som praxisnära eller praxisorienterade i en eller flera av de 
avseenden som Anward (2005) tar upp. En inriktning som kan beskrivas ha 
ambitionen att studera ”konkret social praxis, ’naturligt’ förekommande 
samhälleliga verksamheter” (Anward 2005:63) är till exempel så kallad kom-
munikationsetnografisk forskning (se bl.a. Moberg 1998 och Karlsson 2006). 
Ett annat exempel är Linells (ms.) verksamhetsteori. När det gäller ambi-
tionen att orientera sig mot ”problem som är problem för deltagarna i den 
verksamhet man studerar” (Anward 2005:63) så finns det dels inriktningar 
som har en uttalad ambition att analysera, förstå och/eller lösa (konkreta) 
praktiska problem, såsom viss så kallad tillämpad språkforskning (se bl.a. 
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Gunnarsson 1997), dels inriktningar som endast framhåller att man utgår 
från deltagarnas perspektiv. Inom den idag dominerande samtalsforsknings-
inriktningen, Conversation Analysis (CA), talar man till exempel om del-
tagarperspektiv (se dock 3.1.4, s. 49).  

I sin diskussion om vad som utmärker praxisorienterad forskning om text 
och samtal menar Karlsson (2008) att det inom kommunikationsetnografisk 
forskning är grundläggande med en orientering mot deltagarnas egen förstå-
else av verksamheten. Syftet är emellertid mer sällan att förändra eller för-
bättra. Enligt Karlsson skulle praxisorientering kunna ses som en särskild 
aspekt av tillämpad forskning som ”kännetecknas av en särskild (med etno-
grafin besläktad) hållning när det gäller forskningens roll och relation till den 
studerade verksamheten” (Karlsson 2008:104). Hon menar att denna håll-
ning kan vara mer eller mindre utvecklad. Utifrån Anwards (2005) distink-
tion mellan tre typer av praxisnära forskning så skiljer hon mellan tre olika 
grader av praxisorientering. Den första graden innebär att forskningen hand-
lar om praxis, där resultaten inte nödvändigtvis är intressanta för utövarna av 
praktiken (eftersom man ofta kommer fram till vad de redan vet). Den andra 
graden innebär att forskningen i någon aspekt är relevant för utövarna av 
praktiken. Det kan handla om att forskaren utgår ifrån ett inomvetenskapligt 
problem men som är relevant för utövarna eller att forskarna tar hjälp av 
utövarna i vissa faser, till exempel genom att utövarna gör experiment eller 
för egna noteringar. Den tredje graden innebär att deltagarna är med i 
processen från början och att problem, teori och metod utvecklas i sam-
verkan med utövarna. Den här graden av praxisorientering innebär å ena 
sidan att forskningen ”släpper sitt monopol på teori- och metodval” och å 
andra sidan att ”praktiken får finna sig i att få sin problemformulering de-
konstruerad” (Karlsson 2008:107). Syftet med en sådan forskning är också 
att skapa verktyg som deltagarna själva kan använda.  

Karlsson menar att de olika graderna av praxisorientering gör att prak-
tiken inverkar på forskningen i olika grad. Medan den första graden av 
orientering gör att praktiken påverkar urvalet av empirisk kunskap som ska 
förmedlas, påverkar praktiken i den andra graden även hur problem formu-
leras och forskningsfrågor etableras och i den tredje graden även teori-
bildning och begreppsutveckling och i förlängningen kanske också forsk-
ningsområdets identitet.  

Det jag i den här avhandlingen kallar praxisorienterad kommunikations-
analys har en ambition att vara praxisorienterad av den tredje graden. En 
praxisorienterad kommunikationsanalys kan beskrivas som en tolkning dels 
av Anwards (2005) beskrivning av de tre sätt som forskning kan vara 
praxisnära på, dels av idén om att man ska försöka samverka med utövare av 
de praktiker man studerar (se 1.1) – samt av vilka konsekvenser som detta 
innebär för val av redskap, metoder och material (se 3.1 och 4.1).  
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Den tidigare studie som betytt mest för min praxisorienterade hållning är 
Celia Roberts och Srikant Sarangis studie av muntlig examination vid Royal 
College of General Practitioners (RCGP) i Storbritannien. Roberts & Sarangi 
(1999:473) använder begreppet ”practical relevance” i sin beskrivning av 
forskningen för att visa på sin ambition att bidra till att hantera sociala och 
institutionella problem, men att samtidigt undvika det problemlösnings-
paradigm som de menar är typiskt för den tillämpade forskningen. I stället 
för att erbjuda lösningar vill de presentera resultat och data på ett sådant sätt 
att utövarna av en praktik själva kan reflektera över den och förändra den. 
Roberts & Sarangi visar till exempel på poängen med att erbjuda skolan teo-
retiska redskap för att kunna titta på examineringen som situation istället för 
att ge dem olika ”tips” på hur man kan examinera.  

Roberts & Sarangi (1999:473) menar att man inte ska se praktiska pro-
blem som något där ute som kräver expertlösningar från forskare, utan fram-
håller istället poängen med att hitta former för ”joint problematisation”. De 
menar att de utformade sitt projekt som ”a ’research with’ exercise” (Roberts 
& Sarangi 1999:475). De diskuterade undersökningens upplägg och inrikt-
ning med deltagarna initialt, diskuterade analyserna med dem under pro-
jektets gång och skrev slutligen en gemensam artikel med deltagarna till en 
medicinsk tidskrift. Den här typen av samverkan innebar att de kunde disku-
era såväl de sociala praktikerna i sig som vad som var problem för del-
tagarna och vilka teoretiska redskap som deltagarna kan använda för att 
bättre förstå sin sociala praktik.  

Roberts & Sarangis undersökning stärkte också mitt beslut att studera hur 
kommunikationen vid en teaterhögskola kan hindra studenters delaktighet, 
istället för att undersöka jämställdhet i form av kvinnors och mäns språk-
användning. När Roberts och Sarangi anlitades av skolan var det på grund av 
att en betydande andel av de läkarkandidater som var från etniska minoriteter 
(och som var utbildade utomlands) gjorde sämre ifrån sig eller blev helt 
underkända i den muntliga examinationen. I samverkan med skolan kom 
Roberts och Sarangi fram till att de inte skulle fokusera på dessa gruppers 
kommunikation under examinationen, utan på examinationsverksamheten i 
sig och vad det var i den som potentiellt kunde försvåra det för dessa 
grupper. De menade nämligen att ”the potential for discrimination and an 
explanation of how it might come about depended on understanding the talk 
processes themselves” (Roberts & Sarangi 1999:478).9  

                                                      
9 För övrigt var också Roberts & Sarangis (1999) fokus på de olika inramningar som aktuali-
serades i examinationssituationerna (institutionell, professionell och personlig) en viktig 
inspiration för mina analyser.  
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2.2 Forskning om teaterhögskolor och repetitions-
arbete 
En av de få vetenskapliga studier som gjorts av skådespelarutbildningar i 
Sverige är Järlebys (2001) teatervetenskapliga avhandling om det han kallar 
”skådespelarens grundutbildning” på de fyra svenska teaterhögskolorna 
(Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå).10 Syftet med avhandlingen är 
framförallt att utifrån ämnet scenframställning beskriva vilka traditioner och 
tankar teaterhögskolornas skådespelarutbildningar bygger på och hur ”inne-
hållet” i en svensk skådespelarutbildning kan se ut idag. Järleby gör således 
inte någon analys av kommunikationen i sig på dessa skolor. Han skriver 
visserligen att han har använt sig av en etnografisk metod, men han redogör 
inte för fältanteckningar från deltagande observationer eller analyser av så-
dana. Hans beskrivningar av undervisningssituationer och inträdesprov utgår 
också i hög grad från lärares och andra ansvarigas beskrivningar. Han 
använder dessutom ofta sin egen förförståelse för och egna uppfattningar om 
undervisning och skådespeleri (han har själv arbetat som skådespelare och 
regissör och som pedagog och verksamhetsledare vid en skådespelar-
utbildning).  

Avhandlingen bidrar emellertid till förståelsen av teaterhögskolornas 
kommunikativa sammanhang på andra sätt. Den ger bland annat en bild av 
skådespelarutbildningarnas utveckling, från inrättandet av de statliga scen-
skolorna 1964 fram till tiden för undersökningen och de ”mästare” och peda-
goger som varit centrala för utbildningarna. De ger även en inblick i de 
metoder, perspektiv och normer som förekommer på skolorna. Jag hörde 
visserligen personal och studenter på Teaterhögskolan invända mot olika 
beskrivningar och resonemang i avhandlingen under min undersökning, men 
också sådant man höll med om. Jag kände dessutom själv igen en del av 
resonemangen i avhandlingen från skolan.  

Järlebys avhandling har därför varit användbar för min undersökning på 
två olika sätt. Dels har jag kunnat fokusera på andra aspekter av skolans 
kommunikativa sammanhang än Teaterhögskolans historia och på skåde-
spelarutbildningens ”innehåll” (det kan man istället läsa om i Järlebys av-
handling). Dels har den utgjort ett stöd för mitt fokus på vissa perspektiv och 
normer. Bland annat känner jag igen de (positiva) resonemang om ”tyst 
kunskap” och studenters och skådespelares ”självständighet” som Järleby 
redogör för – och själv för – från min tid på Teaterhögskolan. 

                                                      
10 Två andra avhandlingar är Sjöström (2007) och von Schantz (2007). Sjöström har i sin av-
handling om skådespelarens arbetssätt utgått från sitt arbete som lärare vid Teaterhögskolan i 
Malmö. von Schantz skrev sin teatervetenskapliga avhandling om Teaterhögskolan i Stock-
holm som en del av samma projekt som jag (”Kön på scen”). Se inledningen till kap. 1, samt 
fotnot 7 och fotnot 48. 
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En viktig del av en teaterhögskolas kommunikativa sammanhang är 
repetitionsarbetet, både genom scenframställningsblock och slutproduktioner 
på skolan och genom studenternas praktik ute på teatrar. I Sverige har det 
inte gjorts många studier av repetitionen som kommunikativ situation. Från 
teatervetenskapligt håll verkar man framförallt ha gjort analyser av färdiga 
föreställningar (se bl.a. Lagercrantz (1985) för en diskussion om detta). Man 
verkar heller inte ha använt sig av den typ av samtals- eller textanalys som 
brukar användas inom språkvetenskaplig forskning. Från språkvetenskapligt 
håll verkar man i sin tur mest ha intresserat sig för analyser av skrivna 
pjäser. 

Lagercrantz (1985) teatervetenskapliga avhandling ger en viss bild av hur 
repetitionsarbetet kan gå till, genom att hon gör en etnografisk undersökning 
om två teaterproduktioner. Det som har varit särskilt intressant med hennes 
avhandling för min undersökning är att hon inte bara visar hur regissör och 
skådespelare (och andra) arbetar fram föreställningen, från kollationering till 
premiär, utan särskilt fokuserar på maktförhållandet mellan olika aktörer, 
inte minst skådespelare och regissör. Bland annat bekräftar hon det kompli-
cerade maktförhållande mellan regissör och skådespelare som man kunde 
tala om på Teaterhögskolan när jag var där och som jag själv också upplevde 
i olika teaterarbeten. Hon beskriver till exempel produktioner där regissören 
får tolkningsföreträde i rollen som arbetsledare och skådespelarna i regel 
fogar sig efter regissörens vilja, även när de inte tycker regissören fattar rätt 
beslut, men att de inte gör detta gratis: ”Villkoret för uppdraget är framgång. 
Om det uppfylls suddas alla oförrätter ut” (Lagercrantz 1995:164).  

Lagercrantz (1985) gör emellertid inte några näranalyser av enskilda 
situationer eller redogör för några fältanteckningar så att man får se längre 
dialoger mellan skådespelare och regissör. Axelssons (2003) avhandling om 
en sommarteaterproduktion (amatörteater) utgör därför ett viktigt komple-
ment, då hon gjort videoinspelningar av repetitionsarbetet och återger och 
analyserar vissa transkriptioner av dessa. Av transkriptionerna att döma finns 
det likheter mellan instruktionerna i dessa repetitionssituationer och i det 
scenframställningsblock (Tjechovblocket, se 4.2.1) som jag följde och 
spelade in mest (jfr bl.a. transkriptionen på sidan 118 i Axelsson (2003) och 
min transkription i exempel (43), s. 207–208). Bland annat gäller det hur 
regissören använder sig av vad Axelsson kallar förebildligt agerande 
(instruera genom att visa) och hur instruktionerna ibland är uppbyggda. Jag 
känner till exempel igen hur regissören bygger ut sina instruktioner både 
genom att uppmana hur skådespelaren ska göra, och förklara vad effekten 
blir (”så att …”), och genom att uppmana hur den inte ska göra, och förklara 
vad den (ovälkomna) effekten annars blir (”för då…”), vilket sammantaget 
blir argument för instruktionen. Jag känner även igen hur uppmaningarna 
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inleds med uttryck som ”försök att”, ”kan ni ta”, ”få se om” och hur ”okej” 
används bland annat för att inleda och avsluta instruktioner.  

2.3 Forskning om institutionella samtal och texter 
En annan viktig omständighet beträffande kommunikationen på Teaterhög-
skolan är att skolan utgör en institution, en samhällelig organisation, med 
institutionella representanter och klienter, som lärare–student och jury–
sökande. I Sverige har många studier om institutionella samtal och texter 
gjorts som bidragit både till kunskaper om vad som generellt skiljer insti-
tutionell kommunikation från annan (vardaglig) kommunikation och om så-
dant som är karakteristiskt för institutionell kommunikation inom vissa 
specifika samhällsdomäner, såsom skolan, sjukvården, polisen m.m., och för 
specifika institutioner inom dessa domäner.  

Den typ av institutionella samtal som undersökts mest är samtal mellan å 
ena sidan institutionella representanter och å andra sidan klienter, till exem-
pel mellan lärare och student och mellan läkare och patient (se bl.a. Linells 
(1990) och Milles (2003) diskussion om detta). Det har dock även gjorts 
studier av kommunikationen mellan institutionella representanter och mellan 
institutionella klienter. Bland annat studerar Milles (2003) interna arbets-
möten och Malmbjer (2007) gör en studie av studenters gruppsamtal. Det 
finns även studier av institutionella samtal där samtalen inte endast sker 
mellan institutionella representanter och de (primära) klienterna. Hofvendahl 
(2006) studerar till exempel skolans kvarts- och utvecklingssamtal, där lär-
aren både samtalar med studenterna (de primära klienterna) och deras för-
äldrar.  

Vidare har det gjorts studier av kommunikationen i organisationer som i 
vardagligt tal inte brukar beskrivas som institutionella på samma sätt som 
statligt och kommunalt organiserade. Milles (2003) studerar inte bara arbets-
möten på en gymnasieskola och i ett statligt verk, utan också arbetsmöten på 
två banker och i ett elektronikföretag, och Johansson (2003) studerar före-
tagsledares kommunikationsstrategier.  

Det finns också studier av texter och skrivande som en del av institutioner 
och organisationer. Bland annat studerar Gunnarsson (1992) skrivandet på 
en kommundelsförvaltning och Jämtelid (2002) studerar skrivandet på Elec-
trolux. Karlsson (2006) studerar skrivandet under en arbetsdag inom flera 
olika yrken (byggnadsarbetare, butiksbiträde, undersköterska, IT-support-
specialist, lastbilsförare, förskollärare och fordonsmekaniker).  

En del studerar både skriftlig och muntlig institutionell kommunikation. I 
sin studie av studenters skrivande på två institutioner vid ett universitet an-
vänder sig Blåsjö (2004) även av anteckningar från samtal vid hennes del-
tagande observationer och Lim Falk (2008) analyserar både inspelade samtal 
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i klassrum och studenters texter i sin studie av så kallade sprint-klasser 
(gymnasieklasser som får undervisning på engelska i olika ämnen). 

Forskningen om samtal och texter i institutioner och organisationer visar 
på flera omständigheter och företeelser som generellt utmärker sådan kom-
munikation jämfört med annan (vardaglig) kommunikation. I min under-
sökning om kommunikationen vid Teaterhögskolan har jag känt igen flera av 
dessa. Av dem är det särskilt två omständigheter som jag vill lyfta fram.  

För det första är institutionell kommunikation i regel uppgiftsorienterad, i 
förväg arrangerad, organiserad i enlighet med skrivna regler och förord-
ningar och starkt rutiniserad (se bl.a. Linell ms.). Linell (1990:22) menar att 
om samtalet är mål- eller uppgiftsorienterat (behandla en viss sak, besluta 
om något, lösa ett problem etc.) så tycks själva uppgiftsorienteringen ”fram-
tvinga en bestämd struktur hos samtalet, som kommer att bestå av en 
sekvens av faser eller (del)aktiviteter, i vilka parterna (huvudsakligen men 
inte enbart) genom samtalande successivt introducerar eller bearbetar ett 
problem och söker sig fram till ett beslut eller en lösning (eller ett förslag till 
lösning)”, där varje fas eller delaktivitet bara godtar att man talar om eller 
gör vissa saker. Milles (2003) visar till exempel hur möten tenderar att följa 
vissa faser och Lim Falk (2008) visar fasstrukturen i lektioner. I vissa institu-
tionella sammanhang beror inte rutinerna bara på uppgiftsorienteringen och 
behovet av effektivitet, utan också på demokratiska värderingar som ”likhet 
inför lagen” och ”rättvis bedömning”, då det hjälper den institutionella repre-
sentanten att hantera kommunikationen ”opersonligt och därmed likartat, 
oberoende av klienten” (Adelswärd 1995:117).  

För det andra har deltagarna i regel tydliga roller i förhållande till den 
övergripande institutionen eller organisationen, såsom läkare–sjuksköterska, 
läkare/sjuksköterska–patient etc. Särskilt mellan institutionella representan-
ter och klienter är relationen också ofta asymmetrisk på olika sätt (Linell 
1990). Kommunikationen är en del av den institutionella representantens 
arbete, vilket gör att den har en annan kännedom om institutionens rutiner 
och perspektiv. Den har också en annan erfarenhet av och träning i den kom-
munikativa situationen (se bl.a. Sundberg 2004). I regel är syftet med kom-
munikationen dessutom att den institutionella representanten ska utvärdera 
eller bedöma klienten och ge råd eller fatta beslut om henne eller honom 
(Linell 1990). Ofta är det också representanten som styr samtalet på olika 
sätt, bland annat genom att avgöra vad för slags uppgifter som behövs för att 
beslutet ska kunna fattas, vara den som ställer frågor och drar slutsatser etc. 
Ibland styrs samtalet också av hur representanten utgår från blanketter eller 
formulär och representanten gör även ofta något slags rapport utifrån 
samtalet. 

Den asymmetriska relationen är kanske tydligast i institutionella aktivi-
teter med en ”grindvaktarfunktion” (en ”gate keeping activity”), där den 
institutionella representantens uppgift är att ”göra en bedömning av klienten 
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efter institutionens kriterier och därefter släppa in eller utestänga honom” 
(Adelswärd 1995:118). Sundberg (2004) visar i sin analys av rekryterings-
samtal hur förhandlingen mellan de två parterna utgår ifrån och styrs av 
representantens institutionella ramar och förutsättningar, bland annat genom 
den blankett som ska fyllas i. 

Samtidigt inverkar olika företeelser och omständigheter på det rutiniser-
ade och på asymmetrin mellan rollerna på olika sätt. En avgörande om-
ständighet är att institutioner och deras rutiner, perspektiv och representanter 
inte är etablerade en gång för alla; rutiner och perspektiv förhandlas fram 
och de personer som hanterar dem kommer och går. I en institutionell kom-
munikativ situation är det inte säkert att den institutionella representanten 
har tillräcklig erfarenhet eller kunskap om rutinerna – eller att tillräckliga 
rutiner utvecklats. Genom att institutioners perspektiv förhandlas fram är det 
inte heller säkert att de institutionella representanterna utgår från samma 
perspektiv. Johansson (2003) visar till exempel på svårigheten med att 
implementera visioner inom en organisation.  

I den institutionella kommunikationen finns också ofta ”en kompromiss 
mellan det opersonliga, likartade och det personliga, anpassade tilltalssättet” 
(Adelswärd 1995:117). Förutom att de institutionella representanterna har ett 
behov av en god arbetsrelation, måste de upprätta en relation till klienten för 
att ”kunna fullgöra sin uppgift” (Adelswärd 1995:126). Bland annat är det 
viktigt att den sökande i en anställningsintervju ”känner sig väl bemött” 
(ibid.). I anställningsintervjuer och liknande aktiviteter med grindvaktarfunk-
tion kan också det personliga ta över vid bedömningen. Adelswärd (1988) 
visar bland annat i sin undersökning av anställningsintervjuer att de inter-
vjuade som lyckades oftare stöttade – och stöttades av – intervjuaren när de 
skrattade.  

Det är heller inte alltid en enkel gräns mellan innanför och utanför institu-
tioner eller organisationer. Det är bland annat en stor skillnad mellan insti-
tutionella klienter som patienter på en vårdscentral och studenter på en folk-
högskola. Studenterna på folkhögskolan är inte bara en del av skolans vardag 
på ett annat sätt än patienterna på vårdcentralen (som i regel bara är till-
fälliga besökare), utan studenterna kan också ha visst inflytande över verk-
samheten officiellt, till exempel genom att sitta i elevråd och genom att vara 
representanter i olika styrelser och liknande. De kan också ha en ambition att 
bli en del av såväl skolan som socialt sammanhang som av (vissa av) perso-
nalens yrkespraktiker. 

Det har också blivit alltmer uppmärksammat att så kallad extern kommu-
nikation både riktas utåt och inåt i organisationer och att intern kommunika-
tion omvänt riktas utåt, särskilt när det är frågan om ”immateriella värden” 
som rör organisationens identitet och image (Heide, Johansson & Simonsson 
2005:167). Profil och image fungerar som ”katalysatorer för organisations-
medlemmarnas förståelse av sin organisation och organisationsidentiteten” 
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och den image som förmedlas till omgivningen ”absorberas tillbaka till 
kulturen och används för att bekräfta identiteten” (Heide, Johansson & 
Simonsson 2005:178). 
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3 Teori och metod 

I detta kapitel gör jag en sammanhållen beskrivning av de analysredskap och 
den analysmetod som jag använder i avhandlingen, eftersom ett syfte med 
avhandlingen är att vidareutveckla redskap och metoder som deltagare vid 
teaterhögskolor och liknande organisationer kan använda för att själva syn-
liggöra sin kommunikation (jag diskuterar analysredskapens och analys-
metodens användbarhet för deltagarna i 8.2). Då ett annat syfte är att ut-
veckla formerna för en praxisorienterad kommunikationsanalys (se 1.1) 
inleder jag kapitlet med att formulera riktlinjer för val av teori och metod vid 
en sådan analys och att redogöra för mina val av teoretiska och metodiska 
utgångspunkter utifrån dessa riktlinjer. Jag tar avstamp i Anwards (2003) 
diskussion om hur forskning kan vara ”praxisnära” på tre olika sätt (se 2.1, s. 
29). 

3.1 Praxisorientering i teori och metod – val av 
teoretiska och metodiska utgångspunkter  
När Anward (2003:64) diskuterar teorins roll i så kallad praxisnära forskning 
så menar han att det teoretiska arbetet kan bli svårare i den här typen av 
forskning: ”Det teoretiska utanförskapet måste förmälas med de olika del-
tagarperspektiven i de verksamheter vi studerar och de teoretiska redskapen 
måste till sist bottna i betydelseskapande praktiker”. Samtidigt menar han att 
det teoretiska arbetet ”på ett intressant sätt också [blir] mer fokuserat och vi 
som forskare blir en aning dygdigare”, då man genom de ”praxisnära be-
gränsningarna på det teoretiska frågandet” kan undvika ”ett otal möjligheter 
och många av de frestelser som ett vilt teoretiserande för med sig” (Anward 
2003:64). 

En slutsats man skulle kunna dra av den senare kommentaren, att man 
genom praxisnära forskning kan undvika ett ”vilt teoretiserande”, är att man 
i praxisorienterad forskning ska ge teorier en mindre roll, att man ska för-
söka studera sociala praktiker så att säga förutsättningslöst. Som bland annat 
Chafe (1994) påpekar kan man emellertid inte undvika teoretiserande; man 
kan inte observera något förutsättningslöst. Samtidigt pekar Chafe på att man 
inte (framgångsrikt) kan forma teorier utan observationer. Han uttrycker det 
på följande sätt:  

Observing and theorizing are complementary endeavors, and neither can be 
practiced in isolation from the other. Because reality is so vast and complex, 
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the ways in which we observe it must be limited by our notions of which 
aspects of it are worth observing. Conversely, our larger imaginings are 
dependent on what we observe, at least to the extent that they will have any 
lasting validity. These seemingly obvious truths mean that it is impossible to 
begin by making wholly unbiased observations, only later carrying them 
home to our armchairs where we invent theories to explain them, any more 
than we can successfully do the reverse, first spinning theories in a vacuum 
and only later making observations we think will sustain or demolish them. 
Even if one or the other of these activities may dominate our field of vision at 
any one time, useful understanding is dependent on a repeated shuttling back 
and forth between them. (Chafe 1994:22) 

Anward (2003:64) talar heller inte om ett undvikande av teorier, utan menar 
att ”[d]et teoretiska utanförskapet måste förmälas med de olika deltagar-
perspektiven” och att ”de teoretiska redskapen måste till sist bottna i betyd-
elseskapande praktiker” (min kursiv). Det är emellertid inget som sker auto-
matiskt bara för att man växlar mellan att observera och teoretisera på det 
sätt som Chafe (1994) beskriver. Man kan säga att praxisorienterad forsk-
ning handlar om att sätta upp en viss typ av begränsningar för ens teoreti-
serande och observerande.  

De tre sätt som Anward (2003:63–64) tar upp att forskning kan vara 
praxisnära (se 2.1) utgör en vägledning om vilka begränsningarna kan vara – 
vilka riktlinjer man kan ha för val av teori och metod. Det första sättet han 
tar upp är att man ”studerar konkret social praxis, ’naturligt’ förekommande 
samhälleliga verksamheter” (Anward 2003:63). Detta menar jag samman-
fattar tre centrala aspekter av vad en praxisorienterad analys av kommunika-
tion innebär. Att studera ”konkret” social praxis och ”naturligt förekom-
mande” samhälleliga verksamheter menar jag handlar om att studera den 
kommunikation som är en del av människors vardagliga verklighet och inte 
vetenskapligt arrangerade situationer som experiment, fokusgrupper eller 
liknande. Att studera ”social praxis”, eller vad jag kallar sociala praktiker, 
menar jag handlar om att studera det som är gemensamt framförhandlat och 
återkommande i den vardagliga kommunikationen. Att studera ”samhälleliga 
verksamheter” menar jag handlar om att studera de övergripande sociala och 
kommunikativa sammanhang som förhandlingen sker i.  

För att studera kommunikation som en del av mer omfattande sociala 
praktiker, vilket är den första principen för en praxisorienterad kommunika-
tionsanalys (se 1.1), menar jag såldes att man behöver teorier och metoder 
som synliggör både den gemensamt framförhandlade kommunikationen i 
deltagarnas vardag och de övergripande kommunikativa och sociala sam-
manhang där denna förhandling sker. 

 Det andra sättet som Anward (2003:63) tar upp att forskning kan vara 
praxisorienterad på är att ”den orienterar sig mot ’verkliga’ problem, pro-
blem som är problem för deltagarna i den verksamhet man studerar”. Detta 
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sammanfattar ytterligare två centrala aspekter av vad en praxisorienterad 
analys av kommunikation innebär. Att orientera sig mot ”verkliga” problem 
för ”deltagarna i den verksamhet man studerar” menar jag dels handlar om 
att man fokuserar på det som är deltagarnas (huvudsakliga) problem i all-
mänhet i kommunikation (och som kommunikation samtidigt framförallt är 
ett sätt att försöka hantera), nämligen samordningen av deltagarnas menings-
skapande. Dels handlar det om att försöka synliggöra specifika, reella pro-
blem för deltagarna i kommunikationen, det vill säga inte utgå från all-
männa, inomvetenskapliga problemställningar.  

För att fokusera på problem för utövare av de sociala praktikerna, vilket 
är den andra principen för en praxisorienterad kommunikationsanalys (se 
1.1), menar jag såldes att man behöver teorier och metoder som både beaktar 
utövarnas meningsskapande i kommunikationen och synliggör specifika pro-
blem för utövarna som är särskilt relevanta för dem.  

Ett tredje sätt som Anward (2003:63–64) menar att forskning kan vara 
praxisnära på är att ”den söker utveckla teoretiska redskap som deltagarna i 
den verksamhet man studerar kan använda för att bättre förstå sin egen 
praxis”. Detta motsvarar den fjärde principen för en praxisorienterad kom-
munikationsanalys (se 1.1). För att deltagare ska kunna synliggöra sina prak-
tiker med redskapen behöver redskapen dels kunna synliggöra det som är 
relevant för deltagarna i praktikerna, dels vara möjliga för deltagarna att till-
ägna sig och tillämpa. 

Sammanfattningsvis är riktlinjerna för valet av teorier och metoder i vad 
jag kallar en praxisorienterad kommunikationsanalys att en sådan teori och 
metod väljs  

1. som synliggör både den gemensamt framförhandlade kommunika-
tionen i deltagarnas vardag och de övergripande kommunikativa och 
sociala sammanhang där förhandlingen sker 

2. som beaktar utövarnas meningsskapande i kommunikationen och 
synliggör specifika problem för utövarna som är relevanta för dem  

3. som är relevanta för deltagarna och möjliga för dem att förstå och 
använda.  

För att kunna välja dessa teorier och metoder behöver man både beakta ut-
övarnas uppfattningar om sina sociala praktiker och delvis samverka med 
dem, vilket är den tredje principen för en praxisorienterad kommunikations-
analys (se 1.1). Det kan till exempel handla om att beakta vilka problem som 
verkar vara relevanta för deltagarna och att diskutera med dem huruvida ett 
visst analysredskap är användbart för dem (angående min samverkan se 
4.1.3).  

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska och metodiska utgångspunkter 
jag valt utifrån mina riktlinjer ovan beträffande valet av teori och metod. Jag 
börjar med att redogöra för mitt val av teorier om sociala praktiker och 



 

 41 

kommunikation. Därefter tar jag upp användningen av dessa teorier för 
studiet av delaktighet. Slutligen diskuterar jag mina val beträffande detalj-
grad, tolkning och förenkling i analyserna.  

3.1.1 Sociala praktiker 
En social teori som lever upp till mina praxisorienterade riktlinjer är Wen-
gers (1998) teori om sociala praktiker. För det första synliggör den både det 
gemensamt framförhandlade i deltagarnas vardag och de övergripande soci-
ala sammanhang där förhandlingen sker (se riktlinje 1). För det andra foku-
serar den särskilt på deltagarnas meningsskapande (se riktlinje 2). För det 
tredje erbjuder den konkreta analysredskap, vilket gör den till en relativt till-
gänglig social teori (se riktlinje 3).11  

Wengers teori bygger på att sociala praktiker växer fram genom hur män-
niskor förhandlar fram meningen med händelser, företeelser, ting etc. som en 
del av deras praktikgemenskaper (”communities of practice”). Förhand-
lingen sker enligt Wenger genom ett samspel mellan människors deltagande 
(”participation”) och reifikationer (”reifications”).12 Deltagande syftar på 
den process som det innebär att vara del av ett socialt sammanhang, om att 
känna, tänka, agera etc. i förhållande till andra människor.13 Reifiering syftar 
på den process som det innebär att ge form åt handlingar, upplevelser, händ-
elser, företeelser, känslor, relationer etc. i ett socialt sammanhang. De reifi-
kationer som skapas kan bland annat vara olika slags formuleringar och 
procedurer. När vi umgås med varandra upplever vi till exempel inte bara 
varandra, utan vi ger också form åt våra relationer på olika sätt, bland annat 
genom att formulera oss om dem (”vi tycker om varandra”), ge dem beteck-
ningar (”vänner”) och skapa procedurer för vårt umgänge (hälsa på ett visst 
sätt). 

Reifieringsprocessen innebär ett slags förtingligande när vi genom den 
projicerar vårt meningsskapande på världen och sedan uppfattar det som en 
del av en objektiv verklighet, som om formuleringar och procedurer har 
betydelser utan vår inblandning, såsom att meningen ”vi tycker om var-
andra”, beteckningen ”vänner” och ett sätt att hälsa bär med sig en egen 
betydelse. Reifikationer har emellertid ingen egen mening, utan det krävs 

                                                      
11 Wenger (1998) menar också själv att han formulerat sin teori med både teoretiker och 
utövare av praktiker i åtanke och att en poäng med teorin är att den handlar om att formulera 
sig beträffande fenomen som människor redan har en intuitiv uppfattning om och att på så sätt 
ge dem möjlighet att fördjupa, utvidga och undersöka denna uppfattning. 
12 Ordet reifiera brukar ges den allmänspråkliga betydelsen ’förtingliga’ (se t.ex. Bonniers 
svenska ordbok). Begreppet reifikation (och reifiera) har använts på olika sätt inom olika 
sociala teorier. Wengers användning av begreppet ligger nära bl.a. Berger & Luckmanns 
(1979). Se Giddens (1984) för en redogörelse för en del andra användningar av begreppet. 
13 Observera skillnaden mellan deltagande (från Wengers (1998) ”participation”) och min 
användning av ordet delaktighet (se bl.a. 1.1, 1.2 och 3.1.3).  
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människor som förhandlar om deras betydelser som en del av människornas 
sociala praktiker – det vill säga reifikationer kräver deltagande. Omvänt be-
hövs reifikationer för människors deltagande, då de hjälper till att koordinera 
deltagandet. Bland annat koordinerar vi hur vi ser på vår relation genom att 
säga att vi tycker om varandra och är vänner och vi koordinerar våra hand-
lingar genom att hälsa på ett visst sätt.  

Deltagande och reifikationer utgör på så sätt en dualitet: samtidigt som de 
är två distinkta företeelser kompletterar de varandra och är varandras förut-
sättningar. Wenger (1998:65) menar därför att deltagande och reifikationer 
”must be in such proportion and relation as to compensate for their respec-
tive shortcomings. When too much reliance is placed on one at the expense 
of the other, the continuity of meaning is likely to become problematic in 
practice”.  

Praktikgemenskaper är en typ av social konfiguration som utvecklas gen-
om människors ömsesidiga engagemang (”mutual engagement”) i förhåll-
ande till något slags gemensamt förehavande (”joint enterprise”) och som 
genom detta skapar en delad repertoar (”shared repertoar”). Den praktik-
gemenskap som Wenger utgår ifrån vid redogörelsen för sin teori är skade-
reglerarnas praktikgemenskap på ett försäkringsbolag. Han menar att deras 
gemensamma förehavande omfattar såväl hanterandet av skadeanmälningar 
som tillvaron på företaget. Deras repertoar utgörs av alltifrån begrepp och 
procedurer som rör skadereglering till gemensamma berättelser om personal-
fester, sätt att hälsa och ha personliga foton på skrivbordet. 

En del av förhandlingen om en social praktik är förhandlingen om att vara 
en person i en social konfiguration, såsom en praktikgemenskap – det vill 
säga förhandlingen om ens identiteter. Precis som allt annat meningsskap-
ande handlar identiteter om en samverkan mellan deltagande och reifikation, 
om en levd erfarenhet och sätt att ge denna form, genom levnadsberättelser, 
sociala kategorier etc. Att vara en del av en social konfiguration och ha en 
identitet innebär att man tenderar att på och förhålla sig till världen på vissa 
sätt (göra vissa tolkningar, ha vissa värderingar etc.). Genom det ömsesidiga 
engagemanget i förhållande till det gemensamma förehavandet utgör prak-
tikgemenskaper nämligen ett slags ”shared histories of learning” (Wenger 
1998:86).  

Centralt i sociala praktiker är etableringen av normer, det vill säga ömse-
sidiga förväntningar på hur man ska vara, agera, tänka, känna etc. Normer 
kan etableras beträffande alla aspekter av en social praktik. När det gäller 
människors reifiering av sina levnadsbanor genom levnadsberättelser så hän-
visar Wenger (1998) till Lindes (1993:3) resonemang om hur vi förväntas ha 
en ”coherent, acceptable, and constantly revised” levnadsberättelse om våra 
olika levnadsbanor, till exempel om hur vi har kommit att ha det yrke vi har. 
Detta innebär att det finns förväntningar på såväl händelser i ens liv som 
relationer mellan händelserna och slutsatser beträffande dem. Levnadsberätt-
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elser är således inte bara reifikationer som kan användas för att ge form åt 
våra liv, att se sammanhang och skapa mening, utan också ”to claim or 
negotiate group membership and to demonstrate that we are in fact worthy 
members of those groups, understanding and properly following their moral 
standards” (Linde 1993:3). 

Precis som med andra aspekter av sociala praktiker omförhandlas normer 
hela tiden. Förhandlingen innebär att inte alla delar samma normer. Sociala 
praktiker utgörs med andra ord både av människors kännedom om det 
gemensamt framförhandlade inom en praktikgemenskap och den ständiga 
omförhandlingen av detta. När det gäller människors meningsskapande så 
innebär detta att människor varken skapar mening ”out of thin air” eller 
endast realiserar en redan given mening:  

All that we do and say may refer to what has been done and said in the past, 
and yet we produce again a new situation, an impression, an experience: we 
produce meanings that extend, redirect, dismiss, reinterpret, modify or 
confirm – in a word, negotiate anew – the histories of meanings of which 
they are part. (Wenger 1998:52) 

3.1.2 Kommunikation 
Wengers (1998) teorier har emellertid fått kritik från olika håll. Barton & 
Tusting (2005) lyfter till exempel fram behovet av mer utvecklade teorier om 
språkets och den språkliga kommunikationens betydelse för praktikgemen-
skaper och reifieringsprocessen.  

Per Linells verksamhetsteori (se Linell ms.) är en teori som synliggör mer 
avgränsade kommunikativa sammanhang och fokuserar mer på den språkliga 
kommunikationen (framförallt den talade), men som delar Wengers (1998) 
fokus på de övergripande sammanhangen, på det gemensamt framförhandla-
de meningsskapandet och som genom relativt konkreta analysredskap är 
tillgänglig på ett liknande sätt (han hänvisar för övrigt också till flera av 
Wengers (1998) teorier).  

Verksamhetsteorin utgår från att samtal (och texter) måste analyseras som 
delar av mer omfattande sociala praktiker. Linell (ms.) definierar praktiker 
som kulturellt bestämda, mer eller mindre rutiniserade, mönster för hur vi 
organiserar vårt umgänge och löser olika uppgifter, vilka därför ofta är för-
givettagna och delvis automatiserade. En central teoretisk bas för Linells 
verksamhetsteori är hans dialogiska språkteori, vars kärna är en beskrivning 
av växelspelet mellan den situerade interaktionen och de situationsöverskrid-
ande praktikerna (se Linell ms. och 1998). Teorin utgår från ords betydelser 
som meningspotentialer och grammatiska konstruktioner som funktionella 
potentialer. Dessa potentialer kan endast ge upphov till situerade betydelser i 
samspel med olika kontexter (se Linell 1998). Samtidigt etableras situations-
överskridande språkliga praktiker genom individers och gemenskapers erfar-
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enheter och förståelser av tidigare interaktioner och förväntningar inför nya, 
vilket gör att språkliga rutiner och normer sedimenteras (Linell ms.). Då 
meningspotentialerna och de funktionella potentialerna endast kan ge upp-
hov till situerade betydelser i samspel med olika kontexter är ett centralt 
koncept inom teorin rekontextualisering (Linell 1998). Det handlar om att 
yttranden, språkliga mönster, normer etc. inte bara överförs mellan olika 
sammanhang, utan återanvänds och tolkas igen mellan olika sammanhang, i 
förhållande till de nya sammanhangens kontexter (jfr Wengers (1998) reso-
nemang om meningsskapande ovan, s. 43). 

Medan praktikgemenskapen är grundenheten i Wengers (1998) teori om 
sociala praktiker är grundenheten i verksamhetsteorin den kommunikativa 
verksamheten. Den kommunikativa verksamheten är till skillnad från prak-
tikgemenskapen en (tidsmässigt och ofta rumsligt) avgränsad kommunikativ 
situation, som ett sammanträde eller en middag. Samtidigt som den kommu-
nikativa verksamheten realiseras genom deltagarnas kommunikativa bidrag, 
medför tolkningen av vad det är för verksamhet förväntningar på deras bi-
drag och tolkningen av dessa. Inom olika sociala konfigurationer etableras 
nämligen kunskap och förväntningar om olika typer av kommunikativa 
verksamheter.  

Förutom deltagarnas kommunikativa bidrag innebär olika typer av verk-
samheter förväntningar på syften och mål, tid och plats, medium och språk, 
användning av artefakter (såsom texter) m.m. Ibland har de också benäm-
ningar, som ”sammanträde”, ”tentamen”, ”läkarkontroll” eller ”middag”. 
Många verksamheter är blandade, hybrida, med inslag från flera olika typer 
av verksamheter. Kommunikativa verksamheter ingår i sin tur också ofta i en 
serie av samtal och andra kommunikativa kontakter mellan (delvis samma) 
parter och i (delvis) samma ämne. Mellan kontakterna sker olika typer av 
rekontextualiseringar av utsagor, idéer, perspektiv på ämnen och deltagare 
etc. och kontakterna förbinds ibland av skrivna texter. Även om verksam-
hetsanalysen är mest utvecklad beträffande institutionella samtal (se 2.3), så 
kan den också användas för andra (”vardagliga”) samtal. Många vardags-
samtal är dock mindre distinkta som verksamhetstyper än institutionella 
samtal. 

Linell (ms.) menar att en kommunikativ verksamhet kan ses som ett sätt 
att genomföra ett övergripande kommunikativt projekt. Han påpekar emeller-
tid att man också kan tala om kommunikativa projekt på lägre eller mer 
lokala nivåer. Idén om kommunikativa projekt bygger på utgångspunkten att 
när människor kommunicerar räcker det inte med att de producerar olika 
kommunikativa bidrag, utan de måste koordinera sina bidrag för att etablera 
något som ett kommunikativt faktum (att ha sagt och ömsesidigt förstått 
något), det vill säga de måste samarbeta för att genomföra ett kommunikativt 
projekt (Linell 1998:212–213) (jfr Wengers (1998) resonemang om koordi-
nering ovan, s. 42).  
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När Linell (1998) diskuterar kommunikativa projekt hänvisar han bland 
annat till Clarks (1996) idéer om ”joint projects”. De är en central del av 
Clarks teori om hur språkanvändning är en form av ”joint action”, en teori 
som har flera beröringspunkter med Linells (ms.) verksamhetsteori och 
Linells (1998) dialogiska språkteori. Clark (1996) utgår för övrigt också 
ifrån att projekt ingår i mer övergripande ”joint activities”, vilka till stor del 
motsvarar Linells (ms.) kommunikativa verksamheter. Då Linells och Clarks 
teorier är kompatibla men samtidigt kompletterar varandra beskriver jag 
nedan vad jag hädanefter kallar kommunikativa projekt utifrån bådas 
teorier.14  

Enligt Linell (1998) handlar kommunikativa projekt om att försöka lösa 
kommunikativa problem. Med ”problem” avses inte nödvändigtvis faktiska 
svårigheter, utan Linell hänvisar till Clarks (1996) idé om kommunikativa 
problem som koordineringsproblem. De handlar om att människor i kommu-
nikationen försöker koordinera ”their mental and interpersonal activities” 
(Linell 1996:218). Clark menar att koordineringen sker på flera plan. Det 
handlar inte bara om att koordinera förmedlingen och iakttagandet av en 
kommunikativ handling. Det handlar också om att koordinera utformningen 
och tolkningen av den, liksom det förslag till kommunikativt projekt som 
görs och uppföljningen av det. Det behöver dock endast vara en tillräcklig 
koordinering för att deltagarna ska kunna fortsätta kommunicera.  

Centralt för personers möjligheter att koordinera sina handlingar, perspek-
tiv, relationer etc., det vill säga att lösa olika koordineringsproblem, är kon-
ventioner. Clark (1996:70) hänvisar också till beskrivningen av konventioner 
som ”a community’s solution to a recurrent coordination problem”. Skaka 
hand är till exempel ett försök att lösa det återkommande problemet hur man 
ska agera initialt i ett möte med andra människor. 

Kommunikativa projekt är ofta sekventiellt organiserade: någon initierar 
ett projekt och en annan följer upp initiativet. Då syftet är att försöka komma 
fram till någon form av delad förståelse behövs uppföljningen för att säkra 
”the felicitous completion of the project” (Linell 1998:220). Ett projekt utgör 
                                                      
14 Både Linell (1998) och Clark (1996) framhåller poängen med sina teorier om kommunika-
tiva projekt (eller ”communicative projects” respektive ”joint projects”) i förhållande till 
språkhandlingsteorin (såsom den utvecklats av bl.a. John Searle). Bl.a. menar de att teorierna 
om kommunikativa projekt beaktar både talare och lyssnare i kommunikationen på ett annat 
sätt än teorier om språkhandlingar (se bl.a. Linell 1998:208–210 och Clark 1996:137–138). 
Clark beskriver även sina teorier om kommunikativa projekt som alternativ till CA:s teorier 
om turtagningsregler, och de turkonstruktionsenheter som bygger på dessa regler (se bl.a. 
Clark 1996:323–330). Bl.a. påpekar han att CA:s turtagningsregler inte gäller för många icke-
verbala uttryck och att de endast gäller primära presentationer – och inte ens vid alla primära 
presentationer (se även bl.a. Bockgård 2004). Clark menar att det som förklarar de observa-
tioner som ligger till grund för turtagningsreglerna är hur samtal ”emerges from the way 
people try to advance joint activities” (Clark 1996:327) och att man därför bör utveckla teo-
rier för detta istället (vilket inte hindrar att man samtidigt använder de många viktiga observa-
tioner av samtal som görs inom CA). 
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emellertid också ofta incitament till nya projekt och projekt ingår ofta i mer 
övergripande projekt (vilka i sin tur kan ingå i än mer övergripande projekt), 
det vill säga projekt är ofta ”nested within other projects” (Linell 1998:220). 
Clark (1996) beskriver det som att kommunikativa projekt kan vara ut-
byggda på olika sätt, med olika delprojekt, bland annat genom inbäddning av 
projekt, försekvenser eller kedjor av projekt.15  

Clark (1996) påpekar att grundprinciperna för kommunikativa projekt är 
desamma oavsett medium. Det handlar om samma försök att koordinera 
meningsskapande oavsett om man talar eller brevväxlar med varandra. 
Formerna för koordineringen ser däremot olika ut, bland annat beroende på 
vilken tillgång till eller vägledning om den andres tolkning man har (i vilken 
grad man kan säkra ”the felicitous completion of the project”, Linell 
1998:220). I regel är det dock inte bara en fråga om medium, som text eller 
tal, utan även andra omständigheter, såsom närheten mellan deltagarna och 
hur riktat ett initiativ är. Man kan till exempel jämföra kommunikationen 
mellan två personer som chattar med varandra med en person som 
kommunicerar med allmänheten genom en insändare, och en situation där 
två personer sitter vid frukostbordet med en situation där en person håller i 
en föreläsning inför en stor publik. 

Utifrån mina praxisorienterade principer finns det flera poänger med att 
använda teorier om kommunikativa projekt som grund för hur kommunika-
tion växer fram och organiseras lokalt. För det första är de kompatibla med 
teorier om kommunikativa verksamheter och Wengers (1998) teorier om 
sociala praktiker. Bland annat delar de samma teoretiska grund beträffande 
sociala praktiker och människors förhandling om och koordinering av 
meningsskapande. Som Linell (1998:233) påpekar är kommunikativa projekt 
också ”units of meaning rather than expression”, de är ”comprehensive units 
of meaningful action”, till skillnad från enheter som turer, vilka ”are not yet 
units of action and significance”. Kommunikativa projekt är liksom kommu-
nikativa verksamheter också sätt att tala om kommunikativa sammanhang. 
Det gör att man kan använda kommunikativa projekt och verksamheter för 
att tala om kommunikativa sammanhang på olika nivåer eller av olika av 
omfattning (och använda teorier om verksamheter för att utveckla teorier om 
projekt och vice versa). För det andra är de öppna för olika typer av material. 
De kan till exempel användas även när man har ett begränsat material från 
samtal (som anteckningar från deltagande observationer) och vid både ana-
lysen av samtal och texter. För det tredje är det en relativt tillgänglig teori 
om kommunikation. Linell (1998:232) påpekar också att även om kommu-
nikativa projekt är ett analytiskt koncept så är det ämnat att synliggöra del-
tagarnas ”apperceptions of their own doings”.  

                                                      
15 Clark (1996:206–209) använder begreppen ”pre-sequences”, ”embedded joint projects” och 
”chaining”. 
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3.1.3 Delaktighet 
Invändningarna mot Wengers (1998) teorier handlar emellertid inte bara om 
att det behövs mer utvecklade teorier om språkets och den språkliga kommu-
nikationens betydelse för praktikgemenskaper och reifieringsprocessen. Bar-
ton & Tusting (2005) framhåller till exempel också behovet av mer utveck-
lade teorier om makt.  

I den här avhandlingen studeras en särskild form av makt, nämligen del-
tagares delaktighet i de kommunikativa sammanhang de ingår i, dels del-
aktighet i bemärkelsen att kunna förstå sammanhangen, dels delaktighet i 
bemärkelsen att ha inflytande över sin del i eller över utformningen av sam-
manhangen. Dessa olika typer av delaktighet kan beskrivas som olika grader 
av makt. Att inte förstå syftet med en kommunikativ situation man ingår i 
(som ett sammanträde) kan innebära en mer grundläggande brist på makt 
jämfört med om man förstår syftet men inte har något större inflytande över 
valet av syfte (om man förstår syftet är det förmodligen lättare att förhandla 
om det). Då kommunikativa situationer ingår i större kommunikativa och 
sociala sammanhang är ens förståelse och inflytande dessutom förmodligen 
också kopplat till dessa sammanhang. Ens brist på förståelse för eller inflyt-
ande över syftet med en situation (såsom sammanträdet) kan bland annat ha 
att göra med att man inte har samma tillgång till eller är en del av det över-
gripande kommunikativa och sociala sammanhanget (såsom organisationen 
man arbetar inom).  

Jag menar att såväl Wengers (1998) som Linells (ms. och 1998) och 
Clarks (1996) teorier är användbara för att studera den här typen av makt. 
Wengers teorier handlar bland annat om gränserna för olika sociala kon-
figurationer, om att tillhöra och stå utanför dem, och om att vara en central 
eller perifer del av dem. Även hans teorier om reifikation och deltagande 
visar på olika potentiella hinder för människors del i meningsskapandet. För-
utom att han pekar på behovet av en balans mellan reifikation och del-
tagande, framhåller han hur reifikationer är dubbeleggade. Å ena sidan kan 
reifikationer vara oerhört effektiva sätt att koordinera människors perspektiv, 
normer och handlingar, till exempel genom vissa formuleringar och proce-
durer, och på så sätt göra att deltagarna kan förstå och förhandla om de kom-
munikativa situationerna. Å andra sidan kan reifikationer såsom en slogan 
bli ett substitut för en djupare förståelse av vad den representerar och en 
procedur ”can hide broader meanings in blind sequences of operations” 
(Wenger 1998:61) och på så sätt hindra deltagarnas förståelse och förhand-
ling om de kommunikativa situationerna. 

Linells (ms. och 1998) och Clarks (1996) kommunikativa verksamheter 
och projekt handlar bland annat om arbetsfördelningen i kommunikationen. 
Olika verksamhetstyper innebär till exempel olika verksamhetsroller, upp-
sättningar av (kontinuerligt framförhandlade) förväntningar om olika deltag-
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ares agerande och olika skyldigheter och rättigheter i verksamheten. Dessa 
verksamhetsroller är ofta asymmetriska, såsom sammankallande till ett sam-
manträde och sammanträdets övriga deltagare, där den förstnämnda kanske 
anger såväl syfte och mål som tid, plats, deltagare etc. Ofta finns det ett 
samband mellan den här asymmetrin och en asymmetri i det övergripande 
sociala sammanhanget (till exempel att det är chefen som är samman-
kallande till mötet). Asymmetrin i verksamheten kan vidare ta sig uttryck i 
de olika kommunikativa projekten i verksamheten, såsom att det är en som 
berättar och en som lyssnar, en som frågar och en som svarar etc. I vissa 
kommunikativa projekt kan deltagarna dessutom ha motstridiga mål och de 
kan använda sina kommunikativa bidrag för att övervinna, försvaga etc. 
varandra.  

Man kan också ta hjälp av närliggande eller relaterade teorier för att 
synliggöra hinder för delaktighet. När Ottesjö (2005) analyserar ett middags-
samtal med hjälp av teorier om kommunikativa projekt beskriver hon det 
som att en av personerna i samtalet är projektets självklara primärtalare, då 
den initierar projektet, och kan sägas äga projektet, då det är hennes önske-
lista som diskuteras. Ottesjö beskriver hur deltagaren till en början har de 
andras uppmärksamhet (avbrotten är korta och anknutna till listan), men hur 
hon efterhand får ta till allt kraftfullare resurser för att kunna fortsätta sitt 
projekt och till slut blir uppmanad att vänta med det.  

När Linell (ms.) diskuterar kommunikativa verksamheter hänvisar han 
bland annat till Linell & Gustavssons (1987) teorier om kvantitativ, inter-
aktionell och innehållslig dominans i dialoger. Medan kvantitativ dominans 
handlar om vilken part som talar mest, handlar interaktionell dominans om 
hur mycket en part styr andras kommunikativa bidrag och själv blir minst 
styrd. Innehållslig dominans handlar om hur mycket en part introducerar nytt 
innehåll i samtalet.  

När det gäller Wengers (1998) reifikationer, som olika formuleringar och 
procedurer, så diskuterar bland annat Kitzinger (2000) svårigheter med att 
utmana så kallade idiomatiska formuleringar. Kitzinger har studerat använd-
ningen av den idiomatiska formuleringen ”thinking positive” i bland annat 
samtal mellan kvinnor inom bröstcancervården, där de kunde säga till exem-
pel ”You have to think positive” och att man måste ”have a positive atti-
tude”. Kitzinger menar att det som gör ”thinking positive” till en idiomatisk 
formulering, och svår att utmana, är de två interaktionella drag som idiom-
atiska formuleringar utmärks av, nämligen dels en ”’commonsense’ quality”, 
dels en ”formulaic vagueness” (Kitzinger 2000:127).16 

                                                      
16 Kitzinger (2000) visar också på hur ”thinking positive” inte bara används som en lokal 
kommunikativ resurs i samtalen mellan kvinnorna (där den fungerar som ett slags 
kärnformulering i slutet av en klagomålssekvens), utan också används inom såväl sjukvården 
som självhjälpslitteratur och psykologisk-onkologisk litteratur, dvs. är del av en vidare social 
praktik. Kitzinger (2000) menar att en del cancerpatienter har upplevt en press att tänka 
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Sammanfattningsvis är således en kombination av Wengers (1998) teorier 
om sociala praktiker och Linells (1998) och Clarks (1996) teorier om 
kommunikation ett sätt att leva upp till de praxisorienterade riktlinjer för val 
av teorier som jag formulerar ovan. Tillsammans kan de användas för att 
synliggöra både den gemensamt framförhandlade kommunikationen i deltag-
arnas vardag och de övergripande kommunikativa och sociala sammanhang 
där förhandlingen sker (se princip 1). De beaktar människors menings-
skapande och kan synliggöra de specifika problem för utövarna som jag valt 
att fokusera, det vill säga delaktighet (se princip 2). De har dessutom poten-
tial att vara relevanta för utövarna av de sociala praktikerna och möjliga för 
dem att förstå och använda (se princip 3).  

3.1.4 Tolkning, detaljgrad och förenkling 
När det gäller riktlinjerna för val av metoder vill jag lyfta fram framförallt 
tre metodiska utgångspunkter i avhandlingen. Jag begränsar mig till att visa 
på kopplingen till mitt val av teoretiska utgångspunkter genom att hänvisa 
till Linells (ms.) resonemang om analysen av kommunikativa verksamheter 
(resonemanget är dock även relevant för analysen av kommunikativa projekt 
och praktikgemenskaper). 

Riktlinjen att välja analysmetoder som beaktar deltagarnas menings-
skapande (se riktlinje 2 i 3.1) aktualiserar inte minst frågan om tolkning. När 
Linell (ms.) diskuterar poängen med verksamhetsteorin som ett sätt att kon-
textualisera samtalsanalysen tar han upp kritik mot en del av CA:s meta-
teoretiska principer beträffande den omgivande kontexten, såsom idén om 
deltagarperspektiv. Linell (ms.) opponerar mot idén om att forskarens upp-
gift är att rekonstruera deltagarnas perspektiv och att detta är möjligt genom 
att perspektiven görs manifesta i samtalet. Han menar att man visserligen bör 
belägga tolkningar av deltagarnas meningsskapande så långt det är möjligt i 
deras agerande, men att allt meningsskapande inte görs manifest och att man 
därför behöver utgå från andra, bland annat vidare, kontexter (vilka han för 
övrigt menar är en poäng att studera i sig). För den här typen av analys utgår 
man även från annan evidens än det inspelade samtalet. Det kan vara etno-
grafisk data om deltagarna, det övergripande sammanhang som den kommu-
nikativa situationen ingår och tidigare forskning om liknande kommuni-
kation och sammanhang.  

Min utgångspunkt i avhandlingen är å ena sidan att kommunikation inne-
bär en mycket komplex tolkningsprocess som varken deltagarna själva eller 
forskaren kan få full insyn i. Det är inte bara ett kommunikativt projekts 
syften (eller mål eller innebörder) som är beroende av deltagarnas tolkning, 

                                                                                                                             
positivt om sin sjukdom, ibland till den grad att de fått söka hjälp för att de är rädda för att de 
inte varit tillräckligt positiva och därför kommer att få tillbaka sin cancer. 
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utan även var gränserna går för olika projekt, vem eller vilka som egentligen 
står bakom initiativen till projekt (vem som förmedlar, utformat och före-
träder dem), vem eller vilka ett initiativ till projekt egentligen är riktat (vem 
som är direkt eller indirekt tilltalad, vem som är åhörare etc.), huruvida 
initiativet av projektet faktiskt följs upp etc.  

Deltagarnas tolkningsprocess är också mycket komplex. För det första 
bygger tolkningen på en relation mellan 

1. de kommunikativa bidragen, det vill säga de språkliga (lexikala, fone-
tiska, syntaktiska etc.) uttrycken och/eller andra uttryck (gester, miner, 
rörelser etc.) som uppfattas vara ämnade att tolkas kommunikativt och  

2. den relevanta kontexten, det vill säga (övriga) uttryck och aspekter av 
situationen och bakgrundskunskaper etc. som uppfattas vara relevanta 
för tolkningen.17  

För det andra använder deltagarna relationen mellan olika bidrag för att tolka 
vilka kontexter som är relevanta och relationen mellan olika kontexter för att 
tolka bidragen (jfr bl.a. med Goodwin & Duranti 1992). För det tredje krävs 
det att deltagarna koordinerar förmedlingen och iakttagandet – och utform-
ningen och tolkningen – av de kommunikativa uttrycken.  

Å andra sidan är min utgångspunkt i avhandlingen att det finns om-
ständigheter som gör att det ofta räcker med bara en viss tillgång till de kom-
munikativa bidragen och relevanta kontexterna, och att det ofta räcker med 
bara en viss koordinering beträffande uttryck och tolkning, för att 
kommunikationen ska fungera. Genom att i regel flera olika uttryck och 
kontexter används, och genom att tolkningar görs beträffande flera olika 
aspekter av kommunikationen, finns det alltid en viss redundans (se bl.a. 
Clark 1998). Det kan till exempel ibland räcka med att bara se någons min 
för att gissa ungefär vad den säger eller känna till bara en del av den 
relevanta bakgrundskunskapen för att tolka vad någon menar. Ofta räcker det 
också att man samordnas bara kring vilka de explicita, officiella eller 
dominerande syftena med kommunikationen är. En särskilt viktig kontext är 
dessutom kunskapen om konventioner (se bl.a. Clark 1998 och Linell 1998), 
om vilka uttryck som brukar används i vilken kontext, vad olika kontexter 
brukar innebära och hur uttrycken brukar tolkas utifrån dessa kontexter, 
liksom vad syftet med ett viss kommunikativt sammanhang brukar vara.  

Min utgångspunkt är således att man vid analysen av kommunikation inte 
kan komma åt varje enskild deltagares hela spektrum av meningsskapande, 
men att man genom att sätta sig in i den kommunikativa situationen och de 
övergripande sociala sammanhangen och sociala praktikerna ofta kan beakta 
tillräckligt mycket av det gemensamt framförhandlade meningsskapandet. 

                                                      
17 Se bl.a. Thibault (2003) angående multimodala uttryck och Linell (1998) beträffande olika 
typer av kontexter. 
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Riktlinjen att välja analysmetoder som synliggör både den gemensamt 
framförhandlade kommunikationen i deltagarnas vardag och de övergripande 
kommunikativa och sociala sammanhang där förhandlingen sker (se riktlinje 
1 i 3.1), reser vidare frågor om relationen mellan analysen av delen och hel-
heten, detaljerna och det övergripande. Linell (ms.) påpekar att en (ordentlig) 
samtalsanalys dels kräver en datanära analys av vad som händer och sägs i 
en specifik situation, där man utgår från att varje detalj kan ha betydelse för 
interaktionen. Dels kräver den en analys av mer generella fenomen i situa-
tionen, vilket innebär att man sätter sina observationer i ett större förklarande 
sammanhang. Vid en verksamhetsanalys kan det handla om att analysera fas-
strukturer eller dominansmönster i hela samtal eller att analysera relationen 
till andra samtal eller sammanhang, till exempel samtalet som verksamhets-
typ eller del av en serie av kontakter (Linell ms.).  

När ambitionen är att synliggöra ett relativt omfattande sammanhang, så-
som kommunikationen i en organisation, blir det nödvändigt att göra ett 
ganska snävt urval av vilka specifika situationer man ska göra näranalyser av 
och vilka detaljer man ska fokusera på i dessa. När man syftar till att 
synliggöra en viss typ av problem för utövarna av den sociala praktik man 
studerar (se riktlinje 2 i 3.1), måste man dessutom begränsa sig till de 
situationer och detaljer i kommunikationen som bidrar till detta.18 

Riktlinjen att välja analysredskap och analysmetoder som är relevanta för 
deltagarna och möjliga för dem att förstå och använda (se riktlinje 3 i 3.1) 
reser frågor om relationen mellan komplexitet och förenkling. För att analys-
redskap och metoder ska vara relevanta för utövarna måste de kunna fånga 
åtminstone något av den komplexitet som deltagarnas sociala praktiker inne-
bär. Samtidigt måste de vara så pass enkla att deltagarna kan använda dem. 
Detta innebär att man kan behöva kompromissa på olika sätt. Verksam-
hetsanalysen kan till exempel beskrivas som ett sätt att försöka fånga den 
komplexa relationen mellan enskilda kommunikativa bidrag och situations-
överskridande sociala praktiker. Som Linell (ms.) påpekar så innebär all 
samtalsanalys en teoretisk konstruktion av samtal. Man ordnar data enligt 
vissa principer, så att man får en viss struktur att framträda. Detta innebär att 
man framhäver en del och döljer annat. Analysen av olika typer, såsom 
kommunikativa verksamhetstyper, innebär emellertid att man ibland ideali-
serar ganska långt. Antaganden om verksamhetstyper kan dessutom inbjuda 
till ett förtingligande av dem och att man tolkar dem som statiska ramar 
(Linell ms.). Samtidigt har den här förenklingen en viktig pedagogisk poäng, 
då man just genom den kan synliggöra mer omfattande komplexa kommu-
nikativa mönster. 

                                                      
18 Se bland annat 4.1, 4.1.1 och 4.1.2 beträffande frågan om vilka problem man ska fokusera 
på och diskussionen i 1.1 om mitt val att fokusera på hinder för delaktighet. 
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I den här avhandlingen har jag prioriterat redskap och metoder som, 
förutom hinder för delaktighet, synliggör relationer mellan mer omfattande 
kommunikativa sammanhang, såsom kommunikativa verksamheter. Jag har 
också valt att endast studera detaljer som bidrar till att synliggöra dessa 
hinder och relationer. För att kunna visa hindren och relationerna har jag valt 
att ta risken att förenkla beskrivningen av vissa kommunikativa företeelser, 
till exempel genom att skriva om kommunikativa verksamheter på ett sätt 
som kan ge intryck av statiska ramar. 

3.2 Analysredskap 
I detta avsnitt gör jag en sammanhållen beskrivning av de analysredskap som 
jag har valt utifrån mina teoretiska och metodiska utgångspunkter (och 
arbetet med mitt material). 

I avhandlingen använder jag redskap för att analysera  

1. deltagandet i ett urval av sociala och kommunikativa sammanhang av 
olika omfattning: konstellationer av praktiker, praktikgemenskaper, 
kedjor av kontakter, kommunikativa verksamheter och kommunikativa 
projekt  

2. ett urval av reifikationer (se s. 41) som bidrar till att ge form åt dessa 
sammanhang: kommunikativa procedurer och normativa formuler-
ingar.  

Med en kommunikativ procedur menar jag ett återkommande (medvetet eller 
relativt omedvetet) sätt på vilket deltagarna organiserar sin kommunikation, 
till exempel hur man välkomnar nya kursdeltagare. Med en normativ formu-
lering menar jag ett språkligt uttryck eller yttrande om hur saker och ting bör 
vara eller hur människor bör vara eller göra, som att man ska tänka positivt.19 
Formuleringar kan vara normativa, det vill säga vara uttryck för normer, 
både när talaren yttrar sig om saker eller människor i allmänhet (”man bör 
tänka positivt”) och specifika saker eller människor (”Anna borde tänka 
positivt”). 

I figur 1 illustreras relationen mellan å ena sidan deltagandet i samman-
hangen och å andra sidan reifikationerna. Exemplen är inspirerade av den 
tidigare forskning som utformningen av redskapen bygger på. Utgångspunkt-
en är det försäkringsbolag som Wenger (1998) använder i sin redogörelse av 
sin teori om sociala praktiker (se 3.1.1). 

 

                                                      
19 Begreppet normativ formulering kan skapa ett intryck av att det syftar på ett avgränsat och 
specifikt språkligt uttryck. Begreppet är emellertid tänkt att beteckna något lika allmänt som 
kommunikativa procedurer. Det handlar således om att formulera sig normativt i allmänhet, 
oavsett hur man gör det.  
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Figur 1. Relationen mellan de sociala och kommunikativa sammanhang 
och de reifikationer (dvs. kommunikativa procedurer och normativa 
formuleringar) som fokuseras i avhandlingen  

Figuren illustrerar för det första hur de sociala och kommunikativa samman-
hangen är relaterade till varandra. En konstellation av praktiker (t.ex. ett för-
säkringsbolag) utgörs bland annat av olika praktikgemenskaper (t.ex. skade-
reglerarnas praktikgemenskap på försäkringsbolaget). I en konstellation av 
praktiker och dess praktikgemenskaper sker kommunikationen mellan del-
tagarna bland annat i olika kedjor av kontakter (t.ex. i form av en internkurs i 
skadereglering på försäkringsbolaget), vilka i sin tur bland annat utgörs av 
olika kommunikativa verksamheter (t.ex. en lektion under internkursen), 
vilka i sin tur bland annat utgörs av olika kommunikativa projekt (t.ex. att 
någon hälsar dem som går internkursen välkomna i början av en lektion). 20  

För det andra illustrerar figuren hur de kommunikativa procedurerna och 
normativa formuleringarna kan rekontextualiseras (se s. 44) såväl inom som 
mellan de olika sammanhangen.21 Normativa formuleringar, som att man ska 

                                                      
20 Jämför med kommunikationsetnografins olika nivåer eller omfattning av kommunikativa 
sammanhang: språkgemenskaper (”speech communities”), språkhändelser (”speech events”) 
och språkhandlingar (”speech acts”) (Duranti 1989:216). 
21 De sociala och kommunikativa sammanhangen kan också reifieras i sig genom att benäm-
nas på olika sätt. Man kan t.ex. säga att man ”hälsar välkommen”, har en ”lektion” eller en 
”kurs” och att man är ”skadereglerare” etc. Den här typen av reifiering är emellertid inte 
huvudfokus i avhandlingen. 

Kommunikativ verksamhet   
(t.ex. en lektion) 

Kedja av kontakter 
 (t.ex. en internkurs i skadereglering) 

Kommunikativt projekt  
(t.ex. hälsa välkommen) 

Praktikgemenskap  
(t.ex. skadereglerarnas)  

Konstellation av praktiker  
(t.ex. ett försäkringsbolag) 

Kommunikativa procedurer (t.ex. sätt att hälsa välkommen) 
Normativa formuleringar (t.ex. att man ska tänka positivt)  
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tänka positivt, och kommunikativa procedurer, som att hälsa på ett visst sätt, 
kan till exempel inte bara rekontextualiseras inom ett enskilt kommunikativt 
projekt (t.ex. genom hur de återkommer när man hälsar välkommen). De kan 
också rekontextualiseras inom en kommunikativ verksamhet (t.ex. en lek-
tion), eller en kedja av kontakter som verksamheten ingår i (t.ex. en intern-
kurs). De kan dessutom rekontextualiseras inom en praktikgemenskap (t.ex. 
några skadereglerares) och inom en hel konstellation av praktiker (t.ex. ett 
försäkringsbolag) – och i än mer omfattande konstellationer av praktiker 
(t.ex. vissa samhällen). På så sätt kan normativa formuleringar och kommu-
nikativa procedurer etableras såväl lokalt som mer globalt. Även procedurer 
beträffande kommunikativa verksamheter och kedjor av kontakter (t.ex. sätt 
att hålla lektioner och arrangera kurser) kan rekontextualiseras och på så sätt 
etableras mer globalt.  

Dessa analysredskap har flera olika poänger. En poäng är att analysred-
skapen kan synliggöra relationen mellan olika sociala och kommunikativa 
sammanhang och olika kommunikativa företeelser, såsom figur 1 illustrerar. 
En annan poäng är att analysredskapen kan synliggöra potentiella hinder för 
delaktighet. Förutom att de kan synliggöra hur man kan ingå i, och därmed 
även stå utanför, olika kommunikativa och sociala sammanhang, så kan de 
synliggöra hur man kan ha tillgång till, och därmed också sakna, reifika-
tioner som koordinerar ens handlingar och normer i dessa sammanhang. 
Människors delaktighet kan bland annat hindras av en avsaknad av reifi-
kationer såsom normativa formuleringar och kommunikativa procedurer, 
genom att det försvårar den koordinering som deltagandet i det aktuella 
sammanhanget kräver. Samtidigt kan människors delaktighet hindras av 
förekomsten av etablerade normativa formuleringar och procedurer, då de 
kan vara svåra att utmana.  

Ytterligare en poäng är att analysredskapen kan användas som allmänna 
teoretiska utgångspunkter. För att analysera vilken typ av social konfigura-
tion en organisation utgör kanske man till exempel behöver beakta vilka 
kommunikativa verksamheter som ingår i den. För att inte fastna i detalj-
analyser av en mängd kommunikativa verksamheter och projekt (som ändå 
bara blir ett litet urval av dem som förekommer), kan man begränsa sig till 
att utgå ifrån teorin om kommunikativa verksamheter och projekt och endast 
ta upp exempel på dem, utan att behöva analysera dem som sammanhang i 
sig.22 

                                                      
22 Poängen med analysredskapen är inte att de ska kunna operationaliseras vid kvantitativa 
analyser, utan att de ska synliggöra en del av människors meningsskapande. Som Levinson 
(1992:69) beskriver ”activity types” (motsvarande kommunikativa verksamhetstyper), är de 
”fuzzy categories”. Precis som det är omöjligt att säga hur många handlingar eller betydelser 
det finns i en kommunikativ situation, är det således meningslöst att försöka räkna antalet 
kommunikativa projekt (se Linell 1998:232).  
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Analysredskapen är som sagt utformade utifrån mina teoretiska och me-
todiska utgångspunkter (och arbetet med mitt material). Idén om kommu-
nikativa projekt bygger framförallt på Clark (1996) och Linell (1998), kom-
munikativa verksamheter framförallt på Linell (ms.) och praktikgemenskaper 
och konstellationer av praktiker framförallt på Wenger (1998). Idén om 
reifikationer som normativa formuleringar och kommunikativa procedurer 
bygger framförallt på Wenger (1998).23 Även om redskapen i stor utsträck-
ning bygger på dessa teorier utgör de dock egna varianter av flera anled-
ningar. För det första har jag gjort ett visst urval av redskap från de respek-
tive teorierna. För det andra har jag gjort en tolkning av dessa redskap (och 
ibland valt egna begrepp för dem). För det tredje har jag kombinerat redskap 
från både de ovan nämnda teorierna och andra teorier. För det fjärde har jag 
modifierat vissa redskap, med hjälp av såväl de respektive teorierna och 
andra teorier som mitt arbete med mitt material.  

När jag redogör för mina redskap hänvisar jag till och jämför med de teo-
rier och den tidigare forskning som jag främst använt mig av. Jag beskriver 
först kommunikativa projekt (3.2.1), sedan kommunikativa verksamheter 
och kedjor av kontakter (3.2.2) och slutligen praktikgemenskaper och kon-
stellationer av praktiker (3.2.3). Jag beskriver förekomsten av kommunika-
tiva procedurer och normativa formuleringar i de olika sammanhangen i re-
spektive avsnitt.  

3.2.1 Kommunikativa projekt 
Ett minimalt kommunikativt projekt är ett resultat av ett initiativ att få någon 
eller några att tänka, säga, göra etc. något och uppföljningen av detta försök 
(se Clark 1996 och Linell 1998).24 Ett projekt kan byggas ut på olika sätt, 
bland annat genom delprojekt som förprojekt och sidoprojekt och genom 
kedjor av projekt (jfr Clark 1996).25 Vid förprojekt och sidoprojekt kan man 
också tala om kärnprojekt som de förstnämnda projekten byggs ut i för-
hållande till (jfr Linells (1998:215) ”core sequence”). Jag illustrerar med ett 
fiktivt exempel nedan hur ett projekt kan byggas ut.  

1  A: Får jag fråga dig en sak? 

2  B: Ja visst. 

                                                      
23 Idén om normativa formuleringar bygger också i viss mån på Kitzingers (2000) diskussion 
om idiomatiska formuleringar (se 3.1.3, s. 48). 
24 Beträffande tolkning och koordinering av kommunikativa projekt se 3.1.4, s.49. 
25 Clark (1996:206–209) använder begreppen ”pre-sequences”, ”embedded joint projects” och 
”chaining”.  

Förprojekt 
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3  A: Tycker du man ska tänka positivt? 

4  B: Hur menar du? 

5  A: Ja, vara hoppfull. 

6  B: Inte alltid. 

7  A: Varför inte det? 

  etc. 

I exemplet inleds projektet med att A ber B om att få ställa en fråga (rad 1) 
och att B svarar (rad 2). Detta utgör ett förprojekt till den fråga som A sedan 
ställer (rad 3). Projektet byggs sedan ut ytterligare genom att B följer upp 
A:s fråga med en fråga om frågan i sig (rad 4). A svarar på frågan om frågan 
(rad 5), vilket gör att B svarar på den ursprungliga frågan (dvs. rad 6 är ett 
svar på frågan på rad 3). B:s fråga om frågan och A:s uppföljning av denna 
utgör ett sidoprojekt till A:s ursprungliga fråga (på rad 3) och B:s svar på 
denna (på rad 6), vilket i sin tur utgör kärnprojektet (i förhållande till 
förprojektet och sidoprojektet). Projektet byggs slutligen ut ytterligare gen-
om att B:s svar (rad 6) följs upp av A:s följdfråga (rad 7), det vill säga det 
byggs ut genom en kedja av projekt. 

Delprojekt som sidoprojekt och förprojekt kan också i sig utgöra egna ut-
byggda projekt och utbyggda projekt kan i sin tur vara inbäddade i mer om-
fattande utbyggda projekt. I båda fall kan talaren använda metauttryck och 
metakommentarer för att initiera och avsluta projekten, till exempel ”Okej, 
men om vi går tillbaka till frågan om att tänka positivt …” (se bl.a. Ban-
gerter & Clark 2004). Avgränsningen av projekt kan vara olika relevant vid 
olika projekt och i olika sammanhang och för olika deltagare. Ibland kan en 
deltagare låta talaren som initierar ett projekt ”tala till punkt” och ibland kan 
deltagaren följa upp initiativet när den tycker sig förstått det, trots att talaren 
inte formulerat sig klart. Ibland kan lyssnaren formulera klart talarens 
initiativ åt den (se bl.a. Bockgård 2004) och ibland kan initiativ formuleras 
av flera talare (se bl.a. Linell 1988). 

Förväntningar på uppföljningen av ett initiativ beror på framförallt två 
omständigheter. Den ena omständigheten är huruvida det finns någon tydlig 
tilltalad, det vill säga om någon som tilldelas ansvaret för uppföljningen. Om 
någon föreläser inför många människor och inte riktar sig till någon specifik 
person förväntas till exempel oftast inte mer än minimala responser (t.ex. 
”mm”, jfr bl.a. Linell & Gustavsson 1987) eller kanske bara att lyssnarna är 
kvar. Ibland kan det också vara otydligt vem ett initiativ är ämnat för, då det 
finns flera potentiella tilltalade och initiativet är tvetydigt eller då det både 
finns direkta och indirekta tilltalade (se bl.a. Goffman 1981 och Clark & 

Sidoprojekt 

Projekt i kedja  
av projekt 

Kärnprojekt 
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Carlsson 1982).26 Det kan innebära att bara vissa förväntas följa upp initia-
tiven. Den andra omständigheten är hur evokativt initiativet är, det vill säga 
hur utåtriktat det är. Vissa initiativ är mer begärande, såsom frågor som 
kräver svar, medan andra är mer hävdande, såsom påståenden som endast 
kräver någon form av uppmärksamhet (se Linell & Gustavsson 1987). Även 
om någon som föreläser inför många människor ställer en (genuin) fråga 
innebär det till exempel att frågeinitiativet inte följs upp om ett svar uteblir.  

När ett kommunikativt projekt byggs ut mestadels av en enda deltagare 
kan det beskrivas som ett mer monologiskt utbyggt projekt (jfr Linell 1998: 
196). Ofta är de monologiska projekten utbyggda som en dialog, så att tal-
aren följer upp sina egna initiativ (och på så sätt också förekommer lyss-
naren) eller betar av tidigare initiativ (som ett slags lista).27 I ett monologiskt 
utbyggt kommunikativt projekt kan det variera hur mycket den eller de till-
talade förväntas respondera i olika delar av projektet. När någon berättar en 
berättelse finns i regel inte samma förväntningar på respons när talaren be-
rättar bakgrunden som när den kommer till poängen med berättelsen (se bl.a. 
Eriksson 1997).  

En talare kan också variera på vilket sätt den förhåller sig till den eller de 
tilltalade (och andra lyssnare) genom vilket perspektiv den antar, till exempel 
genom att använda ett inkluderande eller exkluderande ”vi” (se bl.a. Eng-
blom 2004). Talaren kan också välja mellan att beskriva eller demonstrera 
något (se Clark & Gerrig 1990). När talaren demonstrerar något kan den 
välja vilka aspekter som är menade att beteckna det som talaren återger och 
vad som bara är stödjande aspekter.28 Talaren kan bland annat välja att återge 
endast vad en person sa för ord och inte hur den lät, så att talarens egen röst 
bara är en stödjande aspekt. Omvänt kan talaren välja att endast återge hur 
personens röst lät och inte vad hon sa för ord, så att talarens ord (t.ex. ”bla 
bla bla”) bara är en stödjande aspekt. 

Ett projekt kan vidare domineras av en eller flera deltagare, på olika sätt. 
Jag skiljer mellan tre olika typer av dominans (jfr Linell & Gustavsson 
1987):  

− Interaktionell dominans: När en part är mer styrande och samtidigt 
styrs mindre än den andra parten (t.ex. genom att ge men inte få några 
uppmaningar). 

− Innehållslig dominans: När en part introducerar nytt innehåll i pro-
jektet mer än den andra (t.ex. genom att tillföra nya samtalsämnen). 

                                                      
26 Se 3.2.2, s. 62, angående skrivna texter.  
27 Se bl.a. Linell (1998:197) om hur monologiska yttranden ofta har ”comment–coounter-
comment structures”, som om en annan ”röst” i talarens tanke svarar på vad hennes första 
”röst” har sagt. Jämför även med resonemang om successivt utbyggda yttranden (bl.a. Auer 
1992, Schegloff 1996, Eriksson 2000, Ford, Fox & Thompson 2002 och Linell 2005). 
28 Clark & Gerrig (1990:768) använder begreppen ”depictive aspects” och ”supportive 
aspects”.  
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− Argumentativ dominans: När en part har större förutsättningar att för-
handla om något än den andra parten (t.ex. beroende på att hon eller 
han förklarar mer, ger fler exempel etc.). 

En (eller flera) av aktörerna kan också äga det kommunikativa projektet, det 
vill säga kan vara, eller uppfattas vara, huvudansvarig för projektet och dess 
utveckling. Ägandet är precis som allt annat en förhandling och kan därför 
både försvagas och förloras (jfr Ottesjö 2005).  

Kommunikativa procedurer kan etableras beträffande olika aspekter av ett 
kommunikativt projekt, alltifrån hur det byggs ut till vilka aktörer som initi-
erar det. Ibland kan man tala om olika (mer eller mindre tydliga) typer av 
kommunikativa projekt, såväl minimala som utbyggda, vilka också kan ha 
beteckningar (”hälsning”, ”berättelse”, ”uppmaning” etc.).29 Dessa typer av 
kommunikativa projekt kan beskrivas som typifierade lösningar på åter-
kommande koordineringsproblem (jfr Clark 1996). En fråga eller utbyggd 
utfrågning är en typifierad lösning på bland annat det återkommande koordi-
neringsproblemet hur man ska få information från någon. En berättelse är i 
stället en typifierad lösning på bland annat det återkommande koordiner-
ingsproblemet hur man ska återge en händelse.30 Av de mer allmänna eller 
globala projekttyperna, med ganska generella förväntningar på kommunika-
tiva bidrag och som många har kunskap om, till exempel utfrågningar eller 
berättelser, finns ofta mer specifika eller lokala varianter, med mer specifika 
förväntningar på kommunikativa bidrag och som ibland färre har kunskap 
om, som domstolsförhör eller jaktberättelser.31  

En viss normativ formulering, eller formulering av en viss norm, kan 
rekontextualiseras i ett utbyggt kommunikativt projekt på olika sätt. För det 
första kan samma normativa formulering återkomma (samma ord och 
syntax). För det andra kan delvis samma formulering återkomma (delvis 
samma ord och/eller delvis samma syntax). För det tredje kan närliggande 
formuleringar återkomma (synomyma uttryck etc.). Genom rekontextuali-
seringen kan både det språkliga uttrycket och normen gradvis förändras. Det 
kan även etableras lokala och globala kommunikativa procedurer beträffande 
användningen av normativa formuleringar, såsom att de används i en viss 
typ av kommunikativt projekt (med ett visst syfte, viss uppbyggnad, vissa 
deltagare etc.) för att hantera ett återkommande koordineringsproblem. Man 
kan till exempel använda normativa formuleringar som handlar om att man 
                                                      
29 Jämför med teorier om diskurstyper inbäddade i aktivitetstyper (Sarangi 2000) och teorier 
om texttyper (Virtanen 1992 och Ledin 1999, 2000). Jämför också med teorier om andra 
typifierade mönster, såsom storylines (Hydén 2002 och Langenhove & Harré 1999). 
30 Kommunikativa projekt kan också aktualisera olika projekttyper, vara hybrida, precis som 
kommunikativa verksamheter (jfr med hybrida diskurstyper (Sarangi 2000) och kombina-
tioner av texttyper (Virtanen 1992)). Relationen mellan olika projekttyper kan variera, dvs. de 
kan vara hybrida på olika sätt (se 3.2.2 angående olika typer av hybriditet).  
31 Se t.ex. Adelswärds (1996) studie av älgjägares jaktberättelser. 
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ska tänka positivt som avslut i klagomålssekvenser i samtal (se Kitzinger 
2000 och fotnot 16).  

3.2.2 Kommunikativa verksamheter och kedjor av kontakter 
En kommunikativ verksamhet är ett möte mellan människor som utgör en hel 
(tidsmässig och rumslig) situation, som ett sammanträde eller en middag (se 
Linell ms.). Inom en och samma kommunikativa verksamhet kan flera olika, 
ibland parallella, kommunikativa projekt ingå och deltagarna kan ha flera 
syften och mål med verksamheten, såväl gemensamma som individuella, 
officiella som inofficiella, medvetna som omedvetna (liksom vara förut-
bestämda och explicit formulerade i olika grad).32 För att det ska vara frågan 
om en kommunikativ verksamhet krävs dock en koordinering av (tillräckligt 
många av) deltagarnas handlingar och av åtminstone det dominerande syftet 
eller målet med mötet (se Clark 1996:33).  

Precis som med kommunikativa projekt kan kommunikativa procedurer 
etableras beträffande flera olika aspekter av en kommunikativ verksamhet, 
alltifrån hur det byggs ut till vilka aktörer som initierar det. Ibland kan man 
tala om olika (mer eller mindre tydliga) typer av kommunikativa verksam-
heter. De innebär inte bara förväntningar på kommunikativa bidrag, och 
tolkningar av dessa, utan även på syften/mål, verksamhetsroller (vilka inne-
bär förväntningar om deltagares agerande och skyldigheter och rättigheter), 
tid och plats, användning av artefakter (t.ex. texter) etc. (se Linell ms.). En 
kommunikativ verksamhetstyp är inte ett autonomt system. Den enskilda 
verksamhetstypen ingår i och bestäms av sina relationer inom ett fält av 
verksamhetstyper eller, mer konkret, inom olika sociala konfigurationer, 
samtidigt som de delar vissa drag med varandra (se Linell ms.). Av de mer 
allmänna eller globala verksamhetstyperna, med ganska generella förvänt-
ningar och som många har kunskap om (t.ex. sammanträden), finns ofta mer 
specifika eller lokala varianter, med mer specifika förväntningar och som 
ibland färre har kunskap om (t.ex. en viss typ av sammanträden i en viss (typ 
av) organisation) (jfr Wenger 1998 och se s. 64). 

                                                      
32 Teoretiskt kan ett kommunikativt projekt byggas ut och bli hur omfattande som helst och en 
kommunikativ verksamhet kan omfatta endast ett kommunikativt projekt. Skillnaden mellan 
dem att kommunikativa verksamheter används för att tala om hela den kommunikativa 
situationen, själva mötet mellan personerna, medan det kommunikativa projektet används för 
att tala om en del av situationen. Om en person ser en annan person på andra sidan gatan och 
vinkar till den och den andra vinkar tillbaka utgör det ett kommunikativt projekt, vilket skulle 
kunna kategoriseras som ”att hälsa på varandra” eller liknande. Vinkningarna utgör emellertid 
också en början och ett slut på en gemensam kommunikativ situation överhuvudtaget, en 
kommunikativ verksamhet, vilken skulle kunna kallas för att ”träffa någon på stan” eller lik-
nande. Den kommunikativa verksamhetstypen ”att träffa någon på stan” innebär inte bara 
förväntningar på att man ska hälsa på varandra, utan också på att det i vissa sammanhang 
krävs fler projekt än så (rapportera om hur man mår, vad man gör, säga hej då etc.).  
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Inom en och samma verksamhet kan olika verksamhetstyper aktualiseras, 
det vill säga verksamheten kan vara hybrid. Relationen mellan verksam-
hetstyperna kan se olika ut. Man kan skilja mellan bland annat följande typer 
av hybriditet (i de flesta fall kan man förmodligen tala om en blandning av 
de olika typerna):33 

− Inbäddad hybriditet: Inom en kommunikativ verksamhet av en viss typ 
aktualiseras en annan typ av verksamhet. Den övergripande kommuni-
kativa verksamheten utgör verksamhetens yttre inramning, den som 
betraktas som den ”verkliga” verksamheten. Den inbäddade verksam-
heten utgör verksamhetens inre inramning och betraktas som till 
exempel fiktiv eller simulerad (jfr Goffman 1974).  

− Sekventiell hybriditet: Inom en kommunikativ verksamhet aktualiseras 
olika verksamhetstyper efter varandra. 

−  Integrerad hybriditet: En kommunikativ verksamhet har integrerat och 
sammansmält inslag från olika verksamhetstyper. 

Särskilt om en verksamhet är uppgiftsorienterad (syftar till att behandla en 
viss sak, besluta om något, lösa ett problem etc.) kan olika faser urskiljas i 
verksamheten, i vilka deltagarna successivt introducerar eller bearbetar upp-
giften (se Linell 1990). Precis som verksamheten i stort utmärks faserna av 
att det finns förväntningar på bidrag, vem som ska göra vad etc. Många 
gånger benämner man även fasövergången på något sätt, det vill säga gör 
någon form av metakommentar. En fas kan utgöras av så väl ett minimalt 
som utbyggt kommunikativt projekt eller flera utbyggda kommunikativa 
projekt (vid en sekventiell hybriditet kan också olika verksamhetstyper 
aktualiseras i olika faser). 

I en uppgiftsorienterad verksamhet präglas fasstrukturen ofta av en kärn-
fas med omgivande inlednings- och avslutningsfaser, liksom av olika faser 
före och efter dessa där man inte berör uppgiften på samma sätt (försnack, 
mellansnack och eftersnack) (se Linell 1990 och Milles 2003). Det kan 
också etableras mer specifika kommunikativa procedurer beträffande fas-
strukturen. För institutionella samtal (se 2.3) menar till exempel Linell 
(1990:22) att följande faser är typiska:  

1. Öppningsfas: Den institutionella representanten och klienten hälsar 
bland annat på varandra. 

2. Identifieringsfas: Den institutionella representanten noterar kanske 
vissa persondata, kommer överens med klienten om vad mötet gäller 
och tar eventuellt upp något som framkommit vid tidigare möten. 

3. Undersökningsfas: Den institutionella representanten gör en undersök-
ning, till exempel genom att klienten ger en redogörelse. 

                                                      
33 Indelningen är Linells (ms.), utifrån Fairclough (1992:118).  



 

 61 

4. Beslut-/diskussionsfas: Den institutionella representanten föreslår och 
fattar eventuellt ett beslut, diskuterar problem etc. 

5. (Rapportformulerande: Den institutionella representanten skriver ner 
uppgifter om och från klienten i något slags rapport, journal eller pro-
tokoll, ibland i slutet, ibland efteråt.)  

6. Avslutningsfas: Den institutionella representanten och klienten tar 
bland annat avsked från varandra. 

Verksamheten kan också ingå i mer eller mindre tydliga kedjor av kontakter 
mellan delvis samma parter och i delvis samma fråga, där det sker olika 
typer av rekontextualiseringar (se s. 44) av olika yttranden, perspektiv på 
ämnen och personer etc. (Linell ms.). Kommunikativa procedurer kan även 
etableras beträffande olika aspekter av kedjor av kontakter och de kan vara 
typifierade i olika grad, med förväntningar på syften och mål, vilka kontakter 
som ska ingå (när, var, hur) etc. och kan ha beteckningar (t.ex. ”kurs” eller 
”utredning”). De kan också ha olika faser.  

När det gäller institutionell kommunikation menar Agar (1985) att målet 
med den institutionella kommunikationen i regel är att den institutionella 
representanten ska ge ett muntligt eller skriftligt direktiv beträffande klient-
en, till exempel ett råd till eller beslut om klienten. I den här processen 
formulerar den institutionella representanten i regel någon form av muntlig 
eller skriftlig rapport. Rapporten kan antingen fungera som motivering av 
rådet eller beslutet eller ligga till grund för detta (t.ex. om någon annan 
formellt ger rådet eller fattar beslutet). Rapporten behöver inte delges kli-
enten, utan kan vara riktad enbart till andra institutionella representanter. Till 
grund för rapport och direktiv ligger en diagnos av klienten, vilken innebär 
att klienten presenterar sig själv på något sätt. Den här presentationen, dia-
gnosen, direktivet och rapporteringen sker ofta inte bara genom ett enda 
möte mellan den institutionella representanten och klienten, utan genom 
flera olika kontakter, över en viss tid och i vissa faser.  

I både kommunikativa verksamheter och kedjor av kontakter kan deltag-
arna ha komplementära och asymmetriska roller (se bl.a. Linell & Luckmann 
1991 och Linell 1990), inte minst i institutionella sammanhang. Dessa kan i 
sin tur kan vara kopplade till olika sociala identiteter (det är t.ex. i regel den 
person som har den sociala identiteten lärare på en skola som har 
verksamhetsrollen lärare i lektionerna). Asymmetrin kan bland annat röra 

− valet av och tillgången till syftet/målet (ibland kan det också finnas ett 
dolt syfte, se bl.a. Linell ms.) 

− kunskapen om och erfarenheten av typen av verksamhet eller kedja av 
kontakter 

− rättigheterna och skyldigheterna i den kommunikativa verksamheten 
och kedjan av kontakter 
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− de kommunikativa bidragen (en part kan t.ex. dominera kommunika-
tionen interaktionellt, innehållsligt och/eller argumentativt, se 3.2.1) 

− tillgången till det övergripande kommunikativa och sociala samman-
hanget och dess sociala praktiker etc. 

I både kommunikativa verksamheter och kedjor av kontakter kan olika arte-
fakter vara en viktig del. En typ av artefakt som kan få en särskild betydelse 
är skrivna texter, till exempel för att organisera kommunikativa verksam-
heter och kedjor av kontakter. 

Texter kan i sig beskrivas som en form av kommunikativa verksamheter 
som kan vara typifierade i olika grad, med olika förväntningar på syften/mål 
med texten, skribent- och läsarroller, grafik, kommunikativa projekt etc. och 
vara hybrida på olika sätt, liksom utgöras av olika faser (t.ex. i form av 
avsnitt). Det finns emellertid avgörande skillnader mellan muntliga kommu-
nikativa verksamheter och skrivna texter. Genom att skrivna texter är arte-
fakter, fysiska ting, kan de förflyttas på ett annat sätt och användas i flera 
olika verksamheter. De kan på det här sättet beskrivas som en form av virtu-
ella verksamheter, där de kommunikativa projekten endast är initiativ till 
projekt, vilka ges olika betydelser utifrån de olika situationer de används i 
och som kan användas i olika syften och aktualisera olika roller (se bl.a. 
Karlsson 2009). Jag använder därför begreppet texter istället för kommu-
nikativa verksamheter och textgenrer i stället för verksamhetstyper vid 
skrivna artefakter (se bl.a. Ledin 1996, 1999 och Berge & Ledin 2001 angå-
ende textgenrer). 

Normativa formuleringar kan bidra till att etablera en norm i en hel kom-
munikativ verksamhet eller kedja av kontakter, till exempel om de rekon-
textualiseras i den kommunikativa verksamhetens eller kedjans initiala faser. 
En särskild betydelse för etableringen av normer kan normativa formuler-
ingar i skrivna texter få, då de kan läsas av flera olika människor, i flera 
olika sammanhang och vid olika tidpunkter. 

3.2.3 Praktikgemenskaper och konstellationer av praktiker 
En praktikgemenskap är en form av ”tätare” social konfiguration, såsom 
skadereglerarnas gemenskap på ett försäkringsbolag (se Wenger 1998).34 Det 
som urskiljer praktikgemenskaper från andra typer av sociala konfigura-
tioner är framförallt följande: 

− ett gemensamt förehavande (t.ex. hantera skadeanmälningar och ens 
tillvaro på försäkringsbolaget) 

                                                      
34 Wenger (1998:72, 126) använder begreppen ”community of practice” och ”constellation of 
practice”. När inget annat anges bygger teorierna i 3.2.3 på Wenger (1998).  
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− ett ömsesidigt engagemang i förhållande till det gemensamma före-
havandet (bl.a. genom att man kommunicerar med varandra om före-
havandet)  

− en delad repertoar som rör det gemensamma förehavandet och det öm-
sesidiga engagemanget (t.ex. vissa begrepp, arbetsrutiner, berättelser, 
jargong, sätt att utsmycka sin arbetsplats, fikarutiner etc.).35  

En konstellation av praktiker är en ”lösare” form av social konfiguration, 
vilken urskiljs från andra typer av sociala konfigurationer genom framförallt 
följande: 

− det finns flera olika sociala praktiker (bl.a. utvecklade inom olika 
praktikgemenskaper) 

− de sociala praktikerna har en gemensam övergripande social ram (t.ex. 
genom en organisations namn, uppdrag, mål etc.) (jfr Wenger 1998)  

− de sociala praktikerna är sammanlänkade på olika sätt.  

Sociala praktiker i en konstellation av praktiker kan länkas samman genom 
gränsobjekt och gränsöverskridande.36 Gränsobjekt är olika typer av reifika-
tioner (se s. 48), till exempel olika formuleringar, procedurer och artefakter, 
vilka används över olika sociala konfigurationer. Gränsöverskridanden är 
människors deltagande (se s. 48) över dessa gränser. Genom att gränsöver-
skridanden och gränsobjekt handlar om kontakter mellan deltagare från olika 
sociala praktiker kräver de ett slags översättningsarbete.  

Sammanlänkningen av sociala praktiker kan ske genom gränsöverskrid-
anden på olika sätt. För det första kan man tala om gränspraktiker när del-
tagare från olika sociala konfigurationer möts och etablerar gemensamma 
kommunikativa verksamheter eller kedjor av kontakter (t.ex. genom en 
arbetsgrupp med deltagare från olika praktikgemenskaper på (eller på och 
utanför) ett försäkringsbolag). För det andra kan man tala om överlappande 
praktiker när deltagare från olika sociala konfigurationer verkar i parallella 
kommunikativa verksamheter eller kedjor av kontakter som överlappar var-
andra på olika sätt (t.ex. genom att olika praktikgemenskaper på (eller på och 
utanför) försäkringsbolaget hanterar samma ärende från olika perspektiv). 
För det tredje kan man tala om perifera praktiker när deltagare från en social 
konfiguration till viss del släpper in deltagare från andra praktiker i sina 
kommunikativa verksamheter eller kedjor av kontakter (t.ex. genom att en 
praktikgemenskap på försäkringsbolaget låter deltagare från en annan prak-

                                                      
35 Wenger (1996:114) använder begreppen ”mutual engagement”, ”joint enterprise” och 
”shared repertoire”.  
36 Wenger (1998:105) använder begreppen ”boundary object” och ”brokering”. 
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tikgemenskap på försäkringsbolaget (eller utanför) följa med för att de ska få 
insyn i deras arbete).37 

Kommunikativa procedurer och normativa formuleringar kan på det här 
sättet inte bara rekontextualiseras inom utan också mellan olika sociala kon-
figurationer. Detta gör i sin tur också att mer omfattande sociala konfigura-
tioner kan dela mer allmänna normativa formuleringar och kommunikativa 
procedurer och att mindre sociala konfigurationer kan ha mer lokala och 
specifika varianter av dessa. Till exempel är det kanske många i vårt sam-
hälle som använder sig av normativa formuleringar som handlar om att man 
ska tänka positivt, men i vissa sociala konfigurationer kan den här typen av 
normativ formulering också användas på ett visst specifikt sätt och få en viss 
specifik betydelse (se fotnot 16 beträffande Kitzingers (2000) analys av 
formuleringar om att tänka positivt inom cancervården). På samma sätt 
känner de flesta i vårt samhälle till proceduren för hur man berättar en 
berättelse i allmänhet, men i vissa avgränsade sociala konfigurationer kan 
det finnas mer specifika procedurer beträffande vissa typer av berättelser 
(t.ex. jaktberättelser).  

Inom praktikgemenskaper och konstellationer av praktiker kan personer 
utveckla olika levnadsbanor (”trajectories”, Wenger 1998:153). Nykom-
lingars resa in i en praktikgemenskap innebär ett legitimt perifert deltagande 
(”legitimate peripheral participation”, Wenger 1998:11): de har tagits in som 
en legitim del av gemenskapen, men är ändå perifera i förhållande till dess 
gemensamma förehavande, ömsesidiga engagemang och delade repertoar. 
För nykomlingen utgör de etablerade deltagarna exempel på möjliga lev-
nadsbanor, genom att de kan iaktta deras deltagande, höra deras berättelser 
etc. Samtidigt innebär inte resan in i en gemenskap ett enkelt övertagande av 
dess sociala praktiker, då resan in i hög grad handlar om att bli delaktig i 
förhandlingen om de sociala praktikerna. Nykomlingarna kan därför utgöra 
ett visst hot mot de etablerade och deras plats i gemenskapens centrum. För 
nykomlingarna innebär detta också ett visst dilemma, eftersom de samtidigt 
behöver de etablerades sociala praktiker för att bli en del av gemenskapen.  

Resan in i gemenskaperna gör att det inte finns en enkel dyad av ny-
komlingar och etablerade; det finns hela tiden personer som man är mer 
etablerad i förhållande till och personer som man är mindre etablerad i 
förhållande till. Att vara etablerad innebär inte heller nödvändigtvis att man 
är en central del av gemenskapen. Olika etablerade personer kan upplevas 
som mer perifera eller mer centrala än andra, till exempel beroende om det 
är någon som de andra i gemenskapen ställer frågor till, hänvisar till etc. 
beträffande det gemensamma förehavandet eller om det är någon som bidrar 
till den delade repertoaren i form av jargong eller berättelser eller annat. 

                                                      
37 Wenger (1998:114) använder begreppen ”boundary practice”, ”overlaps” och ”peri-
pheries”. 
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Precis som ens levnadsbana kan vara en resa in kan den för övrigt också vara 
en resa ut. 

Institutioner (se 2.3) utgörs i regel av konstellationer av praktiker där de 
sociala praktikerna förenas av en övergripande institutionell ram (och sam-
manlänkningen ytterst sker genom den). Förutom nykomlingar och etabler-
ade kan man här också tala om representanter och klienter i förhållande till 
institutionen (se bl.a. Linell 1990). Då den institutionella konstellationen av 
praktiker i regel utgörs av olika yrken kan man också tala om experter och 
lekmän i förhållande till dessa yrken inom institutionen (jfr bl.a. med Sarangi 
& Roberts 1999). I vissa sammanhang kan man också skilja mellan olika 
typer av institutionella klienter respektive yrkeslekmän. Alla klienter och 
lekmän står inte utanför institutionen respektive yrket i samma grad, utan 
vissa klienter och lekmän kan vara en legitim del av – legitima deltagare i – 
institutionens respektive yrkets sociala konfigurationer (t.ex. en student på 
en folkhögskola som lär sig det yrke lärarna har).  

3.3 Övergripande analysmetod  
Utifrån arbetet med mitt material och mina teoretiska och metodiska ut-
gångspunkter har jag valt en övergripande analysmetod som innebär tre val 
beträffande mina analyser.  

För det första har jag analyserat dels skolan och dess sociala praktiker i 
stort och studenternas levnadsbana på skolan, dels två kedjor av kontakter 
som är centrala på skolan och i studenternas levnadsbanor: inträdesproven 
och första scenframställningsblocket där man arbetar med att iscensätta en 
skriven pjäs. Det har varit ett sätt att  

− använda analysen av skolan i stort för att sätta in de avgränsade ked-
jorna av kontakter i ett större sammanhang  

− använda den mer ingående analysen av kedjorna av kontakter vid 
analysen av skolan i stort  

− använda analysen av den ena kedjan av kontakter vid analysen av den 
andra kedjan av kontakter.  

För det andra har jag vid valet av typ av delaktighet (se 1.1–1.2 och 3.1.3) i 
de respektive sammanhangen utgått från dels sammanhangen i sig (t.ex. 
vilken typ av delaktighet som är central för de sökande i ett inträdesprov), 
dels vad studenter och personal lyft fram för problem beträffande delaktig-
heten i de respektive sammanhangen.  
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För det tredje har jag analyserat hinder för delaktighet på skolan, i 
inträdesproven respektive i scenframställningsblocket i fyra steg.38 Stegen 
kan sammanfattas med följande frågor:  

1. Vilka är de grundläggande kommunikativa omständigheterna på skol-
an, i inträdesproven respektive i scenframställningsblocket? 

2. Kan studenters eller sökandes delaktighet hindras på grund av dessa 
omständigheter? 

3. Kan omständigheterna kompenseras av några normativa formuleringar 
och/eller kommunikativa procedurer på skolan, i inträdesproven re-
spektive i scenframställningsblocket? 

4. Kan en kompensation av omständigheterna begränsas eller hindras av 
de normativa formuleringarna och/eller kommunikativa procedurerna 
(eller aspekter beträffande dem)? 

Det första steget innebär att ett urval av skolans, inträdesprovens respektive 
scenframställningsblockets grundläggande kommunikativa omständigheter 
analyseras. Med grundläggande kommunikativa omständigheter menar jag 
till exempel vilken typ av social konfiguration skolan utgör, på vilket sätt 
inträdesproven är bekanta och obekanta för de sökande och juryn eller vilka 
faser scenframställningsblocket har. Det är inte oföränderliga omständig-
heter, men så pass grundläggande att det (i regel) skulle krävas omfattande 
förändringar av skolan, inträdesproven respektive scenframställningsblocket 
för att dessa omständigheter skulle ändras.  

Det andra steget innebär att slutsatser dras om hur dessa omständigheter 
kan hindra studenternas respektive de sökandes delaktighet, som att de står 
utanför eller är beroende av ett visst sammanhang. Slutsatserna dras utifrån 
analyserna i föregående steg och vad studenter och personal själva tagit upp 
för problem under undersökningens gång.  

Det tredje steget innebär en analys av hur ett urval av normativa formuler-
ingar och/eller kommunikativa procedurer på skolan, i inträdesproven re-
spektive scenframställningsblocket kan kompensera för de grundläggande 
omständigheterna, till exempel om de kan vägleda studenter eller sökande.  

Det fjärde steget innebär en analys av hur en kompensation av de grund-
läggande omständigheterna kan begränsas eller hindras av de aktuella 
normativa formuleringarna och/eller kommunikativa procedurerna (eller 
vissa aspekter av dem), till exempel om vissa sätt som de används på kan 
hindra eller begränsa en vägledning av studenter eller sökande.  

Analysen i steg 4 bygger antingen på steg 3 eller på en ingående analys av 
formuleringarna och procedurerna i sig. Hur omfattande analysen är i steg 3 

                                                      
38 Dessa steg är inte en beskrivning av hur själva undersökningen har gått till, utan de steg 
som den slutliga analysen följer.  
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beror på typen av formuleringar och procedurer (eftersom avhandlingen är 
problemorienterad är huvudfokus på steg 4). 

En poäng med att stegen börjar med en analys av grundläggande kommu-
nikativa omständigheter (steg 1) är att man på så sätt initialt får en bild av 
den kommunikativa och sociala kontexten (en slags karta av kommunika-
tionen) som man förhåller sig till och använder sig av i de fortsatta stegen. 
En poäng med att först analysera hur ett urval av normativa formuleringar 
och/eller kommunikativa procedurer kan kompensera för omständigheterna 
(steg 3), och sedan analysera hur de kan hindra eller begränsa kompensa-
tionen (steg 4), är att man på så sätt kan problematisera formuleringar och 
procedurer som deltagarna tänkt ska vara eller uppfattar är till hjälp.39  

                                                      
39 Se 8.2 för en diskussion om hur stegens användbarhet för deltagare vid teaterhögskolor och 
liknande organisationer. 
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4 Material 

I detta kapitel redogör och argumenterar jag för insamling och bearbetning 
av mitt material (jag redogör för vilket material jag valt att analysera i 
respektive resultatkapitel). 

Jag börjar i 4.1 med att formulera riktlinjer för val av material vid en 
praxisorienterad kommunikationsanalys (se 1.1) och utifrån dessa riktlinjer 
diskutera frågor beträffande val och insamling av material som jag ställdes 
inför under min tid på skolan. I 4.2 redogör jag för undersökningens fysiska 
material i form av anteckningar, inspelningar och texter. Jag beskriver vilket 
material jag har samlat in och hur jag har samlat in det. I 4.3 beskriver och 
diskuterar jag min bearbetning av detta material. Bland annat tar jag upp de 
olika begränsningar som respektive typ av material innebär för analyserna.  

I 4.2 och 4.3 tar jag också upp hur jag hanterat Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (an-
tagna 1990). Enligt dessa principer ska forskare väga forskningskraven (att 
forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög 
kvalitet) mot individskyddskraven (att individer som ingår i undersökningar 
inte utsätts för otillbörlig insyn, skada, förödmjukelse eller kränkning). 
Skyddet för individer konkretiserar Vetenskapsrådet i fyra allmänna huvud-
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-
jandekravet. De forskningsetiska principerna syftar till att ge en vägledning 
för forskare för att man vid en konflikt mellan forskningskraven och individ-
skyddskraven ska kunna göra en så god avvägning mellan dem som möjligt.  

Det enda krav som jag inte tar upp är nyttjandekravet (att uppgifter insam-
lade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål), då 
det inte inneburit någon konflikt. Det var emellertid en händelse som på ett 
ganska lustigt sätt visar hur frågan om nyttjandekravet ändå var levande 
under undersökningen. När jag första gången skulle testa att göra en impro-
visation på en lektion i det scenframställningsblock som jag kallar Impro-
visation (se 4.2.1) så gav läraren mig och de studenter jag skulle göra im-
provisationen med en så kallad ”förutsättning” att en kvällstidning hade fått 
tag i minidiscar som jag spelat in undervisningen på och att de skulle skriva 
ett utlämnande reportage om studenterna. Medan min förutsättning var att 
jag inte skulle veta hur det gått till var studenternas förutsättning att de skulle 
tro att jag hade lämnat ut banden medvetet. Det var som om läraren med 
dessa förutsättningar kom åt min oro för att studenterna skulle tro att jag 
skulle ”hänga ut” dem. 
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4.1 Praxisorientering i praktiken – val och insamling 
av material 
I 3.1 diskuterar jag vilka konsekvenser mina principer för en praxis-
orienterad kommunikationsanalys får för val av teori och metod, genom att 
utveckla vad de olika principerna innebär. För att studera kommunikation 
som en del av mer omfattande sociala praktiker (princip 1, se 1.1), menar jag 
till exempel att man behöver teorier och metoder som synliggör både den 
gemensamt framförhandlade kommunikationen i deltagarnas vardag och de 
övergripande kommunikativa och sociala sammanhang där förhandlingen 
sker. För att fokusera på problem för utövare av de sociala praktikerna (prin-
cip 2, se 1.1), menar jag att man behöver teorier och metoder som både be-
aktar utövarnas meningsskapande i kommunikationen och synliggör speci-
fika problem för utövarna som är särskilt relevanta för dem. 

Särskilt dessa två principer får också konsekvenser för insamlingen av 
material. Eftersom princip 1 handlar om att man ska studera den gemensamt 
framförhandlade kommunikationen i de aktuella deltagarnas vardag, så be-
höver man material från just deras vardagliga kommunikation och de sam-
manhang där den förekommer. Eftersom princip 2 bland annat handlar om 
att synliggöra problem som är relevanta för deltagarna, så behöver man sam-
tidigt ha material från kommunikation som deltagarna uppfattar som pro-
blematisk.  

Riktlinjerna för insamlingen av material i vad jag kallar en praxis-
orienterad kommunikationsanalys är således att man samlar in material 

1. från den kommunikation och de sammanhang som är centrala i ut-
övarnas vardag och 

2. från kommunikation som uppfattas som problematisk av utövarna. 

För att kunna samla in den typen av material behöver man ta hjälp av ut-
övarna på olika sätt. Då huvudpoängen med en praxisorienterad kommunika-
tionsanalys är ett ömsesidigt utbyte mellan forskare och utövare (se inled-
ningen till kap. 1) handlar det inte om att okritiskt acceptera utövarnas stånd-
punkter. Dels handlar det om att beakta att en del av den sociala praktik man 
studerar är deltagarnas åsikter om den egna sociala praktiken, och att dessa 
indirekt berör frågor om materialinsamlingen. Dels handlar det om att för-
söka samverka med utövarna beträffande frågan om materialinsamlingen, till 
exempel genom att explicit diskutera vilken typ av material som bäst bidrar 
till att synliggöra problem i deras vardagliga kommunikation.  

Nedan börjar jag med att diskutera vilka kommunikativa sammanhang 
och sociala praktiker jag samlat material ifrån, i förhållande till studenters 
och personals uppfattningar om dessa som jag hörde och läste under under-
sökningens gång. Jag tar avstamp i Sarangi & Roberts (1999) diskussion om 
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val av material från arbetsplatsers kommunikation ”front stage” och ”back 
stage”. Därefter diskuterar jag möjligheten att synliggöra vad som är centralt 
och problematiskt i deras vardag – även det i förhållande till uppfattningar 
som jag möttes av på skolan. Slutligen redogör jag för min samverkan med 
studenter och personal. 

4.1.1 Val av kommunikativa sammanhang och sociala 
praktiker  
När Sarangi & Roberts (1999:20) diskuterar val av material vid under-
sökningar av arbetsplatser lyfter de fram skillnaden mellan kommunikation 
”front stage” och kommunikation ”back stage” i en organisation.40 De defini-
erar kommunikationen ”front stage” i en organisation eller institution (som 
en skola) som kommunikationen mellan institutionella representanter och 
klienter (på en skola t.ex. mellan lärare och studenter). Det är ”the public 
face of the workplace” (Sarangi & Roberts 1999:21). Kommunikationen 
”back stage” beskriver de som kommunikationen mellan institutionella 
representanter (på en skola t.ex. mellan lärare).  

Huruvida man samlar in material från kommunikation ”front stage” eller 
”back stage” kan bero på såväl synen på vad man bör studera som vad man 
får studera. Sarangi & Roberts (1999:21) menar till exempel att kommunika-
tionen ”front stage” ofta ses av både utövare av de aktuella praktikerna och 
forskare som den kommunikation där ”the ’real work’ is done and where the 
professionalism is displayed”. Genom att den här kommunikationen är ”the 
public face of the workplace” (Sarangi & Roberts 1999:21) kan den också 
vara lättare att få tillgång till.  

Undervisningen, vilken var skolans tydligaste kommunikation ”front 
stage”, var den typ av kommunikativa sammanhang som studenten tog upp i 
sin initiala projektidé och som forskarna tog upp i den ursprungliga projekt-
beskrivningen. När jag var på skolan var det även undervisningen som 
kändes minst kontroversiell att följa och den enda typ av kommunikativa 
sammanhang som jag vågade be att få spela in.  

Frågan var emellertid vilken undervisning jag skulle välja. I deras kvali-
tetsutvecklingsprogram (se 4.2.2) skriver de att skolan skiljer sig från de 
traditionella akademiska högskolorna och universiteten bland annat då de 
”har sina rötter i helt skilda utbildningspraktiker”. Men det fanns inte en 
enda tydlig ”praktik” på skolan som skilde sig från de akademiska högskol-
ornas och universitetens. Även om till exempel lektioner i Clownblocket helt 

                                                      
40 Sarangi & Roberts (1999) utgår från Goffmans (1959) allmänna indelning av kommunika-
tion i ”front stage” och ”back stage”. Han beskriver t.ex. kommunikationen mellan serverings-
personal och middagsgäster på en restaurang som ”front stage” och kommunikationen mellan 
serveringspersonal och kökspersonal i köket som ”back stage”. 
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klart skilde sig från de jag var van vid på universitetet, så skilde de sig också 
från lektioner i andra undervisningsblock, till exempel Tjechovblocket eller 
Shakespeareblocket. Dessa olika scenframställningsblock innebar dels olika 
teaterpraktiker i bemärkelsen att de innebar olika sätt att spela och närma sig 
teater (olika teatertraditioner), dels olika undervisningspraktiker i bemärkel-
sen att de innebar olika sätt att undervisa.  

Dessutom skilde man på skolan mellan å ena sidan scenframställnings-
ämnen, som Clown, Tjechov, Shakespeare, Improvisation m.m., och teknik-
ämnen, som röst, rörelse, tal och sång. Teknikämnena fokuserade delvis på 
andra aspekter av teaterpraktiken än scenframställningsblocken. Teknik-
ämnena skilde sig också sinsemellan, precis som scenframställningsblocken. 
Man kan således säga att det fanns både olika scenframställningspraktiker 
och olika teknikämnespraktiker.  

Det fanns även olika åsikter om undervisningspraktikernas betydelse på 
Teaterhögskolan och i skådespelarens arbete. Bland annat ställdes ofta just 
scenframställning och teknik mot varandra. Scenframställningen (som be-
skrevs som huvudämnet vid skådespelarutbildningen) hade på olika sätt mer 
status än teknikämnena, vilket kunde märkas både på hur skolan var organi-
serad och på studenters och personals förhållningssätt. I mitten av min 
undersökningsperiod pratade man till exempel om hur man kunde lyfta fram 
teknikämnena (bl.a. såg man till att även tekniklärarna var representerade i 
juryn vid inträdesproven). Vid ett tillfälle när rektorn pratade med stud-
enterna om närvarokravet påpekade han att de inte kunde strunta i teknik-
lektionerna och bara dyka upp på scenframställningslektionerna.41  

Mitt val att framförallt följa scenframställningsblock berodde förmodligen 
i hög grad på den här synen (och på den initiala projektbeskrivningen). Vilka 
scenframställningsblock jag följde berodde framförallt på tillgängligheten. 
Även om undervisningen kändes minst kontroversiell att följa var nämligen 
inte alla undervisningssituationer lika tillgängliga. Å ena sidan upplevde jag 
att en del lärare ville att jag skulle komma till deras undervisning och ett par 
lärare undrade också varför jag inte följde deras undervisning. Å andra sidan 
upplevde jag att en del lärare var skeptiska till att jag skulle följa deras 
undervisning. En del undervisning fick jag heller inte tillträde till. Vid ett par 
tillfällen ändrade sig den ansvarige läraren också efter att det var bestämt att 
jag skulle följa undervisningen. Den här undervisningen uppfattade jag i 
regel som på olika sätt mer kontroversiell än andra bland studenterna (sär-
                                                      
41 För övrigt kunde vissa också framhålla att Clown och Improvisation var mer som teknik-
ämnen än scenframställningsämnen, jämfört med t.ex. Tjechov (även om samtliga beteck-
nades som ”scenframställning” i schemat). Jag tolkade det som att det var på grund av att man 
såg de förstnämnda som träning av grundteknik respektive en speciell clownteknik, medan 
man såg t.ex. Tjechov och Shakespeare som ett föreställningsarbete. Apropå rektors kom-
mentar om att man inte kan strunta bara i tekniklektionerna så menade också en lärare i 
Clown att studenterna i klassen före den vars undervisning jag just då följde också hade haft 
en hög frånvaro vid hans lektioner.  
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skilt ett av dessa block brukade man till exempel skämta om på det s.k. 
insparksspexet). En del studenter menade också att det var just den undervis-
ning som jag borde ha följt, inte bara då den var särskilt problematisk utan 
då man också menade att den var en så pass central del av vad skolan var. 

Oftast upplevde jag inte att studenter tyckte det var något problem att jag 
var med. I Clown, där kontakten med publiken är central, kunde jag ibland 
till och med uppfatta det som att jag tillförde något till undervisningen, efter-
som de mestadels bara hade varandra som publik. Vid flera undervisnings-
block kunde även andra än jag sitta med och titta. Framförallt var det andra 
lärare, som tekniklärare under Tjechovblocket, men ibland även studenter 
från andra klasser, bland annat under Clownblocket. Vid en del undervisning 
upplevde jag emellertid ett visst motstånd mot min närvaro från studenterna. 
När man i en trea skulle arbeta med ett kort pjäsarbete (som en form av åter-
koppling efter praktiken) uttryckte en av grupperna i klassen explicit att de 
inte ville att jag skulle följa deras arbete.  

Motståndet från lärare eller studenter handlade inte alltid om att det var 
just jag som skulle vara närvarande. Ibland brukade man framhålla behovet 
av att ”gå in i” ett rollarbete och jobba ostört med det. De studenter i trean 
som inte ville att jag skulle följa undervisningen ville till exempel inte heller 
ha någon öppen redovisning för folk på skolan. Vid en del redovisningar 
kunde lärare och studenter också markera att man inte redovisade färdiga 
arbeten, trots att det nästan bara var folk från skolan och anhöriga närvar-
ande. En lärare förklarade innan redovisningen att studenterna endast ”pro-
menerade i sina roller”.  

En annan fråga handlade om vad det var som var ”praktiken” i ett block 
eller ett ämne. Vissa studenter framhöll att en del ämnen kunde vara särskilt 
känsliga att diskutera då läraren i ämnet så att säga ”var” ämnet. Utifrån idén 
om sociala praktiker kan man säga att dessa studenter upplevde att det var 
som om lärarna ”var” den sociala praktiken i ämnet. Andra kunde framhålla 
skillnaden mellan å ena sidan vad en lärare lär ut och å andra sidan hans eller 
hennes sätt att bemöta studenterna. Man kan beskriva det som att det sist-
nämnda sågs som det ”sociala” som kunde överses med på grund av det 
förstnämnda, själva ”praktiken”. Ett omvänt exempel var när en lärare en 
gång försvarade en annan lärares beteende gentemot studenterna med att det 
”är” så ute i teatervärlden. Jag tolkade det som att hon menade att lärarens 
agerande gentemot studenterna som skådespelare var en del av den sociala 
praktik de behövde lära sig. Det kunde också finnas olika syn på vad som var 
den faktiska teaterpraktiken eller den faktiska praktiken på skolan och vad 
som var undantag och vad av detta som det var en poäng att synliggöra. En 
del kunde kommentera vissa företeelser som undantag och att ett fokus på 
dem skulle ge en skev bild av skolan, medan andra menade att samma 
företeelser tvärtom var en central del av skolan.  
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Genom att jag följde den undervisning som var tillgänglig blev det natur-
ligt att jag inte följde den undervisning som var mest kontroversiell. Man 
kan säga att jag på detta sätt missade de kommunikativa problem som domi-
nerade studenternas tid på skolan mest, i den bemärkelsen att de var de mest 
påtagliga eller mest uppmärksammade problemen. Genom att följa mindre 
kontroversiell undervisning, vilken dock också kunde vara problematisk för 
studenterna, kan man emellertid säga att jag fokuserade på mer ”vardagliga” 
kommunikativa problem och på en typ av undervisning som bättre represen-
terar det som är gemensamt, utmärkande och återkommande på skolan. 

Jag följde inte mycket kommunikativa sammanhang som var ”back stage” 
i förhållande till studenterna, till exempel olika lärarmöten. Förutom att jag 
initialt hade bestämt mig för att studera kommunikationen mellan lärare och 
student så tog det emot att fråga. Vid ett par tillfällen blev jag också nekad. 
När jag följde inträdesproven ett år var det tänkt att jag skulle vara med på 
juryns sista överläggning, då man valde vilka av dem som gjorde sista provet 
som skulle tas in på skolan. Strax före berättade juryns ordförande att det 
hade varit knepigt i juryn (det var efter det att jag följt andra samtal) och han 
var rädd att min närvaro skulle kunna störa samtalet alltför mycket. Efteråt 
menade han att jag hade kunnat vara med, då det hade blivit en god och 
konstruktiv stämning i alla fall. 

Samtidigt möttes jag av en undran varför jag inte följde lärare mer utanför 
undervisningen och olika personer kunde peka på just betydelsen av vad som 
skedde där för mötet mellan studenter och lärare. En av lärarna, som också 
satt i juryn, menade att de i lärarkollegiet skapade definitioner av studenterna 
som var svåra att ändra och att dessa definitioner började redan under in-
trädesproven. När jag väl började med mina analyser var det också kommu-
nikationen ”back stage” som jag ångrade mest att jag inte följde mer.  

Det var emellertid inte bara lärarna som hade sitt ”back stage” i förhåll-
ande till studenterna, utan studenterna hade också sitt ”back stage” i för-
hållande till lärarna. En del studenter hävdade till och med att det var just 
deras relation till varandra som var det mest intressanta. En gång när jag stod 
i kön i matsalen och pratade med några studenter uttryckte de att det var 
konstigt att jag som språkvetare var där. De tyckte att det snarare borde kom-
ma dit en psykolog och analysera klassernas gruppdynamik, att det var det 
som betydde mest för studenterna under deras tid på skolan. 

Jag följde också studenterna i en ganska stor utsträckning, på raster och 
luncher mellan lektionerna och i olika aktiviteter som de organiserade och i 
olika sammanhang utanför skolan. Men jag dokumenterade observationerna 
från den här typen av kommunikativa sammanhang i mycket mindre ut-
sträckning än sammanhang ”front stage”, eftersom jag initialt hade bestämt 
mig för att studera kommunikationen mellan lärare och student. Poängen 
med att delta i olika kommunikativa sammanhang med studenterna ”back 
stage” var snarare att jag ”kom in” i studentgemenskaperna på ett annat sätt 
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än om jag bara hade följt undervisningen och att jag fick en förståelse för de 
kommunikativa sammanhang som studenterna ingick i, bland annat genom 
hur studenterna talade om dem ”back stage”.  

Något som komplicerade indelningen i ”front stage” och ”back stage” var 
att studenter och lärare inte bara möttes i undervisningssituationer, utan även 
möttes vid luncher, skolans pubar, premiärfester, gemensamma föreläsningar 
m.m., liksom i skolans olika beslutande organ såsom Högskolestyrelsen och 
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete. En del framhöll också poängen 
med att studera den här typen av situationer, just för att relationen mellan 
lärare och student är mer komplicerad där. Jag följde dock endast sådana 
sammanhang som var lättillgängliga, som pubar, gemensamma föreläsningar 
etc. (och alltså inte olika sammanträden). Eftersom jag initialt hade bestämt 
mig för att studera kommunikationen mellan lärare och student i lektioner 
dokumenterade jag emellertid inte mina observationer i någon större ut-
sträckning.  

Även studenter kunde dessutom agera som institutionella representanter 
gentemot omvärlden, i vad man skulle kunna kalla skolans yttre ”front 
stage”. När jag diskuterade detta med min så kallade referensgrupp (se 4.1.3) 
och tog upp webbplatsen som exempel, så tog en i gruppen (som jag nedan 
kallar Set) upp även andra exempel på sammanhang i skolans yttre ”front 
stage”: slutproduktionerna, inträdesproven och skolans pubar. Jag återger en 
del av samtalet nedan (när Set pratar om ”front stage” i transkriptionen syftar 
han just på den yttre ”front stage” som jag just hade pratat om).42 

(2) Samtal med referensgruppen, inspelning  
1    Set:  så är ju uppspelen [front stage . det är det 
2   Milda:              [mm 
3   Set:  »dom handlar om  
4   Milda:  absolut 
5   Set:  det är där som skolan presenterar sig själv  
6      […] 
7   Set:  så finns det ju för många kanske lite yngre  
8     som hänger på Söder . så finns det ju pubarna   
9     . kanske ett ställe som man dricker öl på .  
10     och ett för ett jättestort gäng så är skolan . 
11     scenskolan ett ställe dit man åker . och det 
12     är också front stage . söksituationen alltså 
13   Milda:  mm  
14   Samson: a  
15   Selma:  som inte har så mycket med vad det verkligen  
16     är 

                                                      
42 Replikväxlingen som jag tagit bort (markerat med tre punkter inom klamrar […]) är mellan 
Set och en annan student, kallad Samson i transkriptionen. Samson undrar om Sten med 
”uppspelen” menar slutproduktionerna och Sten svarar att han gör det.  
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Medan vissa kunde ställa sig undrande till varför jag intresserade mig för 
den här typen av situationer, då det inte handlade om den dagliga verksam-
heten på skolan, kunde andra tvärtom hävda behovet av att studera skolans 
och studenternas förhållande till omvärlden, till exempel hur juryn och 
motläsare agerar mot sökande i inträdesproven eller hur studenter agerar 
gentemot besökare på pubar.43  

Beträffande inträdesproven var studenterna för övrigt alla en gång sök-
ande. Inträdesproven var med andra ord inte bara exempel på skolans kom-
munikation i en yttre ”front stage”, utan också en avgörande del av student-
ernas historia som studenter, något som både studenter och lärare kunde tala 
om. Av situationerna i skolans yttre ”front stage” var det också särskilt mina 
observationer från inträdesproven som jag dokumenterade.  

Ett val som var relaterat till frågan om ”front stage” och ”back stage” 
gällde hur jag skulle förhålla mig till skolans olika officiella texter, såsom 
kvalitetsutvecklingsprogram och utbildningsplaner (se 4.2.2). När jag prat-
ade med min referensgrupp om en analys där jag hade jobbat med den här 
typen av texter tyckte de att jag inte skulle fastna i analyser av sådana doku-
ment. De menade att de inte var en del av deras vardag på samma sätt som 
lektioner och andra aktiviteter. När jag ett tag senare tog upp detta med en i 
referensgruppen påpekade han att även om de här texterna inte var en del av 
vardagen direkt så var de det indirekt. Skolans olika texter var också centrala 
för att officiellt etablera olika normer, genom att texterna fanns kvar och 
spreds till flera grupper – även utanför skolan. Dessutom ingick förövrigt 
studentrepresentanter i de olika grupper som antog och/eller arbetade med 
den här typen av texter.  

4.1.2 Förståelsen av de sociala praktikerna 
Mitt möte med personal och studenter på skolan reste också en rad frågor om 
möjligheten att överhuvudtaget komma åt och synliggöra den kommunika-
tion och de kommunikativa problem som är centrala i deras vardag.  

Liksom i många andra sammanhang talade man på skolan om skillnaden 
mellan ”teori” och ”praktik”. När man i sitt kvalitetsutvecklingsprogram (se 
4.2.2) skriver om hur ”praktiken” står i centrum så jämför man sig till 
exempel med de traditionella akademiska högskolorna. Man menar att skol-
an från ”den akademiska kunskapstraditionen” inte utgår från en ”övergrip-
ande teori […] om hur det är möjligt att spela teater eller vad skådespelar-
konst är eller borde vara”, utan utgår från ”lärarnas och studenternas prak-
tiska kunskap om hur teater kan spelas” (på skolan hölls för övrigt ämnet 
teori av en lärare som verkade vid Teatervetenskapliga institutionen vid 
                                                      
43 Motläsare var studenter som var med och organiserade de sökandes deltagande i inträdes-
proven, agerade sufflörer för de sökande och läste (eller spelade) mot de sökande som hade 
valt pjästexter med dialog. 
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Stockholms universitet). Ibland kopplade man också skillnaden mellan teori 
och praktik till en uppdelning i å ena sidan verbaliserad och intellektuell 
kunskap och å andra sidan ”tyst” och ”kroppslig” kunskap (det återkom ock-
så ett resonemang om att man inte kan ”förstå” utan måste (bara) ”göra”, se 
5.5).  

Ibland upplevde jag att det på grund av detta fanns en skepsis beträffande 
min möjlighet att skriva om vad man gjorde på skolan och att förstå mig på 
vad man gjorde där, eftersom jag varken hade erfarenhet av att arbeta med 
skådespeleri eller erfarenhet av att söka in, komma in och gå på skolan eller 
arbeta där. 44 

Jag upplevde också att frågor kring vad och hur jag undersökte delvis 
hade att göra med idén om den kroppsliga och tysta kunskapen. Hur var det 
till exempel med allt det de gjorde som inte var språkligt? En annan fråga 
som kunde aktualiseras var hur mycket jag observerade och hur mycket jag 
frågade de inblandade. När jag följde ett undervisningsblock så var en lärare 
bekymrad över att jag var ”frånvarande” från vissa lektioner. Många tyckte 
också att det var bra att jag själv gjorde vissa övningar som de gjorde och ju 
mer jag kunde dela deras berättelser om olika situationer desto mer kände 
jag att jag accepterades som någon på ”insidan”.  

De få övningar som jag gjorde kompenserade emellertid långt ifrån det 
faktum att jag inte var en del av skolan. Det verkade också finnas en viss 
dubbelhet inför mitt deltagande. En student sade i anslutning till att jag 
gjorde en övning att det var okej att jag gjorde den eftersom jag inte hade 
några skådespelarambitioner (det var något som jag själv brukade 
framhålla). Han menade att det inte blev samma konkurrenssituation. Men 
jag upplevde att det fortfarande fanns en viss anspänning kring mitt 
deltagande. När jag pratade om det här med en av dem som gick i samma 
klass (och som brukade vara med i referensgruppen) så höll han med mig om 
att det fanns en dubbelhet gentemot mitt deltagande. Han hänvisade till det 
jag hade pratat om i referensgruppssamtal om inträdesproven som ”gate 
keeping”-situationer (se 2.3), att jag inte klarat mig igenom samma ”gate 
keeping” som studenterna, att jag så att säga var på ”helig mark”. Han 
menade att det fanns ett förbehåll huruvida jag kunde förstå genom att göra 
övningarna; jag hade inte den erfarenhet av att gå igenom inträdesproven och 
jag var inte skådespelare – jag kunde inte riktigt förstå övningarna på samma 
sätt som de (jag kunde för övrigt uppleva det här förbehållet även från 
lärare). Studenten menade att man nog tyckte att övningarna också gärna 
”fått gå över huvudet på mig”, att de helst velat att jag skulle säga att jag inte 
förstod hur man kunde klara av en sån sak. Samtidigt var det relativt säkert 
                                                      
44 För övrigt kom jag från universitetet, apropå vad man skriver i kvalitetsutvecklings-
programmet om hur man på skolan skiljer sig från ”den akademiska kunskapstraditionen”. Jag 
upplevde dock att den lilla koppling jag hade till teater- och filmvärlden ibland kunde skapa 
vissa öppningar.  
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när det gällde faran att jag skulle göra något som skulle hota deras utvaldhet 
eftersom det är relativt ”luddigt” vad bra en skådespelarprestation skulle 
vara i de där övningarna (dvs. det handlade inte om att göra något som man 
kunde mäta, såsom att kasta ett spjut så långt man kunde). 

Jag kunde också uppleva att förväntningarna på mig snarare var att jag 
skulle dokumentera vad de redan kände till själva än att synliggöra något de 
inte själva såg. En gästlärare förslog vid ett tillfälle att vi skulle ha 
seminarier (utanför skolan) där jag berättade om lärarens undervisning 
utifrån min dokumentation av den och läraren illustrerade den. Från andra 
upplevde jag en förväntan om att jag skulle dokumentera hur det var på 
skolan för omvärlden för att motbevisa negativa förställningar (olika 
”myter”) och ytterligare andra upplevde jag ville att jag skulle dokumentera 
problem på skolan som man menade inte kom ut. 

Det var även vanligt att man framhöll den individuella upplevelsen av 
Teaterhögskolan för att visa på problemet med att studera den. När jag sam-
talade med en klass om deras slutproduktioner upplevde jag det till exempel 
som att studenterna hela tiden markerade hur olika det var för alla, så fort jag 
försökte hitta något gemensamt i vad de berättade. Man kunde också fram-
hålla svårigheter att studera skolan på grund av hur den egna upplevelsen 
förändrades. Vid samtalet om slutproduktionerna tog en av studenterna upp 
att jag inte kunde fråga henne om arbetet med slutproduktionerna då hennes 
upplevelser och uppfattningar av dem förändrades från dag till dag. Man 
kunde också tala om hur man förstod olika saker först när man väl gjort dem 
under skoltiden eller när man slutat (se 5.5). De här berättelserna handlade 
oftast om att man förstått sådant som man fått höra att man skulle förstå, det 
vill säga som bekräftade lärarnas sociala praktiker. Men det kunde också 
vara berättelser om det omvända. En student talade om att även om hon hade 
varit kritisk mot skolan under skoltiden så var det först nu efteråt som hon 
förstod hur lojal mot den hon hade varit. Man kunde även prata om hur 
skolan hela tiden förändrades, bland annat i och med att klasser kom och 
gick, och hur man inte hängde med i olika nyordningar.  

Många av de svårigheter som studenter och personal lyfte fram med att 
studera skolan såg jag också själv. Jag kunde själv känna att hur mycket jag 
än observerade och frågade så låg jag så att säga hela tiden efter dem på 
skolan. Jag skulle alltid veta mindre och ha mindre erfarenhet än de. Jag 
kunde också uppleva att mitt fokus på det språkliga var en klar begränsning 
för min analys av inte minst undervisningen, då så pass mycket av vad de 
gjorde där inkluderade olika gester och rörelser. Jag undrade också ibland 
hur jag kunde skriva om en Teaterhögskola som alla hade sina individuella 
upplevelser av och som hela tiden förändrades – såväl de individuella upp-
levelserna som skolan i stort. 

Efter ett tag upplevde jag emellertid att mina begränsningar också innebar 
en tacksam avgränsning som gjorde min undersökning någorlunda hanterlig. 
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Jag kunde även successivt uppleva att det inte bara var en begränsning utan 
även en poäng att jag var någon utifrån, då jag kunde erbjuda ett annat sätt 
att ”förstå” skolan. Jag tyckte till och med att det kunde vara en poäng att 
synliggöra just den språkliga kommunikationen mellan lärare och studenter, 
då den inte var så fokuserad på skolan. Jag upplevde inte heller bara att det 
faktum att jag kom utifrån kunde få personer på skolan att ifrågasätta min 
möjlighet att förstå den, utan möttes också av ett intresse och behov från 
både studenter och personal av att tala med mig just för att jag inte var en del 
av skolan. De kunde till exempel tala om perspektiv som de inte delade eller 
önskade dela (som kanske innebar värderingar de inte kunde acceptera) och 
visa ett intresse av att få syn på sina egna perspektiv.45 Ibland hade jag också 
fått mer insyn i vissa kommunikativa sammanhang än de på skolan, eftersom 
alla studenter och alla i personalen inte hade samma tillgång till samma 
sammanhang (t.ex. jurysamtalen ”back stage” under inträdesproven).  

Vidare kunde man inte bara framhålla de individuella upplevelserna av 
skolan utan också vad som var typiskt för skolan, vad som var gemensamma 
sätt att göra saker och vad den gemensamma hållningen, mentaliteten, in-
ställningen eller perspektivet eller liknande var på skolan. Ofta gjorde man 
detta i jämförelse med andra, såsom andra teaterhögskolor eller de som inte 
går en teaterutbildning. Och samtidigt som man kunde prata om hur skolan 
och ens upplevelser av den förändrades, kunde man tala om hur det alltid 
varit på ett visst sätt och hur förhållningssätt levde kvar, alltifrån att student-
er bidrar till att upprätthålla vissa traditioner till att skådespelare som själva 
gått på skolan (eller Kungliga Dramatens elevskola) undervisar på skolan. 

För övrigt har visserligen mina samtal med studenter och personal om 
deras upplevelser av att gå och arbeta på Teaterhögskolan under undersök-
ningens gång varit mycket viktiga för min förståelse av skolan. I analyserna 
har jag emellertid inte fokuserat på den individuella upplevelsen, utan på vad 
som sades och gjordes. När det gäller ambitionen att utgå från deltagarnas 
problem så försöker jag inte synliggöra vad som är ett reellt problem för 
enskilda individer, utan jag försöker synliggöra vad olika kommunikativa 
sammanhang och sociala praktiker potentiellt kan innebära för hinder. På 
samma sätt är min analys förvisso en historisk analys, då jag analyserar 
sammanhang från en viss undersökningsperiod. Men jag försöker synliggöra 
omständigheter och företeelser som kan tänkas vara (och ha varit) aktuella 
även i andra tider.  

                                                      
45 Det betyder inte att det inte var känsligt att diskutera de egna perspektiven; det är det 
naturligtvis alltid. I referensgruppen talade vi bl.a. om behovet av att skydda den gemen-
samma verklighet som man är beroende av. Ibland fick jag på skolan också ett intryck av att 
man kunde vara kritisk mot det man såg som förhärskande på skolan, men utåt försvara detta. 
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4.1.3 Samverkan med deltagare 
Även när det gäller samverkan ställdes jag inför olika val, såväl beträffande 
vilka jag skulle samverka med som när och hur jag skulle samverka med 
dem. Först tänkte jag att jag ganska tidigt skulle visa texter för de studenter 
och personal på skolan som jag särskilt följt och diskutera mina analyser 
med dem. Jag sade också till flera på skolan att jag skulle skicka texter till 
dem. Men detta sköts hela tiden upp. När jag väl började arbeta med mitt 
material ändrade jag nämligen hela tiden mitt fokus och mina analyser, på 
grund av hur min praxisorienterade ambition gradvis växte fram. 

Jag valde därför att istället arrangera ett antal möten med ett mindre urval 
av personer (se nedan). Jag organiserade mötena så att jag först berättade 
muntligt om mina analyser och att vi sedan diskuterade analyserna och skol-
an utifrån detta. Tanken var att jag efter ett antal möten skulle komma fram 
till fokus och val av analyser så att jag kunde skicka texter till fler personer 
och på så sätt diskutera mina analyser med fler. Men samtalen bidrog till att 
jag fortsatte att ändra mitt fokus och att jag gjorde nya analyser, inte bara en 
eller två gånger utan flera och under en längre tid. Detta gjorde att 
tidpunkten för när jag skulle höra av mig med skrivna texter fortsatte att 
skjutas fram. Mitt sätt att samverka innebar således å ena sidan att de jag 
samtalade med påverkade mitt arbete i en mycket stor utsträckning och å 
andra sidan att jag endast samverkade med ett begränsat urval av personer.  

De personer jag hade arrangerade möten med var till att börja med dels 
rektorn på skolan, dels en grupp av studenter från olika klasser på skolan 
(vilken jag kallar min ”referensgrupp”). Skälet till att jag valde att samtala 
med rektorn var att jag uppfattade honom som den person som hade både 
störst inflytande över skolans kommunikativa sammanhang och störst insyn i 
dessa. Ett annat skäl var att jag följde, dokumenterade och analyserade hans 
undervisning mest (vilket till stor del berodde på hans inflytande på skolan). 
Till min referensgrupp tänkte jag från början att ha en kvinnlig och en 
manlig student från varje klass och studenter som inte hade haft alltför 
liknande typ av engagemang i klassen och skolan. I slutändan var det dock 
olika yttre omständigheter som gjorde att sammansättningen blev som den 
blev. Den förändrades också något under tiden beroende på vilka som kunde 
komma. Men det var åtminstone en viss spridning beträffande deras kön, 
vilka klasser de var eller hade varit en del av och deras engagemang i skolan.  

Till att börja med träffade jag rektorn respektive referensgruppen vid tre 
tillfällen vardera under en hösttermin, med ungefär en månad emellan möt-
ena (jag träffade först rektorn och några dagar senare referensgruppen). 
Under dessa möten diskuterade vi avhandlingens kapitel om skolan i stort, 
vilket jag vid den tiden hade delat in i tre delkapitel (kapitlen handlade om 
den institutionella inramningen, den professionella inramningen respektive 
den fiktiva och personliga inramningen). Mötena följde ungefär samma upp-



 

 80 

lägg: jag berättade om mitt kapitel och mina analysredskap och sedan disku-
terade vi skolan utifrån detta.46  

Efter dessa möten hade jag ytterligare fyra samtal med min referensgrupp, 
med ett liknande upplägg, utspritt över ett par år. Jag samtalade också om 
min analys av en students intervju på skolans webbplats med studenten i 
fråga och om min analys av ett samtal mellan två studenter och en lärare 
under en lektion i Tjechov med en av studenterna.  

Samtalen med rektorn och studenterna påverkade såväl vilket material jag 
valde att analysera som vad jag valde att analysera i materialet och vilka 
teoretiska redskap jag använde för att göra detta. Det var inte så att vi i sam-
talen kom fram till hur jag skulle gå vidare, utan det var vissa responser, 
frågor, reflektioner etc. från deras sida och försök att förklara och försvara 
från min sida som fick mig att efteråt gå vidare med vissa spår, avsluta andra 
och leta upp nya. Initialt styrdes jag till exempel av föreställningar om vad 
som är ett riktigt eller tillräckligt material att analysera. Från början tänkte 
jag inte att jag skulle använda mig av mina anteckningar från deltagande 
observationer (och än mindre enbart minnen av dessa), utan begränsade mig 
till inspelade samtal och skrivna texter. Men samtalen med rektorn och refe-
rensgruppen fick mig att inse att jag på detta sätt inte kunde synliggöra de 
sammanhang och företeelser som verkade vara centrala för deltagarna i till-
räckligt stor utsträckning. Detta bidrog också till att jag insåg att jag inte 
bara kunde välja teoretiska redskap för att analysera avgränsade kommunika-
tiva situationer, utan också behövde redskap för att analysera mer omfatt-
ande sociala sammanhang och praktiker för att kunna synliggöra de sam-
manhang och företeelser som verkade vara centrala för deltagarna.47  

I slutskedet skickade jag mitt första färdiga utkast till hela avhandlingen 
till sammanlagt femton personer från skolan: alla de som varit med i 
referensgruppen (sammanlagt nio personer), två studenter som jag har 
diskuterat vissa analyser med, två studenter som på olika sätt visat intresse 
för undersökningen, rektorn och chefen för den pedagogiska utvecklingen på 
skolan. Jag frågade dem särskilt om de fann några faktafel eller några 
analyser eller resonemang som de tyckte behövde utvecklas eller som de inte 
höll med om och om de trodde någon kunde känna sig utpekad eller orättvist 
behandlad.  

                                                      
46 Exempel (2) (s. 74) visar hur studenterna i diskussionerna kunde använda sig av de 
analysredskap jag berättade om när jag redogjorde för mina analyser. 
47 Det var för övrigt också ett samtal med referensgruppen som fick mig att se poängen med 
Wengers (1998) teori om relationen mellan reifikation och deltagande (se 3.1.1). Vi disku-
terade vid ett möte huruvida det är givande att tala om att man ska vara ”sann” och ”sig själv” 
som man ibland kunde prata om på skolan (i avhandlingen nämner jag hur det förekom i 
resonemang beträffande de sökande i inträdesproven, se 6.5.2 och 6.7.1). Jag upplevde det 
som att vi inte riktigt kom vidare i samtalet och kom efteråt ihåg Wengers resonemang. Det 
efterföljande mötet berättade jag om begreppsparet och det gjorde att vi kom vidare med 
diskussionen.  
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Sju av de tidigare studenterna berättade att de hade läst. De flesta hade 
läst delar av avhandlingen, men ett par studenter hade läst hela. Jag diskuter-
ade avhandlingen med studenterna på olika sätt. Jag pratade mest med fem 
av studenterna. Tre av dem (från tre olika klasser) träffade jag i grupp och de 
två andra pratade jag med individuellt. En av studenterna gav respons via 
e-post. 

Jag fick inte mycket invändningar eller förslag till förändringar av texten. 
Mestadels handlade det om mindre justeringar (t.ex. att hon som är kostym-
ansvarig inte är ”scenograf” och att det behövdes en kort förklaring av ”soci-
ala praktiker” i avhandlingen). En student tog också upp en större, principiell 
fråga, nämligen beträffande resonemanget om problemen med att ”bara 
göra” (se 5.5). Hon sade att samtidigt som hon tycker det är viktigt att lyfta 
fram problemen med den här typen av resonemang så vill hon inte att det ska 
bidra till att ytterligare förstärka bilden av teatern som ”flummig”. Jag har 
försökt hantera detta genom att visa på att det är ett resonemang som an-
vänds mycket även i andra sammanhang (t.ex. att man inte kan förstå hur det 
är att skriva avhandling förrän man själv gjort det) och att det både kan 
hindra och bidra till människors delaktighet.  

Chefen för pedagogisk utveckling på skolan tog också upp en del mindre 
frågor (såsom att de på skolan pratar om ”basutbildning” istället för ”grund-
utbildning”). Men han tog även upp en större, mer principiell fråga, näm-
ligen hur man ska hantera anonymiseringen av rektorn. Ett förslag var att 
skriva ut rektorns faktiska namn, eftersom man ändå kan lista ut vem det är. 
Jag valde att inte göra detta, eftersom det är ett sätt att markera att det inte är 
personen som är i fokus utan rektorsrollen (han meddelade för övrigt att 
rektorn skulle höra av sig till mig om han hade ”något direkt att tycka till 
om”). 

4.2 Insamlat material  
I avhandlingen analyserar jag endast en bråkdel av det material jag samlat in 
i form av anteckningar, inspelningar och texter. Samtidigt har jag vid dessa 
analyser även använt mig av den kännedom om kommunikationen vid 
skolan som jag fått genom andra analyser (som jag alltså inte tagit med i av-
handlingen). Dessa analyser är gjorde av delvis andra anteckningar, inspel-
ningar och texter som jag samlat in. Jag har också utgått från den kännedom 
om skolan som jag fått genom observationer som jag inte har dokumenterat.  

För att ge en någorlunda hanterlig bild av vad det är för material jag an-
vänt mig av redogör jag därför för alla de aktiviteter och arrangerade samtal 
som jag dokumenterat genom anteckningar och inspelningar och de texter 
jag samlat in och läst mer ingående under undersökningens gång (jag på-
pekar bara vad det är för typ av sammanhang i övrigt som jag observerat 
men inte dokumenterat).  
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När det gäller Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanis-
tisk-samhällsvetenskaplig forskning (se s. 68) så var informationskravet ett 
av de krav som blev aktuellt vid all typ av materialinsamling. Informations-
kravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om att deras del-
tagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren 
ska också berätta om forskningens syfte. I vissa fall där förhandsinformation 
kan äventyra undersökningens syfte, såsom vid deltagande observation, kan 
dock viss information om syftet lämnas i efterhand. För min del upplevde jag 
det problematiskt att informera om det syfte som undersökningen initialt 
hade (att studera jämställdhet i form av kvinnors och mäns språkanvänd-
ning), då det riskerade att göra deltagarna alltför självmedvetna om sitt sätt 
att prata. Det var också ett problem med undersökningens initiala fokus på 
kvinnor och män. Såsom projektet hade börjat hade det redan skapats före-
ställningar om min ”genusforskning”.48 Jag valde därför i början att enbart 
säga att jag skulle studera relationen mellan studenter och lärare i olika 
undervisningssituationer. När jag lämnade den ursprungliga projektidén kom 
svårigheten istället att handla om att jag inte själv visste vad det var jag 
skulle studera.  

Ett annat krav som blev aktuellt var samtyckeskravet. Vid inspelningar av 
lektioner fick studenterna skriva under att de samtyckte till deltagandet i 
ljudinspelningarna, att det endast är jag och min handledare som kommer att 
ha tillgång till det inspelade materialet och att när exempel från inspelning-
arna används i text kommer namn och annan information som kan avslöja de 
inspelades identiteter att bytas ut (se 4.3 angående skillnaden mellan stud-
enter och personal beträffande anonymisering). När jag endast antecknade 
bad jag inte om samtycke, men försökte att hela tiden vara öppen med att jag 
antecknade (även om jag undvek att visa mina anteckningar). Jag har också 
varit öppen med att jag har samlat in skolans texter och har ofta fått texterna 
genom skolans ledning. 

4.2.1 Skolans aktiviteter (anteckningar och inspelningar) 
Under undersökningens gång följde jag ett stort antal aktiviteter både på 
skolan och utanför (som olika utflykter och liknande). Särskilt vid de mer 
organiserade aktiviteterna på skolan där jag gjorde deltagande observationer 
försökte jag att ha som vana att föra anteckningar. Tanken var från början 
inte att jag skulle analysera anteckningarna, utan endast att jag skulle ha dem 
som ett slags bakgrundskontext för analyserna av inspelningarna av vissa 
lektioner. Jag satte mig därför inte in i någon etnografisk metod eller för-
sökte skriva fältanteckningar på det sätt som är brukligt inom traditionell 

                                                      
48 Se även von Schantz (2007). En del av hennes avhandling handlar just om hur hon blev 
”genustanten” på skolan. 
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etnografisk forskning. Istället skrev jag bara ner så mycket jag kunde av det 
personerna sade (vilket framförallt kom sig av mitt fokus på den språkliga 
kommunikationen).49 Då jag inte alltid hann skriva ner allt vad någon sa, sär-
skilt när den pratade lite längre, blev min princip att åtminstone försöka 
skriva ner början av personers yttranden. Jag valde att använda teorier om 
kommunikativa projekt (se 3.2.1) först senare, men man kan utifrån dem 
beskriva det som att försökte få en bild av dels de olika deltagarnas initiativ 
och uppföljningar, dels vad det var för nya delprojekt någon initierade i mer 
monologiskt utbyggda kommunikativa projekt (se särskilt analyserna 7.6).  

De scenframställningsblock som jag följde mest var vad jag i avhand-
lingen kallar Improvisation (i årskurs 1), Tjechov (i årskurs 1) och Clown (i 
årskurs 2).50 I blocken arbetade man inom olika teatertraditioner. I Clown 
arbetade man med en särskild typ av clownteknik och clownkaraktärer, med 
ursprung i Commedia del arte. I Improvisation arbetade man med en särskild 
form av improvisationsteknik. Den gick bland annat ut på att man hela tiden 
skulle svara sin motläsare genom att utgå ifrån vad den gjorde och sade. I 
Tjechovblocket arbetade man med en Tjechovpjäs. I början av blocket ut-
talade lärarna en ambition att försöka spela enligt den teatertraditionen som 
pjäsen skrevs i. Lärarna i blocken hade också undervisat på skolan i olika 
utsträckning och hade inflytande över skolans verksamhet i olika grad. 
Medan läraren i Clown till exempel var gästlärare och inte hade haft clown-
blocket på skolan under någon längre tid, så var huvudläraren i Tjechov även 
rektor på skolan och hade undervisat i blocket på skolan under en längre tid.  

Det teknikämne som jag följde mest (och spelade in) var röst, där man 
framförallt gjorde olika övningar för rösten. Jag följde två olika lärares 
undervisning. Båda var fasta lärare och hade undervisat på skolan flera år. 
Under den tid jag följde deras undervisning hade den ena läraren först års-
kurs 1 och den andra läraren årskurs 2 (där även vissa från årskurs 3 och 4 
deltog). Därefter bytte de.  

Jag spelade in lektioner i undervisningsblocken först efter att jag hade 
gjort deltagande observationer vid ett antal lektioner. Clown var det enda 
blocket där jag använde videokamera, då det inte verkade störa lektionerna 
så mycket. Kontakten med publiken är nämligen en viktig del av arbetet i 

                                                      
49 När jag spelade in lektioner försökte jag att istället anteckna sådant som jag trodde att jag 
behövde information om för att förstå vad som sades (t.ex. vem som gick vart eller gjorde 
vad). 
50 I schemat benämndes alla som ”Scenframställning” samt respektive lärares namn. I tal hän-
visade man till det jag benämner Clown respektive Tjechov oftast med just ”Clown” 
respektive ”Tjechov” (”Jag ska ha Clown/Tjechov”). Till blocket jag benämner Improvisation 
hänvisade man framförallt genom att använda lärarens namn (”Jag ska ha Lukas”). Jag följde 
även och spelade in lektioner från årskurs 3:s undervisning i Improvisation, under deras s.k. 
uppföljningsblock. Det var emellertid ett mycket kortare block än det som ettan hade. Vid ett 
par tillfälle fick också studenterna i 3:an hitta på ”förutsättningar” till sina medstudenter och 
vid ett tillfälle även arbeta med en skriven text.  
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Clown och videokameran blev som ytterligare en åskådare.51 Vid inspel-
ningen av de övriga lektionerna använde jag mig mestadels av minidisc-
bandspelare. Jag använde lite olika typer av mikrofoner. Mest använde jag 
en mikrofon som jag hängde upp i mitten av rummet. Vid några tillfällen 
fäste jag en mikrofon på läraren (bl.a. den Tjechovlektion jag har analyserat 
mest). Ett par gånger, när jag följde en student per dag under en vecka (se 
nedan), fäste jag istället mikrofonen på en student. Jag uppfattade det inte 
som att jag missade så mycket mer av de olika parallella samtalen när mikro-
fonen var fäst på en person än när jag hängde en mikrofon i mitten av 
rummet. Mikrofonen som fästes på personer fångade upp mycket av resten 
av rummet. Samtidigt det var svårt att tyda parallella samtal som var långt 
ifrån mikrofonen oavsett mikrofon. Precis som man visat på i tidigare studier 
varierade det hur mycket deltagarna tänkte på eller glömde inspelningen. 
Ibland glömde de mikrofonen helt (en lärare kom t.ex. på sig själv med att 
stå på toaletten med mikrofonen på) och ibland blev mikrofonen en del av 
kommunikationen (t.ex. genom att studenterna ställde sig och sjöng in i 
dem). 

Jag följde även en del lektioner från andra block. Jag förde endast anteck-
ningar vid dessa lektioner (jag spelade bara in en del av en lektion i hållning, 
se tabell 1). Jag följde både scenframställningsblock, såsom Strindberg och 
Shakespeare, och teknikblock, som rörelse, hållning, musik, tal m.m. Jag var 
även med vid en lektion i ämnet teori.  

Tabell 1 visar alla de lektioner på skådespelarprogrammet som jag har 
följt.52 Jag visar vilka block (och lärare) jag följde, i vilken årskurs (och 
klass) och antalet lektioner som jag enbart antecknade vid respektive spelade 
in. Blocken är listade efter hur många lektioner jag följde i dem. 

Som framgår av tabell 1 har jag observerat totalt 103 lektioner. Jag har 
antecknat vid 79 lektioner och spelat in 24 lektioner. Tjechovblocket är det 
block jag har följt mest. Av blockets totalt 38 schemalagda lektioner har jag 
observerat 26 lektioner (antecknat 15 och spelat in 11).53 Av tabellen framgår 
också att jag följt mest lektioner med studenter från årskurs 1. Av de 
 
                                                      
51 En del samtalsforskare framhåller att man måste använda videokamera för att inte missa 
ansiktsuttryck, kroppsrörelser etc. Adelswärd (1995:113) menar emellertid att om man huvud-
sakligen är intresserad av talad kommunikation ”kanske inte så mycket information går för-
lorad i en ljudbandsinspelning som ofta påståtts”. Påståendet att 90 % av budskap i samtal 
överförs icke-verbalt påpekar hon knappast stämmer för alla samtal – särskilt inte 
institutionella samtal (betänk t.ex. en nyhetsuppläsning). För övrigt är det mycket av det som 
syns på kroppen som också hörs i rösten. Som bl.a. Clark (1996) konstaterar är många 
kommunikativa uttryck redundanta (se även 3.1.4). 
52 Jag redogör inte för lektioner från mimprogrammet eftersom jag inte tar upp mim-
programmet i avhandlingen. 
53 När jag anger vilken Tjechovlektion jag citerar i resultatkapitlen (t.ex. ”lektion 1”) anger 
siffran vilken lektion i ordningen det var av det totala antalet schemalagda lektioner och inte 
av det totala antalet lektioner jag följde. 
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Tabell 1. Uppgifter om lektioner som observerats: typ av block, årskurs 
och antal antecknade respektive inspelade lektioner 

Undervisnings-
block/lärare 

Årskurs 
/klass/grupp 

Antal lektioner 

  Antecknade Inspelade Totalt 

Tjechov  Åk 1 15 11 26 
Improvisation  
  

Åk 1 
Åk 3 

10
3

3
3

13 
6 

Clown  
 Lärare A 
 Lärare B 

Åk 2 
Klass A 
Klass B 

7
3

3
–

 
10 
3 

Röst  
 Lärare A  
 Lärare B 
 Lärare A 
 Lärare B 

 
Åk 1 
Åk 1 
Åk 2 (+ 3, 4) 
Åk 2 (+ 3, 4) 

4
4
5
3

2
1
–
–

 
6 
5 
5 
3 

Strindberg 
/Dagerman  
 Lärare A 
 Lärare B 

 
Åk 2 
2 par 
2 par 

2
6

–
–

 
 

2 
6 

Tal  Åk 1 3 – 3 
Hållning  Åk 1 2 1 3 
Shakespeare  Åk 2 2 – 2 
Gästlärares 
rörelseteknik 

Åk 1 2 – 2 

Musik Åk 1 2 – 2 
Rörelse Åk 1 1 – 1 
Sång  Åk 1 1 – 1 

Karaktärsdans  Åk 1 1 – 1 
Teori  Åk 1 1 – 1 
Gästlärares impro-
visationsteknik 

Åk 1 1 – 1 

Gästlärares avslapp-
ningsteknik  

Åk 2 1 – 1 

Totalt  79 24 103 

totalt 103 lektionerna har 65 lektioner varit med årskurs 1. 32 lektioner har 
med årskurs 2 och 6 lektioner har varit med årskurs 3. Vid ämnet röst med 
årskurs 2 deltog även en del studenter från årskurs 3 och 4. 

Av tabell 1 framgår att jag även följt flest block eller ämnen från årskurs 
1. En av anledningarna till detta är att jag följde fem studenter från årskurs 1 
en hel arbetsdag var under en vecka. Jag var med dem från att de kom till 
skolan till att de gick hem för dagen. Enda undantaget var när de lämnade  
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Tabell 2. Uppgifter om observerade schemalagda aktiviteter under den 
vecka då fem studenters hela arbetsdagar observerades: tid, aktivitet och 
medverkande studenter  

Dag och 
student 

Tid och aktivitet  Medverkande 
studenter 

08.30–10.00: Rörelseteknik med gästlärare  Helklass 
11.00–11.25: Hållning  Grupp (3 studenter) 
13.00–16.50: Scenframställning (Tjechov)  Helklass 

Måndag:  
Student A  

17.00–18.00: Mötestid (elevråd) Åk 1–4 
08.30–09.45: Röst med röstlärare A Helklass 
10.00–10.30: Tal  Individuell lekt. 
10.45–11.30: Sång  Individuell lekt. 
12.00–12.45: Röst med röstlärare A Individuell lekt. 

Tisdag: 
Student B  

13.15–17.00: Scenframställning (Tjechov)  Helklass 
10.00–10.45: Musik  Individuell lekt. 
11.40–12.00: Hållning  Grupp (3 studenter) 
12.05–12.35: Tal Individuell lekt. 
13.15–14.45: Musik Helklass 

Onsdag: 
Student C 

15.00–16.30: Teori Helklass 
08.30–10.00: Röst med röstlärare  Helklass 
10.15–12.30: Tal Helklass 
13.15–17.15: Scenframställning (Tjechov) Helklass 

Torsdag: 
Student D 

17.25–18.55: Karaktärsdans Helklass 
08.30–09.45: Rörelseteknik med gästlärare Helklass 
10.00–10.20: Hållning Grupp (3 studenter) 
12.45–17.00: Scenframställning (Tjechov) Helklass 

Fredag: 
Student E 

17.15–18.00: Klassmöte Helklass 

skolan och gjorde något privat ärende. Förutom att observera ställde jag 
frågor. De lektioner jag antecknade och spelade in ingår i tabell 1. Jag an-
tecknade också vid raster, håltimmar och luncher och spelade in spridda 
samtal med de studenter jag följde.  

I tabell 2 redogör jag för de lektioner studenterna hade, vilken tid på 
dagen lektionerna var (enligt schemat) och om det var helklass-, grupp- eller 
individuell undervisning. Tanken med tabellen är att ge en viss bild av hur 
en vecka kunde se ut för studenterna i årskurs 1 under den tid jag var där. 
Schemat den veckan jag följde var nämligen ganska typiskt för en under-
visningsvecka i årskurs 1. 

Som framgår av tabell 2 hade studenterna lektioner i stort sett hela dag-
arna, i regel från klockan halv nio till runt klockan sex på kvällen. Normalt 
hade de under en dag både lektioner i helklass och individuellt eller i mindre 
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Tabell 3. Uppgifter om observerade aktiviteter (ej lektioner) där anteck-
ningar förts: typ av aktivitet, deltagare och antal observerade aktiviteter 

Typ av aktivitet Deltagare Antal 
observerade 

aktiviteter 
Introduktionsvecka: Rektor hälsar välkommen Åk 1–4 + personal 1 
 1:orna träffar lärare Åk 1 1 
 Pedagogiskt seminarium för  

lärare 
Lärare + en del 
från ledningen 

1 

 Presentation av Teaterhögskolan Åk 1–4 1 
 1:or och 2:or möts Åk 1 och åk 2 1 
 Pedagogiskt seminarium för 

studenter 
Åk 1–4 1 

 Installation av professorer Åk 1–4 + personal 1 
Antagning/avslutning: Antagningsspex (för nyantagna) Åk 1–4 + personal 2 
 Premiärfest (slutproduktion) Åk 1–4 + personal 2 
 Avslutningslunch (jul/sommar) Åk 1–4 + personal 1 
 Avslutningsspex (för åk 4) Åk 1–4 + personal 1 
Övriga aktiviteter:  Allmänt informationsmöte Åk 1–4 + personal 1 
 Föreläsning Åk 1–4 + personal 2 
 Mötestid (elevråd) Åk 1–4  1 
 Pub Åk 1–4 + personal 1 
 Klassmöte Åk 1 1 
 Lärare visar sin film för en klass Åk 3 1 
 Student visar sin film för sin klass Åk 3 1 
 Seminarium  Åk 1–4 + personal 1 
 KU-dag (redovisning och 

diskussion om projekt) 
Åk 1–4 + personal 1 

Totalt   23 

grupper (tre studenter av klassens tolv). De flesta dagar hade de teknikämnen 
på morgonen och scenframställning på eftermiddagen. Den vecka jag följde 
studenterna hade de elevråd på måndagen och klassmöte på fredagen.  

Jag antecknade även vid en del andra aktiviteter på skolan, såsom aktivi-
teter knutna till antagning, avslutning och slutproduktioner, aktiviteter under 
den så kallade introduktionsveckan (första veckan på höstterminen) och 
övriga spridda aktiviteter som möten och liknande. I tabell 3 redogör jag för 
de aktiviteter jag observerat där jag fört anteckningar. 

Som framgår av tabell 3 var de aktiviteter som jag antecknade mest 
sådana med studenter och personal. Jag följde till exempel inte mycket rena 
läraraktiviteter (endast ett pedagogiskt seminarium för lärare). Aktiviteter,  
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Tabell 4. Uppgifter om observationer av inträdesprov: provperiodernas 
antal prov, de dagar då observationerna gjordes och typ av aktivitet som 
observerades  

Provperiod  Dag 
 

Typ av aktivitet 

Provperiod 1 (utgjordes av fyra delprov) 7 dec.  Första provet 
 4 jan . Andra provet  

Tredje provet 
Provperiod 2 (utgjordes av tre delprov) 6 jan . Andra provet 
 8 jan. Muntlig genomgång inför 

andra provet 
Andra provet 
Omröstning inför tredje 

(sista) provet 

som jag följde mycket men inte antecknade eller antecknade mycket lite vid 
och som därför inte förekommer i tabellen, är bland annat slutproduktioner, 
redovisningar (scenframställning, musik m.m.), pubkvällar och liknande. Jag 
har inte heller antecknat mycket vid de aktiviteter jag följt som skolan eller 
studenter arrangerat utanför skolbyggnaden (utflykter, föreläsningar och 
teaterföreställningar utanför skolan m.m.)54 

En typ av aktivitet som jag följde och antecknade mer vid var inträdes-
proven till skådespelarutbildningen. Jag följde proven vid två olika prov-
perioder (med ett par år emellan), vilka jag kallar proveriod 1 och 2. I tabell 
4 redogör jag för mina observationer vid de olika provperioderna. 

Som framgår av tabell 4 följde jag proven under sammanlagt fyra hel-
dagar: två dagar under provperiod 1 och två dagar under provperiod 2. Det 
framgår också att provperiod 1 utgjordes av fyra prov och provperiod 2 av 
tre prov. Under provperiod 1 observerade jag första, andra provet och tredje 
provet. Under provperiod 1 observerade jag endast andra provet. Totalt har 
jag sett cirka 85 sökande göra inträdesprov. 

Vid provperiod 2 följde jag även en muntlig genomgång inför andra 
provet och en omröstning inför tredje (dvs. sista) provet. Vid omröstningen 
valde man ut tjugo sökande av de återstående cirka åttio sökande. Under sär-
skilt det andra provet under provperiod 1 var jag också med vid omröst-
ningar om vilka som skulle gå vidare till det tredje (dvs. näst sista) provet 
som var samma dag. Omröstningen skedde emellertid mellan de sökandes 
prov och det var inte lika tydligt avgränsade situationer som omröstningen 
inför sista provet under provperiod 2, varför jag inte tar med den i tabellen.  

                                                      
54 Jag umgicks också privat med en del studenter (åt middag, gick på bio och teater och 
liknande). Jag redogör inte för detta i avhandlingen, men det bidrog naturligtvis också till min 
förståelse av studenternas tid på skolan, inte minst då många umgicks med varandra även 
privat.  
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4.2.2 Skolans texter 
Under min undersökningsperiod samlade jag in och läste en hel del skriftligt 
material från skolan. För det första läste jag framförallt olika officiella doku-
ment: självvärdering, kvalitetsutvecklingsprogram och utbildningsplaner. 
Kvalitetsutvecklingsprogrammet var en plan för kvalitetsarbetet på skolan 
för ett par år framåt och självvärderingen var skolans utvärdering av sitt 
kvalitetsarbete. I utbildningsplanen formulerade skolan bland annat syften 
och mål med skådespelar- och mimprogrammet.  

För det andra läste jag ansökningsblanketten och kallelsen till de sökande 
inför inträdesproven och schemat för sista provet.  

För det tredje läste jag texter som lades i de individuella postfack som 
studenterna och personalen hade på skolan (och som jag också fick), såsom 
interna brev, studenternas scheman, information om redovisningar, föreläs-
ningar, möten etc. (vilka också brukade sitta uppe på anslagstavlan). 

För det fjärde läste och dokumenterade jag skolans webbplatser, först den 
som fanns när jag kom till skolan (som jag kallar webbplats 1) och därefter 
den webbplats som man gjorde i mitten av min undersökningsperiod och 
som i stort var sig lik fram till slutet av min undersökning (som jag kallar 
webbplats 2). På webbplats 1 fanns bland annat intervjuer med personal och 
studenter, länk till skoltidningen och texter om inträdesproven, skådespelar- 
och mimprogrammet, slutproduktioner m.m. Webbplats 2 hade både mer 
egna och länkade texter än den tidigare. Förutom de texter som fanns på 
webbplats 1 fanns bland annat texter om skolans historik och skolans organi-
sation och utvecklingsarbete och studenters CV:n. På webbplats 2 fanns 
dock inte längre någon länk till skoltidningen Katarina (den hade också lagts 
ner vid det laget).  

En typ av texter från webbplatserna som jag särskilt läste var intervjuerna 
med en del av skolans studenter och personal. På webbplats 1 fanns bland 
annat intervjuer med tre skådespelarstudenter samt skolans prorektor och 
juryordförande vid skådespelarprogrammets inträdesprov. På webbplats 2 
fanns det initialt intervjuer med fyra skådespelarstudenter, skolans rektor och 
fyra lärare vid skådespelarprogrammet.  

Enligt den person som skrev intervjuerna på webbplats 2 så hade hon haft 
ganska långa samtal med dem hon intervjuade, där hon hade låtit dem ”prata 
på”, och att hon därför hade varit tvungen att göra en ganska omfattande 
bearbetning av det inspelade materialet. Hon berättade att hon hade samlat 
olika yttranden från intervjun som ett ”svar” på en intervjufråga (som hon 
hade formulerat efteråt som ett slags rubrik). Hon beskrev också hur hon 
hade anpassat ordningen på intervjufrågorna och svaren efter vilken typ av 
intervjuad det var (t.ex. om det var en student i fjärde eller första årskursen 
eller om det var en lärare eller professor). Samtidigt sade hon att hon hade 
försökt skapa en känsla av vad hon kallade ”ett djupt samtal”. Hon hade 
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ibland citerat ”rakt av”, så att man fick känslan av att de formulerade sig här 
och nu (t.ex. genom att ha tankepauser och ta med ljudillustrationer som 
någon gjorde). När hon lät de intervjuade läsa igenom intervjuerna varierade 
det stort hur mycket de ändrade (från ingenting till ganska mycket). Hon 
menade att när de ändrade så blev det ofta ”skriftspråkliga” meningar. Då 
lättade hon upp dem så att de lät mer talspråkliga. Hennes försök att skapa 
ett intryck av ett samtal mottogs på olika sätt av olika personer (en i perso-
nalen hade t.ex. sagt till skribenten om intervjuerna med studenterna att ”du 
får dem att låta så kloka”). 

Initialt var inte tanken att använda skolans texter som en del av min ana-
lys utan jag samlade endast in och läste texterna för att jag ville sätta mig in i 
skolans struktur, historia etc. Jag gjorde därför ingen undersökning om deras 
användning. När jag började analysera texterna frågade jag emellertid olika 
personer (bl.a. chefen för utvecklingsarbetet på skolan och min referens-
grupp) om utarbetandet och användningen av en del texter, såsom utbild-
ningsplanerna.  

Förutom texter skrivna av personer på skolan läste jag också intervjuer 
med personer från skolan i olika dagstidningar, recensioner av slutproduk-
tioner och liknande.  

4.2.3 Arrangerade samtal (inspelningar) 
Under undersökningens gång förde jag ett oräkneligt antal samtal med 
studenter och personal. Som jag skriver i 4.1.5 var samtalen ett sätt för mig 
att inte bara ställa frågor om skolan utan också ett sätt att samverka med 
utövare i min undersökning. Den här samverkan ökade successivt. Man kan 
beskriva det som att det gick från att jag mest ställde frågor till att vi förde 
en dialog om skolan utifrån våra respektive perspektiv, där jag först testade 
lite mer allmänna reflektioner om skolan och i slutet arrangerade mer 
organiserade samtal om mina analyser.  

I tabell 5 redogör jag för vilka samtal jag har spelat in (i kronologisk 
ordning). Förutom vilken roll den eller de jag talade med hade på skolan vid 
den aktuella tidpunkten (rektor, lärare eller student i en viss årskurs) så 
skriver jag var samtalen ägde rum och mycket kortfattat vad vi talade om. 
Tanken är att på detta sätt ge en övergripande bild av hur mitt (organiserade) 
samtalande såg ut. Jag skriver inte när jag spelade in samtalen med tanke på 
anonymiseringen. Samtalen är utspridda över hela undersökningsperioden.  

Som framgår av tabell 5 har jag spelat in arrangerade samtal om flera 
olika ämnen, alltifrån inträdesproven till slutproduktionerna (sammanlagt 21 
samtal). Det framgår också av tabellen att jag fört samtal på flera olika 
platser, både på skolan och utanför. När det gäller de olika lektionsblock jag 
har följt har jag endast dokumenterat samtal om Tjechov. Detta betyder inte 
 



 

 91 

Tabell 5. Uppgifter om inspelade (av mig) arrangerade samtal: samtals-
partner, plats och samtalsämnen  

Samtalspartner Plats Samtalsämnen 
Student i åk 3 Hemma hos studenten Allmänt om skolan 
Student A i åk 1  Café i närheten av skolan Det avslutade Tjechovblocket 
Student B i åk 1  Café i närheten av skolan Det avslutade Tjechovblocket 
Student C i åk 1  Café i närheten av skolan Det avslutade Tjechovblocket 
Student D i åk 1  Café i närheten av skolan Det avslutade Tjechovblocket 
Huvudlärare i 
Tjechovblocket 
(rektorn) 

I en sal på Teaterhögskolan Det avslutade Tjechovblocket  

Några studenter från 
åk 1  

Vid båtutflykt under introduk-
tionsveckan  

Tiden efter antagningen 

Nästan hela åk 3  I en sal på Teaterhögskolan Deras avslutade praktik 
Student i åk 4 I en sal på Teaterhögskolan Dennes avslutade praktikperiod  
Student i åk 4  I en sal på Teaterhögskolan Pågående inträdesprov (dennes 

roll som motläsare) 
Nästan hela åk 4  I en sal på Teaterhögskolan Deras avslutade slutproduktion  
Referensgruppen (sju 
personer)  

Hemma hos mig Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel  

Rektorn På dennes arbetsrum Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel  

Referensgruppen (sex 
personer)  

Hemma hos mig Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel  

Rektorn  På dennes arbetsrum Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel  

Referensgruppen (sex 
personer) 

Hemma hos mig Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel  

Rektorn  På dennes arbetsrum Inträdesproven (som jag just 
delvis följt) 

Rektorn  På dennes arbetsrum Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel 

Chefen för utveck-
lingsarbetet 

På dennes arbetsrum Dennes arbetsuppgifter och 
utbildningsplanerna 

Referensgruppen (fem 
personer) 

Hemma hos en av studenterna Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel 

Referensgruppen (tre 
personer) 

Hemma hos en av studenterna Diskussion utifrån ett av mina 
dåvarande analyskapitel 

att jag inte har samtalat om de andra lektionsblocken; jag har bara inte pratat 
lika organiserat kring dem. Det faktum att jag spelat in mest samtal med 
studenter illustrerar att mitt fokus framförallt varit på studenternas upp-
levelser (se också 4.1.1 och 4.1.2 beträffande detta). Av tabellen framgår 
också att de personer som jag framförallt diskuterade mina analyser med var 
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dels den som var rektor (under största delen av min undersökningsperiod), 
dels den grupp jag i avhandlingen kallar min ”referensgrupp” (två av mina 
samtal med referensgruppen finns dock inte med i tabellen, då jag inte spel-
ade in dem).  

4.3 Bearbetning av material 
Av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning (se inledningen till det här kapitlet) så har det så kall-
ade konfidentialitetskravet varit mest relevant vid bearbetningen av materi-
alet. Detta krav innebär att uppgifter om personer i en undersökning ska ges 
största möjliga konfidentialitet i förhållande till forskningskraven (att forsk-
ning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög 
kvalitet). I Vetenskapsrådet forskningsetiska principer påpekas det att de 
respektive kraven varierar i olika situationer. Ibland är det enskilda medorg-
ares ställning som måste stärkas gentemot forskningen och ibland är det 
forskningens ställning som måste skyddas, till exempel gentemot myndig-
heter.  

I min undersökning har jag valt att framförallt skydda studenternas och de 
sökandes identitet, då de är institutionella klienter. Deras identiteter var ock-
så möjliga att skydda utan att ge alltför stort avkall på forskarkravet. Under-
sökningen har varit utspridd under en längre tid och det har varit flera olika 
sökande, ettor, tvåor, treor och fyror under den här tiden. Det är förmodligen 
bara de som gick i de klasser vars lektioner jag följde som kan gissa sig till 
vem som är vem. I Tjechovblocket kan pjäsen och karaktärerna ge vägled-
ning om vem som är vem för dem som känner till vilken klass som spelade 
vilken pjäs och vilken student som spelade vilken karaktär. Jag har därför 
valt att bara ha med pjäsdialogerna (dvs. avslöja rollkaraktärerna) när det är 
en neutral och oproblematisk dialog mellan student och lärare.  

Även de flesta i personalen, de institutionella representanterna, har gått att 
anonymisera någorlunda enkelt och utan att ge alltför mycket avkall på 
forskningen. Den typ av kommunikativa sammanhang som varit svårast att 
anonymisera personalen i är undervisningen. Som jag skriver i 4.1.1 kan 
man säga att undervisningsblocken utgjorde egna undervisningspraktiker. 
Beskriver man dem ingående så kan alla de som känner till dem lista ut vilka 
lärarna är. I vissa fall var det dock flera som undervisade i samma ämne, 
vilket gör det något svårare att peka ut enskilda lärare.  

Den person vars identitet har varit svårast att skydda är rektorns, då det 
endast finns en person med den funktionen. Det var visserligen ett rektors-
byte under den tid som jag var där, men det var redan i början av perioden. 
Rektorn är dock den tydligaste institutionella representanten på skolan, den 
som är tydligast ansvarig för skolan som myndighet. Jag har också bara an-
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gett att det är rektorn som yttrar sig när det är relevant för analysen (och jag 
har inte med några yttranden som rör privata saker).  

De texter jag framförallt studerat användes för att kommunicera både 
”front stage” mellan studenter och personal och i en yttre ”front stage” (se 
4.1.1) mellan å ena sidan personal och/eller studenter och å andra sidan 
aktörer utanför skolan (sökande, Högskoleverket, intresserad allmänhet etc.). 
Det är således en kommunikation man redan valt att göra offentlig. Jag ano-
nymiserar därför inte dessa texter, även när studenter skrivit dem eller varit 
medförfattare till dem.  

Oavsett om man kan gissa sig till en identitet har jag dock valt att endast 
använda beteckningar (såsom ”lärare”, ”student” och ”rektor”) eller fiktiva 
namn (när det behövs för att göra analyserna läsbara), som en genomgående 
princip. Förhoppningsvis blir det på så sätt inte fokus på de faktiska person-
erna, utan på analysen av skolans olika kommunikativa sammanhang och 
sociala praktiker.  

4.3.1 Inspelningar 
På grund av att jag samlade in ett så pass omfattande material har jag endast 
transkriberat de delar som jag har velat analysera närmare.  

Ibland är de olika krav man ställer på en transkription oförenliga, vilket 
innebär att man måste göra kompromisser (Linell 1994). Man vill till exem-
pel normalt att en transkription ska vara så nära den muntliga (och visuella) 
framställningen som möjligt, det vill säga återge ”samtalet” så nära som 
möjligt. Denna princip kan vara svår att följa fullt ut om man samtidigt vill 
att transkriptionen ska vara så läsbar som möjligt. Frågan är också om man 
når en upplevelse av det samtal som fördes bättre ju mer man försöker 
återge. Förutom att många aspekter av en kommunikation är ytterst svåra att 
återge, såsom röstkvalitet, typ av blickar, ansiktsuttryck etc., så innebär den 
skriftliga formen av talat språk en helt annan upplevelse än det faktiska 
talade språket. Våra föreställningar om vad som är vårdat, fint, logiskt, intel-
ligent etc. språk är kopplat till det skrivna (övertänkta) språket. Det är till 
exempel inte samma sak att höra ”e:h” och omtagningar som att läsa dem. 
En risk med att göra en mycket detaljerad transkription kan också vara att 
den ger ett intryck av att verkligen återge hela den ursprungliga samtalssitua-
tion, vilket inte är möjligt. En någorlunda redigerad transkription kan med 
andra ord ge en mer rättvis återgivning av upplevelsen av ett samtal än ett 
försök att göra den så talspråklig som möjligt. Samtidigt kan en alltför hård 
redigering av transkriptionen att upplevelsen av det levande och brokiga 
samtalet går förlorad.  

I mina transkriptioner har jag begränsat mig nästan uteslutande till vad 
som sägs, eftersom de analyser jag har med i avhandlingen endast är av ljud-
inspelningar. Vidare har jag försökt att kompromissa mellan att å ena sidan 
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hålla mig nära inspelningarna och å andra sidan göra dem läsbara och att ge 
en rättvis upplevelse av talarna. Jag har undvikit onödiga talspråkliga former 
(såsom ”ja” i stället för ”jag”), men tar aldrig bort några ord eller ord-
liknande uttryck (såsom ”e:h”). Vid vissa ord (särskilt är och och) växlar jag 
mellan tal- och skriftform för att hålla en balans. Då jag inte tar bort några 
ord redigerar jag heller inte yttrandena från omtagningar, korrektioner etc. 
Jag korrigerar heller inte syntax efter en skriftspråklig norm och gör inte 
någon skriftspråklig interpunktion. Jag använder således inte stor begynn-
elsebokstav och använder inte skriftspråklig kommatering. Jag markerar 
betoning för att underlätta läsningen (jag skiljer inte mellan stark och svag 
betoning). En transkriptionsnyckel finns i början av avhandlingen (s. 16), där 
jag anger vilka symboler som används och vad de betyder.  

4.3.2 Anteckningar 
Omständigheterna beträffande transkriptionerna av anteckningarna både lik-
nar och skiljer sig från transkriptionerna av inspelningarna. En omständighet 
som transkriptioner av inspelningar och anteckningar delar är svårigheten att 
uttyda yttranden. Medan det på inspelningarna inte alltid har gått att höra vad 
personer säger har jag inte alltid kunnat tyda min egen handstil i mina 
anteckningar. Även om det växte fram ett ökat intresse för att anteckna blev 
det ofta en mycket slarvig handstil, då jag inte hade några kunskaper om 
diktering men samtidigt försökte få med så mycket som möjligt av vad som 
sades (och titta upp så mycket som möjligt för att se situationerna). Ibland 
förvärrades förutsättningarna av att jag skrev i dåligt ljus (ibland i nästan helt 
mörker), ibland av att jag ville störa så lite som möjligt och ibland av att 
skrivmaterialet var mindre lämpligt. Vissa anteckningar försökte jag förtyd-
liga direkt efteråt och andra transkribera så fort som möjligt. Det var 
emellertid ofta svårt att hinna med, särskilt när jag följde mycket undervis-
ning. Ibland hann jag inte transkribera förrän långt senare och några anteck-
ningar har jag inte transkriberat alls. 

I figur 2 visar jag två inskannade anteckningsblad från en situation där 
flera olika omständigheter inverkade på kvalitén på anteckningarna. Då det 
var ett inträdesprov var det inte bara ganska dåligt ljus där jag satt utan jag 
ville inte heller störa. Jag hade dessutom en anteckningsbok som inte var helt 
optimal att skriva i.  

Som framgår av bilderna har jag skrivit med både svart och blått bläck.55 
Det svarta bläcket är det jag skrev i själva situationen. Det blå bläcket är det 
jag skrev så snart efter situationen som jag kunde skriva rent utan att missa  
  

                                                      
55 Texten under det nedersta strecket på höger blad är överstruket (digitalt) på grund av 
anonymitetsskäl. Den svarta markeringen ungefär i mitten på höger sida döljer ett namn. 
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Figur 2. Inskannade anteckningar från deltagande observation vid ett 
inträdesprov 

nya situationer. Jag skrev då det jag mindes. Jag transkriberade de inledande 
anteckningarna, före första strecket på vänster blad, på följande sätt (tran-
skriptionerna av de följande anteckningarna återges i 6.6.2, exempel (32)):  

(3) Inträdesprov, provperiod 1, anteckningar 
1 Efteråt: 
2 Jurymedlem: Tack. Fedra? 
3 Sökande: Ja. Kan jag dricka lite vatten först? 
4 Jurymedlem: Ja 

Originaltexten (i svart text) i anteckningarna är begränsad i åtminstone tre 
bemärkelser. För det första utgör den en dokumentation av ytterst lite av den 
situation jag observerade. För det andra kan det jag faktiskt dokumenterade 
vara fel (dvs. jag kan ha hört fel). För det tredje är dokumentationen inte helt 
tydlig. Den tillagda texten (i blått) kompenserar något av begränsningarna, 
genom att jag fyllde i sådant som jag inte hunnit skriva ner och förtydligade 
sådant som var otydligt. Samtidigt är den tillagda texten mindre pålitlig, då 
det hade gått längre tid mellan observationen och nedtecknandet av den än 
originaltexten. Ibland har jag också lagt till text i transkriptionerna av 
anteckningarna, för begriplighetens skull. Då markerar jag detta med klamrar 
(jag använder dock inte klamrar när jag lägger till vem som säger vad, t.ex. 
”Jurymedlem” och ”Sökande”). När jag inte återger radbrytning i anteck-
ningarna med radbrytning i transkriptionen markerar jag den med två sned-
ställda streck (//).  

Även om också inspelningarna endast återger en del av samtalssituationen 
och de måste tolkas precis som anteckningarna, så är inspelningarna mer till-
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förlitliga och återger mer av situationen (beträffande såväl vad som sägs som 
av vem det sägs och hur). När jag transkriberar anteckningarna försöker jag 
därför inte ge ett intryck av ett återgivet ljudflöde som i transkriptionerna av 
inspelningarna, utan använder mig av skriftspråklig interpunktion, stor be-
gynnelsebokstav etc. precis som jag ofta också gjorde i anteckningarna. Jag 
anger också i resultatkapitlen om det är frågan om citering av anteckning 
(och inte inspelning). 

4.3.3 Texter 
Det skriftliga materialet har inte medfört samma problem att återge språkliga 
uttryck som inspelningarna och anteckningarna. Däremot har jag i regel inte 
haft tillgång till de situationer där texterna skrevs och lästes. När det gäller 
webbplatsen kan jag till exempel visserligen återge texter från den, men jag 
kan inte återge webbplatsen som situation, det vill säga hur det var för läsare 
att navigera i dess hyperstruktur eller vad de aktualiserade för kontexter etc. 
Jag återger för övrigt också bara en begränsad del av originaltexterna i 
resultatkapitlen. Förutom att jag endast citerar meningar (eller stycken) ur 
texterna återger jag inte sådant som grafik och bilder. 
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5 Att ”bara göra” och ”vara självständig” 
– om hinder på skolan i stort 

Under min undersökningsperiod uttalades i flera olika sammanhang en 
strävan att öka både studenternas möjligheter att förstå undervisningen på 
skolan och att få inflytande över sin del i och utformningen av den. Det 
fanns också en uttalad ambition att studenterna som skådespelare skulle få 
ett annat inflytande över produktionsprocessen än det man menade var bruk-
ligt ute på teatrarna. Det här var även en del av skolans profil utåt. I en inter-
vju med rektorn i en av morgontidningarna var till exempel rubriken på 
artikeln ”Han vägrar utbilda regi-mat”.  

Samtidigt som det gjordes olika åtgärder för att förverkliga dessa ambi-
tioner tog flera studenter under den här perioden upp problem med att förstå 
och få inflytande i undervisningen, såsom att förstå syftet med vissa scen-
framställningslock och teknikblock (eller moment i dessa) eller att påverka 
undervisning som man tyckte var problematisk. Flera studenter beskrev ock-
så för mig hur det var långt inte bara till inflytandet över utformningen av 
produktionsprocessen utan även till inflytandet över sin del i den (t.ex. sin 
roll i föreställningen), såväl vid scenframställningsblock och slutproduk-
tioner som under praktiken ute på teatrar. 

Syftet med det här kapitlet är att synliggöra hur kommunikationen på 
skolan i stort kan innebära hinder för en students förståelse för och inflyt-
ande över undervisningen i allmänhet. För att göra detta börjar jag i 5.2 och 
5.3 att redogöra för några av skolans grundläggande kommunikativa om-
ständigheter: vilka typer av sociala konfigurationer skolan utgör och hur 
relationen mellan studenternas levnadsbanor i dem ser ut. Därefter diskuterar 
jag i 5.4 hur dessa grundläggande omständigheter kan hindra studenternas 
förutsättningar att förstå och ha inflytande över undervisningen på skolan. I 
5.5 och 5.6 visar jag hur två typer av återkommande normativa formuler-
ingar på skolan (som handlade om att studenterna ska ”bara göra” respektive 
”vara självständiga”) å ena sidan kan kompensera för de grundläggande om-
ständigheterna genom att vägleda studenter om undervisningen och stödja 
dem i förhandlingen om den och å andra sidan kan hindra en sådan väg-
ledning.  

Innan jag redogör för resultaten beskriver jag vilket material och vilka 
analysredskap jag använt.  
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5.1 Analyssteg, material och redskap 
Analyserna har gjorts i de fyra steg som presenteras i 3.3 (s. 66–67). Huvud-
fokus har varit på första och sista analyssteget (steg 1 och 4). Nedan redogör 
jag därför endast för dem.  

Den inledande analysen (steg 1), av skolans grundläggande kommunika-
tiva omständigheter, är gjord utifrån min samlade erfarenhet av och känne-
dom om kommunikationen på skolan. Analysens material är med andra ord: 
1. mina deltagande observationer och anteckningar och inspelningar från en 
del av dessa, 2. de texter från skolan jag läst och 3. mina samtal med stud-
enter och personal och inspelningar från en del av dessa (se 4.2). Vid redo-
görelsen av analysens resultat ger jag dock endast ett begränsat urval av 
exempel på yttranden, situationer och sammanhang.  

Jag har framförallt använt analysredskap som beskrivs i 3.2.3. Till att 
börja med har jag studerat skolan som social konfiguration. Jag har studerat 
skolan som en konstellation av praktiker: hur det finns flera olika sociala 
praktiker på skolan, hur de har en gemensam övergripande social ram och 
hur de är sammanlänkade på olika sätt (se s. 63). Jag har studerat hur skolans 
konstellation av praktiker är institutionell (se s. 65), hur konstellationen ut-
görs av flera mindre praktikgemenskaper (62–63), samt hur skolan har olika 
gränsöverskridanden och gränsobjekt och har flera olika gränspraktiker, 
överlappande och perifera praktiker (se s. 63).  

Jag har studerat hur skolan utgör en gränspraktik i förhållande till mer 
omfattande konstellationer av praktiker i omvärlden genom utomstående 
aktörers del i skolans gränsöverskridanden, gränsobjekt och praktiker. Jag 
har även studerat hur det finns mindre praktikgemenskaper på skolan och hur 
skolan utgör en tätare praktikgemenskap (genom ett gemensamt före-
havande, ett ömsesidigt engagemang och en delad repertoar mellan 
deltagare, se s. 62–63). Jag har också studerat hur deltagare på skolan kan 
ingå i de olika typerna av konfigurationer på olika sätt och vara centrala och 
perifera i dem i olika grad (se s. 64).  

Därefter har jag studerat studenternas levnadsbana på skolan, hur student-
erna är legitima perifera deltagare i olika praktikgemenskaper, hur de är 
institutionella klienter och representanter samt yrkeslekmän och yrkes-
experter i olika konstellationer av praktiker – och hur de är legitimerade 
klienter respektive lekmän (se s. 64–65).  

De avslutade analyserna (steg 4), av två återkommande typer av norma-
tiva formuleringar (se s. 52, 58, 62, 64), bygger även de på min samlade 
kännedom om och erfarenhet av kommunikationen på skolan. Jag har dock 
även gjort näranalyser av ett begränsat urval av exempel på samtal och texter 
där dessa formuleringar förekom. Jag redogör närmare för samtalen och 
texterna vid respektive analys.  
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Jag har först studerat hur den här typen av formuleringar etablerades på 
skolan, genom att analysera hur de användes bland annat vid olika gräns-
överskridanden och gränsobjekt. Jag studerar då bland annat hur de förekom 
i olika kommunikativa projekt (se 3.2.1) och i delprojekt i utbyggda kom-
munikativa projekt (se s. 55–56). 

Därefter har jag studerat i vilka förhandlingar de normativa formulering-
arna använts och vad förhandlingarna handlat om för å ena sidan studenter 
och å andra sidan personal. Slutligen har jag studerat hur de normativa 
formuleringarna kan hindra studenterna i dessa förhandlingar, delvis med 
tanke på de grundläggande förutsättningarna.  

5.2 Teaterhögskolan som social konfiguration 
En grundläggande kommunikativ omständighet på Teaterhögskolan är att 
skolan inte bara utgörs av en, utan flera olika typer av sociala konfigura-
tioner. I det här avsnittet visar jag hur skolan utgör  

1. en institutionell konstellation av praktiker 
2. en gränspraktik i förhållande till omvärlden  
3. en familjeliknande praktikgemenskap. 

Avslutningsvis visar jag hur sammansättningen av de olika typerna av konfi-
gurationer kan variera mellan olika personer som arbetar eller går på skolan.  

5.2.1 En institutionell konstellation av praktiker  
Det är framförallt tre omständigheter som gör att Teaterhögskolan kan be-
skrivas som en institutionell konstellation av praktiker. Den första omstän-
digheten är att skolan utgörs av olika sociala praktiker som förenas av en 
övergripande social ram som är institutionell. Teaterhögskolan är såsom 
självständig högskola nämligen en statlig myndighet, en samhällelig insti-
tution. Skolan får sitt uppdrag från regering och riksdag (att utbilda skåde-
spelare och mimare, anordna fortbildning för skådespelare och bedriva 
konstnärligt utvecklingsarbete) och sina direktiv och medel från Utbildnings-
departementet, och kontrolleras av Högskoleverket. Alla personer som verk-
ar på skolan gör det ytterst för att skolan som institution ska leva upp till sitt 
uppdrag. Det finns till exempel jurymedlemmar som tar in studenter, stud-
enter som fyller skolans utbildningsplatser, lärare som undervisar student-
erna, administratörer som organiserar antagning och undervisning av stud-
enter, tekniker som sköter den teknik som krävs för antagning och under-
visningen etc. Dessa personer utvecklar i sin tur olika sociala praktiker, som 
sätt att hantera antagningen, att undervisa, att administrera och att sköta 
tekniken – liksom sätt att genomgå utbildningen.  
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Många sociala praktiker på skolan utvecklas också inom olika (tätare eller 
lösare) praktikgemenskaper. Vissa lärare, tekniker, administratörer etc. har 
genom sitt arbete ett tydligare gemensamt förehavande än med andra och har 
genom sitt dagliga arbete ett annat ömsesidigt engagemang och har utvecklat 
en annan delad repertoar knutet till sitt arbete, såsom gemensamma begrepp, 
procedurer, berättelser etc. En del praktikgemenskaper utgörs i sin tur av 
mindre praktikgemenskaper och en del personer ingår i flera olika praktik-
gemenskaper (i olika grad). Lärarna delar till exempel undervisandet med 
varandra, men vissa lärare delar det mer än andra, bland annat för att de 
undervisar i samma undervisningsblock eller ämne. På så sätt förhandlar de 
också mer med varandra om sin undervisning och delar teorier (om t.ex. röst 
eller teater), övningar eller sätt att repetera etc. mer med varandra än med 
andra. Samtidigt delar vissa lärare ett administrativt arbete och ett slags insti-
tutionellt ledningsansvar (och vissa rutiner, institutionella texter etc. som 
detta medför) med vissa administratörer.  

Även klasserna utgör olika praktikgemenskaper. De har det gemensamma 
förehavandet att utbilda sig till skådespelare, att hantera tillvaron under tiden 
på skolan och att hantera tillvaron i sin klass – och som klass på skolan. De 
umgås också mer med varandra än med andra, har ett större ömsesidigt 
engagemang (även när de är med andra på skolan, t.ex. genom att oftast sitta 
bredvid varandra i matsalen på lunchen). De utvecklar även en större delad 
repertoar än med de flesta andra, till exempel i form av jargong, skämt, 
berättelser etc. och sätt att förhålla sig till skolan (t.ex. sätt att bemöta olika 
lärare). 

De olika praktikgemenskaperna innebär inte att alla som är en del av dem 
agerar på samma sätt, har samma perspektiv, upplever sig ingå i dem lika 
mycket etc. Jag fick bland annat höra om och erfara flera olika motsättningar 
i klasserna under min tid på skolan. Olikheterna och motsättningarna är 
emellertid också en del av gemenskapernas ömsesidiga engagemang och 
något som präglar deras sociala praktiker, till exempel deras jargong och 
deras sätt att förhålla sig till de andra på skolan. Gemenskaperna präglas 
också av andras berättelser om och beskrivningar av dem, såsom att en viss 
klass är på ett visst sätt.  

Den andra omständigheten som gör att skolan kan beskrivas som en 
institutionell konstellation av praktiker är att de sociala praktikerna länkas 
samman genom olika gränsöverskridanden och gränsobjekt (som skrivna 
texter) – och att sammanlänkningen ytterst sker genom det övergripande 
institutionella uppdraget. Det är nämligen detta uppdrag (och skolbygg-
naden) som framförallt gör att olika student- och personalgrupper samtalar 
med varandra (i korridorer, lektionssalar, matsalen etc.) och kommunicerar 
med varandra genom texter (på skolans väggar och anslagstavlor, i post-
facken etc.).  
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Det är också framförallt det institutionella uppdraget som bidrar till sam-
manlänkningen av olika sociala praktiker genom gränspraktiker på skolan, 
till exempel kommunikativa verksamhetstyper som är gemensamma för del-
tagare från olika personal- och/eller studentgemenskaper, där en del av syftet 
med praktiken är just gränsöverskridandet. I Högskolestyrelsens samman-
träden är syftet delvis att olika student- och personalgruppers perspektiv ska 
mötas vid beslut om institutionen. I undervisningen, vilket är en del av skol-
ans huvuduppdrag, är syftet bland annat att studenterna ska få tillgång till en 
del av lärarnas sociala praktiker. Särskilt då undervisningen sker i helklass 
eller grupper (vilket är vanligast, se tabell 2 i 4.2.1) innebär den också ofta 
ett möte mellan de aktuella lärarnas sociala praktiker och klassens som 
praktikgemenskap (t.ex. deras sätt att förhålla sig till varandra och lärare, 
deras jargong etc.). 

Det institutionella uppdraget är också den främsta orsaken till den sam-
manlänkning som sker genom perifera praktiker, såsom kommunikativa 
verksamhetstyper där utomstående släpps in som perifera deltagare, och 
överlappande praktiker på skolan, till exempel när student- och/eller per-
sonalgrupper verkar i parallella kommunikativa verksamheter. Sådana prak-
tiker förekom bland annat som en del av undervisningen. När jag följde 
Tjechovblocket kom röst-, tal- och rörelselärare och tittade på en del 
Tjechovlektioner, såsom perifera deltagare, och en del tekniklärarna (och en 
lärare i teori) hade parallellt lektioner där de på olika sätt anknöt till 
Tjechovblocket. 

Den tredje omständigheten som gör att skolan kan beskrivas som en 
institutionell konstellation av praktiker är att det inte bara sker förhandlingar 
om de respektive och gemensamma sociala praktikerna genom de olika 
gränsöverskridandena och gränsobjekten. Det sker också förhandlingar om 
det övergripande institutionella uppdraget – utifrån de olika sociala praktik-
ernas perspektiv. Ett exempel på detta var ett pedagogiskt seminarium under 
en introduktionsvecka (se tabell 3 i 4.2.1). På seminariet deltog både lärare 
och personal med ett slags ledningsansvar (varav vissa även undervisade). 
Syftet var dels att diskutera hur de skulle kunna utveckla arbetet med logg-
böcker för studenter, dels hur de skulle kunna utforma utvärderings- och 
kvalitetssäkringssystem på skolan. Enligt deras kvalitetsutvecklingsprogram 
(se 4.2.2) skulle skolan satsa på både lärarnas och studenternas utvärderingar 
av sitt eget arbete, bland annat för att leva upp till vad som krävs av dem 
som högskola.  

Att man förhöll sig till det institutionella uppdraget utifrån sina respektive 
perspektiv visade sig bland annat i vilka positioner man tog i förhandlingen 
om huruvida man kan och bör formulera sig om vad man gör på skolan. Det 
var nämligen en förhandling som återkom på skolan, där olika aktörer kunde 
ta olika positioner i olika sammanhang. På det aktuella seminariet var frågan 
huruvida man bör formulera sig eller inte kopplad till det institutionella 
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uppdraget. Här tenderade personer som hade ett ledningsansvar att framhålla 
behovet av att formulera sig medan (en del) lärare tenderade att stå för 
motståndet mot att formulera sig. När de pratade om loggböckerna (bl.a. 
huruvida studenterna skulle skriva ner det de inte ”förstått”) invände till 
exempel en lärare mot att formulera sig om undervisningen, genom att argu-
mentera för att man kan ”dela in utbildningen i två”:56  

(4) Introduktionsvecka, pedagogiskt seminarium för lärare, anteckningar 
1 Lärare:  En del kan utvärderas. // En del kan inte [utvärderas]. // En stor del av  
2     livet kan vi inte ingenjörsmässigt[-] […] // Mycket vi inte kan uttrycka  
3     med ord.  

En person som var en del av ledningen på skolan, Lennart, svarade med att 
säga att ”Jag förstår dig men det är ett sökande efter språk. // Man kan inte se 
allt men … // Pågår ju ständigt hos oss.” När de senare började tala om vilka 
”mål” de skulle formulera återkom lärare till de svårigheter som finns just på 
Teaterhögskolan med att göra detta. En annan person med ledningsansvar, 
Loke, påpekade då att ”[vi ska] passa oss för det här mantrat att vi är så 
unika [och att det innebär att det är] omöjligt”. När en lärare lite senare ändå 
återigen framhöll svårigheterna med att formulera målsättningar svarade 
Lennart på följande sätt:  

(5) Introduktionsvecka, pedagogiskt seminarium för lärare, anteckningar 
1 Lennart: Man blev stressad av att inte veta vad man skulle göra. // Därför bra  
2     med målsättningar. // Varför ska man ligga på golvet, vad är  
3     meningen? // Måste veta vad avsikten är. // Vet man det [blir det  
4     ingen] stress. 

De med ledningsansvar kopplade också behovet av att formulera sig till det 
institutionella uppdraget. Rektorn påpekade bland annat att de som högskola 
måste formulera målsättningar (och börja med deras totala målsättning, dvs. 
varför Teaterhögskolan finns) och en utvärderingsprocess (”formulera något 
på papper eller något vi får ut av själva”).  

5.2.2 Skolan som gränspraktik 
I förhållande till omvärlden utgör skolan också en gränspraktik, ett resultat 
av mötet mellan olika sociala praktiker utifrån. Skolan är nämligen en del av 
(framförallt) två mer omfattande konstellationer av praktiker: det man i sin 
så kallade självvärdering (se 4.2.2) kallar ”högskolesamhället” respektive 
”teatersamhället”. Dessa konstellationer av praktiker är visserligen lösare än 
Teaterhögskolans. De utgörs i sig av olika konstellationer av praktiker (som 
t.ex. olika högskolor respektive teatrar) och deras gemensamma övergrip-
                                                      
56 Samtliga citat är från mina anteckningar från seminariet. 
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ande sociala ramar är ganska vida och de är inte lika tätt sammanlänkade. 
Men precis som man kan urskilja högskolans respektive teaterns sociala 
praktiker så kan man tala om personer och sociala konfigurationer som del 
av eller utanför högskolan respektive teatern (i sin självvärdering framhåller 
man t.ex. att ”Teaterhögskolan står starkt rotad i det svenska teater-
samhället” och ”vad Teaterhögskolan behöver stärka är sin roll som hög-
skola i det svenska högskolesamhället”). 

Att skolan är en gränspraktik märks på flera olika sätt. För det första 
märks det genom olika gränsobjekt och gränsöverskridanden: att det på 
skolan förekommer sociala praktiker (t.ex. texter, textgenrer och kommu-
nikativa verksamhetstyper) som är gemensamma för de respektive konstella-
tionerna och att personer från dem verkar på skolan på olika sätt. I vissa 
scenframställningsblock och slutproduktioner arbetar man till exempel med 
att sätta upp skrivna pjäser och har som lärare och regissörer personer som 
verkar inom teatern. På samma sätt förekommer det kommunikativa verk-
samheter och texter som man är ålagd att ha som högskola, såsom högskole-
styrelsens möten och skolans utbildningsplaner, och man kommunicerar med 
aktörer från övriga högskolesamhället på olika sätt. Högskoleverkets gransk-
ning av skolan innebär att skolan inte bara använder sig av högskole-
samhällets olika texter och textgenrer (t.ex. mallen för att skriva en själv-
värdering) och får respons på detta från Högskoleverket. I slutet av min 
undersökningsperiod valde skolan även att låta Högskoleverket göra plats-
besök på skolan. I beslutande organ kan vidare både representanter från hög-
skolesamhället och teatersamhället vara ledamöter. I Nämnden för konstnär-
ligt utvecklingsarbete var en av ledamöterna professor vid teatervetenskap-
liga institutionen och i skoltidningen Katarina presenteras en av ledamöterna 
i Högskolestyrelsen som någon som ser sig som en representant för ”teater-
världen” (som vill värna om kontakterna mellan skolan och teatern och verka 
för att teatern tar sitt ansvar för utbildningen). 

För det andra märks det på hur å ena sidan högskolesamhällets och å 
andra sidan teatersamhällets sociala praktiker sammanlänkas genom skolan, 
både genom att kommunikativa verksamheter och texter präglas av båda 
praktiker (t.ex. olika sammanträden och dokument där man hanterar skolans 
konstnärliga verksamhet såsom högskola) och att personer från respektive 
konstellation möts genom skolans verksamheter (t.ex. genom sammanträden 
där även externa ledamöter deltar).  

För det tredje märks det på hur man på skolan försöker hantera balansen 
mellan teatersamhällets och högskolesamhällets sociala praktiker. Å ena 
sidan visade man i olika sammanhang att man är en del av teatern och att 
man (därför) skiljer sig från andra (icke konstnärliga) högskolor. Å andra 
sidan visade man att man inte är alltför undfallande i förhållande till teatern 
och också strävar efter att bli mer av en högskola. Även studenters kom-
munikation visade ibland på behovet av balansgången mellan högskola och 
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teater. Till exempel kan å ena sidan högskolans förväntningar om samma 
möjligheter och å andra sidan teaterns förväntningar om originalitet innebära 
ett visst dilemma. I några sammanhang framhöll också studenter att de inte 
”stöps i samma form” eller blir ”likriktade” på skolan.  

5.2.3 En familjeliknande praktikgemenskap 
Inom Teaterhögskolan som konstellation av praktiker kan man också be-
skriva det som att det finns en tätare och mer intim kärna – en familje-
liknande praktikgemenskap. Det finns nämligen många i personalen och 
många studenter som tillbringar mycket av sin tid på skolan. Dessa personer 
delar förehavandet att hantera tillvaron på skolan inte bara med sina respek-
tive praktikgemenskaper, utan även med andra på skolan, då de är en del av 
varandras vardag i mycket stor utsträckning. De är nämligen mycket på 
skolan, samtidigt som skolan är relativt liten (det finns endast ett femtiotal 
studenter, inklusive mimklasserna) och många ingår i flera olika gräns-
praktiker, perifera praktiker och överlappande praktiker.57  

De som är mycket på skolan delar också ett förehavande som handlar om 
att upprätthålla och förhandla om skolans gemenskap, internt som en del av 
ens vardag och externt som en del av ens identitet i förhållande till om-
världen. Det senare blir särskilt tydligt vid slutproduktioner (de examens-
föreställningar som studenterna har i sista årskursen, en på vårterminen och 
en på höstterminen) och inträdesprov (som sker en gång om året till skåde-
spelarutbildningen) där man blir ett ”vi” i förhållande till publiken och de 
sökande. Detta förstärks av att personer från olika student- och personal-
grupper är inblandade i slutproduktionerna och inträdesproven. Vid slut-
produktionerna tar till exempel studenter i lägre klasser hand om garderoben, 
personer i administrationen tar hand om produktion, marknadsföring, biljett-
bokning etc., tekniker tar hand om ljus och ljud, de som har köket tar hand 
om förtäringen etc. Vid inträdesproven är en del studenter så kallade 
motläsare (se s. 110) som bistår de sökande på olika sätt, lärare kan sitta i 
juryn, administratörer ta hand om ansökningar och information till de 
sökande (där för övrigt intervjuer på webbplatsen med lärare och studenter är 
en viktig del) etc.  

Det familjeliknande draget förstärks bland annat av att studenternas och 
personalens förhållande till varandra i skolans gemenskap har vissa likheter 
med barnets och föräldrarnas förhållande i en familj. Studenterna är både 
centrala deltagare i gemenskapen och en del av skolans gemensamma före-

                                                      
57 Studenterna hade inte bara mycket schemalagd tid på skolan utan många var med på skolan 
utanför skoltid. Flera studenter talade också om hur man drog sig undan omvärlden på olika 
sätt, framförallt att man slutade umgås med vänner och bekanta (särskilt de som inte höll på 
med teater) och nästan bara var på skolan (flera talade om hur det var svårt att prata med dem 
som inte delade det man gick igenom). 
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havande, ett slags objekt, vilka skolans arbete (och deltagares samtal) i hög 
grad kretsar kring (i 5.6 nedan tar jag också upp hur det förekom att lärare 
pratade om att studenterna betedde sig som barn och studenter att de behand-
lades som barn). Det familjeliknande draget stärks också av hur både stud-
enter och personal ofta pratar om studenter i lägre klasser som ”yngre” och 
studenter i högre klasser som ”äldre”, så att studenternas relation får drag av 
en syskonrelation.  

Vidare har dessa personer ett ömsesidigt engagemang i förhållande till 
dessa gemensamma förehavanden. Att umgås med varandra är inte bara en 
del av det gemensamma förehavandet att hantera vardagen på skolan, utan 
också i upprätthållandet av skolans gemenskap i förhållande till omvärlden. 
Att vara en del av gemenskapen är att känna varandra, alltifrån rektorn till 
tekniker och de som har köket. Samtidigt som man kan konkurrera om sin 
del i gemenskapen genom att till exempel visa hur mycket man känner olika 
personer, så har man ett ömsesidigt beroende av varandra för att göra just 
detta. De familjeliknande dragen förstärks bland annat av hur det ömsesidiga 
engagemanget präglas av den intimitet som teaterns praktiker medför.  

Slutligen har man en delad repertoar som rör det gemensamma före-
havandet och det ömsesidiga engagemanget. Att vara en del av skolans 
gemenskap är bland annat att ha och känna till gemensamma berättelser och 
traditioner. Det familjeliknande draget förstärks av att många av berättel-
serna och traditionerna (såsom inträdes- och avslutningsspex, avslutnings-
luncher, sångaftnar, pubar etc.) handlar om förehavandet att hantera tillvaron 
på skolan och att upprätthålla och förhandla om skolans gemenskap.58 

5.2.4 Deltagarnas del i den sammansatta sociala konfigura-
tionen  
Att skolan är en sammansatt social konfiguration tar sig också uttryck i att 
olika personer kan vara del av olika sociala konfigurationer på skolan. I figur 
3 illustreras några exempel på detta. Den stora kvadraten i figuren repre-
senterar gränserna för skolan som institutionell konstellation av praktiker, de 
streckade cirklarna representerar gränserna för högskolesamhället respektive 
teatersamhället. Den centrerade cirkeln (med fetare streck) representerar 
kärnan av en familjeliknande praktikgemenskap. Kvadraterna med siffror är 
exempel på hur praktikgemenskaper eller individer kan ingå i dessa.  

 

                                                      
58 Under ett insparksspex ett år gestaltade ettorna skolan som en maffiafamilj (med rektor som 
Marlon Brandos gudfader). Man kan säga att det blev en gestaltning av inte bara skolan som 
en institutionell familj, utan också en sådan med starka gränser gentemot omvärlden. Medan 
”familjen” brukar beskrivas som en ”institution” skulle maffian kunna beskrivas som en 
”institution” som är en ”familj”. 
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Figur 3. Exempel på olika personers del i skolans sociala konfigurationer 

Nedan redogör jag för de olika exempel på kombinationer av sociala kon-
figurationer som personer kan ingå i som siffrorna i figur 3 illustrerar. 

Exempel 1: Personer på skolan som endast är en perifer del av skolan som 
institutionell konstellation av praktiker. Det kan till exempel vara städare, 
vilka liksom andra personer på skolan ytterst är där för att institutionen ska 
leva upp till sitt uppdrag, men som inte ingår i någon av de kommunikativa 
verksamheter som är centrala för det institutionella uppdraget och vars soci-
ala praktiker inte länkas samman med de övrigas i någon större utsträckning. 

Exempel 2: Personer på skolan som är en central del av högskolesam-
hället eller teatersamhället, men inte en helt central del av skolan som insti-
tutionell konstellation av praktiker. Det kan till exempel vara personer från 
en högskola som håller föreläsningar respektive vissa regissörer eller skåde-
spelare som är gästlärare eller sitter i inträdesprovens jury en enstaka gång. 
De ingår i kommunikativa verksamheter (eller kedjor av kontakter) som är 
centrala för det institutionella uppdraget. Då de endast är där under en kort-
are tid hinner deras sociala praktiker emellertid inte länkas samman med de 
övrigas i någon större utsträckning, och de hinner inte bli en del av skolans 
familjeliknande gemenskap.  

Exempel 3: Personer på skolan som är en relativt central del av skolan 
som institutionell konstellation av praktiker och en central del av den fam-
iljeliknande praktikgemenskapen. Det kan till exempel vara personer som 
har hand om köket. De ingår i kommunikativa verksamheter (eller kedjor av 
kontakter) som är centrala för det institutionella uppdraget, så som slut-
produktioner, avslutningar etc., och är en del av vardagen på skolan, men har 
en social praktik som inte direkt har med högskolesamhället eller teater-
samhället att göra. 
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Exempel 4: Personer på skolan som är en relativt central del av skolan 
som institutionell konstellation av praktiker och den familjeliknande praktik-
gemenskapen, då de är mycket på skolan, men som är en relativt perifer del 
av teatersamhället och en än mer perifer del av högskolesamhället. Det kan 
till exempel vara studenter eller tekniklärare som är en del av teatersamhället 
och högskolesamhället endast genom att de är en del av teaterhögskolan och 
inte genom att de är etablerade skådespelare, regissörer eller liknande ute i 
teatersamhället eller för att de engagerar sig mycket i skolan som högskola. 

Exempel 5: Personer på skolan som är en central del av alla konfigura-
tioner. Det kan till exempel vara personal som varit på skolan under en 
längre tid som både är fasta scenframställningslärare och som arbetat inom 
teatern (och kanske ibland fortfarande gör det) och har ett administrativt led-
ningsansvar som gör att de har mycket att göra med det övriga högskole-
samhället.  

5.3 Studenternas levnadsbanor 
En annan grundläggande kommunikativ omständighet på Teaterhögskolan är 
hur studenternas levnadsbanor präglas av skolans sammansatta sociala kon-
figuration. I detta avsnitt redogör jag för hur studenternas levnadsbanor i de 
olika sociala konfigurationerna dels sammanfaller, dels är motstridiga.  

5.3.1 Sammanfallande levnadsbanor 
Studenternas levnadsbanor i de olika sociala konfigurationerna sammanfaller 
på flera olika sätt. Ett särskilt tydligt exempel på detta är när studenterna blir 
antagna till skolan och välkomnas av ett så kallat insparksspex som ettorna 
arrangerar. Genom inträdesproven och insparksspexet blir studenterna inte 
bara en del av den praktikgemenskap som deras respektive klasser utgör. 
Genom dessa legitimeras också studenterna  

− som institutionella klienter i skolan som institutionell konstellation av 
praktiker 

− som perifera deltagare i skolans familjeliknande praktikgemenskap  
− som yrkeslekmän i teatersamhällets konstellation av praktiker.  

Det är också här som klassen blir en praktikgemenskap i skolan som kon-
stellation av praktiker.  

Skälet till att studenterna redan här blir en del av klassen som praktik-
gemenskap är upplägget av inträdesproven. Inträdesproven utgörs av flera 
delprov där ett antal studenter successivt väljs ut.59 De första proven innebär 
                                                      
59 Under min undersökningsperiod gick man från fyra till tre delprov. Cirka tusen till 
åttahundra sökande kom till första provet varje år. Cirka tjugo sökande gjorde sista provet. Av 
dem togs tio in på skolan. Se vidare kap. 6. 
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mestadels ganska korta möten mellan juryn och enskilda sökande (se kap. 6). 
Det sista provet, som endast cirka tjugo sökande gör, pågår dock under en 
hel vecka. Under den här veckan har de sökande både gemensamma och 
individuella tekniklektioner med olika lärare på skolan och har olika gemen-
samma scenframställningsarbeten. Det sista provet blir på det här sättet som 
en fiktiv skolvecka, med lektioner, raster och luncher på skolan (de får också 
scheman som sätts upp på anslagstavlan där studenternas scheman brukar 
sättas upp). De cirka tio personer som blir antagna har således redan lagt 
grunden till den praktikgemenskap som klassen utgör, med en gemensam 
historia och en viss gemensam repertoar, som gemensamma berättelser (flera 
studenter på skolan berättade också att de hade en särskild relation till 
studenter i andra klasser som de hade gjort det sista provet tillsammans med 
de år de inte hade kommit in). 

Anledningen till att studenterna blir en form av legitimerade institu-
tionella klienter när de antas till skolan är att de nu får en annan form av 
institutionell roll i förhållande till skolan än de haft tidigare. Innan student-
erna börjar på skolan har de varit sökande och kanske publik på skolans slut-
produktioner. Den typen av institutionell roll innebär inte att de är huvud-
målet för institutionens uppdrag och resurser. Inträdesproven finns inte till 
för de sökande, utan för att skolan ska kunna fylla sina utbildningsplatser, 
och slutproduktionerna är inte till för publiken, utan för att skolan ska 
examinera studenterna. När de blir studenter får de därför både andra rättig-
heter och skyldigheter i förhållande till institutionen än tidigare, eftersom 
skolans huvudsakliga verksamheter implicit och explicit är till för dem. Gen-
om kravet på studentrepresentation i olika beslutande organ får de också 
möjlighet till ett visst formellt inflytande. På så sätt blir de också en (perifer) 
del av högskolesamhället.  

Att studenterna legitimeras som perifera deltagare i skolans familje-
liknande praktikgemenskap redan vid antagningen beror dels på de sökandes 
koppling till skolan före antagningen, dels på insparksspexen. Innan de kom-
mer in på skolan har de inte bara varit på skolan och träffat personal och 
studenter under den tid som inträdesproven pågår, utan det är många som har 
haft kontakter med skolans studenter och personal även på andra sätt. Man 
kanske känner personer privat eller från tidigare prov och man kanske går på 
slutproduktioner, redovisningar och pubar. Ibland kan också personer på 
eller kopplingar till skolan hjälpa en att söka in. Genom att många gör in-
trädesproven flera år kan de också utveckla ett slags perifer levnadsbana i 
förhållande till skolan, genom att vara någon som till exempel först endast 
kommer till första eller andra och sedan tredje och slutligen fjärde provet (de 
som aldrig kommer in på skolan stannar vid att göra en sådan perifer karriär; 
när jag satt med i en jurydiskussion ett år pratade man också om de sökande 
som alltid bara kom till sista provet).  
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Insparksspexet som ettorna arrangerar innebär också att de så att säga 
kliver rakt in i gemenskapen. Förutom att ettorna hyllar de nyantagna på 
olika sätt så gör de en parodi på inträdesproven och juryn utifrån sina er-
farenheter av dem. De nyantagna blir på det här sättet direkt en del av ett 
gemensamt berättande om att ha varit sökande och om olika personer på 
skolan. Man får också tillgång till berättelser om andra än juryn, då ettorna 
även gör en parodi på tvåorna och en del av lärarna och deras lektioner. Att 
de blir en del av det gemensamma berättandet förstärks också av att publiken 
utgörs av framförallt de studenter och delar av den personal som berätt-
elserna handlar om och som på olika sätt bekräftar ettornas berättelser 
(genom skratt, kommentarer etc.).  

Ett exempel på hur legitimeringen av de nyantagna som perifera deltagare 
i skolgemenskapen tog sig uttryck var hur man i ett spex i en av de åter-
kommande sångerna inte bara sjöng ”Ni har det rätta sinnet // Nu kan vi festa 
// Nu är ni inne // Ni är de bästa”, utan också ”Glöm inte att ni är en nolla” 
(antagningsspex, anteckningar). Sångtexten visade på hur de nyantagna ännu 
bara är en perifer deltagare (en ”nolla”), men en legitim perifer deltagare 
(någon som ska bli ”etta”). Sångtexten är också ett exempel på hur man 
genom mottagandet välkomnades både som studenter och som klass. Man 
blev ”nollan” på skolan, den klass som skulle ta över stafettpinnen från 
”ettan” och göra spexet nästa gång.  

Skälet till att studenterna genom antagningen och insparksspexen legi-
timeras som yrkeslekmän i teatersamhället är att det finns en idé om att man 
tar in ”de bästa” på skolan. I skolans kvalitetsutvecklingsprogram (se 4.2.2). 
menar man till exempel att skolan skiljer sig från de akademiska hög-
skolorna då man genom inträdesproven får arbeta med de studenter ”som har 
de bästa förutsättningarna, är mest talangfulla och har den högsta motiva-
tionen”. Genom den hårda konkurrensen vid antagningen och skolans status i 
teatersamhället innebär det faktum att man blir antagen ett slags bekräftelse 
på ens potential som skådespelare; man blir ett slags legitimerad blivande 
skådespelare.  

En annan omständighet som gör det särskilt tydligt vid antagningen och 
insparksspexet hur de olika levnadsbanorna samverkar är att de är en viktig 
del i de högre årskursernas fortsatta väg in i skolans olika sociala konfigura-
tioner. Flera studenter som jag talade med om spexet menade att det var just 
spexet som gjorde att de blev en del av skolan. En menade att det berodde på 
att det var det första man gjorde själva, som klass, på skolan. En annan viktig 
faktor är att man som etta genom spexet välkomnar de nya nykomlingarna 
(klassen blir så att säga ”etta” när det finns en ny ”nolla”). Klassen visar nu 
också att de nu ”kan” den sociala praktiken (bl.a. spexverksamheten i sig) 
och praktikgemenskapen – och bidrar till förhandlingen om den. Genom att 
de parodierar juryn och de som nu är tvåor, utmanar de också dem som en 
gång tog in dem och välkomnade dem som nykomlingar. Detta bidrar i sin 
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tur till att befästa tvåorna som etablerade deltagare. Även treorna och fyrorna 
kan bekräfta sina roller som etablerade deltagare genom att med skratt, kom-
mentarer och applåder visa att man kan spexverksamheten och berättelserna 
(och sinsemellan jämföra med tidigare spex) – vilket i sin tur ger ettorna 
ytterligare bekräftelse på att de kan dem.  

Spexet är också en etablerad del av den kedja av kontakter som inträdes-
proven utgör och ettorna får resurser från skolan för att genomföra dem. För-
utom de som går och arbetar på skolan kan också personer från övriga teater-
samhället komma (t.ex. tidigare studenter – även sedan flera år tillbaka). 
Spexet är på det här sättet det första framträdande under studentens tid på 
skolan som är en del av skolans ansikte utåt; det är början på studenternas 
resa mot att bli alltmer av en institutionell representant. Studenternas fort-
satta framträdanden utgjordes vid tiden för min undersökning bland annat av 
ettornas redovisningar av Tjechovblocket, tvåornas redovisningar av Shake-
speareblocket och fyrornas examensföreställningar (de s.k. slutproduktion-
erna). Till dessa bjöds allmänheten och teatersamhället in alltmer och man 
satsade alltmer resurser på dem.60  

Som tydligast institutionella representanter är studenterna när de (i trean 
eller fyran) mot betalning agerar som så kallade motläsare i inträdesproven, 
vilket innebär att de är med och organiserar de sökandes deltagande i in-
trädesproven, läser mot sökande som har dialoger och agerar sufflörer åt 
dem när de gör sina prov. En student som jag intervjuade angående inträdes-
proven menade också att de sökande framförallt talade om hur skolan var 
utifrån hur motläsarna agerade och att hon därför tyckte det var viktigt att 
göra ett så bra arbete som möjligt som motläsare, för att ge en bra bild av 
skolan. 

Framträdandena och deltagandet i inträdesproven är också en viktig del i 
studenternas resa mot positionen som yrkesexpert, både genom det arbete de 
gör och genom att de gör det i samarbete med etablerade regissörer och 
skådespelare och/eller med dem i publiken. 

5.3.2 Motstridiga levnadsbanor 
Studentens tid på skolan är emellertid inte bara en enkel resa från perifer till 
central deltagare i skolgemenskapen parallellt med en utveckling från institu-
tionell klient till institutionell representant och från yrkeslekman till yrkes-

                                                      
60 Tjechovblocken innebar bara ett fåtal redovisningar (dagtid), till vilka det endast kom några 
få personer utifrån och tittade och man använde sig av rekvisita och kostym som fanns på 
skolan (i skolans kostymförråd). Shakespeareblocket innebar fler redovisningar (även kvälls-
tid), fler personer utifrån som kom och tittade och personen som var ansvarig för kostym-
förrådet på skolan ordnade med kostymer. Slutproduktionerna var som riktiga föreställningar. 
Förutom att man använde sig av regissörer, scenografer och ljussättare utifrån annonserade 
man om dem i pressen. De brukade också recenseras i flera tidningar.  
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expert. Samtidigt som levnadsbanorna i de olika sociala konfigurationerna 
sammanfaller finns det vissa motsättningar mellan dem.  

För det första finns det en viss motsättning mellan studentens levnadsbana 
som å ena sidan deltagare i skolans familjeliknande praktikgemenskap och å 
andra sidan institutionell klient på skolan. Samtidigt som studentens levnads-
bana i skolgemenskapen innebär en successiv resa in mot centrum, genom 
att de lär känna allt fler, kan allt fler berättelser etc., så innebär levnadsbanan 
som student en resa ut ur skolan (en resa som egentligen börjar i och med att 
studenterna kommer in). Samtidigt som studenterna är allt mer etablerade 
och centrala deltagare i gemenskapen är de institutionella klienter på skolan 
som kommer och går. Genom att klasser i årskurser över studenterna för-
svinner och nya klasser tillkommer är deras resa som alltmer etablerade del-
tagare heller inte så enkel. Förutom att personer byts ut så förändras de soci-
ala praktiker de själva en gång lärt sig. Studenter kunde också både på allvar 
och på skämt prata upprört om de nya studenterna som kom och trodde att de 
visste saker. 

För det andra finns det en viss motsättning mellan legitimeringen av stud-
enten som yrkeslekman och institutionell klient. Legitimeringen av studenten 
som yrkeslekman innebär nämligen inte en enkel resa mot rollen som yrkes-
expert. Visserligen talade man om att man tog in de bästa (inför en redovis-
ning lugnade också rektorn studenterna med att säga att de är bra: ”Annars 
hade ni inte kommit in på skolan” (Tjechov, lektion 36, anteckningar). Men 
skolan innebär inte att man bara bygger vidare på de kunskaper man kommer 
med, utan man talade i flera olika sammanhang om att de nya studenterna 
skulle lära sig av det de lärt sig. Flera studenter berättade också om en osäk-
erhet kring sin egen plats på skolan. Bland annat illustrerade rektorn den här 
osäkerheten i ett tal under introduktionsveckan (se tabell 3 i 4.2.1) till stud-
enter och lärare genom att hänvisa till de nummer som de fick som sökande:  

(6) Introduktionsvecka, rektor hälsar välkommen, anteckningar 
1 Rektor:  När kommer dan när man avslöjas?  
2 Åhörare: (SKRATT) 
3 Rektor:  ”Det var inte 263, utan 236”. 
4 Åhörare:  (SKRATT) 

För det tredje finns det en viss motsättning mellan studenternas levnadsbana 
i å ena sidan skolans familjeliknande praktikgemenskap och institutionella 
konstellation av praktiker och å andra sidan teatersamhället. Resan in och ut 
från skolan är nämligen inte samtidigt en resa in i teatersamhället. Som en 
student påpekade kan den tid som man går på skolan vara då man är som 
mest i fokus, som mest ”attraktiv”, i teatersamhället i hela sitt yrkesliv. Man 
är fortfarande en blivande skådespelare (en potentiell blivande ”stjärna”), 
som kommit in på en prestigefull teaterutbildning och som är i centrum av en 
attraktiv arbetsplats i ett teatersamhälle med hög arbetslöshet. Genom att det 
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hela tiden tas in nya studenter, vilka också är de ”bästa” och de ”mest 
motiverade och begåvade”, finns det också hela tiden en risk att ens utvald-
het tas ifrån en på skolan. Under den tid jag var på skolan hann jag till exem-
pel se tre redovisningar av ettornas Tjechovblock. Varje gång sade den som 
varit rektor tidigare att det var det bästa Tjechovblocket han sett. 

För det fjärde finns det en viss motsättning mellan studentens levnads-
bana som å ena sidan som institutionell klient och å andra sidan institutionell 
representant. Genom bland annat studenternas del i antagningsspex, inträdes-
prov, framträdanden och intervjuer på webbplatsen kan en student bli en 
alltmer central del av skolans ansikte utåt. Den kan också delta i alltfler för-
handlingar om skolan som institution, till exempel i olika arbetsgrupper och 
beslutande organ. Samtidigt blir inte studenten mindre klient. Som en del av 
ansiktet utåt är studenten både en representant för skolan och så att säga en 
del av skolans resultat, det som skolan kan visa upp att man åstadkommit 
med sin utbildning. I arbetsgrupper och beslutande organ förhandlar en stud-
ent inte bara om skolans verksamheter som en representant för en del av 
skolans aktörer, som en lärarrepresentant gör. Studenten är samtidigt en av 
dem som man framförallt förhandlar om, den som det till exempel i utbild-
ningsplanen står ska ”stimuleras” att bli ”öppen, aktiv och självständig i sitt 
arbete”.61  

För det femte finns det en viss motsättning mellan studentens levnadsbana 
i å ena sidan skolan som en del av högskolesamhället och å andra sidan skol-
an som en del av teatersamhället. På skolan fanns under min undersöknings-
period ett skådespelarstudentideal som handlar om att man ska vara hän-
given teatern (eller ”konsten”). Det här idealet kom till uttryck i fler olika 
sammanhang på skolan, såsom intervjuerna på webbplatsen, olika kommen-
tarer och berättelser under lektioner etc. Bland annat handlade hängiven-
heten om att man inte ska kunna tänka sig göra någonting annat än att spela 
teater. Samtidigt fanns det uttalade förväntningar om att studenterna skulle 
engagera sig i skolans formella struktur. Det senare innebär emellertid att 
studenten måste engagera sig i högskolesamhällets sociala praktiker (under 
den tid jag var på skolan strävade också skolan efter att bli mer av en hög-
skola, att formera sig mer med ”högskolesamhället”), det vill säga ägna sig 
åt nåt annat än teatern. För vissa var det kanske lättare att förlika sin skåde-
spelaridentitet med den delen av institutionen som var lik teatern som institu-
tion (även ett engagemang i den typen av institutionella sociala praktik 
skulle dock kunna ses som något annat än att ägna sig åt ”teater”).62  

                                                      
61 En av poängerna med studenterna som del av ansiktet utåt i t.ex. intervjuer om skolan på 
webbplatsen är också just att de som klienter kan tala väl om skolan och försvara den i för-
hållande till utomstående på ett sätt som anställda inte kan. 
62 En annan motsättning gäller studenternas identitet på skolan och deras identitet som per-
soner. En del studenter uttryckte ibland en frustration eller irritation över att de kunde behand-
las som om de var ”yngre” av vissa studenter som gick i högre årskurser, även om de var lika 
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5.4 Hinder på grund av de kommunikativa 
omständigheterna 
De grundläggande kommunikativa omständigheter som skolans olika typer 
av sociala konfigurationer och studenternas levnadsbanor innebär kan utgöra 
hinder för studenternas förståelse och inflytande över undervisningen på 
flera olika sätt.  

För det första kan studenterna hindras av det sätt som de står utanför eller 
bara är en perifer del av vissa sociala konfigurationer. Ett lärarstyrt undervis-
ningsblock utgör till exempel ofta en redan etablerad social praktik som ut-
formats inom en praktikgemenskap som studenterna står utanför. Särskilt i 
vissa scenframställningsblock är studenter också ofta mer perifera i för-
hållande till teatersamhället än läraren. Har läraren arbetat en tid på skolan 
kan studenterna också vara mer perifera än läraren i både skolan som gemen-
skap och institutionell konstellation av praktiker. Studenterna är också utan-
för de praktikgemenskaper som hanterar utbildningens upplägg och organi-
sering som en del av sitt arbete. Jämfört med dem är studenterna dessutom 
mer perifera i förhållande till högskolesamhället. Studenterna har således 
ofta inte samma insyn i eller tillgång till de sociala praktiker som är aktuella 
vid förhandlingen om undervisningen, alltifrån traditioner att spela Tjechov 
inom teatern eller på Teaterhögskolan till den textgenre som utbildnings-
planen utgör. Studenterna kan på så sätt få det svårare att förhandla om 
undervisningen än lärarna och svårare att se och hävda vad det är de behöver 
för att förstå undervisningen.  

För det andra kan studenterna hindras av att de vill eller behöver vara del 
av vissa sociala konfigurationer. Detta kan göra att studenterna censurerar 
sig själva, både när de inte förstår eller tycker något är problematiskt. En 
student berättade hur det kändes som att han vid varje undervisningsblock 
behövde bevisa att skolan gjort rätt som tagit in honom och en student men-
ade att om man blir ”besvärlig” riskerar man att inte få vara en del av 
gemenskapen under resten av ens fyra år. När läraren i ett scenframställ-
ningsblock är en del av teatersamhället kan studenterna också behöva beakta 
att det är en potentiell framtida medskådespelare, regissör eller producent. 
När en student pratade med mig om hur hon tyckte att en lärares sätt att 
regissera var problematiskt ville hon inte att jag skulle skriva om det i 
avhandlingen, eftersom hon inte ville att läraren visste om detta om de blev 
kollegor en dag. En student var överhuvudtaget rädd för att det han sade om 

                                                                                                                             
gamla eller till och med äldre. När jag var på en av pubarna på skolan pratade t.ex. en student 
i tvåan med mig om att man respekterade de ”äldre” mer (och sade sedan ”fyrorna”), men att 
han inte hade några problem med den ordningen. Han fick ju motsvarande respekt från de 
”yngre”. Han tog som exempel upp att han kunde säga att han ville ha en öl och att ettan gick 
och hämtade den åt honom. När han var etta skulle han aldrig ha kunnat sagt så, till någon 
”äldre”. 
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skolan till mig skulle komma ut för att han inte ville få problem senare i 
arbetslivet.  

Eftersom en så pass stor del av undervisningen sker i helklass eller grupp 
i klassen och man samtidigt umgås mycket mellan lektioner och efter skolan 
är man även tvungen att förhålla sig till klassens praktikgemenskap på olika 
sätt. Många pratade också om hur de hämmades av det sätt att vara som ut-
vecklats i klassen och den roll man fått där. I 7.4 visar jag också hur student-
erna i Tjechovblocket är beroende av deltagarna i lektionsverksamhetens in-
bäddade kommunikativa verksamheter när de arbetar med pjäsen, till exem-
pel av medspelarna i föreställningsverksamheten i förhandlingen med pub-
liken och av medspelarna i repetitionsverksamheten i förhandlingen med 
regissören. I 7.8 framgår också hur en student är beroende av både läraren 
och sina medstudenter vid förhandlingen om undervisningen. 

Studenternas önskan om att vara en del av olika sociala konfigurationer 
kan också göra att studenterna själva hindrar en förhandling om förändringar 
av undervisningen. Som etablerad kan man vilja bevara traditioner för att 
skydda sin roll som etablerad och som nykomling kan man vilja bevara 
traditionerna för att säkra sina förutsättningar att bli en etablerad del av den 
sociala konfigurationen.63 Både studenter och personal på skolan talade 
också om hur studenter ibland motsatte sig förändringar och ville ha den 
undervisning som klassen över dem hade haft. Ibland uttryckte även 
studenter irritation över nya studenters uppfattningar om hur det är eller bör 
vara på skolan.  

För det tredje kan studenterna hindras av att relationen mellan de olika 
typerna av sociala konfigurationer och studenternas levnadsbanor i dessa är 
så pass komplex. Komplexiteten handlar inte bara om de olika sociala kon-
figurationer man står innanför och utanför, och motsättningar mellan lev-
nadsbanor i dessa. Den handlar också om sammanlänkningen mellan de 
olika sociala praktikerna på skolan. Utformningen av undervisningen i ett 
undervisningsblock beror till exempel på såväl förhandlingar om den inom 
de aktuella lärarnas praktikgemenskap som med klassens praktikgemenskap, 
och på förhandlingar om undervisningen inom skolan som praktikgemen-
skap och konstellation av praktiker – samt på förhandlingar om under-
visningen med det övriga teatersamhället som högskolesamhället. Den kom-
plexa relationen kan både göra det svårare att sätta sig in i undervisningen, 
varför saker och ting är som de är, och att förhandla om den.  

                                                      
63 Betydelsen av traditioner på skolan gällde inte bara undervisningen. När jag pratade med en 
student om antagningsspexen visade han t.ex. hur man kunde reagera med att ”Va, hittade ni 
på att man ska …?” när det visade sig att något inte var en gammal tradition. Han menade att 
det då kunde förlora i värde. 
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5.5 Formuleringar om att bara göra  
Ett sätt att delvis kompensera för hur skolans grundläggande kommunikativa 
omständigheter kan hindra studenternas förståelse och inflytande av under-
visningen är att ge studenterna vägledning om undervisningen. Ett annat sätt 
är att stödja studenterna i deras förhandling om vad de behöver för att förstå 
undervisningen och hur den ska vara utformad.  

Under min undersökningsperiod hörde och läste jag normativa formu-
leringar som handlade om just vad studenterna behöver för att förstå under-
visningen, nämligen att studenter måste (bara) ”göra” för att förstå, till 
exempel övningarna i ett teknikblock eller arbetet med en pjäs i ett scen-
framställningsblock. Den här typen av normativa formuleringar kan bidra till 
vägledningen av studenterna om vad som krävs för att de ska förstå under-
visningen, genom att de pekar på hur studenterna helt enkelt måste ge sig i 
kast med vad undervisningens sociala praktiker innebär för att börja förstå 
dem.  

Beroende på hur dessa normativa formuleringar används kan de emeller-
tid omvänt riskera att hindra annan vägledning och hindra studenterna i för-
handlingen om vad de behöver för vägledning. De riskerar också att hindra 
studenternas förhandling om undervisningen i sig.  

I det här avsnittet börjar jag med att redogöra för hur formuleringarna 
etablerades som en del av skolans sociala praktiker. Därefter redogör jag för 
hur formuleringarna användes vid förhandlingen om huruvida man kan och 
bör formulera sig om undervisningen, om att ge ”svar” om den. Slutligen 
visar jag hur de normativa formuleringarna kan hindra vägledningen av 
studenterna beträffande undervisningen och deras förhandling om den. 

5.5.1 Etablering av formuleringarna  
Normativa formuleringar om att man ska (bara) ”göra” känns igen från 
många andra sammanhang i samhället. De kan användas alltifrån när man 
talar om att föda barn till att skriva en avhandling: det går inte att förstå 
förrän man själv gjort det. Samtidigt var den här typen av normativ formuler-
ing endast en av många på skolan och liksom andra normativa formuleringar 
användes den inte av alla på skolan eller i alla sammanhang. Likafullt var 
den här typen av normativ formulering en del av skolans sociala praktiker. 
Dels användes den i gränsöverskridanden mellan personer från skolans olika 
sociala konfigurationer, det vill säga mellan olika aktörer på skolan. Dels 
utgjorde den en egen lokal variant på skolan, då den fick sin specifika 
användning och betydelse där.  

För det första förekom den här typen av normativa formuleringar mellan 
studenter. När jag vid ett tillfälle i början av min undersökningsperiod satt i 
skolans matsal fick jag till exempel höra ett samtal mellan två studenter som 



 

 116 

hade någon slags rast eller håltimme samtidigt, en som gick i årskurs 1 och 
en som gick i årskurs 2. Studenten från årskurs 1, Anna, hade just då bland 
annat ett visst teknikämne. Jag minns det som att studenternas kommunika-
tiva projekt växte fram efter ett initiativ av Anna. Anna uttryckte en frustra-
tion över att klassen inte fick ”svar” av läraren i teknikämnet, utan skulle 
”bara göra”. Studenten från årskurs 2 svarade då att hon hade känt likadant, 
men att hon nu insett att man inte kan förstå vissa saker i början, utan att det 
bara handlar om att göra dem. Ett år efter det här samtalet pratade jag med 
Maria, en av studenterna i samma klass som Anna (vilka nu gick i årskurs 2). 
Vid den här tidpunkten hade den nya ettan gått ett halvår på skolan och haft 
samma undervisning som den tidigare ettan. När vi pratade om skolan sade 
Maria bland annat att (den nya) ettan krävde svar, men att man inte kan för-
stå vissa saker i början, utan bara måste göra dem.64  

För det andra förekom den här typen av formulering i samtal mellan lärare 
och studenter. Senare samma läsår som samtalet mellan ettan och tvåan i 
matsalen förde en annan lärare som årskurs 1 hade i samma teknikämne ett 
liknande resonemang om behovet av att studenten (bara) ”gör” för att förstå 
övningarna i undervisningen. I anslutning till en lektion förklarade också den 
här läraren att en del studenter kanske aldrig förstår. Jag uppfattade det som 
att läraren menade att även om studenterna gjorde övningarna så var inte 
förståelsen av vad de egentligen innebar möjlig för alla.  

I Tjechovblocket, som årskurs 1 hade parallellt med det här teknikämnet, 
argumenterade huvudläraren i början av blocket för att man som skåde-
spelare inte ska ”haka upp sig på det som är medvetet”, inte ”pressa fram 
med vilja” och inte ”planera” för mycket, utan att det handlar om ”erfar-
enhet”, ”förtrogenhetskunskap” och ”tyst kunskap” (Tjechov, lektion 1, 
anteckningar) (se 7.6). I slutet av blocket när en student uttryckte ett behov 
av att ”diskutera pjäsen” argumenterade läraren för att de inte skulle disku-
tera vad de vill berätta med pjäsen (inte ”lägga nån energi på att vi ska 
berätta nånting speciellt”) bland annat med att säga att han upplever Tjechov 
som att ”man spelar det och sen så kommer berättelsen fram ändå” (Tjechov, 
lektion 29, inspelning) (se 7.8.2, exempel (49), rad 163–166).  

För det tredje förekom den här typen av formuleringar mellan lärare. När 
jag och huvudläraren i Tjechovblocket, som jag hädanefter kallar Lars, 
diskuterade hans undervisning (se tabell 5 i 4.2.3) kom han till exempel in på 
att en viss student försökte ”förstå nånting som man egentligen inte kan 
förstå” (intervju med huvudlärare i Tjechovblocket, inspelning). Lars men-
ade att man bara ”kan förstå så småningom om man känner att det är nånting 
som börjar funka” (ibid.) och illustrerade detta genom att beskriva hur en 
annan student förstod genom att den bara hade börjat göra det. Lars avslut-
                                                      
64 När Maria hade börjat i fjärde årskursen berättade hon dock för mig när vi var ute på lunch 
att hon så här i slutet av utbildningen hade frågat rektorn när de egentligen skulle sluta ”bara 
göra”.  
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ade sitt resonemang med att hänvisa till vad en lärare i det aktuella teknik-
ämnet (Lotta) brukade säga (vilket han kan ha hört direkt från läraren eller 
via andra lärare eller studenter).  

(7) Intervju med huvudläraren i Tjechovblocket, inspelning 
1 Lars:  det är så där som Lotta är inne på när hon  
2    säger ”ni får inte ställa några frågor för jag  
3    kan ändå inte ge några svar” .hh eh . för att- .  
4    det är det där att när man ivrigt försöker förstå  
5    något så går det mesta åt pipan . det gör det ju  
6     och särskilt i relation till Tjechov och så  
7    vidare för det går inte riktigt att begripa man .  
8    kan möjligtvis förstå nånting kroppsligt sen så  
9    småningom 

Lars hänvisar till den andra lärarens (Lottas) resonemang om att studenterna 
inte får ställa några frågor (rad 1–2) efter ett resonemang om att man måste 
bara göra för att förstå. Alternativet till att studenterna ska ställa frågor blir 
indirekt att bara göra. Han avslutar också med att säga att man ”kan möj-
ligtvis förstå nånting kroppsligt sen så småningom” (rad 8–9).  

För det fjärde förekom den här typen av formuleringar mellan å ena sidan 
personal som hade ett slags ledningsansvar och å andra sidan studenter och 
lärare. När jag följde Tjechovblocket kom till exempel en av de som arbet-
ade med den pedagogiska utvecklingen på skolan, Leo, till klassen för att 
diskutera undervisningen på skolan (när lektionen var över och lärarna hade 
gått). Det första några studenter tog upp var det aktuella teknikämnet. Bland 
annat sade en student att det var ”flummigt” och att man inte visste ”om man 
går vidare” (och en annan student sade lite senare att man ”får inte konkreta 
svar”) (Tjechov, lektion 8, anteckningar). Leo svarade bland annat att man 
behöver ”göra femtusen gånger tills man upptäcker det” (ibid.). 65  

Huvudläraren i Tjechovblocket var dessutom även rektor. Förutom att han 
använde de normativa formuleringarna i de sammanhang jag tar upp ovan, så 
använde han dem när han hälsade välkommen inför det nya läsåret på en så 
kallad introduktionsvecka på hösten efter Tjechovblocket, där både studenter 
och personal närvarade (se tabell 3 i 4.2.1). Efter att ha pratat om bland annat 
hur skolan blir till genom dem som går där och att skådespeleri handlar om 

                                                      
65 Jag uppfattade också att en föreställning som en student i mimklassen gjorde fungerade som 
en illustration av normen att studenterna ska ”bara göra”. Föreställningen innebar att stud-
enten stod och gjorde ett och samma rörelsemönster om och om igen, medan två andra per-
soner (varav den ena var pedagogiskt ansvarig på skolan) satt ner på varsin stol lite längre 
bort och diskuterade det studenten gjorde (och teorier om teater). Det blev en gestaltning av 
en arbetsfördelning mellan studenten och de andra, där studenten stod för görandet och de 
andra för det intellektuella resonerandet. Efter ett tag försökte studenten ge sig in i diskus-
sionen, men hade svårt bl.a. för att han var tvungen att ägna sig åt sina rörelser.  
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att hitta sådant hos sig själv som man inte upptäckt kommer han in på frågan 
om att ”förstå”: 66 

(8) Introduktionsvecka, rektorn hälsar välkommen, anteckningar 
1 Rektorn: Det finns ingen tidtabell. // 2 år senare förstår man. // Hela den här  
2     idén om utvärdering etc. inom högskolan. [Vi] måste hitta andra  
3     uttryck. // Om nån kör fast i Strindberg – vi kan inte ha ”sen får du  
4     tenta om det”. // [Vi] måste motivera vårt sätt att undervisa.  
5     [Han presenterar ett citat från Donald Schön och läser sedan upp det:  
6     ”Den paradox som ligger i lärandet av en helt ny kompetens är denna.  
7     Att en student inte från början kan förstå vad han behöver lära sig, det  
8     kan han förstå endast genom att lära sig själv, och lära sig själv kan  
9     han endast genom att börja göra det han ännu inte förstår”.] // Ni  
10     kommer att … – inte bara ettagluttare … stöta på någon som säger  
11     ’gör det’ – ’varför’ – ’gör det’ // Nu menar jag inte att man [inte] ska  
12     vara ifrågasättande. // Men det ligger nåt i det att man inte kan förstå  
13     innan.   

Rektorns delprojekt att citera Donald Schöön (rad 5–9), vilket handlar om att 
en student inte från början kan förstå vad den behöver lära sig utan måste 
börja göra det den ännu inte förstår, stärker först rektorns resonemang om 
skolans (annorlunda) undervisning (i förhållande ”högskolan”, dvs. andra 
högskolor): att det inte finns någon ”tidtabell” på skolan utan att ”2 år senare 
förstår man” (rad 1). Efter det fungerar citatet retroaktivt som ett argument 
för ett nytt delprojekt (rad 9–11), där rektorn inte längre talar om vad ”vi” på 
skolan ska göra (som på rad 2–4), utan riktar sig till studenterna med ett ”ni” 
(rad 9). Han berättar att studenterna (och ”inte bara ettagluttare”), kommer 
att stöta på personer (dvs. lärare på skolan) under utbildningen som säger 
”gör det” och att man (som student) kommer att fråga ”varför” och att 
lärarna då kommer att svara ”gör det”. Han påpekar att han inte menar att de 
inte ska vara ”ifrågasättande” (rad 12), men knyter tillbaka till citatet av 
Donald Schöön genom att säga att ”det ligger nåt i det att man inte kan förstå 
innan” (rad 12–13), som en avslutande poäng. 

Något som också bidrog till att den här typen av normativ formulering 
etablerades som en del av skolans sociala praktiker var att den förekom i 
gränsobjekt som alla hade tillgång till. Samma citat från Donald Schöön som 
rektorn använde i sitt tal används till exempel också som en avslutande 
poäng i skolans kvalitetsutvecklingsprogram (som skrevs före rektorns tal) i 
ett avsnitt med rubriken ”Hur lär man sig spela teater?”.67 Kvalitets-

                                                      
66 Jag antecknade att han presenterade citatet men skrev inte ut citatet då jag kände igen det 
från kvalitetsutvecklingsprogrammet. 
67 Citatet från Donald Schöön introduceras i kvalitetsutvecklingsprogrammet med en pre-
sentation av honom som någon som ”givit värdefulla bidrag till diskussionen om ’tyst 
kunskap’”. 
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utvecklingsprogrammet (se 4.2.2) var en plan för skolans obligatoriska kvali-
tetsarbete (vilket granskades av Högskoleverket) för de kommande tre åren. 
Det togs fram av skolans utbildningsnämnd och antogs av skolans styrelse 
(där både studenter och personal är representerade) och var tillgängligt för 
både personal och studenter – särskilt ett år efter rektorns tal, då det fanns en 
länk till programmet på skolans nya webbplats (det jag kallar webbplats 2 i 
4.2.2). På den här webbplatsen kändes citatet dessutom igen i en intervju 
med rektorn. Liksom i kvalitetsutvecklingsprogrammet utgör resonemanget i 
intervjun en avslutande poäng i slutet av ett avsnitt som handlar om att lära 
sig skådespeleri (avsnittets rubrik, i form av en intervjufråga, är ”Kan man 
lära sig att bli skådespelare?”):  

(9) Webbplats 2, intervju med rektor, text 
Om man ska erövra en ny kunskap så måste man ibland börja göra saker som 
man från början inte förstår meningen med. Man förstår kanske inte nyttan 
förrän långt, långt senare. 

Medan Schöön, i citatet i kvalitetsutvecklingsprogram och rektorns väl-
komsttal, talar om ”lärandet av en helt ny kompetens” talar rektorn i inter-
vjutexten om att ”erövra en ny kunskap” och medan Schöön talar om att ”en 
student inte från början kan förstå vad han behöver lära sig, det kan han för-
stå endast genom att lära sig själv, och lära sig själv kan han endast genom 
att börja göra det han ännu inte förstår” talar rektorn i intervjutexten om att 
man måste ”ibland börja göra saker som man från början inte förstår men-
ingen med”. Stycket i intervjutexten blir med andra ord som en komprimerad 
version av citatet av Schöön, med tillägget att ”[m]an förstår kanske inte 
nyttan förrän långt, långt senare”.68  

De normativa formuleringarna etableras även genom att de används som 
en del av olika sociala praktiker. När de används i undervisningen är de till 
exempel inte bara del av enstaka kommunikativa projekt, utan även del av 
den gränspraktik som utbildningsblocken utgör. Genom blockens kedjor av 
kontakter kan normativa formuleringar i början av ett undervisningsblock 
också få betydelse för kommunikationen i resten av det (se exempel på detta 
i 7.6). Rektorns tal var på motsvarande sätt en del av den gränspraktik som 
introduktionsveckans kedja av kontakter utgjorde och kvalitetsutvecklings-
programmet var bland annat en del av den gränspraktik som kvalitetsutveck-
lingsarbetets kedja av kontakter utgjorde.  

Formuleringarna kan också etableras genom kontakter mellan de olika 
sociala praktikerna. Lärarna från det aktuella teknikämnet var till exempel 
                                                      
68 Det här tillägget kände jag för övrigt igen från berättelser om studenter som ”förstått” 
skolan först i fyran eller när de gått ut. Rektorn tog t.ex. upp detta i Tjechovblocket och på en 
premiärfest på en slutproduktion på skolan sade en student som hade gått ut ett par år tidigare 
att det var först när han hade slutat skolan och började jobba som han förstod vissa saker som 
de hade gjort på skolan.  
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med på en del av Tjechovlektionerna och teknikämnet och Tjechovblocket 
utgjorde överlappande praktiker (se 5.2.1). Sociala praktiker där formuler-
ingarna var en del länkades också samman för personal och studenter genom 
hur gränsöverskridanden följde på varandra under deras levnadsbanor på 
skolan.  

Studenten jag ovan kallar Anna fick i ettan kanske första gången höra den 
här typen av formulering av sin lärare i det aktuella teknikämnet. När Anna 
tog upp detta med en student i tvåan i matsalen sa tvåan något liknande. Kort 
senare fick kanske Anna höra den här typen av formulering av både en till 
lärare i teknikämnet och av en lärare i Tjechovblocket (som också var skol-
ans rektor), liksom av administratören efter en lektion i Tjechovblocket när 
klassen tog upp problem med teknikämnet. När höstterminen började fick 
Anna också höra det under rektorns tal – och ett år senare kanske hon läste 
det i intervjun med rektorn på webbplatsen.  

5.5.2 Formuleringarna i en förhandling om svar 
Normativa formuleringar som handlar om att studenterna ska (bara) ”göra” 
användes i olika förhandlingar på skolan. I de exempel på samtal jag tar upp 
ovan används de som argument i en förhandling om att formulera sig om 
undervisningen, om att ge ”svar” beträffande undervisningen. Den här för-
handlingen återkom i olika situationer på skolan och samma deltagare kunde 
ta olika ståndpunkter beträffande dem. I 5.2.1 visar jag till exempel hur för-
handlingen aktualiserades på ett pedagogiskt seminarium under introduk-
tionsveckan ett år. Här var frågan om att ge svar kopplat till kraven på skolan 
som högskola. Medan personer med ledningsansvar tenderade att framhålla 
behovet av att ge svar – och även koppla behovet till det institutionella upp-
draget – tenderade (en del) lärare att framhålla problem med att ge svar.  

I mina exempel på samtal i avsnittet ovan använder såväl lärare och 
personer med ledningsansvar som studenter formuleringar om att studenter 
ska ”bara göra” som argument mot studenters behov av svar. Till exempel 
använde tvåan argumentet när ettan i matsalen uttryckte en frustration över 
att klassen inte fick ”svar” av läraren utan att de bara skulle ”göra”, och i 
Tjechovblocket argumenterade huvudläraren, Lars, bland annat för att man 
bara spelar Tjechov och så kommer berättelsen fram när en student ville 
diskutera deras uppsättning av pjäsen. 

För studenterna handlar frågan om svar i undervisningen för det första om 
vilken vägledning som krävs vid övertagandet av sociala praktiker. Det 
aktuella teknikämnet innebar till exempel att studenterna skulle ta över en 
viss procedur som lärarna (vidare)utvecklat. Proceduren medförde vissa för-
väntningar på känslor, upplevelser, sätt att se på sin kropp och röst med 
mera, vilka i sin tur var del av mer omfattande teorier om bland annat kropp-
en och rösten. I Tjechovblocket skulle studenterna både ta över sociala prak-
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tiker i pjäsen och de sociala praktiker som sättet att spela och repetera inne-
bar (vilka lärarna (vidare)utvecklat under de år de haft Tjechovblocket).  

För det andra handlar frågan om svar i undervisningen om vad som krävs 
för studenternas möjligheter att förhandla om dessa sociala praktiker, såsom 
huruvida de ska göra övningarna eller på vilket sätt, hur de ska spela en viss 
roll eller scen eller hur de ska repetera den. När det gäller teknikämnet 
uttryckte studenter inte bara behov av att förstå övningarna mer, utan var 
också kritiska mot dem. I 5.5.1 tar jag upp hur studenterna både tog upp 
problem med att man inte fick ”konkreta svar” av läraren i teknikämnet och 
att det är ”flummigt”, när en av de som arbetade med den pedagogiska ut-
vecklingen på skolan (som jag ovan kallar Leo) kom till klassen under 
Tjechovblocket för att diskutera undervisningen. När jag ett par år efter detta 
pratade om teknikämnet med några som gick i fyran (vilka gick i samma 
klass som tvåan i matsalen) menade de just att de hade svårt för ”flummet” 
och tyckte det var bättre att försöka se det som ett slags ”gymnastik”. En del 
jag pratade med hade även svårt för vissa av övningarna i sig.  

När det gäller Tjechovblocket så sade den student som i slutet av blocket 
ville diskutera pjäsen inte bara att det i klassen fanns vissa missuppfattningar 
beträffande pjäsen, utan riktade också kritik mot scenframställningsarbetet. 
Han ville diskutera en ”riktlinje liksom nånting gemensamt”, då han tyckte 
det kändes ”splittrat”: ”jag kan känna lite att det känns ibland som att . a men 
’nu repar vi den här scenen’ å den är liksom . att det blir liksom lite att det 
står lite för sig dom olika grejerna” (Tjechov, lektion 29, inspelning) (se 
7.8.1, exempel (48), rad 84–87) 

5.5.3 Hinder för vägledning och förhandling  
Normativa formuleringar som handlar om att studenterna måste (bara) 
”göra” kan hindra vägledningen av studenterna och hindra studenternas för-
handling om undervisning på olika sätt. För det första kan de hindra stud-
enterna från att förhandla om huruvida de, förutom att ”bara göra”, även 
behöver vägledning om undervisningen genom förklaringar eller ”svar” för 
att förstå undervisningen – eller rättare sagt: de kan hindra studenterna att 
förhandla om vilka förklaringar eller ”svar” de behöver. Den här typen av 
normativ formulering användes nämligen ibland på ett sätt som gav en bild 
av att det handlar om att antingen ”bara göra” eller formulera ”svar” i under-
visningen. När huvudläraren i Tjechovblocket, Lars, framhöll behovet av att 
(bara) ”göra” i min intervju med honom (se s. 117), så hänvisade han till 
exempel till att en tekniklärare (Lotta) brukade säga till studenterna att ”ni 
kan inte ställa några frågor för jag kan inte ge några svar” (Intervju med 
huvudläraren i Tjechovblocket, inspelning). Men undervisningen innebär 
inte att studenterna bara gör olika saker och att lärarna aldrig formulerar eller 
ger svar. I det aktuella teknikämnet formulerade sig lärarna i en relativt stor 



 

 122 

utsträckning. Bland annat förmedlade lärarna de förväntningar på känslor, 
upplevelser, sätt att se på sin kropp och röst med mera som den procedur de 
lärde ut innebar. Detta gjorde de bland annat genom att formulera en form av 
mentala bilder av vad som händer eller förväntas hända i studenternas 
kroppar under procedurens gång (t.ex. att man öppnar upp olika ”rum”) och 
genom att formulera sig om de mer omfattande teorier om kroppen och 
rösten etc. som dessa var en del av.  

I 5.5.1 beskriver jag hur huvudläraren i Tjechovblocket argumenterade för 
att de inte skulle diskutera deras uppsättning av pjäsen. Han sade bland annat 
att han inte tyckte att de skulle ”lägga nån energi på att vi ska berätta nånting 
speciellt”, då han upplever Tjechov som att ”man spelar det å sen så kommer 
berättelsen fram ändå” (Tjechov, lektion 29, inspelning). Den här typen av 
formulering kan ge en bild av att det handlar om att antingen berätta något 
speciellt genom att diskutera pjäsen (dvs. formulera svar om den) eller att 
berätta pjäsens berättelse genom att bara spela fram den (dvs. bara göra). 
Formuleringen kan med andra ord ge en bild av att pjäsen bär med sig en 
betydelse som bara går att hämta fram, som om gestaltningen av en pjäs inte 
ofrånkomligen innebär tolkningar genom de övriga kommunikativa bidrag 
man väljer (prosodi, röststyrka, gester etc.) och de kontexter som kan 
relevantgöras av dessa och andra val (kommunikativ verksamhetstyp, social 
konfiguration, tid, rum, personernas ålder, kön etc.). Formuleringen kan 
också ge en bild av ett repetitionsarbete där man inte formulerar sig kring 
ens uppsättning av pjäsen, utan bara spelar sig fram till den. När de 
repeterade pjäsen kom de emellertid inte fram till ett sätt att gestalta pjäsen 
genom att enbart spela. Huvudläraren gav visserligen oftast regi utifrån 
studenternas spel. Men studenterna formade i sin tur sitt spel utifrån de val 
som läraren formulerade sig kring på olika sätt (se 7.7). Senare i diskus-
sionen konstaterade han också själv att ”jag blir ju väldigt noga ibland med 
scenerier å sånt” (Tjechov, lektion 29, inspelning) (se 7.8.2, exempel (49), 
rad 231–232). 

För det andra kan den här typen av normativa formuleringar hindra stud-
enternas förhandling om vägledningen beträffande undervisningen, eller om 
undervisningen i sig, genom att göra förhandlingen inaktuell. Ibland använd-
es formuleringarna som om det handlade om att studenterna själva skulle 
komma fram till vad de skulle ”bara göra” i undervisningen, det vill säga 
som om undervisningen överhuvudtaget inte handlade om att studenterna 
skulle ta över lärarens sociala praktiker. I min intervju med huvudläraren i 
Tjechovblocket, Lars, talade han till exempel om hur man ”kan förstå så 
småningom om man känner att det är nånting som börjar funka” (intervju 
med huvudläraren i Tjechovblocket, inspelning). Han illustrerade detta 
genom att beskriva hur en student förstod vad han skulle göra i en scen 
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genom att själv bara börja göra det.69 I det här sammanhanget handlar frågan 
om att ”bara göra” inte om relationen mellan läraren och studenten, utan om 
studentens eget förhållande till sitt arbete. 

I undervisningen på skolan kunde man emellertid i regel inte dra någon 
enkel gräns mellan vad studenten gjorde enligt läraren och vad studenten 
gjorde så att säga efter eget huvud. Den mesta undervisningen under min 
undersökningsperiod var nämligen lärarstyrd, där studenten agerade som en 
del av en social praktik som lärarna i regel hade satt ramarna för och där 
läraren också ofta organiserade kommunikationen. Även de block där stud-
enterna skulle improvisera, såsom Clown och Improvisation, var tydliga 
sociala praktiker med förväntningar på hur man skulle agera. När stud-
enterna i Clown skulle bara ”kasta sig ut å göra fel” och i Improvisation 
skulle ”act before you think”, så skulle de således göra detta som en del av 
dessa sociala praktiker. Huvudläraren i Tjechovblocket, Lars, kom för övrigt 
också på senare i vårt samtal att det var den andra läraren som hade kommit 
fram till vad studenten skulle göra och inte studenten själv.  

Frågan om huruvida det handlar om att göra något enligt läraren eller 
enligt studenten själv kan också fördunklas genom att det inte är tydligt vad 
som åsyftas med att man ska ”bara göra”. I samtalet om studenten som kom 
på själv vad den skulle göra hänvisade huvudläraren i Tjechovblocket till 
teknikläraren (Lotta) som brukade säga att studenterna inte ska ställa några 
frågor, för att hon inte har några svar. Hennes undervisning handlade emel-
lertid i hög grad om att göra saker enligt läraren, om att anamma lärarens 
sociala praktiker.  

Ett annat exempel på när frågan om vad som åsyftas med att ”bara göra” 
är intervjun med rektorn på skolans nya webbplats, där rektorn i texten an-
vänder sig av resonemanget från Donald Schööns citat om att man behöver 
bara börja göra som rektorn använde vid sitt välkomsttal under introduk-
tionsveckan (se s. 118):  

(10) Webbplats 2, intervju med rektor, text 
1 Det är en balansgång mellan att å ena sidan skapa utrymme för studenten att  
2 finna skapandet i sig själv, djupet i sig själv som konstnär - det kräver utrymme  
3 och frihet. Och å den andra sidan, där vi påstår att vi har någonting att lära ut  
4 som har med kunskapen som kommer via erfarenhet att göra. Jag ser det som  
5 min uppgift att hålla liv i den balansen. Utbildningen skulle tappa i kvalitet om  
6 vi sade ”gör precis som ni vill”, på samma sätt som den tappar i kvalitet om den  
7 enbart innehåller ”så här ska ni göra”. 

                                                      
69 När läraren utvecklade varför man inte kan ge svar exemplifierade han också detta genom 
att säga att om någon säger ”hur ska jag bli av med det här jag är så ledsen för att min tjej har 
gjort slut” så kan man bara svara med att ”ja jag vet inte du måste nog leva igenom de så 
kanske du förstår i efterhand vad det var som-” (intervju med huvudlärare i Tjechovblocket, 
inspelning). 
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8 Om man ska erövra en ny kunskap så måste man ibland börja göra saker som 
9 man från början inte förstår meningen med. Man förstår kanske inte nyttan  
10 förrän långt, långt senare. 

I det här intervjuavsnittet talar rektorn i texten explicit om skillnaden mellan 
att göra något själv och göra något enligt läraren. Han talar om å ena sidan 
studentens eget skapande och å andra sidan ”att vi har någonting att lära ut 
som har med kunskapen som kommer via erfarenhet att göra” (rad 3–4). Han 
ställer till och med uppmaningarna ”gör precis som ni vill” och ”så här ska 
ni göra” mot varandra (rad 6–7). Han påpekar dessutom att det handlar om 
att upprätthålla en ”balansgång” mellan dessa (rad 1). När rektorn i texten 
sedan talar om att man måste börja göra saker som man från början inte 
förstår fungerar det som en summerande avslutning eller avslutande poäng i 
avsnittet. Men poängen gör inte resonemanget om balansgången tydligare. 
Rektorn i texten talar om att ”erövra en ny kunskap” (rad 8) och att man 
kanske inte förstår ”nyttan” (rad 9) med det förrän långt efteråt, det vill säga 
han verkar endast tala om att göra något enligt någon annan.  

För det tredje kan de normativa formuleringarna hindra studenterna gen-
om att få dem att sluta förhandla om undervisningen. Att ta över en social 
praktik innebär i regel ett visst motstånd, men en del undervisning kan stöta 
på mer motstånd än annan. Förutom att olika ämnen och lärare kan ha olika 
status på skolan, så kan olika undervisning vara olika lätt eller svår att ta till 
sig. Det kan till exempel bero på om det är en typ av sociala praktiker som 
studenterna känner igen från tidigare eller inte och på hur väl de stämmer 
överens med deras värderingar och önskan om att bli bemötta eller inte. Det 
teknikämne som jag tar upp ovan hade rörelser och formuleringar som både 
låg ganska långt bort från vad studenterna var vana vid och som en del 
studenter tyckte kändes problematiska på olika sätt (vissa rörelser var ganska 
utmanande och utlämnande).  

I Tjechovblocket så kunde studenterna prata om problem med att läraren 
”spelade före”. Huvudläraren i Tjechovblocket berättade också för mig att 
några studenter ett par år efter blocket hade sagt att de bara fick ”spela efter” 
i Tjechovblocket. Under blocket försvarade huvudläraren också att han spel-
ade före: ”jag har ju den dåliga vanan … det finns ju ett idiotiskt … att inte 
’spela före’. Det gör jag. Bättre att visa. Inte så att jag tycker att ni ska göra 
som jag … Mitt sätt att kommunicera …” (Tjechov, lektion 12, 
anteckningar).70  

När man bemöter studenters ifrågasättande av undervisningen genom att 
påpeka att studenterna inte kan ”förstå” på annat sätt än att bara ”göra”, så 
                                                      
70 Den andra läraren i blocket brukade för övrigt säga ”alltså inte som jag” eller liknande efter 
att ha visat något. Under en Tjechovlektion när en skådespelare kom in och tittade på hennes 
repetitionsarbete sade han efter en stund med en skämtsamt anklagande ton till henne: ”Spelar 
du före?”. 
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påpekar man inte bara att studenterna inte gjort och därmed inte förstått vissa 
saker. Om lärarna har gjort det studenterna ska göra (övningarna, spelat 
Tjechov etc.) aktualiseras också det faktum att studenterna står utanför lär-
arnas sociala praktiker. Samtidigt aktualiserar man hur studenterna kan bli en 
del av dessa – genom att göra det lärarna gjort. Att studenterna ska ”bara 
göra” kan på det här sättet bli ett argument för att studenterna varken kan 
eller bör förhandla om vad man gör i undervisningen eller vilken vägledning 
de behöver om den.  

I sitt tal under introduktionsveckan, som jag tar upp i 5.5.1 (s. 118), visar 
till exempel rektorn att studenternas och lärarnas handlingar och perspektiv 
är okoordinerade, då studenterna på lärarnas uppmaning ”gör det” i stället 
frågar ”varför” och lärarna på studenternas fråga ”varför” i stället svarar ”gör 
det” (introduktionsveckan, rektor hälsar välkommen, anteckningar). Rektorn 
avslutar med att påpeka att han inte menar att ”man inte ska vara ifråga-
sättande”, men att det ”ligger någonting i att man inte kan förstå innan” 
(ibid.). På det här sättet visar han dels att skälet till att lärarna och student-
erna är okoordinerade är att studenterna inte kan förstå innan, dels att stud-
enterna inte har den förståelse som krävs för att ifrågasätta. Samtidigt er-
bjuder han med sin beskrivning studenterna en möjlighet att koordinera både 
sina handlingar och perspektiv med lärarna, genom att inte bara sluta be om 
svar (och sluta ifrågasätta), utan också inse att man inte kan förstå på annat 
sätt än att bara göra.  

Ett annat exempel är samtalet i matsalen som jag tar upp i 5.5.1 (s. 116–
117), där tvåan berättar för studenten i ettan hur hon har känt likadant som 
ettan (som vill ha svar), men att hon nu insett att man inte kan förstå vissa 
saker i början, utan att det bara handlar om att göra dem. Tvåan drar sina 
slutsatsar utifrån sina egna erfarenheter av att ha gått den årskurs som ettan 
nu går. Genom att hänvisa till sig själv som etta visar hon att det ettan talar 
om inte är en unik erfarenhet utan en del av att gå utbildningen, av ens 
levnadsbana som student: först vill man i början ha svar och sen kommer 
man på att man bara måste ”göra”.71  

                                                      
71 Berättelsen om hur man trott att man ska kunna ”förstå” men insett att man bara måste 
”göra” kan också beskrivas som ett slags storyline (se fotnot 29 i 3.2.1). Man kan t.ex. 
jämföra studentens berättelse i matsalen med intervjuavsnittet med en student på webbplatsen 
som jag citerar i 1.1 (exempel (1), s. 24), där studenten i texten berättar hur han trodde att han 
förstod hur det var att gå på skolan innan han kom in, men att ”det är inte förrän man gör det 
som man förstår”. Man kan också jämföra dessa berättelser med tidigare studenters berättelser 
om hur de förstått skolans undervisning först efter att de har gått ut (se fotnot 68). Medan 
tvåans berättelse i matsalen legitimerar valet att ta över lärarens sociala praktik, legitimerar 
berättelsen i intervjun på webbplatsen valet att söka in. Berättelsen om hur man förstår efter 
att man gått ut legitimerar på motsvarande sätt valet att gå utbildningen.  
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5.6 Formuleringar om att vara självständig 
En annan typ av normativ formulering som jag hörde och läste under min 
undersökningsperiod handlade om att studenter (och skådespelare) ska vara 
”självständiga”. Dessa formuleringar användes bland annat när man talade 
om studentens (och skådespelarens) inflytande, till exempel att man ska vara 
självständig i förhållande till instruktioner under repetitionsarbetet.  

Den här typen av normativ formulering kan stödja studenternas förhand-
ling om undervisningen, genom att visa att det finns en förväntan om att de 
ska ha egna åsikter om den. Beroende på hur den används kan den emellertid 
samtidigt riskera att hindra en förhandling om undervisningen.  

I det här avsnittet börjar jag att redogöra för hur den här typen av formu-
leringar etablerades som en del av skolans sociala praktiker. Därefter redo-
gör jag för hur formuleringarna användes vid förhandlingen om studenternas 
ansvar och inflytande. Slutligen visar jag hur de kan hindra denna förhand-
ling.  

5.6.1 Etablering av formuleringarna genom skolans 
utbildningsplan 
Att studenterna ska vara självständiga kan beskrivas som en officiellt eta-
blerad normativ formulering på skolan, då man använde den här typen av 
formulering i flera av skolans olika officiella texter. En sådan text var skol-
ans utbildningsplan (se 4.2.2). 

Utbildningsplanen är en typ av text där skolan tydligt formulerar sig om 
officiella normer beträffande undervisningen, det vill säga vad man officiellt 
anser att undervisningen bör innebära. Utbildningsplanen är dessutom inte 
bara ett dokument som skolan är skyldig att skriva, utan det är också ett 
gränsobjekt för lärare och studenter på skolan. Enligt kvalitetsutvecklings-
programmet (se 4.2.2) var det till exempel meningen att man skulle pre-
sentera utbildningsplanen för de nyantagna studenterna innan de började. På 
skolans webbplats som publicerades i mitten av min undersökningsperiod (se 
4.2.2) fanns en kortfattad beskrivning av och länk till utbildningsplanen. Vid 
utformningen av utbildningsplanen under mitten av min undersöknings-
period tillfrågades både studenter och lärare om vad de tyckte om planen. 

Utbildningsplanen har fem avsnitt med följande rubriker: 

1. Allmänna mål för svensk högskoleutbildning 
2. Teaterhögskolans grundprinciper 
3. Beslut om kursplaner 
4. Utbildningsplan för Mimprogrammet 
5. Utbildningsplan för Skådespelarprogrammet 
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Begreppet självständig förekommer i alla avsnitt utom första avsnittet, där 
principer beträffande beslut om kursplanen tas upp (jag diskuterar inte ut-
bildningsplanen för mimprogrammet, i fjärde avsnittet).  

Av första avsnittet framgår att idén om att studenterna ska vara själv-
ständiga inte är skolans egen. Här citeras till att börja med högskolelagen (1 
kapitlet §9), där det bland annat står att ”den grundläggande högskoleutbild-
ningen skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska be-
dömningar” och ”förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa pro-
blem” (min kursiv). Därefter citeras högskoleförordningen (bilaga 2 punkt 
20), där det bland annat står följande (min kursiv):  

(11) Utbildningsplanen 
För att erhålla konstnärlig högskoleexamen i scen och medier skall studenter 
inom det sceniska gestaltningsområdet ha tillägnat sig kunskaper och 
färdigheter att självständigt lösa sceniska uppgifter som artister ställs inför 
med verksamhet inom film, opera, mim, musikal, TV eller teater. 

Det varierar hur begreppet självständig används i skolans egna beskrivningar 
och mål. I andra avsnittet står det bland annat att läroprocessen vid Teater-
högskolan utgår från att ”det är självständiga och olika individer som är 
förutsättningen för ett starkt kollektiv”, att ”teatern är en kollektiv konst-
form” och ”att studenterna ska inspireras till att bli en självständig och 
solidarisk ensemblemedlem”. I femte avsnittet står det bland annat att syftet 
med skådespelarutbildningen ”är att utbilda självständiga och konstnärligt 
medvetna skådespelare för professionell verksamhet inom teater, film, TV, 
radio och med mera” och att skådespelarstudenten efter avslutad utbildning 
bör ha ”tillägnat sig och formulerat ett självständigt förhållningssätt till 
skådespelaryrket och teaterkonsten samt en god förmåga till kreativ sam-
verkan”. Vid beskrivningen av ämnet ”Scenframställning/skådespeleri” 
skriver man bland annat att ”i undervisningen stimuleras studenten att bli 
öppen, aktiv och självständig i sitt arbete”.  

5.6.2 Etablering genom intervjun med rektorn på skolans 
webbplats 
En annan text som är särskilt central för formulerandet av skolans officiella 
normer är intervjun med rektorn på skolans webbplats (se 4.2.2). För det 
första är webbplatsen ett av skolans viktigaste medier för att nå både 
personer på och utanför skolan. Förutom att man kan skriva om skolans olika 
normer som en del av webbplatsen (i en text om skolans historik skrev man 
t.ex. bland annat om att man inte har någon speciell ”metod” på skolan), kan 
man göra redan skrivna texter mer tillgängliga (som kvalitetsutvecklings-
program, utbildningsplaner m.m.).  
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För det andra innebär det faktum att webbplatsen är tillgänglig för såväl 
personer på skolan som personer utanför att studenter och personal läser de 
normativa formuleringarna på den med vetskap om omvärlden som läsare, 
vilket kan förstärka skolan som gemenskap, som ett ”vi”.  

För det tredje utgör intervjuerna med studenter och personal ett viktigt 
komplement till mer abstrakta beskrivningar av skolan och dess målsätt-
ningar i dokument som till exempel utbildningsplanerna. De erbjuder näm-
ligen ett slags fiktiva möten med personer på skolan som berättar mer kon-
kret om skolan och som kan argumentera för olika normer genom att ge 
exempel – och själv utgöra exempel. Vid beskrivningen av utbildnings-
planen på webbplats 2 (se 4.2.2) fanns också både en länk till själva planen 
och till intervjuerna med studenterna och personalen. En av dem som har 
skrivit intervjuerna berättade för mig att när sökande ringde till skolan 
brukade de i receptionen hänvisa till intervjuerna, just för att de gav en mer 
konkret och fyllig bild av skolan.  

För det fjärde har intervjuer med rektorn en särställning, då rektorn är den 
som är ytterst ansvarig för skolan och den som mest representerar skolan utåt 
(det var för övrigt rektorn som hälsade välkommen på webbplatsen med text 
och bild). Olika resonemang och formuleringar i intervjun med rektorn 
känns också igen från olika styrdokument (som utbildningsplanen, kvalitets-
utvecklingsprogrammet och självvärderingen) och hans tal till skolans lärare 
och studenter.  

I intervjun med rektorn är det särskilt en passage, vilken utgörs av sam-
manlagt fyra avsnitt, där rektorn i texten formulerar sig om att vara ”själv-
ständig”. Avsnittens rubriker i passagen, intervjufrågorna, är de följande:72 

1. Hur ser arbetsmarknaden ut för skådesp[e]lare? 
2. Förbereds studenterna för denna verklighet? 
3. Hur arbetar ni praktiskt för att uppnå detta? 
4. Vad tycker andra i produktionsprocessen om att skådespelarna är med 

och påverkar? 

Avsnitten i denna passage är formulerade på ett sätt som ger ett intryck av att 
de utgör en återgivning av ett muntligt, utbyggt kommunikativt projekt. För-
utom att intervjufrågorna knyter an till de föregående intervjusvaren blir 
också det sista avsnittet som en summerande avslutning av det utbyggda pro-
jektet. Såsom passagen är uppbyggd får andra avsnittet en central position, 
där rektorn i texten talar om skolans målsättning. Han säger att studenterna 
bland annat ska se sig själva som självständiga. Det som sägs i första 
avsnittet, om arbetsmarknaden, blir som en bakgrund till skolans målsättning 
och det som sägs i tredje avsnittet blir en beskrivning av vad skolan gör för 
att uppnå detta mål. Fjärde avsnittet blir slutligen en diskussion om kon-
                                                      
72 Se 4.2.2 angående tillblivelsen av intervjuerna. 
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sekvenserna av skolans mål och åtgärder i arbetslivet. Nedan gör jag en 
närmare redogörelse för passagen. 

På intervjufrågan i första avsnittet, ”Hur ser arbetsmarknaden ut för 
skådesp[e]lare?”, svarar rektorn i texten med att kritisera hur produktions-
processen ser ut. Svaret inleds på följande sätt: 

(12) Webbplats 1, intervju med rektor, text 
Det är så korta repetitionstider. Framför allt på institutionsteatrarna är 
mycket bestämt om hur det ska bli när väl repetitionerna börjar: scenografin 
är redan gjord, kläderna är klara – regissörens makt har blivit för stor, 
skådespelarna har släppt ifrån sig för mycket - till stor del på grund av att 
anställningsförhållandena har förändrats så mycket. 

Kritiken mot produktionsprocessen handlar framförallt om kortsiktighet. 
Rektorn i texten tar inte bara upp de korta repetitionstiderna inledningsvis, 
utan i de efterföljande styckena talar han också om de korta anställningarna 
och om hur skådespelarna inte vill jobba långsiktigt. Han gör också en sum-
merande avslutning av sin kritik genom att konstatera att ”[s]å just nu kan 
jag uppleva att svensk teater jobbar väldigt kortsiktigt”. Problemet med kort-
siktigheten är i texten att skådespelarna får mindre inflytande över sådant 
som scenografi, kläder, repertoarval och liknande. De aktörer som framställs 
ha inflytandet är ”teaterchef, regissör och producent”. I sista stycket formu-
lerar rektorn i texten hur han vill lösa problemet, nämligen genom att ”stötta 
och uppmuntra den yngre generationen som är här nu, så att de, när de kom-
mer ut härifrån, är tillräckligt starka, kunniga och väl rustade för att faktiskt 
kunna förändra och fördjupa svensk teater”. 

Intervjufrågan i andra avsnittet framställs som en direkt uppföljning av 
rektorns svar på beskrivningen av arbetsmarknaden: ”Förbereds studenterna 
för denna verklighet?”. Svaret på intervjufrågan inleds på följande sätt (min 
kursiv): 

(13) Webbplats 1, intervju med rektor, text 
Ja, vi har som målsättning att studenterna ska bli så starka, fantasifulla och 
kunniga – och fyllda av självförtroende – att de ser sig själva som 
självständiga och skapande konstnärer, så att de inte går ut härifrån och 
tänker: ”Var kan jag passa in?”  

Intervjufrågan i tredje avsnittet framställs som en direkt uppföljning av 
rektorns beskrivning av skolans målsättning: ”Hur arbetar ni praktiskt för att 
uppnå detta?”. Rektorn i texten knyter också han till sitt tidigare svar om 
målsättningen med utbildningen och att studenterna bland annat ska ”se sig 
själva som självständiga och skapande konstnärer” (min kursiv), genom att 
ta upp hur skolan vill (eller tänker) uppmuntra studenterna att ta ansvar över 
både sin egen utbildningsgång och utbildningen i stort. Han berättar även hur 
de ska starta ”Mitt drömprojekt”, vilket innebär att studenterna (med hand-
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ledning) ska ”ta fram en egen föreställning under en tvåårsperiod” där de 
själva får ”formulera vad de vill göra”.  

Intervjufrågan i fjärde avsnittet, ”Vad tycker andra i produktions-
processen om att skådespelarna är med och påverkar?”, blir en fråga om kon-
sekvenserna av utbildningen av självständiga och skapande skådespelare. 
Frågan blir som en summerande avslutning av det utbyggda projektet: det 
knyter tillbaka till rektorns kritik mot skådespelarnas bristande inflytande i 
produktionsprocessen i första avsnittet, till rektorns beskrivning av målet att 
studenterna ska vara självständiga och skapande konstnärer i andra avsnittet 
och till rektorns förklaring av hur de praktiskt ser till att uppnå detta mål i 
tredje avsnittet. Rektorns svar på intervjufrågan i fjärde avsnittet inleds på 
följande sätt: 

(14) Webbplats 1, intervju med rektor, text 
Jag är övertygad om att exempelvis en bra regissör vill ha skådespelare som 
kommer fulladdade med idéer, upplevelser och energi kring pjäsen och 
arbetet. Det handlar om att skådespelaren ska vara lika förberedd som 
regissören vid repetitionsstart. Det handlar inte om att regissören ska tas 
ifrån någonting utan det är skådespelarna som måste flytta fram sina 
positioner. 

5.6.3 Etablering genom Tjechovblocket 
Under den tid som jag var på skolan hade skådespelarstudenterna Tjechov-
blocket den andra terminen i årskurs 1. Då det var det första scenframställ-
ningsblock där man arbetade med text hade blocket en särställning under 
studenternas utbildning (se kap. 7). Dessutom var det rektorn som var 
huvudlärare i blocket. En del av vad han sade i Tjechovblocket kändes också 
igen från såväl intervjun med rektorn på webbplatsen (och intervjuer i olika 
tidningar) och från olika officiella dokument.  

Vid en lektion tog huvudläraren, Lars, upp frågan om självständighet när 
han pratade med studenterna om hur en gästlärare har agerat. Vid några 
Tjechovlektioner hade gästläraren, som studenterna hade i ett visst teknik-
ämne, suttit med och tittat på deras arbete.73 Under en lektion skrev gäst-
läraren omdömen om studenterna på papperslappar, vilka hon lade i stud-
enternas fack. Studenterna blev illa berörda av detta och tog upp det med 
Lars. När Lars nu tog upp frågan på lektionen förklarade han att gästläraren 
hade frågat honom om lov och att han hade gett henne det, bland annat med 
argumentet att han såg det som ett ”test” (Lena var den andra läraren i 
Tjechovblocket):  

 

                                                      
73 Se även kap. 7, s. 188 (där jag använder namnet Laura på gästläraren). 
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(15) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Lars: sen var det också faktiskt ett litet test från  
2     min sida för å se hur . ni skulle reagera .hh  
3     jag har ju försökt ivrigt här . sen vi börjat  
4     . påpeka just .hh vikten av att ni själva  
5     sitter vid rodret för ert eget arbete  
6     alltså .hh att ni ska ha integritet å ett  
7     självständigt arbete och . om det så är mina .  
8     Lenas .  eller Gud faders självs instruktioner  
9     ”gå dit” . så måste ni resonera med er själva  
10     . ”varför ska ja gå  dit” .hh å kanske fatta  
11     ett annat beslut ”näe . ja vill  gå dit↑”  

Lars förklarar att han ser tekniklärarens omdöme som ett test hur de skulle 
reagera eftersom han förklarat att de ska vara självständiga i förhållande till 
andras instruktioner. Han menar att de själva ska tänka efter vad de tycker 
instruktionerna och om de inte håller med om dem kanske också ”fatta ett 
annat beslut” (rad 10–11).  

Lars säger att han ”försökt ivrigt” påpeka detta ”sen vi börjat” (alltså 
sedan blocket började) (rad 3). Jag antecknade också i slutet av andra veckan 
under blocket att Lars under en lektion sa till studenterna att de inte skulle 
försöka göra som han sade att de skulle göra: ”Ta in och låt det möta er 
begreppsvärld. // [Tänk] inte ’Lars sade att ...’ // Då blir ni inte självständiga 
skådespelare” (Tjechov, lektion 7, anteckning). När de hade arbetat med att 
endast läsa texten tillsammans under blocket, och skulle börja arbeta med 
scenerier, sade han också enligt mina anteckningar följande: 

(16) Tjechov, lektion 12, anteckning 
Så här mycket bör ni ha tänkt på en [pjäs] innan kollationeringen. // Så att 
inte regissören har ett försprång på ett halvår. // Så att man inte kommer dit 
som ett blankt papper. // Inte har något att sätta emot. // Ofta bra regissörer 
men ... Systemet ser ut så att ... // [Skådespelaren] fråntagits… 

5.6.4 Formuleringarna i en förhandling om ansvar och 
inflytande 
Normativa formuleringar som handlar om att studenterna ska vara ”själv-
ständiga” användes i olika förhandlingar på skolan. I de exempel jag tar upp 
ovan används den här typen av formuleringar bland annat i resonemang som 
rör ansvar och inflytande.  

I utbildningsplanen, i tredje avsnittet vid beskrivningen av ämnet ”Scen-
framställning/skådespeleri”, skriver man till exempel inte bara om att stud-
enten stimuleras ”att bli öppen, aktiv och självständig i sitt arbete” (min 
kursiv), utan också om att studenten i mötet med andra studenter och lärare 
uppmuntras ”till att själv ta ansvar för sin egen utveckling och till att såväl 
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ifrågasätta som hävda sina egna ståndpunkter” och att studenterna lär sig ”att 
ta ansvar och ha förståelse både för sin roll och för den berättelse i vilken 
roll den agerar” (min kursiv). 

I intervjun med rektorn på webbsidan talar han bland annat om att inte 
”gå in och fylla ut en ruta” och låta någon annan bestämma, utan ”påverka 
och ta ansvar för hela sammanhanget” (min kursiv). När rektorn i texten 
utvecklar vad skolan gör för att uppnå målsättningen tar han också upp hur 
skolan vill ”uppmuntra studenten att själv ta ansvar för sin egen studie-
situation” (och ”sitta ”vid rodret för sin egen utveckling”) och ”engagera 
studenterna i skolans rent formella struktur, via Nämnden för konstnärligt 
utvecklingsarbete där de kan utöva aktivt studentinflytande kring hur de vill 
att utbildningen ska se ut och så vidare” (min kursiv).  

I Tjechovblocket när läraren tar upp att han låtit gästläraren ge student-
erna omdömen som ett test på hur de ska reagera säger han att han påpekat 
att de ska ha ”ett självständigt arbete” och att de ”själva sitter vid rodret” för 
deras eget arbete och säger till dem att de ska fatta ett annat beslut om de 
inte håller med om en instruktion.  

På skolan handlade förhandlingen om ansvar och inflytande inte bara om 
huruvida studenterna hade ansvar och inflytande eller inte, utan också huru-
vida de inte gavs ansvar eller inte tog ansvar och huruvida de inte gavs in-
flytande eller inte skaffade sig inflytande. Till exempel hörde jag å ena sidan 
lärare tala om att studenter betedde sig som barn och å andra sidan studenter 
som talar om att de behandlades som barn. Det fanns också en förhandling 
om huruvida vissa studenter tvingades ta ansvar för andra studenter, på 
grund av att skolan inte tog sitt ansvar. Det handlade både om ett så att säga 
mer vardagligt, organisatoriskt ansvar, som att hålla reda på vad man ska 
göra, var och när etc., och ett mer socialt (och psykologiskt) ansvar, som när 
studenter hade det svårt att umgås och att samarbeta (på olika sätt och av 
olika anledningar). 

5.6.5 Hinder för förhandlingen om ansvar och inflytande 
Normativa formuleringar som handlar om att studenterna ska vara ”själv-
ständiga” kan hindra stödet av studenternas förhandling om undervisningen 
då de kan ge, eller förstärka, en bild av att studenternas ansvar och inflytande 
över undervisningen är en individuell fråga för dem. 

I utbildningsplanen framgår det av första avsnittet (se s. 127 ovan) att 
högskoleförordningen om det sceniska gestaltningsområdet använder ordet 
självständig i ett liknande sammanhang som i högskolelagen om scen-
området. I högskolelagen rör självständigheten förmågan att göra ”bedöm-
ningar” och ”urskilja, formulera och lösa problem” självständigt. Det står 
inte vem det är man ska vara självständig i förhållande till, men en möjlig 
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tolkning är att det handlar om att inte behöva ta hjälp av läraren. Ordet 
självständighet brukar användas just för hur man är autonom på olika sätt (i 
ordböcker ges ordet bland annat betydelsen ”som har förmåga att handla och 
tänka utan att rätta sig efter andra” (NEO) och ”som tänker o. handlar på 
egen hand, utan att behöva stöd av andra” (Bonniers svenska ordbok)).  

I högskoleförordningen handlar det om att självständigt ”lösa sceniska 
uppgifter artister ställs inför med verksamhet inom film, opera, mim, musi-
kal, TV eller teater”. Inte heller här står det vem det är man ska vara själv-
ständig i förhållande till. I andra punkten talar man dock om att studenten 
ska ha ”tillägnat sig en god grund för en fortsatt utveckling som skapande 
konstnär i ett kollektiv”. I andra avsnittet i utbildningsplanen kopplar man 
också ”självständighet” till ”kollektivet”. Bland annat skriver man att läro-
processen vid Teaterhögskolan utgår från ”att det är självständiga och olika 
individer som är förutsättningen för ett starkt kollektiv” och att ”teatern är en 
kollektiv konstform och att studenterna ska inspireras till att bli en själv-
ständig och solidarisk ensemblemedlem” (min kursiv). 

De sceniska uppgifter man ställs inför som skådespelare, som del av ett 
kollektiv eller ensemble, är emellertid i regel olika typer av gemensamma 
kommunikativa projekt (se 7.4). Frågan är vad det innebär att lösa den typen 
av uppgifter självständigt. Förutom att man är beroende av sina medspelare 
har man i regel också en regissör som arbetsledare och som därför i regel har 
ett helt annat tolkningsföreträde än den enskilde skådespelaren. I en scen-
framställningslektion är det dessutom meningen att man ska bli undervisad – 
och inte hindra sina medstudenter från att bli undervisade (se 7.4 och 7.7.2). 
Att tala om självständighet riskerar att man undviker att diskutera dessa 
grundläggande kommunikativa omständigheter (och andra, såsom de jag tar 
upp i 5.2) och hur man kan kompensera för dem. När det gäller skrivningen i 
femte avsnittet i utbildningsplanen, om att studenterna i scenframställ-
ningsämnet lär sig ”ta ansvar och ha förståelse både för sin roll och för den 
berättelse i vilken roll den agerar”, så kan man för övrigt säga att studenten i 
Tjechovblocket som ville diskutera pjäsen just försökte ta ansvar för 
berättelsen. 

I utbildningsplanen förstärks föreställningen om ansvar och inflytande 
som ett individuellt projekt också av att det i regel saknas andra aktörer än 
studenter i texten. Såsom är brukligt i den textgenre som utbildningsplanen 
utgör står det till exempel vad de studerande efter avslutande utbildning 
”bör” göra och det används ofta passivum (t.ex. att studenten ”stimuleras” att 
bli öppen, aktiv och självständig i sitt arbete) och icke-animata subjekt (t.ex. 
att ”Läroprocessen vid Teaterhögskolan utgår från att […] undervisningen 
ska ställa höga och tydliga krav på studenten”). När man skriver om olika 
målsättningar formulerar man det också ofta som beskrivningar av hur det 
är, som att studenterna ”lär sig” att ta ansvar. Det står inte heller någonstans 
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vem som företräder dokumentet eller till vilka det är ämnat för (och varför).74 
Sammantaget framgår det inte vem det är som ska se till att studenten tar 
eller får ansvar. Är det ett mål att ledningen ska se till att utbildningen ut-
formas så att studenterna ges en möjlighet att ta ansvar? Eller menar man att 
utbildningen är utformad på ett sätt som gör detta möjligt och att målet är att 
lärarna ska se till att studenterna har möjlighet att ta ansvar? Eller är det en 
beskrivning av hur de studerande faktiskt ges möjlighet att ta ansvar, hur de 
”stimuleras att ta ansvar”, och att målet handlar om att studenterna ska för-
valta detta för att erhålla konstnärlig högskoleexamen?  

I intervjun med rektorn på skolans webbplats tar han upp fler aktörer än 
studenterna. I första avsnittet i intervjun (se s. 129 ovan) tar han till exempel 
upp att skådespelare har för lite inflytande över produktionsprocessen i för-
hållande till både regissörer och producenter. Men även här blir frågan om 
ansvar och inflytande i hög grad en individuell fråga för skådespelaren eller 
skådespelarstudenten, inte minst i förhållande till regissören – den verksam-
hetsroll som för övrigt scenframställningslärarna, inklusive rektorn själv, i 
regel har i sin undervisning.  

När rektorn i första avsnittet talar om skådespelarens bristande inflytande 
över produktionsprocessen pendlar han mellan att tillskriva å ena sidan 
skådespelarna och å andra sidan teaterchefer och producenter ansvar. I det 
inledande stycket konstaterar han bland annat både att ”skådespelarna har 
släppt ifrån sig för mycket” och att det till stor del är ”på grund av att anställ-
ningsförhållandena har förändrats så mycket”. I stycket därefter påpekar han 
att ”det är inte bara teaterchefernas och producenterna fel att det ser ut så 
här” utan att det också har att göra med att ”skådespelarna som inte alltid vill 
jobba långsiktigt, utan hellre jobbar på sin egen karriär än sin egen utveck-
ling” (rektorn i texten sammanfattar också i det sista stycket att ”det är svårt 
att säga vems fel det är”). I andra avsnittet tas regissörens makt upp igen, 
men hela ansvaret läggs på studenten. Han talar till exempel om att skolan 
ställer högre krav på studenterna för att det är ”lätt” att säga att det bara är 
regissören som bestämmer allting och att det ”ju är bekvämare” att gå in och 
fylla en ruta än att påverka och ta ansvar för hela sammanhang.  

I tredje avsnittet tas frågan om en potentiell motsättning upp, nämligen 
vad andra i processen tycker om att skådespelare är med och påverkar. 
Rektorn i texten formulerar emellertid svaret på ett sätt som gör att han helt 
undviker frågan om motsättning. Rektorn i texten svarar att han är ”över-
tygad” om att ”en bra” regissör vill ha skådespelare som kommer fulladdade 
med idéer, upplevelser och energi kring pjäsen och arbetet. Därefter konsta-
terar han att det inte handlar om att ”regissören ska tas ifrån någonting”. Det 
                                                      
74 När lärarna väl nämns är det för övrigt också tillsammans med ”studenter” och ”övrig per-
sonal” i avsnittet ”Teaterhögskolans grundprinciper”: ”Arbetsmiljön på Teaterhögskolan 
präglas av att alla, såväl studenter, lärare som övrig personal, har ett gemensamt ansvar för att 
skapa en god arbetsmiljö där lärandet står i centrum.” 



 

 135

blir som i de tidigare avsnitten en lösning utan motpart: ”[D]et är skådespel-
aren som måste flytta fram sina positioner.” 

I Tjechovblocket beskriver läraren det som att det är upp till studenterna 
att vara ”självständiga” i förhållande till hans (och andras) instruktioner. 
Oavsett vem det är som ger dem instruktioner så ska de inte bara resonera 
med sig själva varför de ska göra så, utan också ”kanske fatta ett annat 
beslut” (Tjechov, lektion 30, inspelning). Det blir som om de inte behöver 
tänka på hur regissören kan reagera på deras alternativa förslag eller hur de 
måste förhålla sig till sina medspelare i föreställningsverksamheten och i 
repetitionsverksamheten och till sina medstudenter i den övergripande lek-
tionsverksamheten.  

Såsom blocket är utformat och såsom han har lagt upp instruktionerna så 
har han heller inte aktivt försökt att skapa förutsättningar för studenterna att 
kunna resonera kring hans förslag och komma med andra förslag (se 7.7). 
När jag intervjuade en student om Tjechovblocket efter att det var över 
pratade vi bland annat om den så kallade undertexten, hur ens tolkning av 
pjäsen kommer fram delvis genom hur man framför en text så att säga rent 
tekniskt, till exempel genom vad man väljer att betona i ett yttrande. Stud-
enten tog bland annat upp att han hade jobbat med ett sätt att säga en viss 
replik, med en viss paus, och att Lars hade sagt att studenten skulle säga 
repliken utan den här pausen. Jag frågade hur studenten upplevde en sådan 
instruktion. Studenten svarade att ”om han säger att (jag ska säga så) så 
(Milda: mm) måste jag ju köpa det” och att ”det är väl lite överens-
kommelsen regissör–skådespelare liksom” (intervju med student om 
Tjechovblocket, inspelning). Jag påpekade att läraren sa att man inte bara 
ska köpa det som regissören säger. Men studenten svarade att han ”upplevde 
det som att man skulle köpa det” (ibid.). Han fortsatte att prata om hur han 
ville att läraren i stället för att bara ändra i repliken frågade honom ”vad vill 
du där . varför gjorde du så” så att studenten då skulle kunna svara att ”nu 
har jag tänkt så här–” (ibid.). 

5.7 Sammanfattning 
I inledningen till det här kapitlet tar jag upp hur det under min undersök-
ningsperiod uttalades en strävan på skolan, i olika sammanhang, att öka både 
studenternas möjligheter att förstå undervisningen på skolan och att få in-
flytande över sin del i och utformningen av den. Samtidigt som det gjordes 
olika åtgärder för att öka studenternas förståelse och inflytande var det flera 
studenter under den här perioden som tog upp hinder för detta. I detta kapitel 
har jag försökt synliggöra hur kommunikationen på skolan kan innebära 
hinder för en students förståelse för och inflytande över undervisningen i all-
mänhet. 
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Mina analyser visar till att börja med hur flera av skolans grundläggande 
kommunikativa omständigheter (som att skolan utgörs av olika sociala kon-
figurationer och studentens levnadsbanor i dessa sammanfaller och är mot-
stridiga i dessa) kan hindra studenternas förutsättningar att förstå och ha 
inflytande över undervisningen på olika sätt. Framförallt kan studenterna 
hindras av det sätt som de står utanför eller bara är en perifer del av vissa 
sociala konfigurationer, av att de vill eller behöver vara del av vissa sociala 
konfigurationer och av att relationen mellan de olika typerna av sociala 
konfigurationer och studenternas levnadsbanor i dessa är så pass komplexa.  

Vidare pekar jag på att ett sätt att kompensera för hur skolans grundlägg-
ande kommunikativa omständigheter kan hindra studenternas förståelse av 
och inflytande över undervisningen är att vägleda studenterna om undervis-
ningen och att stödja dem i förhandlingen (med lärare och medstudenter) om 
den, till exempel om vad de behöver för att förstå undervisningen och hur 
den ska vara utformad.  

Slutligen visar jag på hur två olika typer av normativa formuleringar kan 
hindra den här kompensationen. Normativa formuleringar som handlar om 
att studenterna måste (bara) ”göra” för att förstå undervisningen kan för det 
första hindra studenterna att förhandla om huruvida de även behöver vägled-
ning om undervisningen genom förklaringar (eller om vilka förklaringar de 
behöver), då formuleringarna kunde användas på ett sätt som gav en bild av 
att det handlar om att antingen ”bara göra” eller formulera ”svar” i under-
visningen. Formuleringarna kunde också hindra studenternas förhandling 
genom att göra förhandlingen inaktuell, då formuleringarna ibland användes 
som om det i undervisningen handlade om att studenterna själva skulle 
komma fram till vad de skulle ”bara göra”, det vill säga som om den aktuella 
undervisningen överhuvudtaget inte handlade om att studenterna skulle ta 
över lärarens sociala praktiker. Formuleringarna kunde dessutom fungera 
som effektiva argument för att studenterna varken kan eller bör förhandla om 
vad man gör i undervisningen: studenterna har inte den förståelse som krävs 
för att ifrågasätta (eftersom de ännu inte ”gjort” vad som krävs för att förstå), 
samtidigt kan de bli en del av dem som insett att man inte kan förstå på annat 
sätt än att bara göra.  

Normativa formuleringar som handlar om att studenterna ska vara ”själv-
ständiga” kan hindra förhandlingen om studentens ansvar och inflytande då 
de kan ge, eller förstärka, en bild av att ansvar och inflytande är en individu-
ell fråga för studenten. 
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6 ”Då börjar vi när du är beredd” – om 
hinder i inträdesproven  

I 5.3 visar jag bland annat hur inträdesproven på olika sätt är centrala i 
studenternas levnadsbana på Teaterhögskolan. Genom framförallt sista prov-
et läggs till exempel grunden till klassens praktikgemenskap, genom in-
sparksspexen för de nyantagna tar ettorna ytterligare ett steg in i skolans 
praktikgemenskap och i rollen som motläsare i inträdesproven är studenter 
från högre årskurser som tydligast institutionella representanter på skolan.  

Den främsta orsaken till inträdesprovens betydelse för studenternas lev-
nadsbana är dock att det är här som det görs en bedömning huruvida de ska 
tas in eller inte. Många studenter gör också proven flera gånger innan de 
kommer in och är således med om den här bedömningen flera gånger. Den 
kan även prägla deras tid på skolan på olika sätt. I 5.3 tar jag upp att en 
student sade att det kändes som att han behövde bevisa att skolan gjort rätt 
som tagit in dem och att rektorn beskrev den känsla många hade av att de 
skulle ”avslöjas”. Provsituationen kunde också göra sig påmind i situationer 
som liknande den. En student berättade hur monologer kastade tillbaka 
henne till proven och på en lektion i Improvisationsblocket (se 4.2.1) var det 
en student som sade ”Varsågod” på ett sätt som fick alla (inklusive jag själv) 
att associera till inträdesproven. Hon som skulle spela reagerade direkt med 
att säga ”Vad taskigt!”.  

I inträdesproven är det också den delaktighet som rör bedömningen av de 
sökande som är mest central för dem. Dels handlar det om vilken möjlighet 
de sökande har att förstå inträdesproven som kommunikativt sammanhang 
för att kunna agera på ett sådant sätt att det ökar (eller åtminstone inte 
minskar) deras chans att bli positivt bedömda av juryn. Dels handlar det om 
vilken möjlighet de sökande har att bli bedömda av juryn utifrån deras ager-
ande i proven och inte omständigheter som ligger utanför deras kontroll. 
Frågan för de sökande är således vilka förutsättningar de har att få (indirekt) 
inflytande över sin del i proven.  

Under min undersökningsperiod tog både studenter och personal upp pro-
blem som rörde de sökandes (indirekta) inflytande. Studenter tog upp pro-
blem med att förstå syftet med vissa delar av proven och vid ett par tillfällen 
berättade studenter (både utifrån erfarenheter som sökande och som 
motläsare) att en jurymedlem betett sig på ett sätt under proven som de 
menade inte bara störde de sökande, utan också borde ha påverkat de övriga 
jurymedlemmarna. Under en diskussion i juryrummet under en provomgång 
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i slutet av min undersökningsperiod menade en jurymedlem att det var ett 
problem att de i juryn kommenterade de sökande i olika sammanhang. Jury-
medlemmen sade att ”[v]i kanske ska vara så blinda till varandra som möj-
ligt” (inträdesproven, period 2, anteckningar).75 Under och efter den näst 
sista omröstningen vid samma provomgång uttryckte ett par av jurymedlem-
marna kritik mot beslutsprocessen. En sade efter omröstningen: ”Jag är OK 
med beslutet, men processen …” (ibid.). En annan jurymedlem sade: ”Det 
känns lite mycket lotto. Inte tillräcklig diskussion. Tycker inte det är riktigt 
bra. Kändes inte riktigt rättvist” (ibid.).76 

Syftet med detta kapitel är att synliggöra hur kommunikationen i inträdes-
proven kan hindra de sökandes (indirekta) inflytande över sin del i proven. 
För att göra detta börjar jag i 6.2 och 6.3 med att redogöra för resultaten av 
min analys av några av inträdesprovens grundläggande kommunikativa om-
ständigheter: hur inträdesproven är både bekanta och obekanta för jury och 
sökande och hur proven skiljer sig för jury och sökande. Därefter diskuterar 
jag i 6.4 hur dessa grundläggande omständigheter kan hindra de sökandes 
inflytande. I 6.5–6.7 visar jag bland annat hur normativa formuleringar och 
kommunikativa procedurer delvis kan kompensera för de grundläggande 
omständigheterna genom att vägleda sökande och jurymedlemmar, men hur 
vissa aspekter beträffande formuleringarna och procedurerna också kan be-
gränsa den här vägledningen.  

Innan jag redogör för resultaten beskriver jag vilket material och vilka 
analysredskap jag använt.  

6.1 Analyssteg, material och redskap  
Analyserna har gjorts i de fyra steg som presenteras i 3.3 (s. 66–67). 
Huvudfokus har varit på det första och de två sista analysstegen (steg 1, 3 
och 4 ). Nedan redogör jag därför endast för dem.  

Den inledande analysen, av inträdesprovens grundläggande kommunika-
tiva omständigheter (steg 1), är en övergripande analys utifrån min samlade 
erfarenhet av och kännedom om kommunikationen på skolan (se 4.2). 
Huvudmaterialet är deltagande observationer vid inträdesprov, texter från 
skolan som rör proven och intervjuer med studenter och personal om proven. 
                                                      
75 Jag antecknade senare att jurymedlemmarna hade kommenterat de sökande i mindre grad 
ett tag efter denna diskussion, men att de sedan fortsatte kommentera som tidigare. 
76 När jag pratade med en jurymedlem efter inträdesproven ett år kom han in på vilken typ av 
skådespelare han insett att han föredrar. När han beskrev den här typen av skådespelare sade 
jag att jag tyckte jurymedlemmen beskrev sig själv. Jurymedlemmen tänkte efter och sade att 
det snarare var hans mamma. Vi pratade om hur man styrs av basala saker och han tog upp att 
det skulle vara intressant ur ett utvecklingsperspektiv att låta en jury jobba med den typen av 
frågor. I slutet av min undersökningsperiod tog också en jurymedlem upp att det blev svårt för 
honom att bedöma en av de sökande, då hon liknade en person han inte tyckte om: ”Hon blir 
bara osympatisk.” 
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De deltagande observationerna gjorde jag under sammanlagt fyra dagar: dels 
två dagar vid inträdesproven i början av min undersökningsperiod (jag kallar 
det provperiod 1), dels två dagar vid inträdesproven två år senare (jag kallar 
det provperiod 2).  

Inträdesproven utgjordes av olika delprov där juryn successivt valde bort 
allt fler sökande (till första provet kallades cirka 800 sökande och till det 
sista cirka 20 sökande). Inträdesprovens utformning ändrades en del mellan 
provperiod 1 och 2. I provperiod 1 utgjordes inträdesproven av fyra delprov. 
I det första provet spelade de sökande endast upp två av sina scener. I det 
andra provet (vilket ägde rum ett par veckor senare) spelade de återstående 
sökande upp två scener till och i det tredje provet (samma dag) fick de 
sökande arbeta med någon eller några av sina scener med någon jurymedlem 
(inför juryn). Sista provet utgjordes av en veckas arbete på skolan (se 5.3.1, 
s. 108).  

I provperiod 2 hade man i stället för andra och tredje provet enbart ett 
andra prov, vilket dock bestod av två moment. Det första momentet (på 
morgonen) var ett grupprov med ett femtontal sökande, vilka fick göra olika 
övningar och improvisationer inför juryn. Det andra momentet var ett indi-
viduellt prov där den sökande först spelade upp en scen som den inte spelat 
upp tidigare under proven och sedan arbetade med en scen eller en dikt med 
någon jurymedlem inför de övriga jurymedlemmarna. 

I provperiod 1 var det sex jurymedlemmar vid de prov jag följde och i 
provperiod 2 var det sju jurymedlemmar. Två av jurymedlemmarna vid 
provperiod 1 var också med vid provperiod 2. Den främsta skillnaden be-
träffande sammansättningen var att en jurymedlem i provperiod 1 relativt 
nyligen själv hade gått ut skolan och att det i provperiod 2 inte bara var scen-
framställningslärare i juryn utan också tekniklärare och skådespelare/regis-
sörer som inte arbetade på skolan.  

I tabell 6 sammanfattar jag vilket material jag har från respektive prov-
period. Som framgår av tabellen följde jag under provperiod 1 det första 
provet ena dagen och det andra och tredje provet den andra dagen. Under 
provperiod 2 följde jag båda dagar det andra provet. Den andra dagen under 
provperiod 2 följde jag även en muntlig genomgång med sökande på 
morgonen och en omröstning inför sista provet på eftermiddagen. Alla dagar 
(under båda provperioderna) var jag även med i det rum där juryn samlades 
innan och efter prov och satt kvar med juryn i salen eller teatern där proven 
ägde rum mellan de sökandes prov. 

Av tabellen framgår vidare att jag har samlat in en del texter: ansöknings-
blanketten och kallelsen som användes vid provperiod 2 och texter om 
proven och intervjuer med anställda och studenter på skolans webbplats som 
fanns tillgängliga under provperiod 1 och provperiod 2 (se 4.2.2). Det fram- 
går också av tabellen att jag vid provperiod 2 gjorde en intervju med en stud-   
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Tabell 6. Insamlat material vid inträdesprov: anteckningar från observa-
tioner, texter och inspelade intervjuer 

Provperiod Material   
 Fältanteckningar Texter Inspelade intervjuer 
Provperiod 1 
(utgjordes av 
fyra delprov) 

Dag 1: Första provet  
Dag 2:  
Andra provet  
Tredje provet 

Webbplats 1:  
Information om proven 
Intervjuer på webbplatsen: 

juryns ordförande, pro-
rektor och studenter 

– 

Provperiod 2 
(utgjordes av 
tre delprov) 

Dag 1: Andra provet 
Dag 2:  
Genomgång med sökande 
Andra provet 
Omröstning inför sista 

provet 

Ansökningsblankett  
Kallelse 
Webbplats 2:  
Information om proven  
Intervjuer på webbplatsen: 

rektor och studenter 

Motläsare (student) 
Juryns ordförande 

(rektor)  

ent som var så kallad motläsare (se s. 43) och en intervju med rektorn om 
inträdesproven (han var då juryordförande) (se 4.2.2). 

Vid analysen av inträdesprovens grundläggande kommunikativa omstän-
digheter har jag framförallt använt analysredskap som beskrivs i 3.2.2 (och 
3.2.1). Jag har både analyserat inträdesproven som en kedja av kontakter (se 
s. 61) och provsituationerna som kommunikativa verksamheter (se s. 59). Till 
att börja med har jag studerat på vilket sätt inträdesproven är bekanta och 
obekanta kommunikativa sammanhang för sökande som inte sökt in och för 
jurymedlemmar som inte suttit i juryn tidigare. Jag har studerat inträdes-
proven som institutionell kedja av kontakter och kommunikativ verksamhet 
(s. 60–61) och de presentationer, diagnoser och direktiv (och rapporter) (se 
s. 61) och faser (se s. 61) som tenderar att ingå i dessa, och vilka typer av 
kommunikativa projekt (se 3.1) som ingår i faserna (och hur projekten initi-
eras och följs upp, se s. 55). Jag har studerat inträdesprovens olika kommu-
nikativa verksamhetstyper (se s. 59) och hybriditet (inbäddad, sekventiell 
och integrerad) (se s. 60), samt textgenrer (se s. 62). 

Därefter har jag studerat skillnader beträffande juryns och de sökandes 
grundläggande omständigheter: deras olika syften (se s. 59) med inträdes-
proven, deras olika kedjor av kontakter och deras olika del i några av de 
sociala konfigurationer som är aktuella i inträdesproven (där jag utgår ifrån 
analysen i 5.2, av skolans sociala konfigurationer). 

Även vid analyserna av ett urval av normativa formuleringar och kommu-
nikativa procedurer (steg 3 och 4), har jag utgått från min samlade kunskap 
och erfarenhet av inträdesproven (och skolan). Näranalyserna är av de fält-
anteckningar och texter som tas upp i tabell 6 ovan.  

När jag har analyserat hur formuleringar och procedurer delvis kan kom-
pensera för de grundläggande omständigheterna (steg 3) har jag för det första 
studerat skolans (och juryordförandens) vägledning av de sökande inför 
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provsituationerna. Jag har analyserat dels beskrivningar av provens kommu-
nikativa procedurer, dels formuleringar som rör normer beträffande de sök-
andes agerande i proven. För det andra har jag studerat juryns vägledning av 
de sökande under provsituationerna. Jag har då analyserat provens kommu-
nikativa procedurer, såsom deras fasstruktur, vem som brukar initiera faser 
och kommunikativa projekt och hur projekt som ”instruktioner” används 
(med metakommentarer om provsituationen och normativa formuleringar be-
träffande de sökandes agerande). För det tredje har jag studerat hur jury-
medlemmarna har vägletts under proven, genom att analysera hur man 
formulerat sig om de sökande och vilka procedurer man haft vid bedömning 
och beslut av de sökande. Framförallt har jag då studerat användningen av 
ansökan, betygsystem och ett protokoll för rapportering av betyg. 

För att studera hur aspekter av dessa normativa formuleringar och kom-
munikativa procedurer (och beskrivningar av dem) kan begränsa eller hindra 
vägledningen av de sökande respektive jurymedlemmarna (steg 4) har jag 
tagit hjälp av framförallt 

− analyserna av de grundläggande omständigheterna 
− vad som sägs och görs i andra sammanhang i proven (t.ex. ställa vad 

juryn säger till sökande mot vad de säger sinsemellan) 
− vad jurymedlemmar och studenter (i egenskap av motläsare och/eller 

tidigare sökande) själva säger är problematiskt i proven  
− situationer där kommunikationen på olika sätt verkar vara problem-

atisk. 

6.2 De bekanta och obekanta inträdesproven  
Vid ett inträdesprov kan det både finnas sökande som gör proven för första 
gången och jurymedlemmar som sitter i juryn för första gången. Vid prov-
period 2 hade man till exempel både bytt juryordförande och flera jury-
medlemmar sedan föregående provperiod. I detta avsnitt visar jag hur in-
trädesproven utgör både bekanta och obekanta kommunikativa sammanhang 
för nya sökande och jurymedlemmar.  

6.2.1 En bekant kedja och verksamhet 
”Inträdesprov” är en allmän kommunikativ verksamhetstyp som förekommer 
vid flera olika typer av utbildningar. Flera inslag i Teaterhögskolans in-
trädesprov känns även igen från andra sammanhang. Den dominerande upp-
giften, att välja ut några som ska komma in, känns till exempel igen från 
andra typer av grindvaktarverksamheter, alltifrån anställningsintervjuer till 
prov vid talangjakter på teve. Det faktum att den dominerande uppgiften 
introduceras och hanteras i olika faser under en kedja av kontakter känns 
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dessutom inte bara igen från andra grindvaktarverksamheter, utan från 
många institutionella kedjor av kontakter i allmänhet, såsom kurser, utred-
ningar, förhandlingar etc.  

De olika deltagarnas uppgifter i inträdesproven känns igen från andra 
institutionella representanters och klienters uppgifter. I den första fasen 
presenterar sig de sökande genom en anmälan och i de följande faserna 
genom olika typer av prov. Utifrån dessa presentationer ställer sedan olika 
aktörer på skolan diagnoser beträffande de sökande och ger ett direktiv om 
att skolan antingen ska utestänga de sökande eller släppa dem vidare till 
nästa fas (dvs. prov) eller, efter den sista fasen (dvs. sista provet), utestänga 
eller släppa in de sökande på skolan. Under provperioden använder sig olika 
aktörer av olika former av muntlig och skriftlig rapportering beträffande 
diagnoser och direktiv. Bland annat använder sig juryn av ett protokoll där 
de fyller i sin bedömning av de sökande, vilket de sedan använder sig av när 
de fattar beslut om direktiv. De sökande får besked om juryns direktiv skrift-
ligt (och/eller muntligt) på olika sätt i de olika faserna. Efter sista provet får 
de som inte kommit in också en muntlig rapport om juryns diagnos (varför 
de inte kom in) om de begär det.  

Även fasstrukturen i provsituationerna känns igen från andra institution-
ella kommunikativa verksamheter, med en öppnings-, identifierings-, under-
söknings-, avslutnings- och diskussions-/beslutsfas. Detta gäller särskilt de 
första proven, där de sökande ska spela upp scener. De inledande faserna 
från ett sådant prov framgår av anteckningen nedan. En så kallad motläsare 
har kommit in i salen med den sökande, Anna. Juryn sitter på rad bakom 
några bord uppe på en gradäng (en trappstegsformad avsats).  

(17) Provperiod 1, första provet, anteckningar  
1 Jurymedlem A: Hej 
2 Sökande:  Hej 
3 Jurymedlem A:  Anna? 
4 Sökande:   Ja. 
5 Jurymedlem A:  Vad är det för scen? 
6     Den sökande svarar. 
7 Jurymedlem A:  Då börjar vi när du är beredd. 

I (17) utgör det inledande kommunikativa projektet på rad 1–2 en öppnings-
fas: jurymedlem A initierar en hälsning och den sökande följer upp denna. 
De följande kommunikativa projekten, på rad 3–6, utgör en identifieringsfas. 
Första projektet, på rad 3–4, innebär att jurymedlem A och den sökande, 
Anna, identifierar henne: jurymedlem A frågar om hon är ”Anna” (utifrån ett 
protokoll där de sökandes namn och provnummer står, se s. 174) och Anna 
bekräftar detta. Det andra projektet, på rad 5–6, innebär att jurymedlem A 
och Anna identifierar vilken scen hon ska spela. När jurymedlem A säger 
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”Då börjar vi när du är beredd” på rad 7 initieras en undersökningsfas, då det 
nu är meningen att Anna ska spela den scen som de just har identifierat.  

Efter undersökningsfasen följer i proven en avslutningsfas, vilken i regel 
innebär att juryordföranden tackar den sökande (”Tack ska du ha”) och säger 
”Hej då”, efter att den sökande packat ihop sina eventuella saker (ofta sade 
även någon eller några andra ”Hej då”). Efter cirka fyra prov rapporterar 
jurymedlemmarna för varandra sina diagnoser av de sökande (enligt ett visst 
betygsystem: ”ja”, ”ja?”, ”?”, ”nej?” eller ”nej”) som de skriver ner i ett 
formulär (se figur 4, s. 174). Ibland medför rapporteringen av betygen 
diskussioner om de sökande. Detta motsvarar den diskussions- och beslutsfas 
som ofta ingår i institutionella samtal.  

Även olika textgenrer och kommunikativa verksamhetstyper i provens 
kedja av kontakter känns igen från andra sammanhang, såsom ansökan, 
kallelse, skriftliga rapporter av bedömningar, provsituationer, omröstningar, 
och genomgångar. I provsituationerna känns också flera av teaterns kommu-
nikativa verksamhetstyper igen. Här aktualiseras nämligen inte bara en in-
trädesprovsverksamhet, med verksamhetsrollerna sökande och jurymedlem. 
När den sökande börjar spela aktualiseras också en föreställningsverksamhet, 
med verksamhetsrollerna skådespelare och publik (det aktualiseras även 
verksamheter som är en del av pjäsens verklighet, med verksamhetsroller i 
dessa, såsom middagsgäst eller liknande). I prov där juryn arbetar med de 
sökandes scener aktualiseras dessutom en repetitionsverksamhet, med verk-
samhetsrollerna skådespelare och regissör (för en detaljerad analys av repe-
titions-, föreställnings- och pjäsens verksamheter se analyserna av en scen-
framställningslektion i 7.4).  

6.2.2 En obekant kedja och verksamhet 
Inträdesproven är samtidigt obekanta kommunikativa sammanhang för nya 
sökande och nya jurymedlemmar. För det första utgör inträdesprovens olika 
textgenrer, faser och kommunikativa verksamhetstyper egna, lokala varianter 
av mer allmänna varianter. Även om till exempel ansökningsformuläret har 
likheter med andra ansökningsformulär från andra sammanhang är det en 
egen, lokal variant. Bland annat finns det frågor som är specifika för skolans 
sociala praktiker, såsom ”Eventuella teaterstudier eller engagemang vid 
teater, tv, eller film” och ”Varför söker du till skådespelarutbildningen?”, 
vilka aktualiserar förväntningar på svar som är specifika för skolans sociala 
praktiker (t.ex. normer för vilka skäl man som sökande bör ha varför man 
söker in till skolan). På motsvarande sätt känns identifieringsfasen i prov-
situationen igen från andra institutionella sammanhang, men har sina 
specifika kommunikativa bidrag med sina specifika förväntningar på svar. 
Med frågan ”Vad är det för scen?” frågar juryordföranden den sökande om 
vilken scen den sökande tänkt spela av de scener som den förberett. Den 
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sökande kan då svara ”Fedra”, vilket egentligen namnet på pjäsen, men i det 
här sammanhanget ett sätt att identifiera scenen då den sökande inte spelar 
upp flera scener från en och samma pjäs.  

För det andra utgörs inträdesproven av en egen kombination av (de egna, 
lokala varianterna av) faserna, textgenrerna och de kommunikativa verksam-
hetstyperna. Beträffande de olika texterna så ska de sökande till exempel inte 
bara presentera sig genom en skriftlig ansökan, utan också genom att gestalta 
ett antal scener ur skrivna pjäser och läsa en skriven dikt.  

Under provsituationen aktualiseras dessutom både olika kommunikativa 
verksamhetstyper som känns igen från teatern, utan provsituationen är en 
egen hybrid kommunikativ verksamhetstyp, där hybriditeten är såväl in-
bäddad som sekventiell och integrerad. Förutom att pjäsens verksamheter är 
inbäddade i föreställningsverksamheten och en föreställningsverksamhet kan 
vara inbäddad i repetitionsverksamheten, liksom i vilket teaterarbete som 
helst, så är dessa verksamheter dessutom inbäddade i inträdesprovsverksam-
heten. På samma sätt innebär provsituationens faser att man kan gå ut ur 
föreställningsverksamheten, så att en repetitionsverksamhet aktualiseras se-
kventiellt efter den, och gå ut ur repetitionsverksamheten eller föreställnings-
verksamheten, så att inträdesprovsverksamheten aktualiseras sekventiellt 
efter dem. Teaterarbetet är dessutom en integrerad del av inträdesproven: 
även i de situationer då varken repetitionsverksamheten eller föreställnings-
verksamheten aktualiseras präglas proven av att de handlar om ett teater-
arbete på olika sätt (för en detaljerad analys av relationen mellan repetitions-
verksamheten, föreställningsverksamheten, pjäsens verksamheter och den 
övergripande verksamheten, se analyserna av en scenframställningslektion i 
7.4).  

Det finns således inte bara förväntningar på kommunikativa bidrag och 
tolkningar som är knutna till inträdesprovsverksamheten respektive teaterns 
kommunikativa verksamhetstyper. Det finns också förväntningar på bidrag 
och tolkningar som är knutna till teaterns kommunikativa verksamhetstyper 
som en del av inträdesprovsverksamheten, till exempel vilken pjäs man välj-
er, hur man spelar den och hur man svarar på regi – som en del av ett in-
trädesprov.  

Även om de sökande och jurymedlemmarna har agerat i liknande insti-
tutionella sammanhang och teatersammanhang är det således en ny situation 
att göra eller bedöma proven. Proven kan dessutom förändras. I inträdes-
proven i slutet av min undersökningsperiod hade man gått från fyra till tre 
prov, infört ett grupprov med övningar och improvisationer och börjat arbeta 
med dikter på ett nytt sätt. Även för dem som tidigare gjort proven och suttit 
i juryn kan således proven vara delvis obekanta kommunikativa samman-
hang.  
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6.3 Sökanden och juryn 
En annan grundläggande kommunikativ omständighet är att proven utgör 
olika kommunikativa sammanhang för olika deltagare. I detta avsnitt visar 
jag hur de skiljer sig åt för å ena sidan de sökande och å andra sidan jury-
medlemmarna. Jag visar först deras olika syften med proven, därefter deras 
olika kedjor av kontakter och slutligen deras olika del i de sociala konfigura-
tioner vars sociala praktiker är aktuella i proven. 

6.3.1 Sökandens och juryns syften  
I proven finns en grundläggande skillnad mellan jurymedlemmarnas och de 
sökandes syften med sin medverkan. Medan det dominerande syftet för de 
flesta sökande är att komma in på skolan är det dominerande syftet för jury-
medlemmarna att genomföra sitt uppdrag att fylla skolans utbildningsplatser.  

Detta innebär i sin tur att jurymedlemmarna och de sökande också kan ha 
olika delsyften med sin medverkan. Med tanke på den mängd sökande som 
gör proven (till första proven kan det komma runt 800 sökande) är till 
exempel ett viktigt delsyfte med de sökandes agerande i proven att bli sedda 
och ihågkomna av juryn. För jurymedlemmarna är det viktigt att omvänt 
komma ihåg sina bedömningar av de sökande, när de ska ta beslut om dem. 
Mängden sökande och uppdraget att välja ut endast tolv personer av dessa 
gör emellertid att de samtidigt har behov av att begränsa antalet sökande som 
de ska komma ihåg, för att göra urvalet hanterligt. Jurymedlemmarna kan 
dessutom ha (medvetna eller omedvetna) delsyften att fylla utbildnings-
platserna med en viss typ av skådespelarstudent (eller blivande skådespel-
are). På skolan pratades det till exempel inte bara om att man tar in ”de 
bästa” eller de med ”bäst förutsättningar” (se 5.3). Jurymedlemmar pratade 
ibland även om vissa kvalitéer hos studenter eller skådespelare som man 
föredrog (eller inte) (se bl.a. fotnot 76).77  

Genom att inträdesproven utgörs av en kedja av kontakter är frågan också 
vad man uppfattar är syftet med olika delar av proven, som de sökandes 
olika presentationer (skriva ansökan, spela upp en scen, läsa en dikt, arbeta 
med en scen etc.). De sökandes och jurymedlemmarnas olika syften med sin 
medverkan gör att deras uppfattningar om syftet med ett delprov får olika 
konsekvenser för dem. Bland annat får både jurymedlemmarnas och de sök-
andes uppfattning om syftet med ett delprov framförallt konsekvenser för de 
sökande. Dels bedömer jurymedlemmarna de sökande utifrån sina uppfatt-
ningar om syftet med ett delprov, dels agerar de sökande utifrån sina uppfatt-
ningar om syftet med ett delprov – vilket i sin tur inverkar på jurymedlem-
marnas bedömning av dem. Deras olika syften med medverkan i proven gör 
                                                      
77 Man talade också om att man vill öka andelen studenter med invandrar- och arbetar-
bakgrund. 
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också att de har olika incitament att koordinera sina uppfattningar om syftet 
med ett delprov. Det är till exempel inte lika viktigt för juryn att förstå de 
sökandes uppfattning om syftet som det är för de sökande att förstå juryns.  

6.3.2 Sökandens och juryns kedjor av kontakter 
Jurymedlemmarna och de sökande har också olika kedjor av kontakter. För 
de sökande innebär inträdesproven en kedja av kontakter som präglas (fram 
till det sista provet) av enstaka möten med juryn och mycket väntan däre-
mellan. De väntar på besked om huruvida de går vidare eller inte och om de 
går vidare väntar de på nästa provdag och på sin tur. Vid ett prov i slutet av 
min undersökningsperiod fick den sökande också gå ut tillsammans med 
motläsaren i korridoren, efter att ha spelat sin scen, och vänta på att juryn 
skulle komma fram till hur de skulle arbeta med den sökande.  

För en jurymedlem innebär istället inträdesproven en kedja av kontakter 
som präglas av en kontinuerlig kontakt med de andra i juryn under hela 
dagar i ett par veckor (under sista undersökningsperioden tog första proven 
runt tjugo dagar och det andra proven runt fem dagar). Den kontinuerliga 
kontakten innebär att man både möter de olika sökande tillsammans och 
pratar om dem inför, mellan och efter de sökandes prov. Till exempel ses 
juryn mellan de sökandes olika prov (då de sitter kvar i salen och de sökande 
kommer och går), på morgonen före proven och på eftermiddagen efter 
proven i det så kallade juryrummet (ett mötesrum där juryn hade sina saker, 
samlades mellan olika prov etc.). Eter vissa delprov hade de också separata 
möten och röstade om vilka sökande som skulle gå vidare.  

När en sökande kommer in i salen där juryn sitter och ska göra sitt prov är 
det således en annan situation för henne eller honom än för jurymedlemmar-
na. För den sökande är det en ny typ av situation i den kedja av kontakter 
som proven utgör: medan det föregående provet som den sökande gjorde 
kanske innebar att den bara spelade upp ett par scener kanske den nu får 
instruktioner från en jurymedlem om hur den ska arbeta med en scen. För 
juryn är det i stället samma (eller en liknande) typ av situation som när de 
föregående sökande gjorde sina prov. För jurymedlemmarna utgör de före-
gående sökandes agerande en kontext för bedömningen av den sökande de 
just då tittar på och deras instruktioner till de föregående sökande utgör en 
kontext till de instruktioner som de ger till den sökande som de just då 
arbetar med.  

6.3.3 Sökandens och juryns del i sociala konfigurationer 
Jurymedlemmarna och de sökande kan vara del av de sociala konfigurationer 
som är aktuella i inträdesproven i olika grad. Juryn kan till exempel utveckla 
en egen praktikgemenskap. De är också i regel del av skolan (såväl den insti-
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tutionella konstellationen av praktiker som skolgemenskapen, se 5.2) och/ 
eller teatersamhället på ett annat sätt än de sökande. I regel delar de med 
andra ord de sociala praktiker som är en del av dessa konfigurationer på ett 
annat sätt än de sökande. Även om jurymedlemmarna gjorde saker på olika 
sätt och uttryckte olika åsikter och preferenser när jag följde proven, så ager-
ade de också ofta på ett sätt som visade att de delade bland annat kunskapen 
om vissa kommunikativa procedurer och att de delade vissa normer beträff-
ande de sökandes agerande – eller åtminstone agerade som att de utgick från 
att de delade dessa procedurer och normer. De kunde ge varandra menande 
blickar om en sökande tog för lång tid på sig innan den började spela, om de 
tyckte att en sökandes rekvisita eller sätt att spela var fånigt etc.  

Sökande och jurymedlemmar kan också sinsemellan vara del av dessa 
konfigurationer i olika grad. Vissa sökande kan till exempel ha en annan 
kontakt med juryn, skolan och teatersamhället än andra sökande. De kan ha 
gjort vissa delprov tidigare år (kanske även gjort sista provet, vilket pågår 
under en hel vecka), de kan känna någon i juryn och andra på skolan och kan 
ha spelat teater i något professionellt sammanhang. Vissa jurymedlemmar 
kanske omvänt inte är en lika central del av juryns praktikgemenskap, skolan 
och teatersamhället som andra jurymedlemmar. De kanske inte har suttit i 
juryn tidigare eller kanske inte arbetar på skolan eller inte arbetar på någon 
teater (t.ex. för att man är tekniklärare och inte har sin bakgrund i teatern). 
Medan skillnaderna mellan jurymedlemmarna kan inverka på deras förutsätt-
ningar att agera på ett sätt som gör att de blir utvalda, så kan skillnaderna 
mellan jurymedlemmarna inverka på deras förutsättningar att påverka vilka 
sökande som väljs ut.  

6.4 Hinder på grund av de grundläggande 
omständigheterna 
Inträdesprovens grundläggande kommunikativa omständigheter kan hindra 
de sökandes (indirekta) inflytande över sin del i proven på flera sätt. 

För det första kan de sökande hindras av omständigheter som gör det 
svårt för dem att veta hur de ska agera i proven – och därför också hur de ska 
förbereda sig inför dem. Då proven är delvis obekanta kommunikativa sam-
manhang för de sökande (även för dem som gjort proven förut, om proven 
ändrats) har de till exempel en begränsad vana och kännedom om hur proven 
går till. De har en begränsad tillgång till vad det är juryn anser är syftet med 
olika prov, vad juryn bedömer i dem, liksom till vilka normer beträffande de 
sökandes agerande som juryn utgår ifrån vid sina bedömningar. De har även 
en begränsad tillgång till den kontinuerliga förhandling om normerna och de 
kommunikativa procedurerna som juryns kedja av kontakter innebär under 
och mellan de olika sökandes prov.  
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För det andra kan de sökandes (indirekta) inflytande hindras av att juryn 
inte bara fattar sina beslut om dem utifrån sin bedömning av deras agerande. 
Själva beslutsfattandet utgör egna kommunikativa situationer, där besluten 
kan påverkas av omständigheter som de sökande inte har möjlighet att 
påverka. De kan bland annat påverkas av hur vana eller ovana jurymedlem-
marna är med beslutsprocessen och hur juryns förhandling om olika del-
syften och tolkningar av delprovens syften ser ut (och vilka förhandlings-
positioner de olika jurymedlemmarna har i den). 

För det tredje kan de sökande hindras av hur komplext inträdesproven 
som kommunikativt sammanhang är. Komplexiteten kan inverka dels på de 
sökandes förutsättningar att förstå sammanhangen, dels på juryns förutsätt-
ningar att göra bedömningar och fatta beslut. Komplexiteten beror på de 
många olika typerna av kontakter eller kommunikativa sammanhang som 
proven utgörs av och på relationen mellan dem. Särskilt komplex är prov-
situationerna. Dessa innebär (officiellt) att juryn ska bedöma de sökande uti-
från deras uppspel eller arbete med scener eller improvisationer i undersök-
ningsfasen. Undersökningsfasen föregås emellertid av inledande faser, 
genom vilka juryn får ett första intryck av de sökande inför deras fram-
trädande, och av efterföljande faser, genom vilka juryn får ett sista intryck av 
de sökande inför omröstningarna. Inträdesprovens hybriditet innebär också 
att juryn gör bedömningar av sökandes agerande i inträdesprovsverksam-
heten utifrån normer beträffande de inbäddade teaterverksamheterna och 
omvänt bedömningar av sökandes agerande i de inbäddade teaterverksam-
heterna utifrån den övergripande inträdesprovsverksamheten, till exempel 
vilken pjäs man väljer, hur man spelar den och hur man svarar på regi – som 
en del av ett inträdesprov.  

6.5 Formuleringar och procedurer inför proven  
Ett sätt att delvis kompensera för inträdesprovens grundläggande kommu-
nikativa omständigheter är att vägleda de sökande före proven om vad 
proven utgör för kommunikativa sammanhang och vad som förväntas av de 
sökande i dem, så att de sökande kan förbereda sig inför sina prov. Under 
min undersökningsperiod fick de sökande tillgång till både beskrivningar av 
provens kommunikativa procedurer och till normativa formuleringar beträff-
ande sökandes agerande i proven som kunde utgöra en sådan vägledning. 
Det finns emellertid vissa begränsningar med dessa beskrivningar och 
formuleringar som vägledning för de sökande. I detta avsnitt visar jag först 
hur de sökande fick vägledning om proven genom informationen vid anmäl-
an och kallelsen, webbplatsens intervjuer och den muntliga genomgången på 
morgonen inför proven under de provperioder jag följde. Därefter visar jag 
hur de var begränsade som vägledning för de sökande.  
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6.5.1 Vägledning genom anmälan och kallelse 
Under både provperiod 1 och 2 fick de som hörde av sig till skolan och ville 
anmäla sig till inträdesproven först vägledning om proven genom en allmän 
skriftlig information tillsammans med anmälningsblanketten (se 6.7.2). 
Informationen fanns även på skolans webbplats, både vid provperiod 1 och 
provperiod 2, vilken var likartad vid de båda provperioderna. De sökande 
fick också vägledning om inträdesproven i den kallelse som skickades till 
dem som svar på deras ansökan.  

Förutom en kort information om utbildningen (omfattningen av utbild-
ningen, antal studenter, kort om innehåll m.m.) och om att det enda formella 
kravet för att få söka in var att man måste ha gått igenom gymnasieskolan 
(man kunde dock ansöka om dispens för detta), så fick de en beskrivning av 
provens kommunikativa procedurer. 

Vid provperiod 1 gavs det till exempel följande information på webb-
platsen beträffande uppspelet av scener:  

(18) Webbplats 1, om inträdesproven, text 
1 Hur går proven till? 
2 När du kommer till första provdagen ska du ha övat in fyra självvalda scener  
3 på max 3 minuter var. Av texterna ska två vara ur klassiska verk, d v s  
4 dramatik skriven före år 1920. De andra två ska du välja ur modern  
5 dramatik, och vi accepterar inte texter som du har skrivit själv. Vi accepterar  
6 inte heller dikter eller sånger. 
7  Du får gärna välja monologer, men det går också bra med dialoger. I så fall  
8 får du hjälp med ”motläsning” av skolans studenter. Alla fyra scenerna ska göras  
9 på svenska. 

I informationen vid provperiod 1 stod det också att man skulle ha lärt sig en 
dikt utantill (”som du tycker om”) och att man skulle ha läst en roman till 
första provdagen (man kunde välja mellan tre olika böcker).78 Vid prov-
period 2 fick man förutom en helt valfri pjäs välja två från en lista med fem 
pjäser, av Euripides, Shakespeare, Molière, Ibsen respektive Strindberg. Man 
skulle inte läsa någon bok men man skulle fortfarande ha lärt sig en dikt. I de 
prov som jag följde under provperiod 2 fick de sökande läsa Bellmans 
”Solen glimmar”.  

För det andra fick de sökande information om hur provperioden var upp-
lagd i stort. I den inledande informationen vid provperiod 1 stod det bland 
annat att första provomgången började i slutet av november och ägde rum 
under en månad, att man efter första provet fick skriftligt besked och kallelse 
till andra provet, att andra och tredje provet ägde rum under en vecka i bör-
jan av januari och att man efter andra provet fick besked samma dag huru-
                                                      
78 Elsie Johanssons Mosippan, Agneta Pleijels Lord Nevermore och Hermann Hesses Stäpp-
vargen.  
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vida man skulle få fortsätta med tredje provet (senare den dagen). Vidare 
stod det att juryn beslutade på kvällen efter att man var klar med allas tredje 
prov vilka som gick vidare till sista provet och att detta meddelades genom 
anslag i skolans port och per telefonsvarare. Det stod också vilken provdag 
man skulle infinna sig till det första provet, samt information om att infinna 
sig till uppropet på skolan klockan 8.00.  

Vidare gavs det information om de olika delproven. Vid provperiod 1 
stod det följande på webbplatsen: 

(19) Webbplats 1, om inträdesproven, text 
1 Vid första provtillfället får du själv välja vilken av dina scener du vill visa  
2 först. Därefter får du stanna kvar i rummet och omedelbart visa ytterligare en  
3 av dina scener – men då bestämmer juryn vilken det ska vara. Samtliga  
4 sökande får alltså visa två scener vid första provtillfället.  
5  De som går vidare till andra provperioden får då, som sitt andra prov, visa  
6 sina återstående två självvalda scener inför juryn. Senare samma dag får de  
7 som går vidare till tredje provet arbeta – med hjälp av en lärare – med någon  
8 eller några av sina scener inför juryn. 
9 Juryn väljer sedan ut vilka sökande som går vidare till sista provet. Det  
10 består av en veckas arbete på skolan, bl.a. tillsammans med skolans lärare. 

Beskrivningen av provens upplägg var likartad i provperiod 2. En skillnad 
var att man istället för att skriva att man fick arbeta med några av sina scener 
skrev att ”[e]n del andra övningar, bl.a. i grupp, ingår också”.  

I informationen förekom det inte mycket formuleringar som kunde ge 
vägledning om vilka normer som fanns beträffande de sökandes agerande. 
Ett exempel var dock när man i kallelsen gav rådet att de sökande skulle klä 
sig ”i något enkelt och neutralt, inte i några tillgjorda kläder som stjäl 
uppmärksamheten från det juryn ska se och höra dig göra!” (direkt under 
rubriken på bilagan till kallelsen ”praktiska råd och anvisningar” skrev man 
också ”Förbered dig!”). 

6.5.2 Vägledning genom webbplatsens intervjuer 
När jag pratade med en av dem som ibland satt i växeln på skolan berättade 
hon att personer som tänkte söka in till skolan kunde ringa till växeln och 
fråga om proven och undervisningen. Hon menade att de i växeln då brukade 
hänvisa de sökande särskilt till de intervjuer med studenter och personal som 
fanns på webbplatsen (se 4.2.2). 79  

Intervjuer med studenter och sökande fanns både på webbplatsen som 
skolan hade under provperiod 1 och den webbplats skolan hade under prov-
period 2. Intervjuerna kunde ge de sökande en allmän vägledning om normer 
                                                      
79 När jag pratade med referensgruppen menade de också att om de hade sökt in idag skulle de 
läsa allt de kunde på webbplatsen. 
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på skolan beträffande skådespeleri och teater. I 5.6 visar jag till exempel hur 
rektorn i intervjutexten på webbplatsen i mitten av min undersökningsperiod 
uttalade sig om sin syn på hur skådespelare ska vara ”självständiga” och tal-
ade om behovet av att ”bara göra” för att förstå.  

Vissa intervjuer kunde också ge de sökande vägledning om normer be-
träffande hur de skulle agera i inträdesproven. Vid provperiod 1 var det en 
intervju med juryns ordförande, med frågor som ”Vad vill ni i juryn se hos 
de sökande? Vad letar ni efter så att säga?, ”När vet ni att ni hittat rätt?” och 
”Vad kan vara bra att tänka på som sökande? Något råd?”. Det var också en 
intervju med prorektorn som svarade på frågor som ”Vad har du för råd till 
sökande?” och ”Vad tror du det vanligaste felet man gör när man söker?”. 
Vid provperiod 2 (då man totalt sett hade fler intervjuer) fanns det ingen 
intervju med juryns ordförande eller prorektorn. Däremot fanns det en inter-
vju med rektorn, vilken uttalade sig om inträdesproven som del av ett svar på 
intervjufrågan ”Det finns många myter kring Teaterhögskolan – kommentera 
några”: 

(20) Webbplats 2, intervju med rektor, text 
Så har vi myten om den renodlade talangen. Vi tittar väldigt mycket på - och 
det är det man blir fascinerad av - den som har arbetat mycket med sin text, 
som har ansträngt sig för att förstå den text de ska spela och som … Brinner 
för att uttrycka något särskilt. Det är det engagemanget vi läser av som 
talang möjligtvis, eller som en vilja med sitt skådespeleri och sitt liv. 

På båda webbplatserna ställdes också frågor om inträdesproven i intervju-
erna med studenter. Vid provperiod 1 ställdes det frågor om råd till de sök-
ande till två av de tre skådespelarstudenterna som intervjuades och i prov-
period 2 avslutades alla fyra intervjuerna med studenter på skådespelar-
utbildningen med en fråga om de hade något råd till de sökande.  

I intervjuerna uttalade sig personerna i intervjutexterna som individer, 
vilket gjorde att skolan inte behövde ta ansvar för resonemangen och råden 
på samma sätt som för den allmänna informationen från skolan. På frågan 
”Vad vill ni juryn se hos de sökande” inledde ordföranden i texten också sitt 
svar med att säga: ”Vi är ju flera olika människor i juryn just därför att vi ska 
se olika saker och tycka olika. Men personligen, om jag blir berörd, glad, 
ledsen eller överraskad”. Intervjuerna var emellertid en del av skolans offi-
ciella webbplats, och man hänvisade till dem vid den officiella informa-
tionen om skolans utbildningar på webbplatsen och när sökande ringde till 
skolan. När juryordföranden, prorektorn och rektorn i intervjuerna svarade 
vad de vill se hos de sökande, gav råd eller beskrev de sökandes vanligaste 
fel gjorde de dessutom det i egenskap av personer som hade ansvar över 
inträdesproven på olika sätt (och som för övrigt alla suttit och skulle sitta i 
juryn). När studenterna gav sina råd gjorde de det i egenskap av några som 
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kommit in, det vill säga som blivit valda av juryn. Vissa hade varit och 
skulle också vara motläsare i proven.  

I intervjuerna förekom flera normativa formuleringar om hur de sökande 
ska förhålla sig till och agera i proven. Det är särskilt fem typer av normativa 
formuleringar som kan urskiljas. En första typ av normativ formulering 
handlar om att man ska vara väl förberedd, vilket de sökande i kallelsen 
också uppmanandes att vara. På webbplatsen vid provperiod 1 gav bland 
annat juryordföranden rådet att de sökande ska ha ”läst hela pjäsen, så att 
man vet vad den handlar om”. Prorektorn i intervjun på samma webbplats 
säger att ”[m]itt främsta råd är att förbereda sig väldigt väl, repetera sina 
scener utan och innan, läsa hela pjäsen ordentligt” och på frågan om hur 
många gånger prorektorn i intervjutexten fick söka svarade han att han kom 
in på andra försöket: ”Första gången jag sökte var jag helt enkelt för dåligt 
förberedd, jag hade inte tagit tillräckligt seriöst på inträdesproven” (rubriken 
på hela intervjun med prorektorn var för övrigt ”Kom väl förberedd”). Även 
i intervjuerna med studenterna gavs rådet att de sökande skulle förbereda sig. 
På webbplatsen vid provperiod 1 gav en av studenterna detta råd och på 
webbplatsen vid provperiod 2 gav samtliga studenter detta råd.  

Rådet att förbereda sig kan tolkas som enbart ett råd, såsom studenten på 
webbplatsen i slutet av undersökningsperioden formulerade det: ”Var väl 
förberedd, så blir du inte så nervös”. Det kan emellertid också tolkas som en 
vägledning om en norm. Det blir särskilt tydligt i intervjun med rektorn på 
webbplatsen i provperiod 2, när denne sa följande: ”Vi tittar väldigt mycket 
på – och det är det man blir fascinerad av – den som har arbetat mycket med 
sin text, som har ansträngt sig för att förstå den text de ska spela“.80  

En andra typ av normativ formulering handlar om att man ska vara sig 
själv, att man ska vara ”sann” och ”ärlig” när man gestaltar något. I intervjun 
med juryordföranden, vid provperiod 1, var till exempel svaret på frågan om 
skådespelarens ledord följande: ”Lusten att förvandla men inte glömma sig 
själv, att tänka som om det vore jag. Var ärlig; mot dig själv, och texten och 
mot din partner”. Prorektorn i intervjutexten på samma webbplats svarade på 
frågan om vad han hade för råd till de sökande bland annat att ”man inte ska 
spela upp en roll, utan använda sig själv, att man är sann och uppriktig mot 
sig själv och inte försöker vara någon annan än den man är”. Tolkningen att 
det är frågan om en norm beträffande de sökandes agerande (och inte bara ett 
tips bland flera möjliga) stärks av ett yttrande längre fram i intervjun med 

                                                      
80 En viktig orsak till att man tryckte på att de sökande skulle förbereda sig var att man ville få 
ner antalet sökande till proven, så att de skulle bli lättare att hantera och inverka mindre på 
skolans kärnverksamheter. I sitt kvalitetsutvecklingsprogram (se 4.2.2) skrev man både om 
hur man fått ner antalet sökande genom att påpeka vikten av att vara förberedd och genom att 
ställa högre krav på de sökande på olika sätt. Vidare skrev man att målet borde vara att få så 
många dåligt förberedda att söka ”eftersom man kan förmoda att de dåligt förberedda också är 
de mindre motiverade”.  
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prorektorn: ”För det juryn är intresserad av att se är hur den här personen 
syns i materialet som han/hon arbetat med. Att man använder sin egen röst, 
sin egen kropp, och inte försöker leva upp till någon ’teaternorm’”. Även i 
intervjuerna med studenterna togs det upp att man skulle vara sig själv. I en 
intervju i provperiod 1 gav en student i intervjutexten rådet ”att man går in 
och visar upp sig själv snarare än rollkaraktären”.  

En tredje typ av normativ formulering är att man ska vilja berätta något, 
gestalta någon, och göra en gestaltning som intresserar, berör eller över-
raskar. På frågan om vad juryn tittar på svarade juryordföranden i intervjun 
vid provperiod 1 att de tittar på olika saker, men tillade följande:  

(21) Webbplats 1, intervju med juryordföranden, text 
Men personligen, om jag blir berörd, glad, ledsen eller överraskad. Någon 
form av gestaltning. Att gestalta men ändå inte glömma bort sig själv. 
Intresset att framställa en annan människa måste finnas med. I en sorglig 
scen finns alltid ett stråk av glädje, i varje glädje finns ett stråk av sorg, får 
man med allt det så är det bra, så mångfacetterat som möjligt alltså. 
Överraskningar. Att inte en scen alltid görs på samma traditionella sätt. 
Levande helt enkelt.  

I intervjun med rektorn på webbplatsen vid provperiod 2 sade rektorn i 
texten bland annat att de tittar på om den sökande ”brinner för att uttrycka 
något särskilt”. Han sade att det bland annat är det engagemanget som ”vi 
läser av som talang möjligtvis, eller som en vilja med sitt skådespeleri och 
sitt liv”.  

En fjärde typ av normativ formulering handlar om att man inte ska ”spela 
för smått”, utan fylla rummet och ha energi (”explosivitet”). På frågan vad 
som kan vara bra att tänka på som sökande svarade juryordföranden i inter-
vjutexten på webbplatsen under provperiod 1 bland annat följande: ”Och 
observera att det är en enorm skillnad mellan film och teater! Utnyttja rum-
met, ta in hela rummet, röra på sig, helst inte bara sitta på en stol och prata, 
det blir ganska svårt att se något då”. I intervjutexten på samma webbplats 
fick prorektorn frågan om vad han tror är det vanligaste felet man gör när 
man söker in. Han svarade då bland annat följande: ”Att man spelar för 
smått; jag tror att intåget i våra tevekanaler av såpoperor har skapat en bild 
hos den yngre generationen hur man spelar teater. Men på scen krävs en helt 
annan energi och explosivitet och vilja att nå ut”. 

En femte typ av normativ formulering handlar om att man ska kunna 
samarbeta. I intervjun med juryordföranden på webbplatsen i början av 
undersökningsperioden var svaret på frågan ”När vet ni att ni hittat rätt?” 
följande:  

(22) Webbplats 1, intervju med juryordföranden, text 
Ja, det vet man ju aldrig, det har ju hänt att någon gör lysande prov fram till 
sista provet, då man arbetar tillsammans med andra, och spricker direkt, 
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eftersom de inte kan samarbeta utan bara vill synas själva. Samspelet är 
viktigt, att bry sig om och lyssna på sin partner. 

6.5.3 Vägledning genom den muntliga genomgången inför 
proven 
Under båda provperioder fick de sökande muntlig information om proven 
vid olika tillfällen. Sökande kunde till exempel ringa till skolans reception 
och fråga om proven och skolan arrangerade frivilliga informationsmöten 
inför proven (som jag dock inte observerade). En del sökande kände också 
personal och studenter på skolan som de kunde fråga.  

Det informationsmöte som var obligatoriskt för de sökande var när de 
kom på morgonen till skolan de dagar de skulle göra sina prov. När jag var 
med vid genomgången inför det andra provet i slutet av undersöknings-
perioden var det juryordföranden som höll i genomgången. Han och de sök-
ande samlades i den så kallade teatern där proven senare skulle hållas. De 
sökande satt på raden längst fram i teaterns gradäng (åskådarläktaren) och 
juryordföranden satt på en stol på scengolvet framför dem. Efter att jury-
ordföranden hälsat de sökande välkomna, informerat att juryn blivit större än 
i första provet (och att han skulle presentera dem vid grupproven) och haft 
ett upprop beskrev han kort hur proven gick till. Beskrivningen var något 
mer detaljerad än i den skriftliga informationen. I mina anteckningar står det 
bland annat följande: 

(23) Provperiod 2, genomgång inför andra provet, anteckningar 
1 Juryordförande: Ungefär 10.30 [är] de individuella proven. 
2     [Vi] går i nummerordning. 
3     De går till så att vi börjar [med] den scen som juryn inte  
4     sett. 
5     Sen går ni ut ett tag. 
6     Och då [när ni kommer tillbaka] kan det se olika ut. 
7     [Ni] kan få visa ytterligare en scen. 
8     Kan få arbeta med en scen. 
9     Kan få arbeta med en av texterna. 
10     Man kan vara inne i tio minuter eller 20 minuter. 
11     Styrs av de behov som juryn har. 
12     Så spekulera inte kring det för det betyder inte … bra  
13     eller dåligt. 
14     Så var beredda på allt. 

De muntliga genomgångarna innebar också att de sökande kunde ställa 
frågor. Juryordföranden frågade om de sökande hade några frågor både efter 
det att han berättat om hur proven gick till och efter sina råd om hur de 
skulle tänka. De sökande frågade emellertid endast var de skulle vara någon-



 

 155

stans. En sökande frågade om de skulle vara i det rum de nu var i när de 
gjorde provet (vilket de skulle) och en sökande frågade om de skulle vara i 
trapphuset eller i de rum man blev tilldelade när de väntade på att få göra 
sina prov (juryordföranden svarade att man inte kunde få ett rum hela dag-
en). Juryordföranden avslutade genomgången med att säga att han skulle 
visa dem var de skulle vara.81 

Under genomgången förekom även vissa formuleringar som kunde ge 
vägledning om vilka normer som fanns beträffande de sökandes agerande i 
proven. Jag antecknade följande efter att juryordföranden hade berättat om 
motläsarna:  

(24) Provperiod 2, genomgång inför andra provet, anteckningar 
1 Juryordförande:  Min uppfattning är att teater är att kunna spänna av. 
2     Öppna sig för publiken. 
3     Nån form av trygghet och gemenskap med publiken.  
4     Det här är [en] annorlunda situation. 
5     Antal sökande som (konkurrerar). 
6     Prestation. 
7     Leva med. 
8     Såna är spelreglerna. 
9     (XX) den är situationen. 
10     Försöka se det som en teatersituation. 
11     Inte försöka vara duktig. 
12     Utan försöka spela teater. 
13     Inte försöka vara som man tror juryn vill. 
14     Vara sig själv i förhållande till materialet [eller] uppgiften.  
15     Vi är intresserade av att se er. 
16     Var er själva. 
17     Det är betydligt lättare att säga ... 
18     Försöka ha så roligt. 
19     Man blir nervös och spänd. 
20     Vår uppgift att skapa en så stor trygghet som möjligt. 

Temat i juryordförandens kommunikativa projekt är att vara avspänd och 
trygg och att man som sökande ”inte [ska] försöka vara duktig” (rad 11), 
utan ”vara sig själv i förhållande till materialet/uppgiften” (rad 14). Resone-
manget kan uppfattas som en hjälp till de sökande att hantera prov-
situationen. Juryordföranden förklarar bland annat att ”det här är [en] annor-
lunda situation” (rad 4) och att ”[m]an blir nervös och spänd. Vår uppgift att 
skapa en så stor trygghet som möjligt” (rad 19–20).  

                                                      
81 När jag under en provperiod intervjuade en student som var motläsare bad jag henne att 
beskriva vad som sades vid genomgångarna som hon hade varit på. Jag frågade också explicit 
om vad man berättade om proven vid genomgångarna. Det lät på hennes beskrivning som att 
man inte berättade mer om proven än vid den genomgång jag observerade.  
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Det kan också uppfattas som en vägledning om normer beträffande de 
sökandes agerande, inte minst då juryordföranden inleder med att tala om 
hur han ser på teater: ”Min uppfattning är att teater är att kunna spänna av. // 
Öppna sig för publiken. // Nån form av trygghet och gemenskap med pub-
liken” (rad 1–3). Hans resonemang om att man inte ska ”försöka vara som 
man tror juryn vill” utan ska ”[v]ara sig själv i förhållande till materialet 
[eller] uppgiften” och att juryn är ”intresserade av att se er” och att de ska 
vara sig ”själva” (rad 13–16) känns också igen från de normativa formu-
leringar som förekom i intervjuerna på webbplatsen (att man ska vara sig 
själv, vara ”sann” och ”ärlig”, när man gestaltar något, se s. 152).  

6.5.4 Begränsningar med vägledningen inför proven  
Det finns emellertid vissa begränsningar med den vägledning som de sök-
ande fick genom beskrivningarna av provens kommunikativa procedurer och 
genom de normativa formuleringarna om deras agerande i proven.  

I informationen inför proven var det i båda provperioderna ett särskilt 
fokus på vilka scener de sökande skulle förbereda, eftersom de första del-
proven handlade om att de sökande skulle spela upp scener som de förberett 
hemma och skulle arbeta med någon av scenerna i senare prov. Såsom jury-
medlemmar ibland kommenterade sökandes pjäsval (positivt och negativt) 
verkade detta val potentiellt kunna inverka på juryns bedömning av de 
sökande. Vid provperiod 1 fick de inte så mycket vägledning om vilken typ 
av pjäser som kunde tänkas vara okej, då de endast uppmanades att välja två 
klassiska pjäser (dramatik skriven före år 1920) och två moderna pjäser. Vid 
provperiod 2, däremot, fick de förutom en valfri pjäs välja två pjäser från en 
lista med fem pjäser. Det var således mindre risk i det här provet att välja 
”fel” pjäs. Men under proven kunde juryn inte bara uttrycka gillande och 
ogillande beträffande valet av pjäs, utan även beträffande val av scen och val 
av karaktär, liksom val av tolkning av pjäsen. Juryn kunde också tala om hur 
sådana val kunde hindra eller hjälpa sökande att komma fram (t.ex. att vara 
”kraftfull”, vilket blev särskilt centralt i provperiod 2, se s. 169 och 171).  

Samtidigt är uppspelet av scener inte det enda de sökande kan förbereda 
sig inför. I det första provet fick till exempel vissa sökande även läsa en dikt 
och i de följande proven (före det sista, vilket pågick under en vecka på 
skolan) fick de också arbeta med vissa scener. I provperiod 2 skulle de dess-
utom göra vissa övningar och improvisationer i grupp. Beträffande detta 
gavs emellertid en mycket knapp beskrivning, bara att man skulle ”arbeta” 
med scener inför juryn och att ”andra övningar, bl.a. i grupp” ingick. Det 
stod inget alls om hur dikten skulle användas i det andra provet i provperiod 
2, trots att det var en ganska central del av det provet. Arbetet med dikterna 
var dessutom både annorlunda och mer avancerat jämfört med andra 
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övningar. De sökande skulle nämligen inte bara läsa upp en dikt (som i 
första provet), utan även använda diktens ord för att improvisera en scen, 
vilket innebar att de skulle bortse från diktens konnotationer och rytm. Dess-
utom skulle de arbeta med scenen tillsammans med en jurymedlem inför den 
övriga juryn (se 6.6.3).  

Visserligen hade jag (naturligtvis) ingen möjlighet att studera väg-
ledningen av de sökande i alla samtal på skolan. Men jag uppfattade det som 
att det inte fanns några etablerade beskrivningar av dem. Även vid genom-
gången på morgonen inför tredje provet vid provperiod 2 talade juryordför-
anden endast om att de sökande ska ”få arbeta med en scen” och ”få arbeta 
med en av texterna” (dvs. dikterna).  

Det fanns även begränsningar med vägledningen av de sökande genom de 
normativa formuleringarna. Visserligen verkar de normativa formuleringarna 
ha varit relevanta, eftersom samma typ av normativa formuleringar i inter-
vjuerna på webbplatsen förekom i juryns samtal sinsemellan. Men de norma-
tiva formuleringarna var inte gemensamt etablerade och det fanns ingen 
etablerad procedur beträffande användningen av dem (inte heller i juryns 
samtal sinsemellan, vilket jag återkommer till i 6.7). Det var heller inte alltid 
tydligt huruvida formuleringarna i intervjuerna på webbplatsen var en 
vägledning om normer eller inte, eller för den delen vad de egentligen inne-
bar för normer. Det var heller inte givet hur man skulle förhålla olika normer 
till varandra, till exempel normen att ”man inte ska spela upp en roll, utan 
använda sig själv, att man är sann och uppriktig mot sig själv och inte för-
söker vara någon annan än den man är” och normen att den sökande ska vilja 
gestalta någon och inte ”spela för smått”. 

Vidare var de typer av normativa formuleringar som användes på webb-
platsen inte de enda som juryn också använde sig av. Jurymedlemmarna 
använde sig även av normativa formuleringar som rörde andra aspekter av 
hur en sökande spelade sin scen. Man kunde prata om att en sökande var 
”okänslig” och ”vräker på i volym” eller att ”det var som om det hackade, 
inget flöde”. Man kommenterade också de sökandes röst och kropp: ”Väldigt 
lite kropp”, ”Han har bra röst, men stel i kroppen”, ”Det är något spattigt 
över honom som jag inte vet om man kan ta bort, nåt struttigt”. De kommen-
terade som sagt även rolltolkningar, som att en rollkaraktär ”var så arg” eller 
att scenen var ”konstig” (då den sökande ”tolkade det som en rolig text”), 
och vilken pjäs eller roll i pjäsen den sökande hade valt, till exempel ”Att 
välja Den girige är ju dömt” eller ”Det är märkligt att välja Tartuffe när man 
kan spela Orgogne. Han säger ju ingenting”.  
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6.6 Formuleringar och procedurer i prov-
situationerna  
Ett annat sätt att kompensera för de grundläggande kommunikativa om-
ständigheterna är att vägleda de sökande om proven och förväntningar på hur 
de ska agera i dem under själva provsituationerna. Under de prov jag följde 
kunde de sökande få vägledning både genom det faktum att proven delvis 
hade en återkommande kommunikativ procedur och genom att proceduren 
innebar att juryn i regel initierade faserna och projekten. När proceduren var 
mindre uppenbar kompenserades det ofta av att den innebar att de sökande 
fick direkta instruktioner om vad de skulle göra. Genom instruktionerna fick 
de sökande både metakommentarer om provens procedurer och normativa 
formuleringar beträffande deras agerande i dem. Det fanns emellertid vissa 
begränsningar med proceduren och instruktionerna som vägledning om vad 
proven innebär och vad som förväntas av de sökande i dem. I detta avsnitt 
visar jag först hur de sökande fick vägledning i de olika proven. Därefter 
visar jag hur vägledningen var begränsad för de sökande, i prov med enbart 
uppspel respektive prov där man arbetar med scener och improvisationer.  

6.6.1 Vägledning genom procedur, juryinitiativ och 
instruktioner 
Särskilt i proven med enbart uppspel fick de sökande vägledning om hur de 
skulle agera genom att proven hade en återkommande kommunikativ proce-
dur, bland annat genom återkommande faser och projekt. Jag visar en del av 
dessa i 6.2.1 (s. 142) (där jag också påpekar att de känns igen från andra 
institutionella kommunikativa verksamheter). De sökande fick även vägled-
ning genom att det i regel var jurymedlemmarna som initierade de olika fas-
erna och de kommunikativa projekten i dessa.  

I exempel (17) (på s. 142) är det till exempel jurymedlemmen som initi-
erar öppningsfasen (rad 1), identifieringsfasen (rad 3) (och de två projekten i 
denna: rad 3 och 5) och undersökningsfasen (rad 7).  

I undersökningsfasen initierade och avslutade juryn också i regel de olika 
presentationsprojekten. Efter den sökandes första scen bestämde juryn vilken 
scen hon eller han skulle spela (av den sökandes resterande tre inövade 
scener). Juryordföranden bad då antingen direkt om en ny scen (”Tack. 
Fedra?”) eller bad om en scen efter att de i juryn hade viskat om hur de 
skulle göra. Ibland bad juryn den sökande läsa en förberedd dikt (”Kan vi 
höra din dikt?”, ”Bjuder du på en dikt?”). Det var också i regel juryn som 
initierade avslutningsfasen (genom att tacka och säga hej då). 

I undersökningsfasen styrde även de sökande kommunikationen i viss 
mån. När jurymedlem A i exempel (17) (på s. 142) säger ”Då börjar vi när 
du är beredd” (rad 7), så initierar jurymedlemmen förvisso undersöknings-
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fasen, men den överlämnar åt den sökande att själv initiera själva presenta-
tionsprojektet: uppspelet av scenen. De sökande började nämligen inte att 
spela direkt, utan förberedde sig först på olika sätt, till exempel genom att ta 
en kort stund för att ställa in sig på vad den skulle göra, placera sig på en 
specifik plats på golvet, fixa med någon rekvisita etc. De sökande kunde 
också ställa frågor till juryn om olika omständigheter kring uppspelet. Vid 
ett prov sade den sökande ”Jag kommer att stå på ungefär samma ställe [hela 
tiden]. Var vill ni ha mig?” och en jurymedlem svarade ”Där blir bra”.  

Förutom att de sökande ansvarade för förberedelserna styrde de också 
presentationen själva. De hade utformat och tränat på framförandet av delar 
av projektet före provsituationen (dvs. uppspelet av scenen) och under sitt 
spel kunde de också be motläsaren om ”text” om de tappade bort sig (de 
sökande ägde med andra ord presentationsprojektet). Som jag visar i 6.5.1 
hade de emellertid fått viss vägledning om det här projektet inför proven och 
kunde förbereda projektet utifrån den. 

I proven med enbart uppspel förekom inte så mycket metakommentarer 
om den kommunikativa proceduren eller normativa formuleringar om hur de 
sökande skulle agera. Den typ av metakommentarer som förekom var fram-
förallt ”Då börjar vi när du är beredd” och liknande inför undersöknings-
fasen och ”Det gör inget att du kommer av dig” när en sökande kom av sig 
under uppspelet.  

Proceduren från proven med enbart uppspel kändes delvis igen från de 
prov där de sökande fick arbeta med sina scener. Det fanns också vissa skill-
nader. I följande exempel från tredje provet (i provperiod 1) står jurymedlem 
B nere på scengolvet när den sökande kommer in. De övriga jurymedlem-
marna sitter bakom några bord uppe i teaterns gradäng.82 

(25) Provperiod 1, tredje provet, anteckningar 
1 Jurymedlem A:  Hej Anders. 
2 Jurymedlem B:  Du, jag tänkte att vi skulle se Othello. 
3     Och du gör … 
4 Sökande:   [Rollens namn] … som jag är van att göra. 
5 Jurymedlem B:  Precis. Så får vi se sen. 
6     [Den sökande spelar scenen] 
7 Jurymedlem B: Tack. 
8     När i pjäsen är det här? 
9 Sökande:   Jag vet inte. 
10 Jurymedlem B: Vad tänker du att han är? 
11 Sökande:   Jag tänker att han är en slug människokännare. 
12 Jurymedlem B: Vilka tänker du att du pratar till? 
13     [Den sökande svarar] 
14 Jurymedlem B: Om du tänker att publiken tycker du är en skurk … 

                                                      
82 På rad 15–16 har jag ersatt anteckningar av vad juryn sade och vad jury och sökande gjorde 
med en kort sammanfattning av detta (av utrymmesskäl).  
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15     [Den sökande får instruktioner från två olika  
16     jurymedlemmar, B och C, spelar och får fler  
17     instruktioner] 
18 Jurymedlem C: Jag var lite otydlig där …  
19     Förstår du? 
20 Sökande:  Jag tror jag förstår. 
21 Jurymedlem B: Vi prövar en gång till. Ta den tid du behöver. Så att du  
22     hinner övertyga oss. 
23 Sökande:  Men i slutet så …  
24 Jurymedlemmar: Javisst! 
25     [Den sökande spelar] 
26 Jurymedlem B: OK, tack. 
27 Jurymedlem A: Hej då Anders! 
28 Sökande:  Hej då, tack ska ni ha. 

Som framgår av exempel (25) skiljer sig faserna i det här provet från prov 
med bara uppspel på vissa sätt. Bland annat innebär agerandet i de inledande 
kommunikativa projekten en personligare inramning. I exempel (17) initierar 
jurymedlem A ett separat identifieringsprojekt (med yttrandet ”Anna?”) och 
visar genom detta att de behöver identifiera den sökande. I exempel (25) 
föreslår jurymedlem A, genom sitt första initiativ (rad 1), istället en identitet 
på den sökande med sin hälsning (”Hej Anders”) och visar på så sätt att han 
känner igen den sökande (Anders accepterar förslaget genom att inte 
invända). På detta sätt blir också själva hälsningen mer personlig, då den 
kommer efter identifieringen (dvs. jurymedlem B riktar på så sätt hälsningen 
till någon som han vet vem den är). En annan skillnad är att jurymedlem B 
redan är nere på golvet när den sökande kommer in och går den sökande till 
mötes. Ibland presenterade sig jurymedlem B också för de sökande. Vid ett 
tillfälle sade han till exempel ”Tjena, Stefan heter jag” och skakade hand 
med den sökande.  

Den största skillnaden gäller dock undersökningsfasen. I det andra provet 
i provperiod 2 styrde nämligen juryn både undersökningsfasen och tog kont-
roll över presentationsprojekten, efter de sökandes första uppspel. I exempel 
(25) innebär inte projektet att den sökande (Anders) presenterar sig själv så 
som han själv har beslutat och tränat på att göra, utan nu presenterar han sig 
själv genom sitt sätt att svara på juryns frågor om sin uppfattning om pjäsen 
och val av gestaltning (rad 8–13) och genom sitt sätt att svara på juryns 
instruktioner (14–25). Undersökningsfasen hade inte heller en lika tydlig 
procedur som i första provet. När de i exempel (25) identifierar vad de ska 
göra i undersökningsfasen (rad 2–5) så avslutar jurymedlem B projektet 
också med att säga ”Så får vi se sen” (rad 5).  

Att proceduren var mindre given kompenserades delvis av att de sökande 
fick vägledning genom jurymedlemmarnas frågor och uppmaningar. I sina 
instruktioner använde sig dessutom juryn av metakommentarer om proce-
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duren och normativa formuleringar om de sökandes agerande i proven. I ett 
prov antecknade jag att juryn säger följande efter den sökandes initiala 
uppspel: 

(26) Provperiod 1, tredje provet, anteckningar 
1 Jurymedlem:  Vi vet att du har tränat utan person. Se vad som händer när  
2     du har en person som du kan närma dig eller gå ifrån. 
3     Det du säger – låt det landa hos henne, och det hon säger –  
4     låt det landa hos dig. 
5     Låt dig överraskas. 
6     Lämna det du gjort bakom dig. 
7     Vi kanske bryter, gör om … 

I exempel (26) ger jurymedlemmen vägledning om vad provet handlar om, 
att de vill se ”vad som händer” (rad 1) när den sökande har en motläsare som 
den kan ”närma sig” eller ”gå ifrån” (rad 2). Jurymedlemmen ger också 
vägledning om hur den sökande förväntas agera, som att den ska låta det de 
säger ”landa” (rad 4) och låta sig ”överraskas” (rad 5).  

De sökande fick samma typ av vägledning i det andra provet i provperiod 
2. Undersökningsfasen i dessa prov skilde sig i viss mån från dem i prov-
period 1. I provperiod 2 började de inte att arbeta med den sökande direkt 
efter hennes eller hans initiala uppspel, utan de bad den sökande (och 
motläsaren) att gå ut ur rummet och vänta utanför så att juryn kunde 
bestämma vad de skulle arbeta med (”Tack ska ni ha. Om ni väntar utanför 
ett kort slag”). Detta hade juryordföranden också berättat vid genomgången 
på morgonen (se s. 154). När den sökande kom tillbaka kunde de antingen 
arbeta med den scen som den sökande initialt hade spelat upp eller med en 
annan av de sökandes scener eller med en av de dikter som de sökande hade 
uppmanats att lära sig inför provet. Detta gjorde att undersökningsfasen var 
något mer oförutsägbar i andra provet i provperiod 2 än i tredje provet i 
provperiod 1.  

Samtidigt fick de sökande en annan vägledning i det andra provet i prov-
period 2 då de sökande i det provet fick spela mot jurymedlemmarna (under 
provperiod 1 fick de spela mot sina motläsare). De sökande i provperiod 2 
fick därför också vägledning om vad som förväntades av dem genom jury-
medlemmens motspel. Vid ett prov antecknade jag att en jurymedlem sade 
följande till en sökande efter att de arbetat med dennes scen: 

(27) Provperiod 2, andra provet, anteckningar 
1 Jurymedlem A:   Okej, tack. Kolla lite på din dockhusscen. 
2     Ny förutsättning: det är inte synd om dig. 
3     Du ska slänga (X) år i ansiktet på mig. 
4     Det är inte synd om dig. 
5     Ge mig fan för de här åren. 
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När jurymedlemmen och den sökande sedan spelade mot varandra så drev 
jurymedlemmen på den sökande på olika sätt för att just få henne att ge hans 
rollkaraktär ”fan för de här åren”, genom att komma i affekt och fara ut mot 
honom.  

Jurymedlemmarna pratade själva om hur de sökande blev hjälpta av att de 
spelade mot dem. En jurymedlem sade till exempel att ”När vi ska driva 
dem, hetsa dem, så känns det som om det är större chans när man håller dem 
[fysiskt], då är det oftare att de går över sig själva …” (provperiod 2, anteck-
ningar). En motläsare berättade hur en sökande själv sagt att den känt sig 
hjälpt av att spela mot en jurymedlem (även motläsaren tyckte att den sök-
ande blivit hjälpt av det). 

När det gäller arbetet med dikterna hade de sökande precis som i prov-
period 1 fått instruktion om att lära sig en dikt utantill. Till skillnad från 
provperiod 1 fick de sökande emellertid i provperiod 2 inte bara läsa upp 
dikten, i första provet, utan fick även använda dikterna för att improvisera 
scener i andra provet. De fick då olika förutsättningar beskrivna av juryn, 
precis som när de skulle arbeta med sina pjässcener (som i exempel (27)). I 
en av mina anteckningar skriver jag att en sökande fick följande instruktion:  

(28) Provperiod 2, andra provet, anteckningar 
1 Jurymedlem: Du ska dö. Du har cancer. Du ska ta avsked till oss alla. Du  
2     tycker inte synd om dig själv. 

Liksom vid arbetet med pjässcenerna fick de sökande vägledning om hur de 
skulle agera genom instruktionerna, såväl när de fick sina förutsättningar 
som när hade de börjat agera. I en av mina anteckningar skriver jag att en 
jurymedlem efter den sökandes agerande sade ”Bra, men du måste vara 
personlig, inte ett tal på [oläsligt]. Säg det bara enkelt”. Den sökande fick 
också kommentarer som ”Du älskar din familj. Var väldigt personlig och 
försök nå oss.” 

Det prov som skilde sig mest i proceduren från de övriga proven var 
grupproven. De utgjorde första momentet i det andra provet i provperiod 2 
och ägde rum på förmiddagen innan man arbetade individuellt med de 
sökandes scener (och med dikterna). Juryn satt som vid uppspelen vid 
borden i teaterns gradäng. Juryordföranden sade till någon (jag tror att det 
var läraren som senare höll i en övning) att den grupp som skulle göra provet 
(grupp 1 eller 2) var välkomna. Personen hämtade de sökande och de kom in 
med sifferlappar på magen, vilka de hade skrivit tidigare på morgonen (se 
6.5.3). Enligt anteckningarna från ett prov sade sedan juryordföranden 
följande: 

(29) Provperiod 2, andra provet, anteckningar 
1 Juryordförande: Ni kan börja med att ta av er skorna. 
2          Så kan ni gå ut och ställa er på golvet. 
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3           Okej, välkomna hit. 
4           Ska vi i juryn presentera oss. 

Undersökningsfasen som följde byggde inte på inövade scener eller texter, 
utan helt och hållet på instruktioner från först en rörelselärare (som inte satt i 
juryn) och sedan en scenframställningslärare (som satt i juryn). I proven med 
rörelseläraren vägleddes de sökande steg för steg. Det första projektet inne-
bar att rörelseläraren instruerade de sökande hur de skulle röra sig i rummet. 
Jag skriver följande i mina anteckningar från ett av proven: 

(30) Provperiod 2, andra provet, anteckningar 
1 Rörelselärare:   Sprid ut er i rummet. 
2      Kan ni fråga om ni inte förstår. 
3      Sätt fötterna i gång. 
4      Dansa med fötterna. 
5      Utnyttja (X) 
6      Andas. 
7      Fötterna jobbar. Kroppen följer efter. 
8      Knäna tar över. Låt knäna leda kroppen. 
9      Se varandra.  
10      Uppmärksamhet på dina knän. Vad gör de. 
11      Efter en tar över, bäckenet. 
12      Kontroll, så att inte blir okontrollerat. 

De övriga projekten med rörelseläraren var likartade, men med tillägget att 
de skulle gestalta något. Ett projekt innebar att de sökande skulle röra sig 
med föreställningen om att deras kroppar hade en ond och en god halva och 
ett projekt innebar att de skulle agera som om de tog sig igenom olika hinder 
(gå på planka över ett stup, bli fångade i ett nät m.m.).  

En övning med scenframställningsläraren innebar att de sökande skulle 
dela upp sig i två led och agera som om personen i ena ändan av respektive 
led var kung och personen efter den var dess tjänare och personen efter den 
dess tjänare etc. Kungen skulle vilja ha en stol som stod mellan leden och 
som personen längst bort från kungen, det vill säga tjänaren längst ner, 
skulle hämta. Det handlade bland annat om att man skulle ”slicka uppåt” och 
”sparka neråt”. Jurymedlemmen vägledde de sökande genom instruktioner 
både initialt och under undersökningens gång. Vid ett prov antecknade jag 
att han sade följande, efter att de spelat en stund: 

(31) Provperiod 2, andra provet, anteckningar 
1 Jurymedlem:  Var inte så snäll. 
2     Allting är riktigt neråt eller uppåt. 
3     -- 
4     Vänta. 
5     Hur känner du för det här svaret? 
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6     Du är för snäll. Lyssna på varandra. 
7     -- 
8     Det är för mycket acting.  
9     -- 
10     Kungen vill ha sin stol. 
11     Men det finns bara en. 
12     -- 
13     Sök så mycket problem [som möjligt]... 

6.6.2 Begränsningar med vägledningen under prov med 
enbart uppspel 
För de sökande fanns det flera begränsningar med de kommunikativa proce-
durerna som vägledning om vad proven innebar och vad som förväntades av 
de sökandes agerande i dem.  

I proven med enbart uppspel var en central vägledning för de sökande 
som sagt det faktum att proven hade en återkommande procedur, bland annat 
genom återkommande faser och typ av projekt. En annan vägledning var att 
proceduren innebar att jurymedlemmarna initierade och avslutade de olika 
faserna och projekten. En grundläggande kommunikativ omständighet (som 
jag tar upp i 6.3.1) är emellertid att ett delsyfte för de sökande i proven är att 
bli sedda och ihågkomna av juryn, inte minst på grund av den mängd av 
sökande som gör proven. Detta innebär att det inte är givet att de sökande 
bara ska följa proceduren och följa upp juryns initiativ. När jag pratade med 
studenter om deras prov var det flera som tog upp hur de försökt att vara 
personliga på olika sätt för att bli ihågkomna, bland annat genom att ta egna 
initiativ. När jag följde proven såg jag också flera sökande som verkade 
försöka vara personliga detta sätt.  

De sökande uppmuntrades ibland också att vara personliga genom juryns 
agerande. En grundläggande omständighet är nämligen att även juryn kan ha 
ett intresse att vara personliga, för att skapa en trygg stämning för de sök-
ande och för att göra sin egen arbetssituation trivsam. När jag observerade 
proven skojade till exempel jurymedlemmar med sökande och med varandra 
inför sökande, bland annat i faserna före och efter undersökningsfasen. 
Under grupproven skämtade även en jurymedlem med de andra jurymedlem-
marna under själva provsituationerna. Jurymedlemmen viftade bland annat 
en gång med armarna på skämt (och en annan i juryn hängde på) när de 
sökande gjorde en viss övning med rörelseläraren och sade vid en annan 
övning ”Det svänger!”. Dessa parallella samtal var tydligt inte menade för de 
sökande (inte minst eftersom de höll på att göra ett prov), men var tillräckligt 
öppna för att kunna uppfattas av de sökande.  

Att inte bara acceptera proceduren utan även ta egna initiativ för att bli 
mer personlig är en risk för de sökande, på åtminstone två sätt. För det första 
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riskerar den sökande att uppfattas som någon som stör den institutionella 
ordningen. En grundläggande orsak till provens procedurer är nämligen 
behovet av effektivitet, med tanke på mängden sökande (och idén om lika 
förutsättningar). I kallelsen till de sökande skrev man att man hade beslutat 
att ”minimera allt som har med möbler och rekvisita att göra” för att det ska 
vara möjligt rent tidsmässigt för alla att visa två scener. För det andra 
riskerar den sökande att tillskrivas negativa attribut, såsom oprofessionell, 
icke samarbetsvillig, påträngande etc., om den inte lyckas agera på ett per-
sonligt sätt som stämmer med juryns normer för hur en sökande ska agera.  

För att visa på risker som de sökandes personliga val kan innebära i de 
olika faserna under provet tar jag avstamp i ett exempel på en sökandes prov 
där det mesta verkade gå fel för den sökande (den fick heller inte gå vidare 
till nästa prov).  

(32) Provperiod 1, första provet, anteckningar 
1      En sökande kommer in och säger hej, ställer sig nära podiet  
2      [där juryn sitter]. 
3      Han kommer inte ihåg en titel. Juryn fyller i. 
4      Juryn skojar om [att en jurymedlem frågade om en sökande i  
5      tidigare prov skulle börja med (pjästiteln)] Good bye. 
6 Jurymedlem A: Du säger till när du börjar. 
7 Sökande:    Ja, det kan jag göra. --- Jag menar, ja visst. 
8      Han kommer av sig när han spelar och börjar om en gång. 
9      Efteråt: 
10 Sökande:    Tur att Goethe inte lever. Då skulle han komma in med  ett  
11      hagelgevär. 
12      … 
13      Det funkade mycket bättre hemma. 
14 Jurymedlem B:  Ja, det är oftast så. 
15      Efter 2:a texten: 
16 Sökande:    Blä, jag är klar nu. 
17 Jurymedlem A:  Tack ska du ha. 
18 Sökande:    Hoppas vi ses snart. 

I öppningsfasen i exempel (32), efter att den sökande kommit in och sagt 
”Hej”, ställer han sig nära podiet där juryn sitter (rad 1–2). När jag följde 
proven var det i regel endast scenen i rummet som var upplyst, med strål-
kastare. Juryn satt med läslampor som framförallt lyste upp borden. När de 
sökande kom in var det därför svårt för de sökande att se juryns ansikten. 
Vissa accepterade avståndet som strålkastarna och juryns placering skapade, 
medan andra ansträngde sig för att få ögonkontakt med juryn när de hälsade 
(eller efter att de hälsat), till exempel genom att kisa och skärma blicken med 
handen eller ställa sig nära juryborden och titta på juryn innanför strålkastar-
skenet. Den sökande kunde då också bygga ut hälsningsfasen genom att på 
olika sätt kommentera situationen (t.ex. sitt behov av att se juryn). En risk 
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med agerandet är att juryn tycker den sökande sinkar provet. En annan risk 
är att den sökande uppfattas som påträngande och påstridig. Vissa sökande 
som byggde ut öppningsfasen fick positiv respons från jurymedlemmarna i 
de prov jag följde, medan andra inte fick det. I vissa fall visade också juryn 
irritation.  

I identifieringsfasen i exempel (32) är det istället juryn som inte följer 
proceduren. När den sökande inte kommer ihåg en titel och en jurymedlem 
fyller i så skojar andra i juryn om att en jurymedlem i ett tidigare prov fråg-
ade om en sökande skulle börja med pjäsen Goodbye (rad 3–5). Juryns skämt 
kan dels ha varit menat som ett slags ansiktsräddning av den sökande, dels 
ha varit ett sätt att roa varandra. Oavsett varför de skojar visar de att man kan 
skoja i provet.  

I undersökningsfasen i exempel (32), när jurymedlem A ger uppmaningen 
”Du säger till när du börjar” (rad 6), svarar inte den sökande med att börja 
förbereda sig utan säger istället ”Ja, det kan jag göra. --- Jag menar, ja visst” 
(rad 7). När juryn lämnar över ansvaret för presentationsprojektet till den 
sökande kan den sökande göra flera val som riskerar att inte uppskattas av 
juryn. Juryn gav till exempel ibland varandra menande blickar om en sök-
ande hade en lite för avancerad förberedelserutin och om den tog för lång tid 
på sig.  

I exempel (32) kommenterar sedan den sökande sitt presenteringsprojekt: 
”Tur att Goethe inte lever. Då skulle han komma in med ett hagelgevär” (rad 
10–11). Det kan tolkas som ett försök att rädda misslyckandet genom att 
skämta, precis som juryn tidigare gjorde. Som jag minns det fick emellertid 
inte den sökande någon respons på detta (t.ex. i form av skratt). Förutom att 
det alltid är en risk med skämt kan det vara en risk att kommentera sin 
presentation. I exempel (32) bygger den sökande också ut sitt projekt med att 
konstatera att ”Det funkade mycket bättre hemma” (rad 13). Jurymedlem B:s 
svar, ”Ja, det är oftast så” (rad 14), indikerar att den sökandes kommentar 
kan uppfattas som oprofessionell. När den sökande kommenterar sitt andra 
presentationsprojekt med ”Blä, jag är klar nu” (rad 16) riskerar han dessutom 
inte bara att uppfattas som oprofessionell, utan han utmanar också den insti-
tutionella ordningen genom att själv säga att han är klar, vilket är juryns 
uppgift. 

I avslutningsfasen i exempel (32) säger den sökande ”Hoppas vi ses 
snart” (rad 18). Liksom i öppningsfasen kan den sökande välja mellan att 
acceptera den institutionella inramningen och endast svara på juryns avsked, 
vilket i regel var ”Hej då”, eller bygga ut projektet eller initiera ett eget 
kommunikativt projekt för att bli mer personlig. Precis som i öppningsfasen 
riskerar den sökande då uppfattas som oprofessionell eller påstridig. Medan 
en sökandes hälsning i öppningsfasen riskerar att inverka negativt på juryns 
bedömning av den sökandes presentation i undersökningsfasen, riskerar den 
sökandes hälsning i avslutningsfasen att inverka negativt på juryns beslut i 
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beslutsfasen, eftersom den hälsningen är det sista intrycket juryn får av den 
sökande före omröstningen.  

Något som kan försvåra det för vissa sökanden jämfört med andra är att 
juryn kan vara personlig med olika sökande i olika grad och på olika sätt. 
Juryn kan till exempel välja att vara personlig på ett sätt som inkluderar de 
sökande mer i juryns gemenskap, som tonar ner rollerna som sökande och 
jury och gör dem till mer av kollegor (som en del av teatersamhället). Ett 
exempel på detta var när en sökande i andra provet i provperiod 2 kände en i 
juryn, vilket de övriga i juryn visste. När den sökande kom in frågade juryns 
ordförande om hon var trött och hon svarade ”Ja, [det har varit] lite lång 
väntan.” Det blev sedan nästan som om juryn fick ursäkta sig för att den sök-
ande behövde göra proven, att det var något man måste få överstökat. Efter 
en scen kommenterade den sökande, liksom den sökande i exempel (32), sin 
prestation: ”A det där [var] inte …”. Men nu visade juryn en annan för-
ståelse. Efter att den sökande gått ut sade också en i juryn att hon visste att 
den sökande (egentligen) är bra.83  

6.6.3 Begränsningar med vägledningen under prov där man 
arbetar med scener och improvisationer  
I prov där juryn arbetade med de sökandes scener eller dikter och prov där 
de sökande gjorde olika typer av övningar eller improvisationer var juryns 
instruktioner särskilt centrala. Förutom att de sökande genom dem fick 
direkta uppmaningar om vad de skulle göra, kunde de få metakommentarer 
om vad proven handlade om och vägledning om normer beträffande hur de 
borde agera i proven.  

Instruktionerna har emellertid också vissa begränsningar som vägledning 
för de sökande. En grundläggande omständighet som jag tar upp (i 6.2.2) är 
hur komplex provsituationen är på grund av hur det är en hybrid kommu-
nikativ verksamhet, vilket bland annat innebär att juryn gör bedömningar av 
sökandes agerande i inträdesprovsverksamheten utifrån normer beträffande 
de inbäddade teaterverksamheterna och vice versa (till exempel vilken pjäs 
man väljer, hur man spelar den och hur man svarar på regi – som en del av 
ett inträdesprov). Komplexiteten kan försvåra det för de sökande att förstå 
syftet med vissa delprov. Detta gäller särskilt när den sökande ska arbeta 
med sin scen med någon i juryn, samtidigt som övriga jurymedlemmar tittar 
på.  

När jurymedlemmen som var nere på scenen agerade som en regissör 
aktualiserades en form av repetitionsverksamhet. Samtidigt var repetitions-

                                                      
83 Noteras kan dock att denna sökande inte kom in i slutändan. Det skäl som en i juryn 
berättade att de gav till den sökande i utvärderingssamtalet var att hon saknade tillräcklig 
erfarenhet av teater. 
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verksamheten en del av en provverksamhet. Jurymedlemmarna kunde dels 
agera som om syftet var att jurymedlemmen på golvet skulle hjälpa den 
sökande att förändra sin scen, så att han eller hon visade andra sidor än vid 
uppspelet. I exempel (26) säger till exempel en jurymedlem att ”Vi vet att du 
har tränat utan person. Se vad som händer när du har en person som du kan 
närma dig eller gå ifrån” (rad 1–2). Ibland gick till och med jurymedlemmen 
som hade regissörsrollen iväg med den sökande bakom scenen och sade 
saker som de övriga juryn inte kunde höra. Dels kunde de agera som om 
syftet var att den sökande skulle visa för juryn hur han eller hon arbetade 
med en scen tillsammans med en regissör. Jurymedlemmen som hade regis-
sörsrollen brukade ibland inte bara ge instruktioner en gång, och sedan låta 
den sökande spela, utan jurymedlemmen gick även in och gav regi medan 
den sökande spelade. Ibland började också jurymedlemmen som hade regis-
sörsrollen att prata med de övriga i juryn om regin och de kunde omvänt ge 
kommentarer till jurymedlemmen eller till den sökande. I vissa prov verkade 
den sökande också ha svårt att veta vem den skulle rikta sig till.  

Situationen försvårades ytterligare när de arbetade med dikterna i andra 
provet i provperiod 2. Förutom att situationen var komplex på grund av 
regin, så komplicerades den av hur de sökande skulle använda sig av en dikt 
för att improvisera scener. Detta innebar nämligen att de behövde bortse från 
ordens och syntaxens konnotationer och associationer, eftersom jurymed-
lemmarna gav de sökande förutsättningar som inte var anpassade för dessa. 
En sökande som skulle använda Bellmans dikt ”Solen glimmar” fick till 
exempel förutsättningen att den skulle berätta för sina anhöriga att den var 
döende (se s. 162). De flesta sökande verkade också ha svårt att veta vad de 
egentligen skulle göra med diktens ord. Det blev som om de ”räddade sig” 
genom att lägga allt krut på de ord som blev någorlunda meningsfulla för 
dem i förhållande till det kommunikativa sammanhang som juryn gett som 
förutsättning. De sökande verkade också ha svårt att veta hur de skulle göra 
med diktens syntax och den speciella rytm som detta innebar (t.ex. ”Vattnet 
likt en spegel”). Den sökande från exemplet ovan frågade enligt mina 
anteckningar ”Men alltså, jag kan ta det som ett tal?”  

Det var inte många som frågade explicit hur de skulle göra. Förutom att 
juryn inte aktivt gav de sökande utrymme att fråga, så riskerar en sökande 
som frågar att uppfattas som någon som inte förstår och som stör kommu-
nikationen. Det var inte heller helt enkelt att förstå vad det var man skulle 
fråga om. Det var bara en som frågade explicit hur den skulle hantera dikten 
som text. När denne hade fått instruktioner efter att ha läst sin dikt frågade 
han ”Så ska jag inte bry mig om vad texten innehåller” (jurymedlemmen 
svarade då ”Nej, du ska använda den för att förbanna Gud”).  

Även i grupproven kunde det vara svårt för de sökande att förstå situa-
tionen. Den verksamhetstyp som låg närmast till hands när rörelseläraren 
stod med dem i ring var ett slags lektion. Frågan var vad de sökande skulle 
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visa för juryn. Skulle de visa att de kunde hoppa bra eller kunde ta lärarens 
instruktioner bra? Extra svårt blev det när de även skulle gestalta något. I de 
prov där de skulle agera som om det fanns en kung som ville ha en stol och 
gemensamt få den tjänare som var lägst i rang att ta stolen (se 6.6.1) väntade 
den ena gruppen in den andra så att det skulle uppstå en dragkamp mellan 
tjänarna om stolen. Detta väckte viss irritation hos juryn. Bland annat visk-
ade en jurymedlem till de andra under provet ”Men varför tar de inte bara 
stolen?” och en annan jurymedlem påpekade efter provet: ”Märkligt att [de] 
inte kan göra det enkelt. Det är väl för att det är en provsituation. De tror att 
de ska skapa en massa situationer”. Samtidigt hade den som instruerade de 
sökande inför övningen å ena sidan sagt att det var för mycket ”acting” (att 
de skulle bara göra) och å andra sidan sagt att de skulle skapa så mycket 
problem som möjligt (se exempel (31), rad 8 och 13). Eftersom de sökande 
skulle agera mot varandra och gemensamt uppnå ett mål aktualiserades 
också en föreställningsverksamhet, där de successivt skapade ett gemensamt 
kommunikativt projekt, en gemensam berättelse, till juryn som publik. Detta 
medförde också att de successivt skapade en gemensam situationsdefinition 
av vad övningen gick ut på.84 

Det verkade ibland också vara svårt för de sökande att få vägledning om 
vad det var för normer beträffande deras agerande som jurymedlemmarna 
gav genom sina instruktioner i de individuella proven. Jurymedlemmarna 
gav till exempel instruktioner som ”Om det där var tio procent vill vi se 
hundra procent // Både i volym och kropp och upplevelse // Det är inte till 
oss utan det är femtio meter bort” när de arbetade med de sökandes scener 
och med dikterna i andra provperiod 2. En sökande frågade vid en sådan 
instruktion ”Menar du att jag ska ropa högre?”. När juryn satt i juryrummet 
efter dagens prov i provperiod 2 antecknade jag också hur en jurymedlem 
tog upp problem med den här typen av instruktion: ”Det blir så allmänt om 
man bara säger … ’större … i kroppen’.// Om man säger ’20 procent’ och 
’80 procent’” (enligt mina anteckningar fortsatte de emellertid med den 
typen av instruktioner).  

Det fanns även en begränsad procedur beträffande instruktionerna. De 
sökande kunde bland annat få olika typer av instruktioner och olika mycket 
instruktion. Sättet att instruera kunde dessutom växa fram successivt under 
proven. Det blev särskilt tydligt under andra provet i provperiod 2, då man i 
juryn fokuserade alltmer på att de sökande skulle agera kraftfullt och utveck-
lade instruktioner för att få fram det. En risk med detta var att jurymedlem-
marna inte beaktade att de successivt hade förhandlat fram en gemensam 
förståelse av vad instruktionerna innebar, vilket den sökande som kom in 
                                                      
84 När juryn satt i juryrummet på morgonen och pratade om de instruktioner som jury-
medlemmen gav i den här övningen så påpekade en i juryn att det är bättre ju färre instruk-
tioner man ger. Han beskrev hur förvirrade de sökande var och inte kunde ta in så mycket 
information. Jurymedlemmen fortsatte emellertid att ge ungefär samma typ av instruktioner.  
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och skulle arbeta med sin scen inte varit med om, eftersom den inte delade 
juryns kedja av kontakter (se 6.3.2).  

Det fanns heller inte någon uttalad procedur eller normer beträffande mot-
läsarnas agerande. När jag pratade med en av motläsarna efter proven berätt-
ade hon att de inte hade fått förhållningsregler vare sig för hur de skulle 
agera när de ledsagade de sökande inför proven eller hur de skulle läsa mot 
de sökande i provsituationerna. De hade istället utgått från sina egna erfaren-
heter av att ha sökt. Det här kan få olika konsekvenser. Under det andra 
provet i slutet av min undersökningsperiod, när den sökande och motläsaren 
hade gått ut för att vänta på att juryn skulle komma fram till vad den sökande 
skulle göra, så kommenterade till exempel några jurymedlemmar efter den 
sökandes prov hur motläsaren hade läst neutralt och lagt sig ”under” den 
sökandes ”energi”. De menade att när motläsaren läste på det sättet så för-
svårade det för den sökande. Det visade sig emellertid att motläsarna inte 
hade fått någon instruktion om detta. De hade endast utgått ifrån vad de 
trodde att juryn ville, vilket tvärtom var att försöka att inte lägga sig ”över” 
den sökandes ”energi”.  

6.7 Formuleringar och procedurer i jurysamtalen  
Ytterligare ett sätt att kompensera för inträdesprovens grundläggande kom-
munikativa omständigheter är att jurymedlemmarna får vägledning om sitt 
agerande i proven. Det kan vara ett sätt att åtminstone delvis kompensera för 
att juryns bedömning och beslut är beroende av annat än de sökandes 
agerande, det vill säga sådant som de sökande inte har inflytande över. Jury-
medlemmarna gav varandra vägledning genom att de använde sig av norma-
tiva formuleringar beträffande de sökandes agerande. De fick även vägled-
ning genom de kommunikativa procedurer som fanns för att hantera bedöm-
ningen av och besluten om de sökande, liksom de texter som var en del av 
proceduren. Men dessa formuleringar och procedurer har också vissa be-
gränsningar som vägledning för juryn. I detta avsnitt visar jag först hur juryn 
fick vägledning, genom normativa formuleringar, de sökandes ansökningar 
och betygsystemet för att bedöma de sökande. Därefter visar jag begräns-
ningar med dem.  

6.7.1 Vägledning genom normativa formuleringar 
Normativa formuleringar beträffande de sökandes agerande kan vara en väg-
ledning för jurymedlemmarna om vad de ska fokusera på i de sökandes 
presentationer i proven, både när de var och en ska göra sina bedömningar 
av de sökandes presentationer och när de tillsammans ska förhandla om vilka 
beslut de ska fatta beträffande de sökande.  
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Jurymedlemmarna formulerade sig ganska ofta om de sökande på ett sätt 
som gav uttryck för normer beträffande hur en sökande bör agera. Bland 
annat gav de uttryck för de normer som man formulerat sig om i intervjuerna 
på webbplatsen (och som de sökande kunde läsa inför proven, se 6.5.2). När 
det gäller den typ av normativ formulering som handlar om att man ska vara 
väl förberedd, så sade till exempel en jurymedlem när de diskuterade huru-
vida en sökande skulle gå vidare efter det andra provet i provperiod 1 (efter 
att en jurymedlem varit negativ till detta) att ”Han kunde inte heller pjäsen”. 
En annan jurymedlem fortsatte med att säga ”Han tar inte reda på att det var 
en triumf”. Beträffande den typ av normativ formulering som handlar om att 
man ska vara sig själv och ärlig så förekom positiva kommentarer som att 
det i en sökandes spel fanns ”en väldig ärlighet” och en ”ärlig ton” och nega-
tiva kommentarer som att det var ”dramatiskt, teater” och liknande. Vid 
andra provet i provperiod 2, när den sökande och motläsaren hade gått ut och 
juryn diskuterade vad de skulle få göra när de kom tillbaka, så sade en 
jurymedlem: ”Hon är medveten om att hon har karisma. Och spelar på det. 
[Vill att hon gör] något mer ärligt”.  

När det gäller den typ av normativ formulering som handlar om att man 
ska vilja berätta och gestalta något (och göra en gestaltning som intresserar, 
berör eller överraskar), så förekom positiva kommentarer som att den sök-
ande ”stod för allt han sade”, att jurymedlemmen blev ”intresserad av både 
berättelsen och karaktären” eller att den sökande hade en ”överraskande text-
förståelse”. Negativa kommentarer kunde vara att spelet var ”allmänt” eller 
den sökande var ”tråkig” i sin scen. När juryn i andra provet i provperiod 2 
pratade om vad den sökande skulle göra när den stod utanför och väntade sa 
en jurymedlem att ”det var som om han inte visste vad han ville”.  

Beträffande den typ av normativ formulering som handlar om att man inte 
ska ”spela för smått” utan fylla rummet och ha energi (”explosivitet”), 
förekom negativa kommentarer som att det var ”stilla småprat” eller att den 
sökande ”offrar inget”, att den ”ger inget”. Särskilt i andra provet i slutet av 
min undersökningsperiod talade man om behovet av ”energi” och ”kraftfull-
het”. I andra provet i provperiod 2 när den sökande hade gått ut med 
motläsaren och väntade, så frågade en jurymedlem de andra vilken sida de 
ville se av den sökande. En jurymedlem svarade då ”något kraftfullt. Energi 
och tydlig riktning. Hon är för fan 25 år, inte tolv år”.  

När det gäller den typ av normativ formulering som handlar om att man 
ska kunna samarbeta så pratade jurymedlemmar både om den sökandes för-
hållande till motläsaren och till den jurymedlem som instruerade den sök-
ande. Det förekom positiva kommentarer som ”Jag tycker han tog instruk-
tion bäst. Han vände sig direkt till henne [motläsaren som agerade mot-
spelare], sökte kontakt”. Exempel på negativa kommentarer var: ”han tog 
inte instruktion bra. Han visade dessutom irritation när du hade gett honom 
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instruktion”, ”Jag tyckte inte att han sökte henne [motläsaren som agerade 
motspelare]” eller ”När inte motspelaren ger replik får man ju inte bli sur”. 

Denna typ av formuleringar om de sökande förekom i flera olika situa-
tioner. För det första användes de när de skulle rapportera sina betyg för var-
andra, till exempel som argument för eller förklaringar av betygen. Jag 
skriver följande i mina anteckningar vid den sista omröstningen en dag under 
det tredje provet i provperiod 1: 

(33) Provperiod 1, tredje provet, anteckningar 
1 Jurymedlem A:  Jag går ner till ett nej. 
2 Jurymedlem B:  Står kvar [på nej]. Han tog inte instruktion bra. 
3      Han visade dessutom irritation när du [jurymedlem D]  
4      hade gett honom instruktion. 
5 Jurymedlem C:  Jag tyckte inte att han sökte henne. Jag lägger till 
6      frågetecken. 
7 Jurymedlem D:  Jag med. 

För det andra förekom den här typen av formuleringar i eftersnack efter de 
sökandes prov. Det kunde till exempel vara kommentarer som att en sökande 
var ”så forcerad” eller ”överspänd” och kommentarer som ”men det kunde 
hon ju faktiskt göra” eller ”märklig tjej. Ändå 25 år…” (andra provet, prov-
period 2, anteckningar). För det tredje förekom den här typen av formuler-
ingar under själva proven, som ett slags parallellt mellansnack i förhållande 
till de sökandes prov. När en sökande i ett prov gick iväg bakom skärmen 
med den jurymedlem som skulle arbeta med den, viskade en jurymedlem till 
en annan: ”Jag vill säga fint, fint när han går. Men det kan man ju inte” 
(tredje provet, provperiod 1, anteckningar). För det fjärde förekom den här 
typen av formuleringar när jurymedlemmarna möttes före, mellan och efter 
proven i det så kallade juryrummet. Det var inte direkt i anslutning till de 
sökandes prov, så det var ofta mer allmänna kommentarer. För det femte 
kunde de användas som argument när jurymedlemmarna skulle komma fram 
till vad den sökande skulle spela i andra provet i provperiod 2.  

6.7.2 Vägledning genom ansökan 
En grundläggande förutsättning för att den sökande ska kunna bedömas uti-
från sitt agerande är att den är rätt identifierad av juryn och att juryn kommer 
ihåg den sökande i fråga. Ansökningsblanketten var en vägledning för juryn 
i båda avseenden.  

För att bli kallade till proven behövde de sökande fylla i en ansökan. 
Ansökningarna fanns sedan med under hela provperioden. I provperiod 1 var 
till exempel ansökningarna från de sökande som hade gått vidare till andra 
provet uppsatta på anslagstavlorna (med datum när de sökande hade gjort 
proven). Vid omröstningen inför det sista provet i provperiod 2 lade jury-
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medlemmarna ut ansökningarna på bordet som de satt kring. Juryn kunde 
också sitta och titta i ansökningarna under proven. 

En viktig hjälp med identifieringen var det foto på sig själva som de sök-
ande skulle fästa till höger om utrymmet för det provnummer de fick i 
ansökan. Precis som provnumren fungerade fotografierna som en hjälp vid 
identifieringen, men på ett annat sätt. Provnumren fanns på de protokoll som 
juryn hade för att rapportera sina betyg (se nedan), tillsammans med de sök-
andes förnamn. De fungerade som ett slags personnummer för att garantera 
att jurymedlemmarna gav sitt betyg till den sökande de bedömt. Fotografi-
erna var istället en hjälp för jurymedlemmarna att koppla ihop nummer och 
namn med de ansikten de sett. Vid omröstningen om de sökande inför det 
sista provet som jag följde visade sig detta vara en särskilt viktig hjälp. Jury-
medlemmar gick inte bara fram och tittade på fotografierna på bordet för att 
komma ihåg vem som var vem. I vissa moment av omröstningen var foto-
grafierna också en del av proceduren, då man höll upp de sökandes ansök-
ningar som man röstade om för att man skulle veta vem det var man röstade 
om. 

Precis som de sökandes agerande i proven var de sökandes svar på ansök-
ningsblanketterna dessutom en del av deras presentation under provperioden. 
Jurymedlemmarna kunde emellertid återvända till vad de sökande skrivit på 
ett annat sätt än vad de kunde med provsituationerna. Mellan proven och vid 
omröstningarna hörde jag också jurymedlemmar kommentera vad de sök-
ande skrivit i ansökningarna. Bland annat skulle den sökande skriva vilken 
grundskola och gymnasium den hade gått (eller om den inte hade gått gym-
nasiet) och vilket program, samt betyg i olika språk, gymnastik, sång och 
musik. Den sökande skulle också skriva om den hade gått någon annan 
utbildning, haft eventuella teaterstudier eller engagemang vid teater, tv eller 
film och fylla i om och i så fall när den hade sökt till Teaterhögskolan i 
Stockholm respektive de övriga tre teaterhögskolorna, samt skriva varför den 
söker in till skådespelarutbildningen och vad den förväntade sig av utbild-
ningen. Jag hörde jurymedlemmar kommentera såväl vad de sökande hade 
skrivit att de hade för bakgrund som vad de förväntade sig om utbildningen 
och om och i så fall när de hade sökt till skolan förut.  

6.7.3 Vägledning genom betygen 
En annan viktig del av procedurerna för att ta beslut om de sökande var det 
betygsystem som fanns för att rapportera om deras bedömningar. Under 
proven hade jurymedlemmarna ett formulär med de sökandes provnummer, 
namn och rutor för att fylla i de betyg som jurymedlemmarna kunde ge de 
sökande. Betygen var ”nej”, ”nej?”, ”?”, ”ja?” eller ”ja”. Jurymedlemmarna 
började på morgonen att stryka namnet och provnumret på de sökande som 
de fått veta inte skulle komma den dagen. När de sedan hade tittat på ett 
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antal sökande under dagen läste de upp sina betyg för varandra och kunde 
fylla i varandras omdömen i protokollet. När jag följde proven gjorde man 
detta ungefär efter var femte sökande.  

Början av ett sådant protokoll (som består av en A4-sida) återges i figur 4, 
med fiktiva provnummer, fiktiva namn på de sökande och fiktiva initialer på 
jurymedlemmar (i rutorna ovanför betygen). Betygen är tagna från de tre för-
sta sökande den första dagen som jag följde de andra proven i provperiod 2.  

 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Återgivning av en del av ett protokoll för juryns betygsrapport-
ering vid ett inträdesprov, med verkliga betyg (N/N?/?/J?/J)) och fiktiva 
provnummer, förnamn på sökanden och initialer på jurymedlemmar.  

När man skulle ta beslut om vilka man skulle släppa vidare till nästa prov 
var diskussionen i regel centrerad kring dessa betyg. Precis som provnumren 
var ett sätt att hålla reda på identifieringen av de sökande var betygen ett sätt 
för jurymedlemmarna att hålla reda på sina egna och varandras bedöm-
ningar. Detta framgår bland annat av mina anteckningar från omröstningen 
inför det sista provet i provperiod 2, då juryn skulle välja ungefär tjugo 
stycken sökande (av vilka man skulle ta in ungefär hälften på skolan) av de 
80–100 sökande som var kvar.  

Omröstningen var inne i skolans personalrum. Anteckningarna i exempel 
(34) nedan är från den första dialogen som jag skrev ner från omröstningen. 
Man hade dessförinnan väntat på att alla skulle komma och hade lagt ut de 
sökandes ansökningar på bordet. Man hade sedan satt sig utspritt i rummet, 
några runt bordet med bilderna och andra på en stol vid väggen eller i en 
fåtölj vid en fåtöljgrupp.  

(34) Provperiod 2, omröstning inför sista provet, anteckningar 
1 Juryordförande:  Viktigt att hitta en process. 

TEATERHÖGSKOLAN I STHLM Andra provet   [datum] 
   
   
 INTRÄDESPROVEN [datum] 
 ANDRA PROVOMGÅNGEN  
 
 Provnr        Förnamn 

15 

80 

155 

Sandor 

Sammy 

Solveig 

N N N ? N  ? 

N N N N N       J? 

L J R P  I        D  

N  J N J? N       N? 
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2      Om vi kan börja utifrån en positiv … där vi alla enats. 
3      Sen alla vi i dagsläget kan släppa. 
4 Jurymedlem:   Fanns en reflekteringstid … 
5      Kan man ändra? 
6 Juryordförande: Självklart. 
7 Jurymedlem:   Kan vi ta ändringar först? 
8      Jag skulle vilja ändra [Annas] frågetecken till ja. 
9      [En jurymedlem] ändrar från ”nej” till ”ja”, [på] samma  
10       [sökande ändrar en jurymedlem] från ”frågetecken” till  
11       ”ja” och [på] en tar [en jurymedlem] bort frågetecken på  
12       [sitt]” ja”. 
13 Juryordförande: Mitt förslag är att vi går igenom dag för dag och ser om vi  
14      kan enas om det är någon som går vidare. Det är …  
15      Är vi eniga om det?  
16      [Han får ingen invändning. De börjar med en provdag.] 
17      Den enda spiken den dag[en] … 

Juryordföranden säger inledningsvis att det är ”viktigt att hitta en process” 
(rad 1). Han föreslår en procedur som innebär att de börjar med att ta upp 
alla sökande som de är överens om att de vill ha och därefter ta upp alla de är 
överens om att släppa (rad 2–3). En jurymedlem frågar om de kan börja med 
att ändra de betyg som de gett (rad 7), vilket de gör (rad 8–12). Sedan börjar 
de med att gå igenom betygen dag för dag för att se om de kan enas om vilka 
sökande som ska gå vidare. Juryordföranden börjar det hela med att ta upp 
”den enda spiken” den första dagen (rad 17), det vill säga den enda sökande 
som fått ”ja” från alla jurymedlemmar. 

Som framgår av anteckningarna var betygen det som diskussionen var 
centrerad kring. Juryordförandens förslag på rad 2, att de börjar med ”en 
positiv … där vi alla enats”, visar sig till exempel betyda att de ska börja 
med ”spikarna”. På rad 17 börjar han med ”den enda spiken den dag[en]”. 
Efter att juryordföranden tagit upp sitt inledande förslag frågar också en 
jurymedlem på rad 5 om de kan ”ändra” och på rad 7 om de kan ta änd-
ringarna först. På rad 9–12 framgår det att de ändringar de gör är just till ”ja” 
(från såväl ”ja?” som ”?” och ”nej”), det vill säga för att får ihop en ”spik”. 

6.7.4 Begränsningar med vägledningen i jurysamtalen 
Det finns emellertid flera begränsningar med formuleringarna om de sökan-
de, den skriftliga ansökan och juryns betygsystem som vägledning för juryn. 

En begränsning med formuleringarna om de sökande som vägledning för 
jurymedlemmarna var att de inte hade bestämt dem i förväg och att de inte 
hade utvecklat procedurer för hur de skulle använda dem. Det varierade både 
hur mycket olika jurymedlemmar formulerade sig om de sökande och huru-
vida jurymedlemmarna formulerade sig alls vid olika situationer. Ibland 
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rapporterade de bara betygen och ibland argumenterade de även för dem. 
Det varierade också hur mycket de formulerade sig om olika sökande och 
vad de formulerade sig om hos de sökande.  

 Genom avsaknaden av procedurer för formulerandet var risken för det 
första att de som formulerade sig mer än andra fick större inflytande över 
besluten. För det andra var risken att olika sökande fick olika mycket upp-
märksamhet, negativ eller positiv. För det tredje var risken att man aktuali-
serade normer beträffande olika aspekter av de sökandes presentation, det 
vill säga att man fokuserade på olika aspekter av de sökandes presentationer. 
Det var också en risk att man fokuserade på sådant som man egentligen inte 
ansåg vara relevant. Vid ett tillfälle pratade de till exempel om att de egent-
ligen inte skulle bry sig om ålder. De diskuterade emellertid inte om det 
fanns något annat de inte skulle fokusera på.  

Frågan om vad de skulle fokusera på var inte mindre komplex av att flera 
av de normer som juryn uttryckte beträffande de sökande innebar en ganska 
svår balansgång. Å ena sidan fanns önskan om att en sökande skulle vara sig 
själv, vara ärlig och inte dramatisk, inte spela teater. Å andra sidan fanns en 
önskan om att en sökande inte skulle spela för smått, att det skulle vara 
”konst” och inte ”stilla småprat”.  

Det fanns även begränsningar med den skriftliga ansökan och betygen för 
vägledningen av juryn vid deras beslut om de sökande. Det blev särskilt tyd-
ligt vid omröstningen inför sista provet vid provperiod 2, vars inledning jag 
återger anteckningar ifrån i exempel (34). Till att börja med visar det sig att 
det inte är givet hur de ska göra med de så kallade ”spikarna” (de som alla 
röstar ”ja” på), som de sagt att de ska börja med (rad 2 och 17). Även efter 
att de ändrat en del betyg så att de får fler ”spikar” (rad 8–12), så uppstår det 
problem med avgränsningar. Efter ett par sökande säger juryordföranden till 
exempel om en sökande att ”det är ingen spik men det är fyra ja plus ja 
frågetecken plus frågetecken. Ska vi ta honom som …”. En av jurymedlem-
marna ändrar också till ”ja” från ”ja?”, när det visar sig att de andra har ”ja”.  

Efter en stund blir det även tydligt hur det finns begränsningar med 
betygen i allmänhet. Flera jurymedlemmar kommer nämligen inte ihåg hur 
de har tänkt beträffande de sökande, vad deras olika betyg står för. Det visar 
sig också att anmälningsblanketterna inte är en tillräcklig hjälp för att identi-
fiera de sökande, då de inte känner igen deras ansikten på fotona. De pratar 
bland annat om att fotona inte är tillräckligt bra för att man ska känna igen 
de sökande. 

Även jurymedlemmarnas fortsatta diskussioner visar på begränsningar 
med betygen och anmälningsblanketten som vägledning. Efter en stund före-
slår en jurymedlem att de börjar bakifrån istället och tar upp de sökande som 
de kan utesluta, vilket de också gör. Anteckningarna nedan är en bit in i den 
diskussionen:  
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(35) Provperiod 2, omröstning inför sista provet, anteckningar 
1 Jurymedlem  Kan vi släppa henne? 
2 Jurymedlem  Ja, jag hade inget starkt ja, så det är OK. 
3      --- 
4 Jurymedlem   Jag kan inte släppa henne. Hon är 28, det är hennes sista  
5      chans. 
6 Jurymedlem   Jag släpper henne inte än. 
7 Jurymedlem   Jag kan släppa henne. 
8 Jurymedlem   Men det kan inte jag! 
9      Det är också hennes sista chans.  
10 Jurymedlem   Är det här slaget ska stå? 
11      Är det inte sen? 
12      Jag vet inte … hur man ska vara strategisk. 
13      --- 
14 Jurymedlem  Du brinner inte för henne? 
15      --- 
16 Jurymedlem  Det känns nästan som vi röstar om. 
17      Det känns orättvist. 
18      Om vi bara ska hålla bilder … 
19 Jurymedlem  Svåra är ju frågetecken. 
20      Kommer och suddar. 
21 Jurymedlem  Frågetecken är bara någon som […] 
22      Jag vet inte hur vi har gjort … 

Exempel (35) visar på olika sätt hur det inte är tydligt hur juryn ska använda 
betygen, även vid detta sätt att rösta. En jurymedlem undrar till exempel om 
det är här ”slaget ska stå” och säger att den inte vet ”hur man ska vara 
strategisk” (rad 10–12). En jurymedlem menar att det svåra är frågetecknen, 
att man började sudda bort dem. En jurymedlem tar upp att han inte vet hur 
de har gjort med frågetecknen, det vill säga vad de står för (det är också 
något som kom upp i andra situationer under både provperiod 1 och prov-
period 2). En jurymedlem påpekar dessutom att det känns som om de röstar 
om, när de efter ett tag börjar prata om de sökande utifrån bilderna i stället 
för omdömena (jurymedlemmarna hade som sagt ibland också svårt att både 
komma ihåg hur de tänkte om vissa sökande och att identifiera dem från 
bilderna).  

Svårigheten med att hantera betygen visar sig även genom att de byter 
procedur för omröstningen fyra gånger till. Först beslutar de att varje jury-
medlem ska bestämma sig för fem sökande som de vill ha. Därefter beslutar 
de att bara hålla upp ansökningarna med de sökandes foton och fråga om 
man kan släppa den sökande. Om en jurymedlem säger att den inte vill 
släppa en sökande så räcker det för att den sökande ska vara kvar i högen. 
Därefter beslutar de sig för att rangordna de sökande från ett till sex poäng. 
Slutligen beslutar de att i stället rösta genom handuppräckning på de fyra 
stycken sökande som de vill ha.  
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Jurymedlemmarna tar upp olika problem med varje metod, såväl problem 
som man tagit upp tidigare som andra problem, bland annat huruvida man 
ska stå för det betyg man skrev vid de olika provtillfällena eller om man ska 
se till hela veckan.85 När de rangordnar de sökande från ett till sex poäng 
kommer de efter ett tag också ihåg att en av jurymedlemmarna inte har sett 
alla de sökande som de poängsatt och att de därför inte kan använda den 
proceduren.  

6.8 Sammanfattning 
Jag inleder detta kapitel med att ta upp att den främsta orsaken till inträdes-
provens betydelse för en students levnadsbana är att det är där som det 
bedöms huruvida de ska tas in eller inte. Jag påpekar också att det är den 
delaktighet som rör bedömningen av de sökande som är mest central för de 
sökande. För dem handlar det dels om vilken möjlighet de har att förstå 
inträdesproven som kommunikativt sammanhang för att kunna agera på ett 
sådant sätt att det ökar (eller åtminstone inte minskar) deras chans att bli 
positivt bedömda av juryn. Dels handlar det om vilken möjlighet de sökande 
har att bli bedömda av juryn utifrån sitt agerande i proven och inte om-
ständigheter som ligger utanför deras inflytande. Sammantaget är således 
frågan för de sökande vilka förutsättningar de har att få (indirekt) inflytande 
över sin del i proven. Jag påpekar också att både studenter och jurymedlem-
mar tog upp problem beträffande de sökandes (indirekta) inflytande i proven 
under min undersökningsperiod.  

Mina analyser visar till att börja med hur flera av inträdesprovens grund-
läggande kommunikativa omständigheter kan hindra de sökandes (indirekta) 
inflytande. För det första kan de hindras av att de har svårt att veta hur de ska 
agera vid proven (och förbereda sitt agerande i dem) på grund av att proven 
delvis är obekanta som kommunikativa sammanhang för både nya och gamla 
sökande, att de sökande inte har tillgång till juryns syften, att de sökande inte 
är en del av samma kedja av kontakter som juryn och att de sökande ofta är 
en mer perifer del av de aktuella sociala konfigurationerna än juryn. För det 
andra kan de hindras av hur beslut om de sökande inte bara tas utifrån de 
sökandes agerande utan också utifrån omständigheter som de sökande inte 
har möjlighet att påverka, eftersom beslutsfattandet utgör egna kommu-
nikativa situationer. För det tredje kan de sökandes (indirekta) inflytande 
hindras av hur komplext inträdesproven som kommunikativt sammanhang 
är. Detta kan försvåra dels de sökandes förutsättningar att förstå samman-

                                                      
85 Juryn diskuterar också huruvida man ska rösta på en sökande som man inte tror kommer in. 
En jurymedlem tar t.ex. upp att en av de sökande kommit in tre gånger till sista provet och att 
det är taskigt att släppa upp den igen om man inte tror att den kommer in. 
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hangen, dels juryns förutsättningar att göra bedömningar och beslut beträff-
ande de sökande.  

Därefter påpekar jag att ett sätt att kompensera för inträdesprovens grund-
läggande kommunikativa omständigheter är att vägleda såväl de sökande 
som jurymedlemmarna om hur de ska agera i proven. Jag visar också hur de 
sökande och juryn fick vägledning i inträdesproven genom bland annat olika 
kommunikativa procedurer i proven och normativa formuleringar beträff-
ande de sökandes agerande i proven.  

Jag visar emellertid också hur det finns olika begränsningar med den här 
vägledningen. Inför proven fanns det för de sökande bland annat begräns-
ningar med vägledningen om val av pjäser och om kommunikativa proce-
durer i proven (t.ex. vad det innebar att man ska ”arbeta” med scener inför 
juryn och hur dikterna skulle användas). Det fanns också begränsningar med 
de normativa formuleringarna beträffande de sökandes agerande i proven, 
bland annat eftersom det ibland var otydligt vad formuleringarna egentligen 
innebar, hur man skulle förhålla dem till varandra och det inte fanns någon 
etablerad procedur beträffande användningen av dem.  

Under proven fanns det för de sökande bland annat begränsningar med 
vägledningen genom provens procedur och att jurymedlemmarna initierar 
och avslutar de olika faserna, då behovet av att bli ihågkommen skapade 
incitament att inte bara följa proceduren och hålla sig till den förväntade re-
sponsen på juryns initiativ, utan vara personlig (vilket också kunde upp-
muntras av juryns agerande). Att vara personlig och gå utanför strukturen 
innebar en risk för en sökande, då de kunde uppfattas som någon som störde 
den institutionella ordningen och tillskrivas negativa attribut om de inte 
lyckades agera på ett personligt sätt som stämde med juryns normer för hur 
en sökande ska agera. Juryn kunde i sin tur vara personlig med olika sökande 
i olika grad och på olika sätt.  

I prov där juryn arbetar med de sökandes scener eller dikter och olika 
typer av övningar eller improvisationer finns det vidare begränsningar med 
jurymedlemmarnas instruktioner. De kunde både ge en begränsad vägled-
ning om vad proven gick ut på och vad det fanns för förväntningar på de 
sökandes agerande i proven. Det fanns inte heller några tydliga procedurer 
för instruktionerna, vilket bland annat kunde göra att olika sökande kunde få 
olika mycket instruktioner och instruktionerna kunde se olika ut. Det fanns 
heller inte någon procedur beträffande motläsarnas agerande.  

I kommunikationen mellan jurymedlemmarna saknades det bland annat 
procedurer för användningen av normativa formuleringar, vilket gjorde att 
det fanns risk för att jurymedlemmar som kommenterade mer högt om sina 
bedömningar än andra fick större inflytande och att olika sökande fick olika 
mycket uppmärksamhet (negativ eller positiv), samt att det aktualiserades 
olika normer beträffande olika aspekter av de sökandes presentation. Det 
fanns även begränsningar med den skriftliga ansökan och betygen för 
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vägledningen av juryn vid deras beslut om de sökande. Bland annat var det 
inte alltid tydligt för jurymedlemmarna vad betygen stod för och det 
saknades procedurer för hur de skulle användas vid omröstningen. Flera 
jurymedlemmar kom heller inte ihåg hur de hade tänkt beträffande de 
sökande, vad deras olika betyg stod för. Det visade sig också att anmälnings-
blanketterna inte var en tillräcklig hjälp för att identifiera de sökande, bland 
annat då jurymedlemmarna ofta inte kände igen sökandes ansikten på fotona.  
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7 ”Vi tar det en sista gång” – om hinder  
i ett scenframställningsblock 

En typ av undervisningsblock som har en särställning under skådespelar-
utbildningen är scenframställningsblock där en skriven pjäs iscensätts. 
Arbetet i den typen av undervisning liknar mest det arbete som studenterna 
framförallt utbildas för. I förhållande till den undervisningen kan också 
annan undervisning få en underordnad roll.86  

Under min undersökningsperiod var Tjechovblocket det första scenfram-
ställningsblock där man arbetade med text (det började en bit in på ettornas 
andra termin). Blockets särställning märktes bland annat i början av första 
lektionen. En av de första saker läraren tog upp var det faktum att de skulle 
arbeta med text för första gången i utbildningen. När han frågade om stud-
enternas förväntningar beträffande detta svarade en student att det kändes 
som en ”nystart”, en annan att det skulle bli ”otroligt att möta sina klass-
kompisar på golvet med text” och en tredje att det skulle bli ”kul att se om 
det hänt nåt, bättre flöde i talet [etc.], sen vi kom in” (Tjechov, lektion 1, 
anteckningar). 

I Tjechovblocket var skolans ambition att studenterna skulle få ett ökat in-
flytande över teaterns produktionsprocess som skådespelare (se kap. 5) sär-
skilt aktuell, eftersom det var skolans rektor som var huvudlärare i blocket. 
Han tog också själv upp den här strävan på olika sätt i sin undervisning (se 
5.6). Samtidigt tog studenter upp olika problem beträffande just inflytandet. 
En student hade till exempel problem med den typ av rollkaraktär som 
instruktionerna från lärarna medförde och fick inget gehör från lärarna för 
sina invändningar mot rollkaraktären. En annan student berättade hur han 
hade velat att läraren frågade hur studenterna tänkte med sina repliker och 
inte bara gav instruktioner om hur de skulle ändra dem (se 5.6). En student 
uttryckte på en lektion i slutet av blocket att han saknade en diskussion om 
deras uppsättning av pjäsen (se 7.8). Läraren berättade också för mig att 
några studenter ett par år efter blocket hade sagt att de bara fått ”spela efter” 
i Tjechovblocket.87 Han sade att han hade slutat med Tjechovblocket och 
försökte ersätta det med en annan typ av undervisning.  

Syftet med detta kapitel är att synliggöra hur kommunikationen i ett scen-
framställningsblock som Tjechovblocket kan hindra studenternas inflytande 

                                                      
86 Se 4.1.1 angående ämnens olika status på skolan. 
87 Se 5.5.2, s. 124, angående regi genom att ”spela före”. 
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över sin del i och utformningen av scenframställningsarbetet. För att göra 
detta börjar jag i kapitel 7.2 att sammanfatta de grundläggande kommu-
nikativa omständigheter beträffande scenframställningsblocket som jag tar 
upp i de tidigare kapitlen. I 7.3–7.4 redogör jag för några av scenframställ-
ningsblockets andra grundläggande kommunikativa omständigheter: scen-
framställningsblockets och scenframställningslektionernas faser och scen-
framställningslektionen som hybrid kommunikativ verksamhetstyp. I 7.5 
diskuterar jag vad omständigheterna kan innebära för hinder för studenternas 
inflytande. I 7.6–7.8 visar jag dels hur vissa kommunikativa procedurer och 
normativa formuleringar (och samtal om dessa) kan kompensera för om-
ständigheterna genom att stödja studenterna i förhandlingen om undervis-
ningen, dels hur de kan hindra studenternas förhandling. 

Innan jag redogör för resultaten beskriver jag vilket material och vilka 
analysredskap jag använt.  

7.1 Analyssteg, material och redskap  
Analyserna har gjorts i de fyra steg som presenteras i 3.3 (s. 66–67). 
Huvudfokus har varit på det första och sista analyssteget (steg 1 och 4). 
Nedan redogör jag därför endast för dem.  

Den inledande analysen, av Tjechovblockets grundläggande kommunika-
tiva omständigheter (steg 1), är en övergripande analys utifrån min samlade 
erfarenhet av och kännedom om Tjechovblocket. Huvudmaterialet är anteck-
ningar från deltagande observationer vid 15 lektioner och inspelningar från 
11 lektioner, av Tjechovblockets totalt 38 schemalagda lektioner (se 4.2.1).88 
I analysen har jag fokuserat på kommunikationen mellan huvudläraren och 
studenterna under Tjechovlektionerna. När näranalyser gjorts har framförallt 
inspelningar av en lektion i slutet av blocket använts (lektion 30). 

Vid analysen av Tjechovblockets grundläggande kommunikativa omstän-
digheter har jag framförallt använt analysredskap som beskrivs i 3.2.2. Jag 
har både analyserat blocket som en kedja av kontakter (se s. 61) och lektion-
erna som kommunikativa verksamheter (se s. 59). Jag har börjat med att ana-
lysera vilka faser blockets kedja av kontakter och lektionernas kommu-
nikativa verksamheter har (se s. 60–61). Därefter har jag studerat hur det 
aktualiseras olika kommunikativa verksamhetstyper (se s. 59) i de lektioner 
där man arbetar med att lägga scenerier och hur dessa förhåller sig till 
varandra, det vill säga hur lektionsverksamheterna är hybrida (se s. 60). Jag 
skiljer då mellan inbäddad, sekventiell och integrerad hybriditet, där den 
                                                      
88 Jag har även spelat in intervjuer med huvudläraren och fyra studenter om blocket (se tabell 
5 i 4.2.3). Mina resultat beträffande grundläggande strukturer i blocket bygger även på 
analyser jag gjort av de scenframställningsblock jag kallar Clown och Improvisation parallellt 
med Tjechovblocket (se 4.2.1 för en kort beskrivning av blocken). Jag har emellertid inte med 
resultaten från dessa analyser, då jag var tvungen att avgränsa avhandlingen.  
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inbäddade hybriditeten innebär en inre och yttre ram (se s. 60). För att 
urskilja blockets och lektionernas faser och verksamhetstyper har jag utgått 
både från vad lärare och studenter gör och vad de säger att de gör. Vid 
redovisningen av resultaten beträffande lektionernas faser och verksamhets-
typer använder jag mig av lektion 30 i Tjechovblocket. 

Även analyserna av normer och kommunikativa procedurer (steg 4), 
bygger på min samlade kännedom om och erfarenhet av kommunikationen i 
Tjechovblocket. Jag har även gjort näranalyser av särskilt delar av lektion 1, 
29 och 30.  

Jag har framförallt använt analysredskap som beskrivs i 3.2.1. Jag har 
börjat med att studera etableringen av normativa formuleringar i två kommu-
nikativa projekt (se s. 58–59) beträffande scenframställningsarbetet, i block-
ets inledningsfas. Jag har bland annat analyserat utbyggnaden av projekten, 
vem som initierar vilka projekt och hur projekten följs upp (se s. 55–56). Jag 
har då beaktat hur evokativa initiativen är; om de är begärande eller 
hävdande (s. 57). Materialet är anteckningar från deltagande observationer 
vid lektionen.  

Därefter har jag studerat kommunikativa procedurer vid arbetet med att 
lägga scenerier. Jag har först analyserat hur de kommunikativa projekten i 
kärnfasen typiskt är utbyggda, bland annat hur de utgörs av kedjor av pro-
jekt, förprojekt och sidoprojekt (se s. 55–56). För att studerat hinder hur 
studenternas förhandling har jag analyserat den interaktionella, innehållsliga 
och argumentativa dominansen (se s. 57–58) i det utbyggda kommunikativa 
projektet att komma fram till spel i och ägandet av projektet (se s. 58). I en 
viss del av analysen av dominansen har jag analyserat hur man kan både 
beskriva och demonstrera något och markera vad det är i demonstrationen 
som är betecknande och vad som är stödjande (se s. 57) samt att man kan ta 
olika perspektiv (se s. 57). 

Slutligen har jag studerat en students utmaning av de etablerade normerna 
om och kommunikativa procedurerna i repetitionsarbetet vid en lektion i 
slutet av Tjechovblocket, liksom lärarens hantering av denna utmaning. 
Materialet är en inspelning av samtalet. Jag har bland annat analyserat vem 
som initierar vad för projekt och hur de olika initiativen följs upp. Jag har 
även analyserat uppbyggnaden av lärarens monologiska kommunikativa 
projekt (se s. 57). 

7.2 Sammanfattning av tidigare nämnda grund-
läggande omständigheter 
När jag i 5.2 redogör för grundläggande omständigheter som rör skåde-
spelarutbildningens undervisning i stort nämner jag omständigheter som 
gäller även för Tjechovblocket. Dessutom använder jag Tjechovblocket som 
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exempel när jag visar på omständigheter som rör olika undervisningsblock 
och använder exempel från Tjechovblocket när jag analyserar normativa 
formuleringar på skolan. Jag tar också upp några omständigheter beträffande 
Tjechovblocket i inledningen till det här kapitlet.  

Sammanfattningsvis nämner jag följande omständigheter: 

− När studenterna började med Tjechovblocket hade de endast gått ett 
halvår på skolan och de var således i början av sin levnadsbana i skol-
ans olika sociala konfigurationer, såsom skolan som konstellation av 
praktiker, skolans kärna av en familjeliknande praktikgemenskap och 
den konstellation av praktiker som teatersamhället utgör (se kap. 5). 

− De två lärarna hade haft Tjechovblocket tillsammans ett par år (och så-
ledes hade utvecklat någon form av praktikgemenskap). De hade suttit 
i den jury som tog in studenterna i den aktuella klassen (ett år tidigare). 
De var skådespelare och relativt etablerade i teatersamhället och att de 
var etablerade på skolan, särskilt huvudläraren som också var rektor 
(och som därför även var en del av högskolesamhället). 

− Tjechovblocket utgjorde en av skolans gränspraktiker, då det var ett 
möte mellan lärarnas etablerade sociala praktiker (t.ex. sättet att repe-
tera) och klassens (begynnande) sociala praktiker (t.ex. sättet att för-
hålla sig till varandra och lärare). Blocket var ett exempel på skolans 
perifera och överlappande praktiker, då några tekniklärare kom och 
tittade på lektioner under blockets gång och då dessa tekniklärare (och 
en lärare i teori) på olika sätt anknöt till Tjechovblocket i sin under-
visning (se kap. 5). 

Tjechovblockets grundläggande kommunikativa omständigheter har dess-
utom vissa likheter med inträdesprovens (se kap. 6). Liksom inträdesproven 
utgörs till exempel Tjechovblocket av en kedja av kontakter som skiljer sig 
för olika aktörer. Medan studenter brukade läsa och arbeta med pjästexten 
mellan lektionerna i Tjechovblocket, brukade lärarna diskutera och planera 
undervisningen mellan lektionerna. Även kontakten med andra lärare ingick 
i studenternas respektive lärarnas respektive kedjor av kontakter. En student 
kunde bland annat arbeta med sin monolog tillsammans med en röstlärare 
och uttal i pjäsen med talläraren. 

Liksom inträdesproven känns också Tjechovblockets kedja av kontakter 
igen från andra institutionella kedjor, med en institutionell klient som pre-
senterar sig för en institutionell representant, vilken ställer en diagnos av 
klienten och ger ett direktiv beträffande den. Tjechovblocket innebär bland 
annat att studenterna presenterar sig när de läser eller spelar upp delar av 
pjäsen, att lärarna ställer en diagnos beträffande studenternas sätt att läsa och 
spela och ger direktiv om alternativ. 
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7.3 Scenframställningsblockets och -lektionernas 
faser 
En annan omständighet som känns igen från inträdesprovens kedja av kon-
takter och provsituationer är att Tjechovblockets kedja av kontakter och lek-
tioner är uppgiftsorienterade, precis som många andra scenframställnings-
block. Liksom i inträdesprovet, och många andra scenframställningsblock, 
hanteras den dominerande uppgiften successivt i olika faser. I detta avsnitt 
redogör jag först för faserna i Tjechovblocket i stort och därefter för faserna i 
blockets lektioner.  

7.3.1 Faserna i blocket 
Liksom alla kedjor av kontakter har deltagarna i ett scenframställningsblock 
flera individuella och gemensamma syften, men åtminstone ett dominerande 
syfte som deltagarna är någorlunda överens om. I Tjechov är det dominer-
ande syftet att iscensätta (delar ur) en Tjechovpjäs. Tjechovblocket delar 
också med många undervisningsblock att det är lärarstyrt. Den dominerande 
uppgiften är således bestämd i förväg av läraren och inte något man kommer 
fram till under blockets gång. Det är även läraren som ansvarar för att upp-
giften introduceras och hanteras. Kedjor av kontakter med likartade domi-
nerande uppgifter, såsom vissa lärarstyrda scenframställningsblock, tenderar 
att få en likartad fasstruktur. I den typen av lärarstyrda block är det i regel 
läraren som initierar och avslutar de olika faserna i blocket. 89  

I ett scenframställningsblock kan till exempel första mötet mellan stud-
enter och lärare beskrivas som en form av inledningsfas, där lärarna introdu-
cerar grunden beträffande arbetet för studenterna. I Tjechovblocket introdu-
cerar huvudläraren grunden för arbetet under första hälften av blockets första 
lektion. Bland annat berättar han att de ska arbeta med att iscensätta (delar 
ur) en Tjechovpjäs och redovisa arbetet i slutet av blocket. Han pratar också 
om upplägget av arbetet, såsom vilken Tjechovtext de ska arbeta med, att de 
förutom ”två-och-två-scener” också ska arbeta med ”en helhet” och att alla i 
klassen därför ”ska göra samma resa” och att man ska ha en ”redovisning” 
av arbetet på ungefär en timme (”med musik”) (Tjechov, lektion 1, anteck-
ningar). De pratar också om sätt att förhålla sig till arbetet (se 7.6).  

Efter inledningsfasen följer en förberedelsefas, där man på olika sätt för-
bereder sig inför arbetet med den dominerande uppgiften. I Tjechovblocket 
avslutar läraren introduktionsfasen genom att säga att ”då är ni sugna på att 
läsa antagligen” och gå och hämta de upptryckta pjästexterna till student-
                                                      
89 I Clown och Improvisation, de scenframställningsblock jag följde mest förutom Tjechov-
blocket arbetar man inte på samma sätt med att skapa en föreställning, en produkt, utan den 
dominerande uppgiften är snarare att studenterna ska lära sig en viss clown- respektive impro-
visationsteknik. Fasstrukturen liknar emellertid den i Tjechovblocket. 
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erna. När läraren kommer tillbaka med pjästexterna börjar de att läsa och 
prata om texten på ett sätt som de fortsätter med under ett par veckor.  

Arbetet förändras under förberedelsefasen, och man närmar sig successivt 
det sätt som man arbetar i kärnfasen. Huvudläraren säger till exempel till 
studenterna efter ett par lektioner att de ska titta upp ur manus när de läser, 
efter ytterligare ett par lektioner går de upp på golvet och läser, senare får de 
sina roller i pjäsen och efter ytterligare lektioner har läraren bestämt gränser 
för var spelscenen är (när de inte är med i den aktuella scenen sätter de sig 
på de stolar som är uppställda utanför spelscenen). Detta är emellertid fort-
farande tänkt att vara en del av förberedelsen. Det blir särskilt tydligt under 
två lektioner i slutet av förberedelsefasen. I början av den första av dessa 
lektioner säger läraren att han tänkt att de under två dagar ska ägna sig åt 
kortare scener: ”nu lägger [jag] mig i lite mer. // Inför ögonen på våra kam-
rater” (Tjechov, lektion 9, anteckningar). Han skojar också med studenterna 
om att ”pretentionerna steg med en gång” när de skapade ett tydligare 
spelgolv (med publikrader), att ”Nu upplever ni nån jävla pretention bara för 
att … stolarna … [och] du gör entré.” Men han påpekar att ”det är samma 
förutsättningar som förut”: ”Inte spela. // Fortsätt läs” (ibid.). När de väl 
börjar blir det visserligen en regisituation i alla fall, men han kommenterar 
detta själv efteråt, att han ”håller på och engagerar sig … ’Och så går du hit 
och så’”, och säger: ”jag blir sugen på att lägga mig i mer än [jag borde nu]” 
(ibid.). Efter de två dagarna återgår de också till att bara läsa.  

Efter förberedelsefasen börjar man med blockets dominerande uppgift, i 
vad som kan kallas blockets kärnfas. I Tjechov innebär det att man arbetar 
med att iscensätta delar av pjäsen. I slutet av en lektion talar huvudläraren 
om att de nästa lektion (efter ett påsklov) kommer att arbeta på ett annat sätt: 
”Efter påsk kan ni komma att uppleva att det här lite yttre kravlösa … att jag 
kommer att vända på …// ’Du har ju sagt att jag skulle ta de ett lugnt.” // 
Kan upplevas som ett brott...” (Tjechov, lektion 12, anteckningar).  

Han säger också att ”[n]u kan man börja jobba” och förklarar att han 
tycker att ”[s]å här mycket bör ni ha tänkt på en [pjäs] ... innan kollation-
eringen. // Så att inte regissören har ett försprång på ett halvår. // Så att man 
inte kommer dit som ett blankt papper” (ibid.). Han berättar också hur han 
regisserar: ”Jag har den dåliga vanan... // Det finns ju ett idiotisk... att inte 
”spela före”. // Det gör jag. // Bättre att visa. // Inte så att jag tycker att Ni 
ska göra som jag... // Mitt sätt att kommunicera ... Det är inte det att jag vill 
att ni ska göra som jag säger” (ibid.). 

Även i den här fasen förändras arbetet. Efter ett tag börjar de till exempel 
att spela igenom längre stycken utan avbrott. Scenografin blir också mer och 
mer klar, liksom rekvisita och kostym. I slutet av kärnfasen har de slutligen 
också så kallade genrep, där de spelar igenom allt utan avbrott och endast 
kommenterar scenerierna och spelet efteråt.  
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Slutligen följer en avslutningsfas, där man på olika sätt avslutar den 
dominerande uppgiften. I Tjechovblocket innebär detta att man har tre redo-
visningar för andra lärare, studenter och anhöriga, där man spelar upp sin 
iscensättning av pjäsen. Inför första redovisningen säger huvudläraren till 
studenterna: ”Nu överlämnar jag det i era händer. Det gör jag med förtro-
ende, med glädje” (Tjechov, lektion 36, anteckningar). När publiken kommit 
säger han att de i åtta veckor har ägnat sig åt pjäsen i fråga (”Ettornas första 
textarbete”) och att de gör lite ur varje akt (”Gör inte hela pjäsen men hela 
historien”). Han förklarar att studenterna ”går runt lite i rollerna” och att de 
(lärarna) ”[h]ar varit sugna på att ha hela ensemblen på scen” (ibid.). 

Före och efter redovisningarna pratar man också om arbetet på ett sätt 
som blir som en summering av arbetet. Inför första redovisningen säger 
huvudläraren att studenterna är bra, ”[a]nnars hade ni inte kommit in på 
skolan” (Tjechov, lektion 36, anteckningar). Efter redovisningen säger lär-
aren bland annat att de kanske skulle prova att spela en gång till i augusti, 
”repa några timmar och se vad som händer”, och att han tycker att det var 
”det roligaste scenframställningsarbete jag har gjort” (ibid.).  

7.3.2 Faserna i lektionerna  
På grund av scenframställningsblockens olika faser förändras lektionerna i 
dem under blockets gång. Samtidigt gör uppgiftsorienteringen i lektionerna 
att de tenderar att få en liknande grundstruktur som blocket i stort, med en 
kärnfas omgiven av å ena sidan en inledande och en förberedande fas och å 
andra sidan en avslutande fas. När blocket är lärarstyrt är det i regel läraren 
som initierar och avslutar faserna även i lektionerna. 

Lektionernas fasstruktur kan vara olika tydlig i olika lektioner. För att 
illustrera faserna i Tjechovblocket använder jag mig av exempel från en 
lektion som jag spelade in i slutet av blocket (lektion 30), där gränserna för 
faserna är särskilt tydliga. 

Alla lektioner föregås av försnack. Detta innebär i regel att lärare och 
studenter samtalar med varandra i väntan på att alla ska komma. Det är ofta 
flera parallella samtal och ämnena varierar stort. De pratar både om privata 
saker och om erfarenheter från andra sammanhang på skolan. Ju mer de 
närmar sig redovisningarna desto mer ordnar också studenter med rekvisita 
och kläder. Lektionerna börjar därefter i regel med en (mer eller mindre 
tydlig) inledningsfas. En gemensam samtalssituation skapas och de talar om 
sitt gemensamma arbete. De pratar bland annat allmänt om arbetet utifrån 
tidigare händelser (t.ex. en tidigare lektion eller annan gemensam erfarenhet) 
och det fortsatta arbetet (t.ex. vad man ska göra den veckan). Fasen varierar 
från någon kort kommentar till flera utbyggda kommunikativa projekt. I 
exempellektionen utgörs inledningsfasen av flera utbyggda kommunikativa 
projektet som läraren initierar och avslutar. Nedan följer en transkription 
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från övergången mellan förberedelse- och inledningsfasen i exempel-
lektionen. Lars är huvudläraren och Sung är gästen. 

(36) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1       (Flera samtal pågår. Sander kommer in.) 
2    Lars: +här e han+ 
3     (Lars går till fåtöljen.)  
4    Lars: slå er ner . jag ska byta några ord med er .  
5     .hh . öh .. (suckar) .. ska bara få det formellt  
6     klart där med Sander .. (suckar) . så . drar  
7     du igen dörren också Sander är du gullig ..  
8     först så # ska jag bara presentera å hälsa  
9     Sung välkommen  
10     […] 
11    Lars:  ä:h . ja just de f- vi var ju några där  
12     som . fick en jävligt trevlig kväll igår på .  
13     Orionteatern  

När den sista studenten kommer in avslutar huvudläraren, Lars, förberedelse-
fasen och initierar inledningsfasen genom att säga till studenterna ”slå er 
ner” och ”jag ska byta några ord med er” (rad 4). Inledningen fördröjs något 
av att han väntar på att Sander ska bli klar med sitt (rad 6) och stänga dörren 
(rad 6–7). Lars visar att han har flera saker han ska ta upp då han säger att 
han ”först” ska ”bara” (rad 8) presentera och hälsa gästen (Sung) välkommen 
(hon var bara med tillfälligt, i väntan på ett annat möte på skolan).  

Efter att han har presenterat gästen (jag har uteslutit det i transkriptionen, 
vilket är markerat med tre punkter inom klammer på rad 10) initierar han ett 
nytt delprojekt: ”ja just de f- vi var ju några där som . fick en jävligt trevlig 
kväll igår på . Orionteatern” (rad 11–13). Delprojektet innebär att Lars 
berättar vad en regissör föreläste om på en föreläsning han och studenterna 
var på föregående kväll (som jag för övrigt också var med på).  

Efter ett tag initierar Lars ett nytt delprojekt där han talar om ”repetitionen 
igår som vi höll på med”. Lars anknyter till en diskussion som en student 
initierade lektionen innan (som jag redogör för en analys av i 7.8). Slutligen 
initierar Lars ett delprojekt där han pratar om hur en gästtekniklärare som 
följt ett par Tjechovlektioner agerat gentemot studenterna: ”å så vill jag bara 
nämna kort . jag vet e:h ni hade fått några papper från Laura .hh å jag vill 
bara att ni ska veta . historien bakom detta” (jag tar upp en del av det 
samtalet i 5.6.3, s. 130–131).  

I stort sett alla lektioner följer en förberedelsefas, vilken handlar mer 
konkret om dagens arbete och kanske också om att ordna praktiskt med 
saker som behövs inför arbetet (flytta på möbler eller liknande), beroende på 
vilken fas de är i blocket. Nedan följer en transkription från exempel-
lektionen, vilken börjar med att huvudläraren, Lars, avslutar inledningsfasen 
och initierar förberedelsefasen. 
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(37) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Lars: så att utifrån den där lappen om alltså- . ha  
2     integritet i ert eget arbete . reagera på det  
3     ni tycker verkar klokt eller det ni tycker  
4     verkar dumt å är det nåt ni undrar över så  
5     frågar ni bara (trummar med fingrarna på armstödet) . 
6       svårare än så är det inte (trummar med fingrarna på  
7       armstödet som ett   avslut) . bra↑. då har vi # dagen  
8     som idag(reser sig upp)  eh så går Lena först å  
9     jobbar med . andra akten då . å du är tvungen  
10     å gå→ 
11    Lena:  halv fyra 
12    Lars: halv fyra . .hh- 
13    Lena: kanske tjugo över klockan tre 
14    Lars:  a . öh och . jag kör igång här med tredje  
15      akten (sväljer) och . vi håller på→ . vi kan säga  
16     så här→ . att här inne idag kommer vi att ägna  
17     oss åt . tredje akten . så att . från början  
18     till slut . (sväljer) blev du glad nu? 
19    Sean:  jag blev jätteglad 
20    Lars:  (skrattar) 

I (37) avslutar Lars inledningsfasen och initierar förberedelsefasen genom att 
säga ”bra↑. då har vi dagen som idag” (rad 7–8) och resa sig upp. Han gör 
också före detta en avslutande kläm på sitt sista projekt i inledningsfasen, 
genom att säga ”svårare än så är det inte” (rad 6) och trumma med fingrarna 
på armstödet som ett avslut (rad 6–7).  

Förutom att de nu börjar prata praktiskt om dagens arbete (vilka som ska 
göra vad och var) så skiljer sig den här fasen också från den föregående gen-
om att Lars riktar sig till den andra läraren, Lena, (rad 9) och till en student 
(rad 18). Efter att Lars har gått igenom vad de ska göra frågar Lena om hjälp 
med att bära bänkar, vilket leder till att samtalssituationen löses upp: stud-
enterna sprids och parallella samtal uppstår. Folk börjar nu gå ut eller gör sig 
i ordning inför den scen de ska repetera.  

 Efter förberedelsefasen följer en kärnfas, då de läser texten, lägger scen-
erier eller spelar upp för dem som kommit för att titta, beroende på var i 
blocket man befinner sig i. Transkriptionen från exempellektionen nedan 
börjar när huvudläraren, Lars, och en student, Siri, diskuterar scenografin, 
som en del av förberedelsefasen. Sonia och Sander är två andra studenter.  

(38) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Lars: du som # . står↑ dom här som dom brukar 
2    Siri: e:h nu ska vi se .. näe .. det gör dom inte 
3    Lars:  visst gör dom inte 
4    Siri:  den här står längre hitåt 
5     […] 
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6    Lars: äh men det kan vara så där . vi säger det 
7      […] 
8     (Sonia och Sander ställer sig i korridoren där de ska stå inför entrén.  
9       De andra studenterna sätter sig på stolarna, dvs. publikraden.) 
10   Lars: du . vi vi t- # . provar här då . °fan skulle  
11     haft den där musiken° . +a↑+ 
12     (Sonia och Sander kommer in.) 
13    Sonia: ”åh . (skrattar) ah jag e en blodfull människa .  
14     jag har redan haft . tre slaganfall” 

I (38) avslutar Lars delprojektet om rekvisitan (vilket han själv initierade): 
”äh men det kan vara så där . vi säger det” (rad 6). Studenterna accepterar 
detta genom att genom att gå och sätta sig. De två studenter som ska börja 
spela går ner i korridoren, ifrån vilken de ska komma in på scenen. Snart 
efter börjar en av studenterna skratta nere i korridoren (som sin rollfigur). 
Hon och en annan student, Sander, dansar, skrattar och tjoar inför entrén. 
Lars avslutar förberedelsefasen och initierar kärnfasen genom att säga ”du . 
vi vi t- # . provar här då” och ”+a↑+” (rad 10–11) (se 7.7.1 för utbyggnaden 
av projekt i kärnfasen).  

Innan, efter, mellan och under förberedelsefasen och kärnfasen före-
kommer också ibland någon form av mellansnack, då man pratar om andra 
saker än det som direkt rör den dominerande uppgiften i förberedelsefasen 
respektive kärnfasen. Under exempellektionen gick bland annat en student 
fram till huvudläraren efter att den ena gruppen börjat lämna rummet (samtal 
fortsatte i bakgrunden). Hon tog upp frågan om gästläraren Laura som 
huvudläraren nämnt i inledningsfasen (se s. 188): ”jag skulle bara vilja prata 
lite mer om Laura” (läraren svarade ”vi tar inte det nu”).  

När de slutar läsa texten, lägga scenerier eller spela upp för publik följer 
ett slags avslutningsfas, då de avslutar arbetet för dagen och kanske talar om 
vad de ska göra nästa lektion. Efter detta förekommer något slags eftersnack, 
då samtalet bryts upp i flera parallella samtal under tiden som de börjar ta sig 
ifrån lektionssalen. 

7.4 Scenframställningslektionen som hybrid 
kommunikativ verksamhetstyp  
Ytterligare något som känns igen från inträdesproven är att det aktualiseras 
olika verksamhetstyper i Tjechovblocket, särskilt när de arbetar med att 
lägga scenerier (dvs. i blockets kärnfas). När de arbetar med att iscensätta 
(delar ur) en pjäs aktualiseras inte bara en lektionsverksamhet, med ett peda-
gogiskt syfte och verksamhetsrollerna lärare och student och de förvänt-
ningar på bidrag och tolkningar som detta syfte och dessa roller innebär. 
Även en repetitionsverksamhet, en föreställningsverksamhet och den aktu-
ella pjäsens olika verksamheter aktualiseras. Relationen mellan de olika 
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verksamhetstyperna, det vill säga vilken typ av hybriditet det är frågan om, 
kan variera.  

För att illustrera de olika verksamhetstyperna i Tjechovblocket använder 
jag en transkription från samma lektion som jag ovan visat exempel på faser 
ifrån (lektion 30). Det transkriberade samtalet börjar med att en student, Siri, 
svarar på ett yttrande från en annan student, Saga (Lars är huvudläraren):  

(39) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Siri: ”mh men gift dig då . varför vänta jag   
2      förstår inte” 
3    Saga: ”mamma jag kan väl inte fria själv . i   
4      två års tid har alla talat med mig om honom  .  
5     alla . har talat . men han . antingen tiger  
6     han . eller så skämtar han bort det . jag kan  
7      förstå det . han har sina affärer . han har  
8     annat å tänka på än mig . om jag hade pengar  
9     . bara lite grann en hundra rubel . då skulle  
10     jag slänga allt å ge mig iväg härifrån  . jag  
11     skulle gå i kloster” 
12    Lars: okej stopp . (ska bara st-) ö:h . jättebra  .  
13     helt rätt allting . men låt textpartiet som e  
14     innan . ”jag kan förstå det” .  . å det som e  
15     efter→ . ”jag kan förstå det↓” .hh  . b- bind  
16     ihop det lite mer bara 
17    Saga: mm 
18    Lars: så att . så att det e som en mer . ”.hh i  
19     två års  tid har alla talat om vårt bröllop” 
20     .. 
21    Siri: ”mh men gift dig då . varför vänta jag   
22     förstår inte” 
23   Saga:  ”mamma jag kan väl inte fria själv . i två års  
24     tid har alla talat med mig om honom . alla  
25     har talat . men han . antingen tiger han eller 
26     så skämtar han bort det . jag kan förstå det” 

Jag börjar nedan med att diskutera pjäsens och föreställningens verksamheter 
och sedan repetitionsverksamheten och lektionsverksamheten, utifrån trans-
kriptionen ovan. 

7.4.1 Pjäsens och föreställningens verksamheter 
Transkription (39) ovan inleds med att Siri uppmanar Saga att gifta sig och 
att Saga invänder mot uppmaningen genom att säga att hon inte kan fria själv 
(rad 1–3). Saga initierar därefter en berättelse bland annat om hur mannen i 
fråga undvikit henne och vad hon skulle göra om hon hade pengar: ”då 
skulle jag slänga allt å ge mig iväg härifrån  . jag skulle gå i kloster” (rad 9–
11). Lars följer upp Sagas berättelse genom att säga ”okej stopp”, värdera 
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hennes initiativ som ”helt rätt” och uppmana Saga att hon ska binda ihop en 
del av ”textpartiet” med ett annat (rad 12–16).  

Lars svar indikerar att Saga inte berättar en egen berättelse om sig själv, 
utan endast citerar en skriven text. I Sagas yttrande (rad 3–11) så refererar 
inte hennes ”jag” till Saga. Det är inte Saga som vill gå i kloster. Ordet ”jag” 
i yttrandet refererar till den figur som är en del av den pjästext hon citerar, 
samma figur som ”jag” refererar till när Lars citerar en del av samma text 
när han beskriver hur hon ska binda ihop textpartierna: ”jag kan förstå det” 
(rad 14 och 15). 

Lars och Sagas citering skiljer sig emellertid åt. Lars citat av texten ”jag 
kan förstå det” ingår syntaktiskt i ett övergripande yttrande: ”låt textpartiet 
som e innan→ . jag kan förstå det↓ . å det som e efter→ . jag kan förstå det↓  
. .hh . b- bind ihop det lite mer bara” (rad 13–16). Det citerade yttrandet 
används i Lars yttrande endast som ett sätt att navigera i pjästexten som de 
arbetar med och har ingen egen kommunikativ funktion; det utgör i sig inte 
ett initiativ till ett kommunikativt projekt. Lars markerar detta genom att 
ändra sin röstkvalitet när han förmedlar citatet och genom att säga det med 
en entonig röst. Han markerar också början och slut på citatet genom den 
entoniga rösten (och genom att han går ner i ett lägre tonläge) när han citerar 
och med pauserna före och efter citeringarna.  

Sagas sätt att citera ”jag kan förstå det” (rad 6–7) ger tvärtom vägledning 
om att hennes citering har en egen kommunikativ funktion. Det är inte bara 
hennes röst, utan också ansiktsuttryck och kroppshållning som ger väg-
ledning om detta. Saga förmedlar citatet som om hennes ”jag” (rad 6) refe-
rerar till henne själv – som om hon kan förstå att mannen hon talar om tiger 
om eller skämtar bort deras förhållande (och att hon vill gå i kloster). Hon 
och Siri agerar dessutom som om de bygger ut ett kommunikativt projekt 
tillsammans som del av en övergripande kommunikativ verksamhet. De 
agerar som om de är mor och dotter som samtalar över en kopp te, tillsam-
mans med en gäst (som gjorde att de kom in på frågan om giftermål genom 
att han retades om förhållandet). Verksamheten skulle kunna beskrivas som 
”tebjudning” eller liknande, med det dominerande syftet att umgås över en 
kopp te och med verksamhetsrollerna ”värd” och ”gäst”.  

När Lars följer upp Sagas initiativ genom att säga ”okej stopp” (rad 12) 
avbryter han emellertid inte bara tebjudningen. Saga och Siri har nämligen 
inte bara agerat som om de samtalat över en kopp te med en gäst. De har 
samtidigt talat högre än vad som krävts för avståndet mellan dem i rummet 
och de har riktat sig mer mot en specifik sida av rummet. Skälet till detta är 
att de har utformat sina citat med tanke på de personer som sitter utanför det 
föreställda rummet, nämligen Lars och deras klasskamrater. De har inte bara 
agerat som om de byggt ut ett kommunikativt projekt tillsammans (som mor 
och dotter). De har också byggt ut ett faktiskt kommunikativt projekt till 
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Lars och sina klasskamrater som sitter på stolarna längs ena sidan av 
rummet.  

Detta kommunikativa projekt ingår också i en övergripande kommunika-
tiv verksamhet, nämligen en föreställningsverksamhet. Samtidigt som de 
agerar utifrån förväntningar på värdars och gästers bidrag och tolkningar i en 
tebjudning, agerar de utifrån förväntningar på skådespelares och publiks 
bidrag och tolkningar i en teaterföreställning. Föreställningsverksamheten 
utgör den yttre ramen: tebjudningen är inbäddad i föreställningsverksam-
heten. Aktualiseringen av den yttre föreställningsverksamheten gör dels att 
tebjudningen inte uppfattas som en verklig tebjudning, dels att den uppfattas 
som en av pjäsens verksamheter. 

7.4.2 Repetitionsverksamheten 
När Lars bryter föreställningsverksamheten genom att säga ”okej stopp” (rad 
12) är det emellertid inte ett avbrott i en föreställning. Det är nämligen inte 
bara Sagas och Siris tebjudning som är inbäddad i en föreställningsverksam-
het. Föreställningsverksamheten är i sin tur inbäddad i en verksamhet vars 
syfte just är att utforma föreställningens (och pjäsens) kommunikativa 
projekt, nämligen en repetitionsverksamhet. När Lars bryter föreställnings-
verksamheten lämnar han sin roll som åskådare och antar den regissörsroll 
han har i repetitionsverksamheten. Efter Lars respons aktualiserar Siri och 
Saga återigen en föreställningsverksamhet (rad 21–26) och Lars återgår till 
rollen som åskådare.  

Samtidigt som de går in i och ut ur föreställningsverksamheten, samtidigt 
som det är en sekventiell hybriditet, så lämnar de inte repetitionsverksam-
heten – den utgör hela tiden den yttre ramen. När Saga andra gången säger 
”mamma jag kan väl inte fria själv” (rad 23) gör hon det till exempel som ett 
svar på Lars uppmaning att hon ska binda ihop vissa textpartier. När Saga 
och Siri agerar ska studenterna och Lars inte faktiskt tro att det är en före-
ställning där Saga och Siri först och främst initierar ett projekt för dem som 
publik. Det ställs med andra ord inte samma krav och förväntningar på deras 
agerande som när det är en faktisk föreställning. Till skillnad från en verklig 
föreställning kan de när som helst avbryta spelet och kommentera det.  

Genom att de i repetitionsverksamheten kan gå in i och ut ur föreställ-
ningsverksamheten kan de också aktualisera repetitionsverksamheten i olika 
grad. När Lars citerar texten ”jag kan förstå det” (rad 14 och 15) för att för-
klara hur Saga ska binda ihop en text mer, markerar han som sagt att det inte 
ska uppfattas som ett initiativ till ett kommunikativt projekt (bland annat 
genom en entonig röst). Men efter Sagas uppföljning av detta säger han ock-
så ”så att . så att det e som en mer  .’hh i två års tid har alla talat om vårt 
bröllop’” (rad 18–19). När han nu citerar pjästexten (”hh i två års tid har alla 
talat om vårt bröllop”) gör han det inte med en entonig röst. Tvärtom indi-
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kerar hans röst att den har en kommunikativ funktion – som om han menar 
att ”alla talat om vårt bröllop”. Till skillnad från Saga agerar han emellertid 
inte som om han agerar i föreställningsverksamheten fullt ut. Till exempel 
sitter han kvar i publikraden när han säger repliken.  

Saga formulerar inte ensam sina förslag till Lars. Genom att föreställ-
ningsverksamheten är en del av repetitionsverksamheten bygger Saga och 
Siri ut ett gemensamt förslag till Lars i repetitionsverksamheten, även om 
Lars, i det aktuella samtalet, bara följer upp Sagas del.  

7.4.3 Lektionsverksamheten  
När Lars, Saga och Siri repeterar pjäsen, så gör de detta som en del av ett 
undervisningsblock på en skola. Samtidigt som de repeterar ingår de i en 
verksamhet som har ett pedagogiskt syfte, där de har rollerna lärare och 
student. Sagas och Siris gemensamma projekt och Lars respons på Sagas 
agerande är således inte bara en del av en repetitionsverksamhet, utan den är 
i sin tur inbäddad i lektionsverksamhet.  

I just det aktuella samtalsutdraget aktualiseras inte lektionsverksamheten 
verbalt; den gör sig endast påmind genom rummet de är i. Den kan aktuali-
seras verbalt under repetitionsarbetet. När en student förberedde sig inför en 
scen skojade Lars genom att säga att ”*Sarri har en tendens till överladdning 
i den här scenen* (fnissar)°  . behöver inte nån rörelseundervisning på den 
här skolan” (Tjechov, lektion 30, inspelning). Lektionsverksamheten kan 
också aktualiseras verbalt före och efter kärnfasen i lektionen, till exempel 
då de talar om Tjechovblocket i förhållande till annan undervisning på 
skolan. Detta innebär att man inte bara kan tala om repetitionsverksamheten 
som inbäddad i lektionsverksamheten, utan också att en lektionsverksamhet 
kan aktualiseras före och efter en repetitionsverksamhet – det vill säga att det 
är en sekventiell hybriditet. Samtidigt är det också fråga om en integrerad 
hybriditet, då lektionen är en scenframställningslektion. Här är teaterarbetet 
en integrerad del av lektionsverksamheten: även när inte repetitionsverksam-
het eller föreställningsverksamhet aktualiseras, präglas lektionerna av att 
blocket handlar om ett teaterarbete på olika sätt, alltifrån att man talar om det 
aktuella arbetet i sig till att man kommer in på närliggande ämnen, använder 
begrepp och jargong från teaterns sociala praktiker etc.  

Figur 3 illustrerar relationen mellan de olika verksamhetstyperna, när ett 
par studenter spelar i en scen som del i dialogen med läraren för att komma 
fram till en gestaltning av scenen (i vilken en person är hemma hos två andra 
på en tebjudning). Figuren illustrerar på så sätt lektionens inbäddade hybrid-
itet, i en situation då alla verksamhetstyper är aktuella samtidigt. 

Figuren illustrerar att pjäsens verksamhet, till exempel en tebjudning, är 
inbäddad i en föreställningsverksamhet. Föreställningsverksamheten utgör 
den yttre inramningen, den som betraktas som den ”verkliga” verksamheten, 
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Figur 5. Exempel på relationen mellan en Tjechovlektions olika 
kommunikativa verksamhetstyper 

medan pjäsens verksamhet utgör en inre inramning och betraktas som fiktiv. 
Föreställningsverksamheten är emellertid inbäddad i repetitionsverksam-
heten. I förhållande till föreställningsverksamheten utgör repetitionsverk-
samheten den yttre inramningen, den som betraktas som den ”verkliga” 
verksamheten. Man simulerar endast föreställningsverksamheten; den utgör 
en inre inramning i förhållande till repetitionsverksamheten.  

Även repetitionsverksamheten kan beskrivas som inbäddad, i lektions-
verksamheten. Lektionsverksamheten utgör den allra yttersta inramningen, 
den som betraktas som den så att säga mest ”verkliga” verksamheten. Det är 
inte ett repetitionsarbete vid en teater utan en scenframställningslektion. Det 
är ett slags träningssituation, en form av simulering av ett repetitionsarbete. 
När man redovisar arbetet i slutet av blocket markerar också läraren detta 
genom att säga att studenterna ”promenerar runt i sina roller” (Tjechov, 
lektion 36, anteckningar).  

7.5 Hinder på grund av de grundläggande 
omständigheterna 
Tjechovblockets grundläggande kommunikativa omständigheter kan hindra 
studenternas inflytande över sin del i och utformningen av scenframställ-
ningsarbetet på flera sätt.  

För det första kan studenterna hindras av att de inte är lika etablerade i de 
aktuella sociala konfigurationerna och inte har samma kontroll över blockens 

Lektionsverksamheten 
lärare ↔ student ↔ student  

Repetitionsverksamheten 
regissör ↔ skådespelare ↔ skådespelare 

Pjäsens verksamhet 
(t.ex. tebjudning) 

t.ex. värd ↔ värd ↔ gäst 

Föreställningsverksamheten 
skådespelare ↔ skådespelare ↔ publik 
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och lektionernas faser och inbäddade verksamheter. I Tjechovblocket är 
studenterna till exempel varken lika etablerade i skolan eller lika etablerade i 
teatersamhället som lärarna. De står dessutom utanför den praktikgemenskap 
och dess sociala praktiker som lärarna i Tjechovblocket utvecklat genom att 
ha undervisat i blocket tillsammans i ett par år. Samtidigt är det huvudläraren 
som introducerar huvuduppgiften i blocket och ser till att den hanteras, både 
i blocket i stort och i de enskilda lektionerna. Genom att det är lärarna som 
har rollen som regissör fungerar de också som arbetsledare i den inbäddade 
repetitionsverksamheten. Detta innebär att studenterna varken har samma 
förhandlingsposition som lärarna eller har samma inflytande över själva 
organiseringen av förhandlingen som lärarna.  

För det andra kan studenterna hindras av hur de är beroende av lärare och 
medstudenter, inte bara i de övergripande sociala konfigurationer de ingår i 
(se 5.2 och 5.3), utan också i de olika kommunikativa verksamheterna när de 
arbetar med pjäsen. Studenterna är beroende av varandras agerande som 
medspelare i föreställningsverksamheten, då de skapar ett gemensamt initia-
tiv till kommunikativt projekt till publiken (detta gör också att tolkningen av 
deras rollkaraktärer i pjäsen är beroende av tolkningen av de andras roll-
karaktärer). De är även beroende av varandra som medspelare i repetitions-
verksamheten i förhållande till regissören, då de förhandlar med honom gen-
om sitt gemensamma projekt i föreställningsverksamheten. De är dessutom 
beroende av varandra som medstudenter för sin undervisning, då detta pro-
jekt i repetitionsverksamheten i sin tur är en del av lektionsverksamheten.  

För det tredje kan studenterna hindras av hur komplex relationen mellan 
blockets och lektionernas faser och lektionernas verksamheter är, då det kan 
göra det svårt för studenterna att överblicka olika val i blocket. Kommunika-
tionen i förberedelsefasen kan till exempel senare påverka studenternas 
inflytande i kärnfasen. Omvänt kan kommunikationen i kärnfasen stärka 
eller minska studenternas inflytande i förberedelsefasen retroaktivt, beroende 
på hur man använder sig av (eller inte använder sig av) arbetet i förbered-
elsefasen. Vidare kan en students karaktärs inflytande i pjäsens verksamheter 
inte bara vara beroende av agerandet i föreställningsverksamheten, utan ock-
så besluten i repetitionsverksamheten och indirekt i lektionsverksamheten 
(där beslut tas bland annat om val av typ av repetitionsverksamhet). Kom-
munikationen i inledningsfasen kan dessutom ha betydelse för såväl pjäsens 
verksamheter som föreställningsverksamheten, repetitionsverksamheten och 
lektionsverksamheten.  

7.6 Formuleringar om arbetet  
Ett sätt att kompensera för de grundläggande kommunikativa omständighet-
erna är att stödja studenterna både i förhandlingen om deras rollkaraktärer i 
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föreställningen och i förhandlingen om upplägget av repetitionsarbetet. När 
ett block är uppgiftsorienterat är förhandlingen om arbetet i blockets inled-
ningsfas särskilt central, då den dominerande uppgiften i inledningsfasen är 
att formulera sig om uppgiften i blocket i stort. I Tjechovblockets inled-
ningsfas (första lektionen) pratade man inte bara praktiskt om den domi-
nerande uppgiften i blocket, att man skulle iscensätta delar av en viss 
Tjechovpjäs. Det etablerades även vissa normativa formuleringar om hur 
man ska förhålla sig till arbetet med teater. Först handlade det om problem 
med att använda metoder och begrepp inom teater, därefter om att man inte 
ska planera ett teaterarbete. Båda dessa typer av formuleringar hade vissa 
beröringspunkter med de normativa formuleringar som handlar om att man 
ska ”bara göra” som förekom på skolan (se 5.5).  

Den här typen av normativa formuleringar kan öka studenternas förutsätt-
ningar att förhandla om sina rollkaraktärer i föreställningen och upplägget av 
repetitionsarbetet. De kan nämligen bidra till att man i högre grad successivt 
förhandlar fram upplägget av scenframställningsarbetet och gestaltningen av 
pjäsen under blockets gång. Dessutom kan det faktum att man explicit 
formulerar sig om normer beträffande arbetet underlätta för studenterna att 
förhandla om dessa.  

De normativa formuleringarna och sättet som de etablerades kan emeller-
tid också ha hindrat studenternas förhandling om scenframställningsarbetet. I 
detta avsnitt visar jag först hur de etableras i inledningsfasen och därefter hur 
de kan ha hindrat studenterna.  

7.6.1 Etablering av normerna 
Inledningsfasen börjar med att huvudläraren, Lars, bland annat berättar att 
den andra läraren, Lena, ska vara med under andra halvan av blocket och att 
det ännu inte finns något slutdatum på blocket. Han säger sedan ”Ni ska 
arbeta med text. Det blir första gången. Förväntningar?”. Han får inget svar 
(några studenter skrattar bara).  

Lars säger då att de ska jobba med Tjechovtexter men att han först vill 
”reda ut lite om det som pratades om i lördags”. Det han syftar på när han 
hänvisar till ”i lördags” är ett seminarium som han och studenterna var på 
två dagar tidigare (och som jag observerade). Seminariet var arrangerat av 
ett antal regissörer utanför skolan. När en av regissörerna berättade om syftet 
med seminariet sade han bland annat följande: ”Vill ha lite matnyttigt. […] 
[Det finns en] okunnighet om vad det är skådespelarstudenter får veta på 
sina utbildningar. // [Vi vill få] nycklar till att snabbt kunna hjälpa skåde-
spelaren att hitta rätt” (seminarium, anteckningar). Seminariet inleddes med 
en föreläsning om skådespelarutbildningarna i Sverige. Föreläsaren beskrev 
särskilt olika metoder och begrepp inom skådespeleri. Det var också fram-
förallt det man diskuterade efter föreläsningen.  
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Efter att Lars i inledningsfasen sagt att han först vill ”reda ut lite om det 
som pratades om i lördags” berättar han kort om upplägget av blocket, bland 
annat vilken Tjechovtext de ska arbeta med och hur (se 7.3). Slutligen initi-
erar han projektet att ”reda ut lite om det som pratades om i lördags”, vilket 
han tidigare annonserat, genom att fråga studenterna ”Vad fick ni för intryck 
i lördags?”.  

I (40) ges en översiktlig bild av det utbyggda kommunikativa projektet. 
Indelningen i olika delprojekt är endast ett sätt att synliggöra uppbyggnaden 
av projektet. Det redogör inte för antalet delprojekt som ingår (de går inte att 
räkna, se fotnot 22 i 3.2). Numreringen i vänsterkolumnen syftar på styckena 
(jfr radnumreringen i transkriptionerna av inspelningar och anteckningar). 
Jag använder vänsterriktade pilar (←) för att tydliggöra personers upp-
följningar av andras initiativ till projekt. Då jag endast försöker ge en 
översiktlig bild av samtalet används vänsterriktade pilar både för att markera 
en enskild persons uppföljning och flera personers uppföljningar, det vill 
säga ett gemensamt utbyggt projekt. När jag lyfter fram en enskild persons 
uppföljning inom ett sådant gemensamt utbyggt projekt använder jag 
hakparentes, följt av vänsterriktad pil och beskrivning av uppföljningen. 
Högerriktade pilar (→) används för att tydliggöra personers utvidgningar av 
sina egna initiativ (monologiskt utbyggda projekt). När jag citerar mina 
anteckningar i min diskussion om samtalet hänvisar jag till de olika styckena 
för att visa när i samtalet det sades; jag har inte alltid med själva citatet i 
stycket i fråga.  

För att tydliggöra typen av initiativ och uppföljning skiljer jag mellan 
hävdande initiativ (förklara, beskriva etc.) och begärande initiativ (fråga, 
uppmana etc.). Vid hävdande initiativ anger jag att den som ger respons på 
initiativet följer upp det. Vid begärande initiativ skriver att den som ger 
respons på initiativet svarar på det. När någon utvidgar sitt eget initiativ 
inom ett delprojekt skriver jag att den utvecklar det. För att beskriva vad de 
olika initiativen och uppföljningarna handlar om använder jag allmänspråk-
liga definitioner (”frågar”, ”kritiserar”, ”meddelar” etc.). 

Slutligen skriver jag med fetstil ”begrepp” och ”metoder” för att tydlig-
göra var i det utbyggda projektet man kommer in på frågor som rör begrepp 
och metoder. Vid dessa markerade tillfällen används ibland orden begrepp 
och metod, ibland används närliggande formuleringar och ibland talar man 
om ett visst begrepp eller en viss metod.  

(40) Projektet ”Vad fick ni för intryck i lördags” (Tjechov, lektion 1) 
1 Lars frågar studenterna vilket intryck de fick i lördags ← Lena frågar vad det var 

← Lars svarar kort 
2 En student frågar om bakgrund till seminariet ← Lars svarar och utvecklar svaret 

till en kritik mot seminariet och regissörernas samtal ← Studenter följer upp 
genom att kritisera regissörerna mer, bl.a. deras önskan om att reda ut begrepp 
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3 Lars förklarar vilka organisationer som finns inom teatern (”Bara så att ni blir 
medvetna”) och utvecklar initiativet till en växling mellan att ge en kritisk 
bakgrund till seminariet och kritisera regissörernas samtal där, bl.a. deras sätt att 
tala om metoder, och tar stöd av skådespelare/regissör A:s inlägg på seminariet 
(att man inte kan haka upp sig på det medvetna och bestämma vilken vilja man 
har på scen) 

4 Lars återknyter till sin kritik mot prat om metoder (”kanske bra att prata”) → 
Lars frågar studenterna vad de känner för att prata ← Studenter svarar, 
återkommer till kritiken mot metoder och begrepp och regissörerna på 
seminariet [← Lars följer upp en av studenternas svar med en kort kritisk 
kommentar om seminariet]  

5 Lars frågar vad de stött på för teorier ← Studenter svarar, återkommer till kritiken 
mot metoder och begrepp [← Lars frågar en av studenterna som inte svarat]  

6 En student uttrycker ett önskemål om att använda en viss metod: (”Vore kul att 
jobba med lite djupläsning”) ← Inget svar (tystnad) och sedan skratt (Lars gör en 
min?) ← Studenten (Simon) följer upp med att koppla sitt önskemål till 
skådespelare/regissör A:s sätt att arbeta  

7 Lars uttrycker en förståelse för att det finns en ambition att reda ut begrepp   
 → Lars frågar studenterna om ett begrepp som undertext ← Studenter svarar  
 [← Lars följer upp en students svar med att han inte har något svar] 
8 En student svarar på Lars tidigare fråga om vad de stött på för teorier  
9 Lars kritiserar regissörers yttrande på seminariet angående skådespeleri ← Lena 

följer upp med ett sidospår  
10 Lars återknyter till sitt föregående initiativ → Lars utvecklar sin kritik, 

återkommer till kritik mot det användningen av metoder, om det medvetna och 
att bestämma ens vilja på scen ← Lena följer upp med ett sidospår  

11 Lars meddelar att skådespelare/regissör A kanske kommer senare under terminen 
← Studenter följer upp med positiv respons (”Fan vad kul”) 

12 Lars återknyter till ambitionen att reda ut begrepp och begreppet djupläsning 
(”för att reda ut begreppet djupläsning”) → Lars förklarar vad det innebär att de 
ska jobba med djupläsning (= meddelar att de ska arbeta med den metoden) med 
hänvisning till skådespelare/regissör A  

13 Lars uttrycker gillande av Stanislavskijs definition av begreppet undertext och 
ogillande av en annan definition (vilken en student föreslagit tidigare (rad 7)) 

Av återgivningen av samtalet framgår hur det i början av det utbyggda kom-
munikativa projektet (stycke 2–5) återkommer en kritik mot önskan om att 
reda ut begrepp och att använda metoder inom skådespeleri. Det etableras på 
så sätt en gemensam, lokal norm beträffande hur man ska förhålla sig till ett 
skådespelararbete. Denna etablering sker i tre steg.  

I det första steget initieras ett motstånd mot att reda ut begrepp. En stud-
ent följer upp Lars initiala kritik mot några av regissörernas samtal genom 
att säga att det var ett ”otroligt snack om vilka ord man fick använda” och tar 
upp några regissörers önskan om att ha ett ”lexikon” (stycke 2). I det andra 
steget initieras ett motstånd mot att använda metoder. Lars utvecklar sin 
kritik mot några av regissörernas samtal genom att säga att det sätt regis-
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sörerna pratade på, om olika metoder, ”förminskar skådespeleri” (stycke 3). 
Han säger att det stämmer vad skådespelare/regissör A sade på seminariet 
om att man inte kan ”haka upp sig på det som är medvetet”, utan att ”vi som 
människor har lärt oss att detta är ett spontant leende” och att ”den sponta-
niteten kommer man inte fram till genom att bestämma vilken vilja man har 
på scen” (stycke 3). I det tredje steget tydliggörs kopplingen mellan mot-
ståndet mot att reda ut begrepp och använda metoder. När studenterna svarar 
på Lars fråga om att prata om metoder (stycke 4) och senare vad de stött på 
för teorier (stycke 5) tar de upp kritik både mot att reda ut begrepp och 
använda metoder. De uttrycker sig också om begrepp och om metoder på ett 
liknande sätt. En student svarar till exempel att det är ”fel att reda ut begrepp 
som är tänkta att fungera som sporre” och en annan säger angående metoder 
att ”det är väl bra att veta grunderna, men sen lämna dem” (stycke 4). 

Den gemensamma normen stärks också av att den etableras som en del av 
Lars och studenternas gemensamma kritik mot vissa regissörer på semi-
nariet. Dels initieras både kritiken mot begrepp och mot metoder som del av 
en kritik mot regissörernas samtal. Dels återkommer både Lars och studenter 
till annan kritik mot regissörernas samtal på seminariet (Lars börjar för 
övrigt med en kritik mot regissörerna på seminariet redan när han får en 
fråga om bakgrunden till seminariet (stycke 2)). Genom att studenterna går 
en skådespelarutbildning och båda lärarna är utbildade skådespelare, så 
skapar de med sin kritik tillsammans ett ”vi” (skådespelare) mot ett ”dom” 
(regissörer). Normen blir på så sätt inte bara gemensam, utan en del av deras 
gemenskap – såsom skådespelare.  

Av återgivningen av samtalet framgår att Lars efter ett tag uttrycker en 
förståelse för att reda ut begrepp (stycke 7). Hela det utbyggda kommu-
nikativa projekt som återges avslutas dessutom med att Lars definierar 
begreppen djupläsning och undertext (stycke 12 och 13) och meddelar att de 
ska jobba med en viss metod, nämligen djupläsning, och vad det går ut på 
(stycke 12). 

Detta innebär dock inte att Lars bryter den gemensamma normen som eta-
blerats, om problem med metoder och begrepp inom skådespeleri. Det beror 
på framförallt tre omständigheter. 

Den första omständigheten är att Lars förståelse för att reda ut begrepp 
(och det faktum att han senare reder ut två begrepp) kan försvaras utifrån en 
students agerande. Innan Lars uttrycker en förståelse för att reda ut begrepp 
(stycke 7) initierar nämligen en student, Simon, ett projekt genom att säga 
”Det vore kul att jobba med lite djupläsning” (stycke 6). Simon bryter på 
detta sätt mönstret i samtalet på två sätt. Till skillnad från de andra student-
erna som uttalat sig före Simon svarar nämligen inte Simon på Lars tidigare 
fråga om vad de stött på för teorier. Han kommer inte heller med invänd-
ningar mot att använda metoder och begrepp som de andra studenterna gjort. 
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Istället initierar Simon ett nytt, eget projekt, vilket dessutom innebär att han 
uttrycker en önskan om att jobba med en viss metod.  

Lars respons indikerar också att Simon gjort något disprefererat. Då 
samtalet är en del av en scenframställningslektion, och Lars är som lärare 
ansvarig för pedagogiken i denna, kan studentens yttrande nämligen tolkas 
som ett begärande initiativ, riktat till Lars. Lars förväntas med andra ord 
svara på Simons önskemål. När Lars inte svarar blir det också en påtaglig 
tystnad (det är det enda stället där jag antecknar att det blir tyst; jag minns 
också själv tystnaden som påtaglig). Studenterna börjar dessutom skratta (jag 
har antecknat att Lars eventuellt gör en min som får dem att skratta). Varken 
Lars eller några andra studenter följer heller upp Simons utvidgade initiativ, 
där han kopplar sin önskan till skådepspelare/regissör A:s sätt att arbeta, som 
Lars tidigare hänvisat till (stycke 3) och som man brukar associera med 
”djupläsning”.  

När Lars initierar ett nytt projekt (stycke 7), genom att säga att han förstår 
ambitionen att reda ut begrepp (”Det är mycket begrepp vi svänger oss 
med”), kan det därför försvaras med att det är en nödvändig respons på 
Simons problematiska initiativ: Simon har sagt något som aktualiserar det 
faktum att man kan behöva reda ut begrepp. Detta bekräftas också när Lars 
lite senare initierar ett nytt delprojekt: ”för att reda ut begreppet djupläsning” 
(stycke 12). Det kan tolkas som en bekräftelse på att Simons initiativ 
avslöjade att han missförstått begreppet djupläsning. När Lars börjar förklara 
begreppet kan det uppfattas som att han ger vägledning om hur Simon 
missförstått det: ”Nu säger jag det en gång: Det är något man gör hemma, 
som en förberedelse. Vill inte höra någon säga i cafeterian att nu går vi och 
djupläser.”  

Lars agerande kan också försvaras av att det är skådespelare/regissör A 
som Simon missförstått. När Lars reder ut vad djupläsning är hänvisar han 
nämligen till vad skådespelare/regissör A menar med djupläsning (bland 
annat att ”man utan krav … förutsättningslöst och med avspänning ska läsa 
pjäsen om och om igen”) (stycke 12). Skådespelare/regissör A är en aukto-
ritet inom teatern och både Lars och studenterna hänvisar till honom under 
samtalets gång. Lars hänvisar till vad A sade på seminariet (stycke 3), Simon 
hänvisar till A för att förklara sitt önskemål om djupläsning (stycke 6) och 
Lars berättar att A kanske kommer senare under terminen (stycke 11), vilket 
studenterna är positiva till (”fan vad kul”). Lars agerande kan dessutom för-
svaras med att Simon missförstått något som de ska ägna sig åt under 
blocket. När Lars reder ut begreppet djupläsning meddelar han nämligen 
indirekt att de ska använda sig av just djupläsning i blocket. 

En annan omständighet som gör att Lars inte bryter den gemensamma 
normen är det sätt han som han uttrycker sig på. Till att börja med uttrycker 
han sig på ett sådant sätt som att han personligen inte är ute efter att reda ut  
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begrepp. När han först tar upp frågan om att reda ut begrepp (stycke 7) säger 
han att han ”förstår” andras ambition att reda ut begrepp (och en annan 
skådespelares idé om att göra ett lexikon). Han frågar också vad studenterna 
”på ett ungefär” lägger in i ett begrepp som undertext och när den första 
studenten svarar följer han upp svaret genom att säga ”Ja, jag har inget svar” 
(stycke 7). När han slutligen själv definierar begreppet undertext hänvisar 
han till en annans definition. Han beskriver det dessutom som att det är en 
definition som han tycker är ”en ganska bra definition”, medan han inte 
”gillar” en annan definition (stycke 13).  

Vidare framställer han det som att djupläsning inte är någon metod. Han 
beskriver visserligen att man ska läsa texten på ett visst sätt. Bland annat 
säger han att man ska läsa texten om och om igen och då bekanta sig med 
den utan att bestämma sig, att man ska uppleva den situation som författaren 
konstruerat och skaffa sig ett behov av att säga en replik. Han påpekar 
emellertid först att han inte vill att någon säger att ”nu går vi och djupläser”, 
utan säger att ”det är något man gör hemma, som en förberedelse” (stycke 
12).  

Den definition av undertext som han säger sig gilla följer också som en 
fortsättning på beskrivningen av djupläsning. Han säger att djupläsning 
handlar om att ”man skaffar sig ett behov av att säga en replik” (och inte 
bara säger den för att den står där). Definitionen av undertexten han tycker är 
bra är ”det som får oss att säga det vi säger” (stycke 13). Innan han förklarar 
vad djupläsning är återkommer han också till sin kritik mot det medvetna 
och att bestämma sin vilja på scen (stycke 10), vilket han tog upp när han 
kritiserade några regissörers sätt att tala om metoder (stycke 3). Han säger att 
man inte kan ”pressa fram med vilja”, utan att det handlar om ”erfarenhet”, 
”förtrogenhetskunskap” och ”tyst kunskap”.  

En tredje omständighet som gör att Lars inte bryter den gemensamma 
normen är att han vidmakthåller den gemenskap som de skapat genom 
normen (och som samtidigt omvänt stärkt normen). Han återupptar kritiken 
mot regissörerna (stycke 9) som förenat dem, och han undviker konfronta-
tion med studenterna: dels svarar han inte direkt på Simons önskemål om att 
jobba med djupläsning (stycke 6), dels följer han inte upp den definition av 
undertext som en annan student ger (stycke 7). Han säger först senare att han 
inte gillar definitionen, utan att hänvisa till studenten som nämnde den först 
(stycke 13). 

Förutom att Lars inte utmanar den gemensamma normen, på grund av 
dessa tre omständigheter, så tar han kontroll över den fortsatta utvecklingen 
av normen. Lars utvecklar inte bara alternativet till de gemensamt kritiserade 
regissörernas sätt att tala om metoder (stycke 12). Såsom Lars beskriver 
djupläsning får också alternativet en konkret form, vilken han dessutom 
meddelar att de ska arbeta med i blocket. 
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Lars bygger även vidare på den här utvecklingen av normen i det ut-
byggda kommunikativa projekt som han initierar efter att han definierat be-
greppet undertext (stycke 13). Lars initierar ett nytt utbyggt projekt genom 
att återknyta till den fråga han ställde till studenterna i början av lektionen, 
om deras förväntningar på att jobba med text. Eftersom studenterna inte 
svarade på hans fråga då (se s. 197), så kan man säga att Lars försöker 
initiera projektet igen.  

Jag illustrerar detta andra utbyggda projekt nedan i (41). Återgivningen av 
projektet följer samma principer som i (40). Här har jag emellertid markerat 
ordet planera. För att förenkla hänvisningen fortsätter jag numreringen av 
styckena från (40).  

(41) Projektet ”Att jobba med text” (Tjechov, lektion 1) 
14 Lars frågar om studenternas förväntningar om att jobba med text ← En student 

svarar att det ska bli roligt att ha en text att gå tillbaka till ← Lars följer upp 
genom att instämma och skoja (hur det är om det är en dålig text) 

15 En student svarar på Lars initiala fråga om förväntningar att det känns som en 
”nystart” ← Lars följer upp med att det är ”bra” och uttrycker en önskan om att 
de inte ska planera: han vill att de arbetar ”utan definitioner” och förklarar att 
han inte har några ”färdiga paket” (”har ingen aning om var det landar”) 

16 En student svarar på Lars initiala fråga om förväntningar genom att säga att det 
ska ”bli otroligt att möta sina klasskompisar på golvet” och uttrycka en nervositet 
inför att arbeta med Lars och Lena ← Lars följer upp genom att skoja, först 
genom att säga att ”Vi tog ju in er” och sedan att hälften åker ut efter det här 
blocket  

17 En student svarar på Lars initiala fråga om förväntningar genom att säga att det 
ska bli kul att se om det hänt nåt (”bättre flöde i talet” etc.) sen de kom in  

18 Lars hänvisar till vad skådespelare/regissör A sagt (”Den enda handlingen som 
går att prata om är offerhandlingen. Brinna på bål och signalera genom lågorna”) 
och påpekar att han kommer referera till A mycket → Lars uppmanar studenterna 
att komma ihåg att ”det först och främst är för publikens skull vi spelar”, även om 
de inte kan ”prata om det här” (”det viktiga är ju er process”).  

19 Lars följer upp studenternas svar på hans initiala fråga om förväntningar genom 
att säga att han ”förstår att det är kul att jobba med en text” → Lars uppmanar 
dem att dock inte planera, bland annat inte tänka ”så här ska jag göra den 
rollen”, att ha tålamod då ”viljan kan bli ett krokben” (och att rita upp ett 
rutmönster (”då ska jag säga så”) är att ”kväva”) → Lars hänvisar till 
skådespelare A: ”Man måste skriva planeringen i sanden” så att den kan 
förändras med vågorna som kommer in 

20 Lars anknyter till den tidigare kritiken mot regissörer och det han sagt om 
planering: ”Apropå regissörer som planerar lite för mycket. Då är ni sugna på 
att läsa antagligen”, och kommenterar att man inte måste prata hela tiden → Lars 
meddelar att han ska hämta manuset → Lars återvänder till det han sagt om 
djupläsning, att man ”strävar efter att säga det på grund av ett behov av att säga 
det. / Inte slav under texten. Men den är samtidigt just den enda hjälp man har” 
→ Lars går iväg för att hämta manuset 
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Som framgår av återgivningen av samtalet återkommer ett motstånd mot att 
planera under det utbyggda kommunikativa projektet (stycke 15 och 19–20). 
Detta bygger vidare på den norm som etablerats i föregående kommunika-
tiva projekt, på två sätt.  

För det första formulerar sig Lars på ett liknande sätt som i det första 
kommunikativa projektet. I det första utbyggda kommunikativa projektet 
talade Lars bland annat om att man inte ”ska haka upp sig på det som är 
medvetet” (stycke 3) och ”inte pressa fram med vilja” (stycke 10). Djup-
läsning menade han handlar bland annat om att ”bekanta sig utan att be-
stämma sig” (stycke 12). När han i det utbyggda kommunikativa projekt som 
återges i (41) talar om att han inte vill att de ska ”planera” undervisningen 
säger han bland annat att han vill att de ska arbeta ”utan definitioner”, inte 
säga ”nu ska vi göra så här” (stycke 15). När han talar om att inte planera 
rollarbetet säger han bland annat att de inte ska tänka ”så här ska jag göra 
den rollen”, att de ska ha tålamod då ”viljan kan bli ett krokben”. Att rita upp 
ett rutmönster (”då ska jag säga så”) menar han är att ”kväva” (stycke 19). 

För det andra hänvisar Lars återigen till skådespelare/regissör A, genom 
att citera denne: ”Man måste skriva planeringen i sanden” (så att den kan 
förändras med vågorna som kommer in) (stycke 19). 

För det tredje avslutar Lars det utbyggda projektet (och inledningsfasen) 
med att koppla ihop resonemanget om planering med kritiken mot regissör-
erna i det första utbyggda kommunikativa projektet: ”Apropå regissörer som 
planerar lite för mycket. Då är ni sugna på att läsa antagligen” (stycke 20). 
Han återknyter också då till den förklaring av djupläsning som han gjorde i 
det första kommunikativa projektet: Att man strävar efter att säga replikerna 
”på grund av ett behov av att säga det” (stycke 20). 

7.6.2 Hinder för inflytande  
De utbyggda kommunikativa projekten i inledningsfasen kan hindra student-
ernas förhandling på två sätt.  

För det första kan studenterna hindras i förhandlingen om normen be-
träffande teaterarbetet i blocket på grund av det sätt som normen etableras. 
Visserligen är studenterna initialt med om att etablera normen. Det är en 
student som initialt tar upp kritik mot att reda ut begreppen (stycke 2) och 
det är studenter som tydliggör kopplingen mellan motståndet mot att reda ut 
begrepp och använda metoder (stycke 4 och 5). Det är emellertid Lars som 
kontrollerar utvecklingen av normen. Genom att formulera sig om djup-
läsning erbjuder han alternativet till de gemensamt kritiserade regissörernas 
sätt att tala om metoder, och såsom han beskriver djupläsning får alternativet 
en konkret form. I det andra utbyggda projektet bygger han också vidare på 
den här utvecklingen, genom att formulera sig på ett liknande sätt som i det 
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första kommunikativa projektet, men nu också börja tala om att inte 
”planera”.  

Studenterna får också svårt att opponera mot utvecklingen av normen. 
Förutom att de själva bidragit till att initiera normen är grunden till denna 
studenternas och lärarnas gemenskap som skådespelare, genom kritiken mot 
regissörerna. Lars vidmakthåller också den här gemenskapen. Dessutom 
undviker Lars genomgående diskussioner om den successivt utvecklade 
normen. Han frågar inte heller studenterna om deras syn på att man inte ska 
”planera”.  

För det andra kan den etablerade normen hindra studenternas fortsatta för-
handling om scenframställningsarbetet i blocket. Normen att man inte ska 
”planera” rör såväl lektionsverksamheten som de inbäddade repetitions-, och 
föreställningsverksamheterna (och pjäsens verksamheter). När en student 
svarar på Lars fråga om hur det ska bli att arbeta med text för första gången 
med att säga att det känns som en ”nystart” (stycke 15), så följer han upp 
detta med att säga att han ”skulle verkligen vilja det”, att de arbetar ”utan 
definitioner” (att de inte säger ”nu ska vi göra så här”) (stycke 15). Lars 
säger vidare att han inte har några ”färdiga paket” när det gäller undervis-
ningen, att han ”har ingen aning om var det landar” (stycke 15). När det 
gäller de inbäddade teaterverksamheterna så säger Lars bland annat att han 
inte vill att de ska planera sina roller i föreställningen, att de ska tänka ”så 
här ska jag göra den rollen” och rita upp ett rutmönster ”då ska jag säga så”, 
utan att rollerna ”blir till i mötet med andra” (stycke 19).  

Den här normen kan göra det svårt för studenterna såväl att initiera en för-
handling om upplägget av scenframställningsarbetet som att initiera en för-
handling om deras roll i föreställningen. Det blir inte enklare av att blocket 
är lärarstyrt: det är Lars som initierar och avslutar de olika faserna i både 
blocket och lektionerna. Det är också Lars som har verksamhetsrollen regis-
sör i repetitionsverksamheten. Lars öppnar dessutom inte upp för en förhand-
ling om upplägget av arbetet i de fortsatta lektionerna, utan informerar 
endast om olika förändringar inom ramen för sättet att arbeta (t.ex. att stud-
enterna efter ett par lektioner ska titta upp ur manus när de läser och efter 
ytterligare lektioner ska gå upp på golvet och läsa, se 7.3.1). Han initierar 
inte heller någon diskussion om studenternas rollkaraktärer i pjäsen genom 
att till exempel fråga studenterna hur de ser på dem. I förberedelsefasen när 
de läser texten frågar han endast om yttre omständigheter i pjäsen, för att få 
dem uppmärksamma på det (såsom vilken årstid det borde vara i en viss 
scen). Det här förhållningssättet följer också med in i kärnfasen, där fokus är 
på vad studenterna gör och inte varför de gör på ett visst sätt (dvs. deras 
tolkning av karaktärerna och deras relationer). 

När Lars pratar om att inte planera har han dessutom redan lagt grunden 
för undervisningen. I det föregående utbyggda projektet har han indikerat att 
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de ska börja med att läsa texten tillsammans ett antal gånger, på ett visst sätt 
(vilket de senare också gör). I början av inledningsfasen har han tagit upp 
vilken Tjechovtext de ska arbeta med. Han har berättat att de förutom två-
och-två-scener också ska arbeta med ”en helhet” och att alla i klassen därför 
”ska göra samma resa”. Han har meddelat att de ska ha en ”redovisning” av 
arbetet på ungefär en timme (”med musik”) och att han vill att de ska läsa 
texter av och om Tjechov. Han har även indikerat att det är han som kommer 
att ha rollen som regissör och även ansvara för scenografin: ”[j]ag jobbar rätt 
långsamt. // Lägger inte scenografi med en gång”. Han har dessutom lagt 
grunden för sättet att spela. I början av inledningsfasen säger han att de ska 
ha en ”attack” som inte är ”traditionell” (Lena inflikar ”En komedi helt 
enkelt”). Som jag minns det handlade det inte om att hitta en ny typ av 
”attack”, utan att gå tillbaka till ett sätt att spela som han menar att det 
egentligen var menat.  

Efter åtta veckor (med två veckor kvar till redovisningen) initierar en 
student en förhandling om både den etablerade normen beträffande scen-
framställningsarbetet och de etablerade kommunikativa procedurerna i det 
(och Lars styrning av lektionsfaserna). Studenten öppnar på detta sätt upp för 
en förändring i blocket. Men Lars försvarar den etablerade normen och pro-
ceduren, och arbetet fortsätter som tidigare (se 7.8).  

7.7 Scenframställningsarbetets procedurer 
Något som kan stödja studenterna i förhandlingen om deras rollkaraktär i 
föreställningen är de kommunikativa procedurerna i repetitionsarbetet. En av 
de studenter jag intervjuade angående Tjechovblocket (efter att det var slut) 
framhöll också hur studenterna fick inflytande över iscensättningen genom 
det sätt som den växte fram: läraren svarade på studenternas sätt att spela 
genom sina instruktioner, studenterna svarade i sin tur på lärarens instruk-
tioner genom sitt sätt att spela etc.  

Repetitionsproceduren i Tjechovblocket kan emellertid också hindra stud-
enternas förhandling. I detta avsnitt beskriver jag först den kommunikativa 
proceduren. Därefter diskuterar jag hur studenternas förhandling kan hindras 
av att läraren dominerar och äger det utbyggda kommunikativa projektet att 
komma fram till hur studenterna ska spela.  

7.7.1 Förhandlingen om förslag till iscensättning 
För att komma fram till hur pjäsen ska iscensättas förhandlar lärare och stud-
enter bland annat om vad studenterna ska göra: hur studenterna ska säga sina 
repliker, hur de ska röra sig, var de ska stå, sitta eller ligga etc. I exempel 
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(42) förhandlar en student, Siri, med huvudläraren, Lars, om hur hon ska 
röra sig: 

(42) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Siri: ”varför dröjer Leonid så länge . vad gör han 
2     stan . (suckar) +Dunjasja . ge musikanterna te+” 
3    Lars: ta den utan gest också . bara ett kliv fram   
4     kanske 
5    Siri: ”+Dunjasja . ge musikanterna te+” 

I det transkriberade samtalet initierar Siri ett förslag till spel genom att säga 
en replik och röra sig på ett visst sätt (rad 1–2). Lars följer upp Siris förslag 
genom att föreslå att Siris inte ska ha en gest när hon säger ”+Dunjasja . ge 
musikanterna te+” och kanske bara ta ett kliv fram (rad 3–4). Siri följer i sin 
tur upp Lars förslag genom att säga repliken och ta ett kliv fram på ett visst 
sätt (utan gest) (rad 5). Lars accepterar indirekt hennes förslag genom att inte 
invända mot det (en medstudent fortsätter med nästa replik och de tar sig på 
så sätt längre fram i texten). 

I exempel (42) utgörs samtalet av en kedja av initiativ till och uppföljning 
av förslag till spel. Oftast sker förhandlingen även med hjälp av delprojekt 
som organiserar och understödjer förhandlingen om förslagen. I (43) följer 
ett exempel på en sådan förhandling. Lars har precis avslutat lektionens för-
beredelsefas och initierat lektionens kärnfas. Studenten, Sonia, har accepterat 
initiativet och ställt sig på den plats som de i tidigare lektioner har kommit 
fram till att de ska stå på i den här scenen.  

(43) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Lars: du . vi vi t- # . provar här då . °fan skulle  
2     haft den där musiken° . +a↑+ 
3    Sonia: ”åh . (skrattar) ah jag e en blodfull människa .  
4     jag har redan haft . tre slaganfall hh .hä .  
5     det e svårt å dansa hh .hh hh .hh (skrattar) me:n  
6     som det  heter . e man väl i flocken . får man  
7     tjuta med ulvarna .hh åh .hh samtidigt så e  
8     jag stark som en häst hh .hh å:jojoj .hh hh  
9     min salig far hh .hh må han vila i frid den  
10     skojarn hh .hh brukade på tal om vår urgamla  
11     släkt Simjonov Pistjikarna .hh brukade på  
12     tal om vår [härkomst” 
13    Lars:      [okej . vi tar det igen . bra . det  
14     . (ni) vet eh (hostar) det e som (sväljer) eh 
15     försöka hitta kombinationen av att . att . att  
16     han inte li:der av- alltså det e rätt den här  
17     andfåddheten va . men så att att . att det  
18     samtidigt . eh att det # om det går å   
19     kombinera med ett lite större driv i repliken 
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20     förstår du va jag menar .hh hh för nu blir det  
21     som att varje replik blir liksom ett ett ett  
22     eh livsprojekt att säga nu öv- överdriver jag  
23     så klart .hh men så att det # kan rulla på .  
24     lite mer .hh 
25    Sonia: okej  
26    Lars:   eh men andfåddheten e riktig . det e   
27      inte det va det e .hh hh men att han ”hh jag:  
28     det e som min far brukade säja att eh vi  
29     Simjonov Pistjikarna härstammar från den där  
30     hästen som Caligula placerade i senaten .hh  
31     hh” . känn där hur han andas men så att du   
32     inte styckar upp . varje liksom . öh men  
33     annars bra . helt klart 
34    Sonia: mm↓ 
35    Lars: prova en gång till . och . se om du . kan .   
36     komma . lite . längre in 

Liksom i exempel (42) ger studenten i (43) ett förslag till spel genom att 
säga sin replik och röra sig på att visst sätt (rad 3–12). Lars svarar på hennes 
förslag genom att bland annat föreslå att hon ska ha ”lite större driv i 
repliken” (rad 19). Till skillnad från (42) byggs deras kommunikativa projekt 
inte ut genom en enkel kedja av förslag och motförslag. Snarare utgörs Siris 
och Lars förslag i (43) av två olika utbyggda kommunikativa projekt, vilka 
bidrar till det successiva, övergripande projektet att komma fram till hur 
pjästexten ska gestaltas. Medan Sonias monologiska kommunikativa projekt 
(rad 3–12) är ett svar på Lars uppmaning att hon ska börja spela: ”+a↑+” 
(rad 2), så är Lars mestadels monologiska projekt en uppföljning av hennes 
spel. 

Inledningsvis följer Lars i sitt utbyggda projekt upp Sonias spel genom att 
säga ”okej . vi tar det igen” (rad 13). Det transkriberade samtalet inleds med 
andra ord på samma sätt som i exempel (42). Till skillnad från exempel (42) 
innebär emellertid inte initiativet och uppföljningen i (43) att de tar ett beslut 
om hur studenten ska spela. Det kommunikativa problem som Lars här löser, 
med uppföljningen ”okej . vi tar det igen” (rad 13), är istället att organisera 
Sonjas förslag till spel: när hon ska börja spela (och vad), när hon ska sluta 
och att hon ska spela från samma replik i texten igen. 

Lars uppföljning utgör också ett förprojekt till hans förslag. När Lars, 
efter att ha avslutat Sonias spel och sagt att hon ska spela samma avsnitt 
igen, värderar hennes spel som ”bra” (rad 13) så är detta inte den huvud-
sakliga uppföljningen på Sonias förslag. Han ger inte vägledning om att hon 
ska spela samma avsnitt på samma sätt eftersom det var bra. Det är istället 
ett sätt att avsluta Sonias förslag till spel och inleda sitt förslag. Efter upp-
följningen börjar han beskriva hur han tycker att Sonia ska spela: ”det . (ni) 
vet eh (hostar) det e som (sväljer) eh försöka hitta kombinationen av att . att 
. att han inte li:der av-” (rad 14–16).  
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Lars avbryter sitt förslag med en motkommentar: ”alltså det är rätt den här 
andfåddheten va” (rad 16–17). Han initierar på det här sättet ett sidoprojekt 
som understödjer förslaget, genom att han utvärderar hennes förslag till spel. 
Han tydliggör samtidigt vad det är han menade med sitt förslag (att det inte 
är andfåddheten han syftade när han sa att hon inte ska låta som att karak-
tären lider). Han fortsätter sedan med sitt förslag, utifrån sidoprojektet: ”men 
så att att . att det samtidigt . eh att det # om det går å kombinera med ett lite 
större driv i repliken förstår du vad jag menar” (rad 17–20).  

Efter detta bygger Lars ut projektet ytterligare: ”för nu blir det som att 
varje replik blir liksom ett ett ett eh livsprojekt å säga” (20–22). Han initierar 
på det här sättet återigen ett sidoprojekt som understödjer hans förslag, men 
genom en återgivning av hennes spel. Han fortsätter sedan återigen med sitt 
förslag, utifrån detta sidoprojektet: ”men så att det # kan rulla på . lite mer 
.hh” (rad 23–24). Sonia följer upp hans förslag genom att säga ”okej” (rad 
25). 

Lars bygger ut projektet genom ännu en utvärdering av Sonias förslag 
(och tydliggör återigen att det inte handlar om andfåddheten) och genom att 
ytterligare utveckla sitt förslag till spel (rad 26–32). Han avslutar med en 
sammanfattande utvärdering av Sonias spel: ”men annars bra . helt klart” 
(rad 32–33). Sonia följer upp med en minimal respons: mm↓ (rad 34). Lars 
avslutar så hela sitt utbyggda förslag genom att initiera en början av Sonias 
spel igen – och utveckla sitt förslag ytterligare något: ”prova en gång till. 
och . se om du . kan . komma . lite . längre in” (rad 35–36). 

Sammanfattningsvis innebär proceduren inte bara att läraren svarar på 
studentens spel genom en instruktion och studenten svarar på instruktionen 
genom sitt spel. I exempel (43) utgör lärarens instruktion ett utbyggt kom-
munikativt projekt genom vilket han bland annat avslutar studentens spel, 
utvärderar det, ger förslag till nytt spel, argumenterar för sitt förslag (bland 
annat genom att återge studentens spel) och initierar var i texten studenten 
ska börja spela igen.  

7.7.2 Hinder genom dominansen av projektet  
Den kommunikativa proceduren i Tjechovblockets repetitionsverksamhet 
kan hindra studenternas förhandling om deras rollkaraktärer bland annat på 
grund av att läraren genom proceduren i regel dominerar det successivt 
utbyggda projekt där förhandlingen om förslagen till iscensättning sker. 
Läraren dominerar i regel projektet såväl interaktionellt och innehållsligt 
som argumentativt.  

Den kommunikativa proceduren bidrar till lärarens dominans på flera 
olika sätt. En grundläggande orsak är att det endast är läraren som ger för-
slag till hur studenterna ska spela. Detta beror dels på att den typ av lektions-
verksamhet man valt innebär att studenterna aldrig har rollen som regissör i 
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den inbäddade repetitionsverksamheten. Dels beror det på att den repeti-
tionsprocedur som etablerats gör att förhandlingen om förslag i regel endast 
sker mellan lärare och student. Studenterna ger således inte heller förslag till 
varandra, i egenskap av skådespelare, utan förhandlingen om iscensättningen 
sker i stort sett hela tiden via läraren. Läraren har på så sätt en grundlägg-
ande interaktionell dominans i förhållande till studenterna, då läraren både 
styr mest och själv blir minst styrd.  

Vidare innebär lärarens uppföljning av studenternas förslag en utvärder-
ing av studenternas förslag, till skillnad från studenternas uppföljning av 
lärarens förslag. Det är särskilt tydligt i förhandlingar som exempel (43). I 
läraren Lars utbyggda förslag (från rad 13) säger han ”bra” (rad 13) som en 
del av sitt förprojekt och initierar en avslutning av sitt förslag med att säga 
”men annars bra . helt klart” (rad 32–33). I två av sina sidoprojekt påpekar 
han också att andfåddheten är ”rätt” (rad 16) och ”riktig” (rad 26). Hans 
förslag innebär också en indirekt värdering av studentens förslag, då han 
föreslår vad hon inte ska göra (t.ex. att han vill att karaktären ”inte li:der” 
(rad 16) och att hon ”inte styckar upp” (rad 32)) och vad hon ska göra mer 
eller mindre av (att hon t.ex. ska ha ”lite större driv i repliken” (rad 19) och 
”låta det rulla på lite mer” (rad 23–24)). Även hans återgivning av studentens 
spel innebär en indirekt värdering. Efter att han föreslagit vad hon inte ska 
göra, och göra mer, ger han ett skäl till detta genom att återge hennes spel: 
”för nu blir det som att varje replik blir liksom ett ett ett livsprojekt att säga” 
(rad 20–21).  

Denna typ av direkta och indirekta värdering av studenternas spel bidrar 
till lärarens innehållsliga dominans, då läraren på så sätt initierar en typ av 
innehåll som studenterna inte initierar: en definition av vad som skett och 
gjorts. Det bidrar också till lärarens argumentativa dominans, då han genom 
detta kan argumentera för sina förslag på ett annat sätt än studenterna. Ibland 
framgår detta explicit, som när han säger ”för nu blir det som att varje replik 
blir liksom ett ett ett livsprojekt att säga” (rad 20–22). Lärarens argumenta-
tiva dominans stärks också av lektions- och repetitionsverksamhetens inte-
grerade hybriditet, då läraren inte anger om han värderar studenten av estet-
iska eller pedagogiska skäl (eller både och). 

Ytterligare något som bidrar till lärarens argumentativa dominans är att 
läraren i regel återger studenternas spel på ett mer eller mindre överdrivet 
sätt. På så sätt förstoras nämligen problemen med studenternas förslag. När 
läraren säger att ”nu blir det som att varje replik blir liksom ett ett ett eh 
livsprojekt å säja” (rad 20–22) så påpekar han också själv att han överdriver: 
”nu öv- överdriver jag så klart” (rad 22–23). Särskilt effektivt som argument 
blir överdriften när läraren återger studenters spel inte bara genom en 
beskrivning av det utan också genom en demonstration av det. En sådan 
demonstration kan nämligen få en komisk effekt, vilket kan locka till skratt. 
Genom demonstrationen skrattar man så att säga indirekt åt den härmade 
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studenten. Ibland visade också läraren själv att han tyckte att studenternas 
spel var komiskt. I en förhandling med en student skrattade han till exempel 
fram sitt förslag, ”*skäll inte ut henne*”, innan han på ett överdrivet sätt 
härmade hur studenten hade sagt sin replik.  

Ytterligare något som påverkar dominansen är i vilken verksamhet som 
läraren respektive studenterna ger sina förslag. Läraren ger sina förslag som 
en del av repetitionsverksamheten och utvecklar dem ibland genom att aktu-
alisera föreställningsverksamheten i olika grad. I exempel (43) beskriver 
läraren Lars hur studenten Sonja bland annat ska ha ett ”större driv i 
repliken” (rad 19) och demonstrerar sedan detta genom att läsa repliken på 
ett visst sätt. Samtidigt formulerar läraren sina förslag på ett sätt som innebär 
en förväntning att studenterna ger sitt motförslag enbart i föreställningsverk-
samheten (inbäddad i repetitionsverksamheten). I exempel (42) uppmanar 
läraren Lars studenten Saga att ”ta den utan gest också” (rad 3) och Saga 
följer upp detta genom att spela på ett visst sätt (rad 5). Läraren formulerar 
till exempel inte sitt förslag som explicit frågande initiativ som innebär för-
väntan på en beskrivning eller förklaring (som en del av repetitionsverksam-
heten).  

Det faktum att läraren å ena sidan mestadels ger sina förslag i repetitions-
verksamheten och studenterna å andra sidan mestadels ger sina förslag i 
föreställningsverksamheten (inbäddad i repetitionsverksamheten) bidrar till 
lärarens interaktionella, innehållsliga och argumentativa dominans på olika 
sätt.  

Till att börja med bidrar det till lärarens interaktionella dominans, då 
läraren ofta organiserar både sitt eget och studentens förslag. Detta är särskilt 
tydligt i förhandlingar där lärarens och studentens förslag är utbyggda kom-
munikativa projekt, som i exempel (43). Här både initierar och avslutar lärar-
en studentens förslag och avslutar och initierar samtidigt sitt eget förslag. 
Läraren styr således när studenten ska börja och avsluta sitt förslag, samtid-
igt som han inte blir styrd av studenten beträffande när han ska börja och av-
sluta sitt förslag.  

Detta bidrar i sin tur det till lärarens innehållsliga dominans, då läraren 
genom den här organiseringen initierar ett innehåll som studenten inte initi-
erar: vilken del av pjäsen de ska förhandla om. I exempel (43) avbryter lärar-
en, Lars, studentens förslag (och börjar inleda sitt eget förslag) genom att 
inte bara säga ”okej”, utan också ”vi tar det igen” (rad 13). Han avslutar 
även sitt eget förslag (och initierar studentens förslag) genom att säga ”prova 
en gång till” (rad 35). Den här ordningen är så pass etablerad att det ibland 
räcker med att läraren avslutar sitt förslag för att en student ska börja spela 
(som i exempel (42)). När det gäller var i pjästexten de ska börja framgår det 
ofta av lärarens förslag (det händer också att studenter ibland frågar läraren). 

Då lärarens avslut av studentens förslag utgör ett förprojekt till hans eget 
förslag bidrar även lärarens organisering av studentens förslag till hans 
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argumentativa dominans. Han kan nämligen använda det faktum att han 
bryter studentens spel, och skälen till detta, som argument för sina förslag till 
alternativ.  

Lärarens argumentativa dominans beror också på att studenterna måste 
beakta andras behov när de ger sina förslag i föreställningsverksamheten 
(inbäddad i repetitionsverksamheten) på ett annat sätt än vad läraren behöver 
göra när han ger sina förslag i repetitionsverksamheten. Bland annat måste 
studenterna förhandla med både publiken och sina medspelare i föreställ-
ningsverksamheten. I den typ av föreställningsverksamhet som valts i 
Tjechovblocket förväntas publiken förvisso ha en passiv roll. Det är 
emellertid publiken som skådespelarna ytterst riktar sig till. Publiken kan 
också följa upp skådespelarnas initiativ genom olika responser (t.ex. skratt). 
Samtidigt förhandlar skådespelare med varandra om det gemensamma pro-
jekt som de riktar till publiken. Precis som i alla samtal är tolkningen av ett 
initiativ till eller en uppföljning av ett kommunikativt projekt beroende av 
dess relation till föregående initiativ eller uppföljning (och, retroaktivt, efter-
kommande initiativ och uppföljningar). För att en skådespelares bidrag i 
föreställningsverksamheten ska få den betydelse som skådespelaren vill är 
den således beroende av att medspelarnas bidrag möjliggör detta. Då skåde-
spelarna på det här sättet måste förhandla med varandra som del i ett gemen-
samt bidrag till publiken kan de inte bara vara varandras stöd utan kan också 
vara, så att säga, varandras gisslan.  

Då förhandlingen om iscensättningen i regel sker via läraren måste 
studenterna också göra det möjligt för varandra att förhandla med honom. I 
förhandlingen i repetitionsverksamheten kan skådespelarna nämligen ha 
olika fokus. Ibland behövs en skådespelares agerande endast för en annan 
skådespelares förhandling med regissören. I exempel (39) är det en förhand-
ling mellan läraren Lars och studenten Saga, men den som börjar spela efter 
Lars instruktion är studenten Siri (rad 21) (hon ger ett så kallat stick till 
Saga). Samtidigt kan detta fokus när som helst växla; Lars kan lika väl börja 
förhandla med Siri. Då repetitionsverksamheten är inbäddad i en lektions-
verksamhet får studenterna också ansvar för varandras möjlighet att få 
undervisning.  

Ytterligare något som bidrar till lärarens argumentativa dominans är att 
han i repetitionsverksamheten kan variera sitt sätt att formulera sina förslag 
på ett annat sätt än vad studenten kan göra i föreställningsverksamheten och 
på så sätt öka sina möjligheter att göra sig förstådd och övertyga. Till skill-
nad från studenterna, vars förslag i föreställningsverksamheten endast inne-
bär en typ av hävdande initiativ, formulerar läraren till exempel sina förslag 
också genom olika typer av uppmanande initiativ. Förutom typiska uppman-
ingar, såsom ”ta den utan gest också” (exempel (42), rad 3), använder läraren 
olika former av försvagade uppmaningar: ”se om du . kan”, ”prova en gång 
att”, ”om du liksom ly- låter . örat styra va”. Han använder även starkare 
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formuleringar, som ”du måste ö:h börja här gå. mycke tidigare”. Ibland 
formulerar han sina förslag som om han snarare ett konstaterar vad det är de 
gör. Vid vissa tillfällen använder han dessutom ett inkluderande ”vi”: ”så vi 
tar bort hela pengasnacket här”, ”vi ska stryka här”. 

Till skillnad från studenterna, vilka hela tiden demonstrerar sina förslag 
fullt ut som en del av föreställningsverksamheten, växlar läraren mellan att 
beskriva och demonstrera sina förslag – och att demonstrera sina förslag 
som en del av föreställningsverksamheten i olika grad. Detta innebär bland 
annat att han kan markera vad det är i demonstrationen studenten ska foku-
sera på, det vill säga vad det är i demonstrationen som är betecknande och 
vad som är stödjande. I exempel (43) ovan demonstrerar läraren Lars sitt 
förslag efter att först ha beskrivit det: ”att han ’hh ja: de e som min far 
brukade säja att eh vi Simjonov Pistjikarna härstammar från den där hästen 
som Caligula placerade i senaten .hh hh’” (rad 27–31). Han tydliggör sedan 
sin demonstration genom ytterligare en beskrivning: ”känn där hur han andas 
men så att du inte styckar upp . varje liksom” (rad 32). Av beskrivningen 
framgår att andningen och fraseringen var det som var betecknande i den 
föregående demonstrationen, det som studenten ska fokusera på, medan det 
övriga (t.ex. betoning, röstkaraktär etc.) var stödjande. På samma sätt kan 
han markera vad som är betecknande genom att bara demonstrera en viss 
aspekt, till exempel genom att bara säga ”ha ha ha” istället för att skratta: 
”’ha ha ha’ . å så skrattar han.” Läraren ger också ibland sina förslag paral-
lellt med studentens spel. Studenterna på scenen avbryter då inte föreställ-
ningsverksamheten, utan agerar som om läraren inte pratar. Läraren fungerar 
då som en form av sufflör.  

Till skillnad från studenterna ger läraren vidare sina förslag utifrån olika 
perspektiv. Det vanligaste är att läraren som i exempel (42) varken aktuali-
serar pjäsen eller föreställningsverksamheten, utan talar till studenten som en 
del av repetitionsverksamheten: ”ta den utan gest också . bara ett kliv fram 
kanske” (rad 3–4) (se också ovan angående ”vi”). I exempel (43) uppmanar 
emellertid läraren studenten Sonja ”känn där hur han andas” (rad 31). Här 
talar han om hur rollkaraktären andas. Lite tidigare i lärarens utbyggda 
förslag talar läraren om att studenten ska agera på ett sätt, så att ”han” 
(rollkaraktären) ”inte li:der” (rad 16). Läraren ger ibland även förslag utifrån 
publikens perspektiv: ”så att man känner att att du ...”  

Till skillnad från studenten ger läraren slutligen förutom förslag på hur 
studenten ska göra också förslag på hur studenten inte ska göra. I exempel 
(43) föreslår läraren att studenten ”inte styckar upp” en viss del av repliken 
(rad 32). Ofta understödjer läraren även förslag till spel genom att återge 
studentens förslag. Ibland är gränsen mellan negerat förslag och återgivning 
av förslag glidande. 

Sammanfattningsvis kan den kommunikativa proceduren i Tjechovblock-
ets repetitionsverksamhet hindra studenternas förhandling om deras roll-
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karaktärer genom att läraren i regel dominerar det successivt utbyggda pro-
jektet om iscensättningen, såväl interaktionellt och innehållsligt som argu-
mentativt – på flera olika sätt.  

7.7.3 Hinder genom ägandet av projektet 
Genom att studenten både har rollen som skådespelare i repetitionsverksam-
heten och rollen som student i den övergripande lektionsverksamheten får 
studenten ett särskilt fokus i förhandlingen om iscensättningen. Syftet med 
förhandlingen är nämligen både att man ska komma fram till vad studenten 
ska göra i föreställningsverksamheten och att studenten ska få undervisning i 
skådespeleri. Men studenternas inflytande i förhandlingen kan hindras av att 
det inte är studentens förslag som är i fokus, utan snarare lärarens. Sättet att 
arbeta i Tjechovblocket gör nämligen att läraren i regel äger det successivt 
utbyggda kommunikativa projektet som förhandlingen om gestaltningen av 
pjäsen innebär. 

Detta beror dels på att läraren, Lars, organiserar studentens förslag som en 
del av sitt eget förslag, dels på att det är Lars förslag som det ges bakgrund 
till, som det argumenteras för och som förklaras. I exempel (43) avslutar 
Lars till exempel studentens förslag och uppmanar henne att ta om från 
samma ställe i pjäsen för att han vill att hon ska ändra sitt spel på ett visst 
sätt och förklarar detta genom att bland annat beskriva hur det annars blir. 
Lars frågar inte varför studenten väljer att säga repliken på det sätt som hon 
gör. Genom att det är Lars som organiserar både sitt och studentens förslag 
är det också han som styr tempot i projektet, såsom hur länge studenten ska 
spela i taget innan man pratar om hans eller hennes spel. 

Lars ägande av det utbyggda kommunikativa projektet blir särskilt tydligt 
när en student utmanar det. Nedan analyserar jag en sådan utmaning i början 
av kärnfasen i en Tjechovlektion, i slutet av blocket.90 Av utrymmesskäl (och 
anonymiseringsskäl, se 4.3) återger jag endast de delar av det transkriberade 
samtalet där utmaningen sker. Jag diskuterar en del i taget. I transkription-
erna markerar jag de utmanande yttrandena med en pil i marginalen. Tran-
skriptionen föregås av att huvudläraren, Lars, instruerar en student, Sofie, 
hur hon ska agera (Sander är den student som spelar mot Sofie i samma 
scen).  

(44) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Lars: prova en gång till . och ta den lite tidigare 
2 → Sofie:  hur e re här . vi måste komma till nån slags  
3     glädjefnatt här för att eh . eller↑ 
4    Lars:  ne:j . inte glädjefnatt . men de e ingen #   

                                                      
90 I inledningsfasen i samma lektion hade Lars uppmanat studenterna att inte bara acceptera 
instruktioner, oavsett vem som gav dem: ”resonera med er själva . ’varför ska ja gå dit’ .hh å 
kanske fatta ett annat beslut ’näe . ja vill gå dit↑’” (se 5.6.3, s. 131). 
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5     dyster stämning . nä glädjefnatt behöver du  
6     inte ha 
7 → Sofie:  dom här skratten alltså . för för dom har vi  
8      ju inte kommit till ännu 
9      .. 
10    Lars: vilka skratt då↑ 
11    Sofie:  som vi ska ha sen . sinsemellan 
12    Lars: dom↑ har väl funnits 
13 → Sofie:  ne:j dom har ju bara varit markerade 
14      .. 
15    Lars: jaha 
16    Sander: ja [eh ja har ju då gjort mitt bästa för å    
17    Sofie:    [eh ja 
18    Sander: »skratta [(skrattar) 
19    Sofie:      [alltså men ja pratar om-  
20    Lars:  ja ja men det e klart när man styckat upp dom  
21     så är det ju klart att det blir lite mekaniskt  
22     va men ja har nog upplevt att dom har funnits  
23     där 
24    Sofie: okej 
25    Lars:  nä det har jag inte sett som nåt problem 

I det transkriberade samtalet utmanar studenten Sofie det etablerade ägandet 
på tre olika sätt. För det första accepterar hon inte Lars initiativ att hon ska 
börja spela (rad 1), utan initierar i stället ett delprojekt om förslag till spel 
genom att fråga om de ”måste komma till nån slags glädjefnatt” i scenen (rad 
2–3). Den här frågan anknyter inte till Lars förslag, utan Sofie initierar ett 
helt nytt innehåll. För det andra accepterar Sofie inte Lars förslag till scen-
lösning, att hon inte behöver ha någon glädjefnatt (rad 4–6), utan utvecklar i 
stället sin fråga: ”dom här skratten alltså . för för dom har vi ju inte kommit 
till ännu” (rad 7–8). För det tredje accepterar hon inte Lars återgivning av 
hennes och Sanders spel, att skratten ”har funnits” där (rad 12). Hon säger 
till Lars att skratten ”har ju bara varit markerade” (rad 13). 

Lars lyckas emellertid få dem att gå tillbaka till den etablerade ordningen 
efter att Sander gett Lars stöd för hans återgivning av Sofies och Sanders 
spel (rad 16 och 18). När Sofie börjar förklara sig som uppföljning av 
Sanders kommentar (”alltså men ja pratar om”, rad 19) avbryter Lars med att 
argumentera för sin återgivning av Sofies spel (rad 20–23). Sofie accepterar 
(”okej”, rad 24) och Lars avslutar hela det utbyggda kommunikativa pro-
jektet som Sofie initierade genom att upprepa sin uppfattning (rad 20–23). 
Studenterna ställer sig i sina ursprungliga positioner, Lars säger att de ska 
börja spela och Sofie börjar spela.  

Efter en kort stund slutar Sofie att spela, mitt i sin replik: 

(45) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1 → Sofie: får jag göra om det där 
2    Lars: a↑  
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3 → Sofie: ja ja 
4    Lars: vad är problemet↑ 
5    Sofie: äe de känns inget bra 
6      .. 
7    Lars:  men varför tror du att de inte känns bra då↓ 
8    Sofie: energilöst .. [jag vet inte  
9    Sander:        [(x) 
10    Lars: jag tror att du # alltså du # du måste #  
11      oavsett om du går med ryggen mot eller om du  
12     sitter så # e det # måste det va en tydligare  
13     riktning till Sander (SVÄLJER) . alltså att .  
14     den du pratar med . alltså # inte prompt att  
15     du blåstirrar på honom men att de e för honom  
16     . som du alldeles- # vi hittar på en egen . ni  
17     har precis pratat med varandra . så att man  
18     känner att ni kommer in som ett [par 
19 → Sofie:    [(ja visst xx)  
20     jag man måste ju ha med sig den mycket   
21     mer konkret . det måste ju finnas en- . det är  
22     det jag tror jag menar med att det är glädjen  
23     liksom . äh . skit samma jag provar en gång  
24     till 

Sofie utmanar återigen Lars ägande av projektet. För det första avslutar hon 
själv sitt spel och föreslår också att hon börjar om (rad 1). Efter att Lars 
accepterat detta gör hon för det andra ingen ansats att börja spela, utan säger 
”ja ja” (rad 3). Det blir nu ett fokus på att hon avslutat spelet och Lars frågar 
också vad problemet är (rad 4). För det tredje avbryter Sofie Lars förslag på 
vad som är problemet och vad hon behöver göra (rad 10–18), och ger själv 
sin version av vad problemet är (rad 19–21). Hon knyter då också tillbaka till 
det hon tidigare hävdade (och som Lars inte höll med om): ”det är det jag 
tror jag menar med att det är glädjen liksom” (rad 21–23). För det fjärde är 
det hon som avslutar diskussionen och som initierar sitt spel: ”äh . skit 
samma jag provar en gång till” (rad 23–24). 

Sofie börjar spela och de återgår till ordningen: Lars bryter spelet och ger 
förslag på hur de ska spela. Lars förslag är också återigen utbyggda kommu-
nikativa projekt, i vilka Sofie endast bidrar med minimala responser. Efter en 
stund utmanar emellertid Sofie den etablerade ordningen: 

(46) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Lars: prova en gång Sofie . att att eh . om du kan  
2     tajma de så att # du kommer lite längre- # det  
3     är mer för att vi ska få tag i dig här för att  
4   Sofie:  mm 
5    Lars:  när du blir här så # är det ingen som ens har  
6     hunnit känna att . du kommit in i rummet va  
7    Sofie:  näe 
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8    Lars:  när du vänder dig om till honom så att .hh   
9      försök komma hit . in på . när du vänder dig  
10     om till honom där  
11    Sofie: mm 
12    Lars: [[°å- 
13 → Sofie: [[men jag vill verkligen behålla det här . jag  
14      tycker det e jag gillar de  
15    Lars: a men jag gillar inte det↓ 
16      .. 
17 → Sofie: men vaddå↑ . så jag får inte behålla det 
18    Lars: jo↑ . om du vill↑ . men [jag bara säjer vad  
19    Sofie:       [a . men 
20    Lars: »jag tycker   
21   Sofie:  du gillar inte det  
22   Lars:  nä . # s-ska det funka så måste det i så fall  
23     vara härinne för d- . [titta själv  
24    Sofie:                       [ja ja→ 
25    Lars: för ni hamnar här va 
26    Sofie: jo [ja . de förstår jag 
27    Lars:    [här hamnar ni 
28    Sofie:  de [förstår jag 
29    Lars:     [å det är ingen som ser det 
30    Sofie: näe↑ (x) 
31    Sander: (x) 
32    Lars:  å samtidigt så vill jag ha . entrén in på det  
33     här sättet . å ska ni hinna hamna in där båda  
34     två . då får ni # lägga upp strategin på nåt  
35     annat sätt 
36      . 
37 → Sofie:  a precis att han kommer i- närmare men du  
38     kanske vill att han ska stå där . att vi .  
39     placerar hela vår . °grej här° . [säger replikerna 
40       markerat för sig själv] . kan vi ↑prova det 
41    Lars: a visst↑  
42    Sofie: mm 
43    Lars: absolut↑ 
44    Sofie: eller vad känner du Sander 
45    Sander: a visst visst . absolut 

Sofie utmanar Lars ägande av projektet på ytterligare fyra sätt. För det första 
accepterar hon inte Lars förslag. När han föreslår en ändring av scen-
lösningen svarar hon: ”jag vill verkligen behålla det här . jag tycker det e ja 
gillar de” (rad 13–14). För det andra accepterar hon inte hans invändning 
(rad 15), utan säger i stället ”men vaddå↑ . så jag får inte behålla det” (rad 
17). För det tredje formulerar hon själv ett förslag (rad 37) och frågar sin 
medstudent om han tycker förslaget är okej: ”eller vad känner du Sander?” 
(rad 44), det vill säga förhandlar direkt med sin medstudent och går inte via 
läraren. 
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Sammanfattningsvis pekar Sofies utmaning av den kommunikativa proce-
duren på olika sätt på hur Lars i regel äger det kommunikativa projektet att 
komma fram till hur studenterna ska spela. Bland annat är det i regel han 
som bestämmer vad de ska göra och vad de ska tala om och när de gör det 
och det är i regel genom honom förhandlingen om iscensättningen sker. 
Exemplet illustrerar också hur Lars kan återta ägandet när det utmanas. 

7.8 En utmaning av normer och procedurer  
Ett sätt att stödja studenterna både i förhandlingen om deras rollkaraktär i 
föreställningen och om upplägget av repetitionsarbetet är att föra en meta-
diskussion om redan etablerade normer och kommunikativa procedurer. I 
slutet av Tjechovblocket (efter åtta veckors repetition och med två veckor 
kvar till redovisningen) utmanar en student både den etablerade normen 
beträffande scenframställningsarbetet och de etablerade kommunikativa pro-
cedurerna i det (och lärarens styrning av lektionsfaserna). Studenten öppnar 
på det sättet upp för en förändring i blocket. Lärarens sätt att bemöta stud-
entens utmaning hindrar emellertid studenten på olika sätt. Efter diskus-
sionen fortsätter också arbetet som tidigare, under resten av blocket.  

I detta avsnitt redogör jag först för studentens initiala utmaning och 
lärarens initiala hantering av den. Därefter redogör jag för den utbyggda 
uppföljning som läraren till slut ger studenten, i form av ett längre mono-
logiskt utbyggt projekt. Jag visar dels på vad studenterna utmanar och hur, 
dels hur läraren hanterar studentens utmaning och på vilket sätt det kan 
hindra studenten. Jag beskriver först hur inledningsfasen börjar. 

7.8.1 Studentens utmaning och lärarens initiala hantering 
Huvudläraren, Lars, sitter i en av fåtöljerna på scenen och studenterna i pub-
likraden, där även den andra läraren, Lena, sitter. Lars initierar inled-
ningsfasen genom att hänvisa till den fråga han ställde lektionen före, om 
vad de vill repetera den vecka som kommer (vilket han inte frågat tidigare i 
blocket): ”jo . så här . jag sa i fredags att . eller jag liksom jag lyfte frågan att 
ni fick ö::h själva *tänka efter* va- vad eh ni ville . vad ni hade behov av . 
att repetera under den här veckan”. En student säger då att de tillsammans 
kommit överens om att de vill repetera akt tre. Lars förklarar att han snarare 
vill veta om det är specifika partier som de vill arbeta med. Då föreslår olika 
studenter olika delar som de tycker är svåra, så som ”övergången” och 
”slutet” och liknande. När en student gett ett förslag upprepar Lars det som 
en konfirmering (och ibland för att få ett förtydligande) och antecknar för-
slaget. De går inte in mer detaljerat på vad som är svårt eller förklarar varför, 
utan det utvecklas till ett kommunikativt projekt som handlar om att göra en 
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lista på delar av pjäsen som studenterna vill repetera under veckan som 
kommer.  

Efter några minuter går Lars över till att tala om dagens repetitioner och 
initierar därmed förberedelsefasen: ”okej . däremot så har vi tänkt till lite 
kring vad vi ska göra idag”. Lars meddelar vad de ska göra och vem som ska 
vara var (i vilken lektionssal). Detta kommunikativa projekt mynnar ut i att 
studenterna rättar Lars när han säger fel i en replik som han meddelar att de 
ska börja repetera från. Lars skrattar och rättar sig själv. Det blir lite skratt 
och småprat i gruppen (parallella samtal) och Lars lägger ifrån sig blocket. 
Det indikerar att Lars är på väg att avsluta förberedelsefasen. En student, 
Sam, räcker då upp handen. Det är härifrån följande transkriberade samtal 
börjar: 

(47) Tjechov, lektion 30, inspelning 
1    Sam:  men:n(e) alltså- . e- jag får bara frå- .   
2      (Småpratet tystnar helt) fråga rakt ut . a . eller e-  
3      . e det inte alla som känner behovet av å- att  
4      diskutera pjäsen . också . som så . igen eller  
5     det det var länge sen vi 
6    Sanna: =j[o: 
7    Sam:      [diskuterade liksom helhet- [ten å liksom . 
8    Lars:                   [mm↑ 
9    Sam:  »frågor man har om man har en gemensam- .   
10      alltså- . rikt- . linje sådär 
11    Sven: mm 
12    Sanna: =mm 
13    Sam:  alltså det känns li:te jag kan känna att det  
14      känns lite splittrat på nåt sätt  
15    Sinja: =mm 
16    Sanna: [[mm 
17    Sam:  [[går runt liksom i olika- . alltså man har   
18      ingen gemensam .  
19     (En dörr stängs)  
20   Sam:  »°form- . punkt så°  
21    Lars: mm 
22      .. 
23    Sam:  jag skulle vilja diskutera det jag vet inte om  
24      dom andra känner så också 
25    Sanna: jo 
26    Silla: mhm↑  

I det transkriberade samtalet utmanar Sam den ordning som etablerats i 
blocket på framförallt två sätt.  

För det första utmanar Sam Lars styrning av lektionsfaserna. Med sin 
initiala fråga anknyter inte Sam till det kommunikativa projekt och den fas 
som Lars precis verkar vara på väg att avsluta, det vill säga diskussionen om 
vad de ska göra idag som en del av förberedelsefasen. Istället anknyter han 
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till det projekt som Lars initierade tidigare, i inledningsfasen, med frågan om 
vad de hade behov av att repetera under den här veckan. Samtidigt svarar 
inte Sam på Lars uppmaning i det projektet, att berätta vilka partier de har 
behov av att repetera, utan tar upp ett behov av att diskutera pjäsen: ”e de 
inte alla som känner behovet av å- att diskutera pjäsen . också” (rad 2–4).  

För det andra utmanar Sam den etablerade normen och repetitionsproce-
duren. De har tidigare under blocket diskuterat pjäsen, men då inte som ett 
planerat utbyggt kommunikativt projekt. Sam utvecklar dessutom sin för-
frågan till att handla om mer än att bara diskutera pjäsen: ”eller det det var 
längesen vi . diskuterade liksom . helhet- ten å liksom frågor man har om 
man har en . gemensam- . alltså- . rikt- . linje sådär” (rad 4–10).  

Han säger här att det var ”längesen” de diskuterade en gemensam rikt-
linje, men senare i samtalet (rad 74 i transkription (48) nedan) säger han att 
de egentligen aldrig har diskuterat det. Detta stämmer också med mitt in-
tryck av arbetet i blocket. När de har diskuterat pjäsen i förberedelsefasen 
och kärnfasen har de huvudsakligen pratat om olika omständigheter i pjäsen, 
som vilken årstid det är, vem som är kvar i ett rum etc., som en del av läs-
ningen eller repetitionen av pjäsen. Att diskutera en gemensam riktlinje är 
inte heller i linje med den norm som etablerades i inledningsfasen (se 7.6), 
vilken handlade om att man inte ska ”pressa fram med vilja” eller tänka ”så 
här ska jag göra den rollen” (då ”viljan kan bli ett krokben” och att rita upp 
ett rutmönster för vad man ska säga är att ”kväva”). Sam utvecklar också sitt 
initiativ till en kritik mot hur arbetet nu ser ut: ”alltså det känns li:te jag kan 
känna att det känns lite splittrat på nåt sätt” (rad 13–14), ”går runt liksom i 
olika- . alltså man har ingen gemensam . °form- . punkt så°” (rad 17–20).  

Lars ger två minimala responser på studentens förfrågan, ”mm” (rad 8 och 
21), det vill säga han följer inte upp Sams förfrågan på samma sätt som han 
följde upp studenternas förfrågningar i inledningsfasen (se s. 218). Då Sam 
initialt formulerar sin fråga som riktad till studenterna, snarare än till Lars, 
kan Lars minimala responser tolkas som en allmän uppbackning av Sams 
initiativ till studenterna. Lars fråga och studenternas svar i det tidigare kom-
munikativa projektet gällde som sagt vad studenterna hade behov av att 
repetera. När Sam frågar ”e det inte alla som har behov av att diskutera 
pjäsen . också” (rad 2–4) så refererar hans ”alla” snarast till medstudenterna. 
Sams ”också” kan här ses som en kommentar till medstudenternas tidigare 
svar på frågan om vad de behöver: behöver de inte förutom det de tog upp 
också diskutera pjäsen? Studenten Sannas ”jo:” (rad 6) är också är en 
uppföljning av detta projekt, det vill säga med sitt svar definierar hon Sams 
initiativ som en fråga till bland annat henne.  

Det var emellertid Lars som bad om önskemål i inledningsfasen och han 
som accepterade dem (eller avslog, som i fallet med förslaget om att repetera 
hela akt tre). Ytterst är det således Lars som förväntas svara på Sams för-
frågan. Sam initierar dessutom en kritik mot arbetet. Även om han formu-
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lerar kritiken som ett hävdande initiativ är initiativet tydligt evokativt, efter-
som det innebär ett utpekande av ansvar. Hittills är det också Lars som tyd-
ligt har ansvarat för arbetet.  

Efter att Sam fått minimala responser tydliggör han också sin önskan och 
visar indirekt att den är riktat till Lars, genom att tala om studenterna i tredje 
person: ”jag skulle vilja diskutera det jag vet inte om dom andra känner så 
också” (rad 23–24). Lars svarar inte, utan Sam får endast svar från två stud-
enter: ”jo” (rad 25) och ”mhm↑” (rad 26).  

Jag återger det fortsatta samtalet nedan:  

(48) Tjechov, lektion 29, inspelning 
27    Sam:  alltså va- vad . för det var länge sen vi- vi  
28     snackade rent- . om pjäsen å hur den liksom  
29     hänger [ihop i sin helhet . å så liksom att- 
30            [(En dörr stängs)  
31   Sam:  ». vad- jag kä- jag har frågor där 
32    Sanna: mm 
33    Sam:  om om dom andra har det också [så 
34    Lars:             [mm 
35    Sam:  =för annars är det så där- . alltså . just .  
36     för de- man upptäcker när man pratar om det  
37     som när vi satt på lunchen så upptäcker man  
38     direkt att det finns- . missuppfattningar  
39     eller- . jag känner ett behov av det (°jag vet  
40     inte vad ni känner . x°) 
41    Lars: Sandor fick ju till exempel reda på lunchen   
42      att det är Ja:sja som kommer in i fjärde akten  
43     och är arg där . (Skrattar) 
44    Sandor: (XXX misstag) 
45    Siv:  (X[X) 
46    Lena: (XXXX) 
47    Lars: (°.hhja phh°) 
48    Sanna: men alltså jag har också ett behov av . på  
49     samma sätt (x) jag vet inte om det bara är jag  
50     men jag skulle vilja ha lite mer . att vi satt  
51     å snackade om vad vi vill ha för sorts kostym  
52     å vad vill ha för sorts . utformning på det  
53     hela 
54    Lars: [[mm 
55    Sam:  [[a  . form liksom 
56    Sanna: a . precis  
57     (Lars trummar kort på armstödet)  
58   Sanna:      [ska vi- kör vi liksom hela det  
59     där . kör vi: . kollegetröjor (alltså vad blir  
60     det) alltså en sån grej . alltså en diskussion  
61     så att det inte blir så- . just nu känns det  
62     lite så där att vi har plundrat kostymförrådet  
63     . å det (X) med kläderna  
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64    Lars: ja↑ 
65    Sanna: att det ska finnas nånting lite mer .  
66     ihophängande . att man känner att att  
67     personerna hör *ihop lite grann också*  
68    Lars: mm 
69     .. 
70    Sanna: förstår du va jag menar 
71    Lars: mm↑ . °mm↑° . [.hh) 
72    Sam:              [e:h 
73      .. 
74    Sam:  vi har ju egentligen aldrig riktigt diskuterat  
75     det . så 
76    Lars: klä↑derna 
77    Sam:  nä [alltså formen . eller . vad vi . har för . 
78    Sanna:    [nä 
79    Sam:  »riktlinje liksom nånting gemensamt . °som  
80     [vi° 
81    Lars: [.hh vad menar ni alltså j[ag förstår inte  
82   Sam:           [alltså:→ 
83   Lars: »riktigt 
84    Sam:  jag jag kan känna lite att det känns ibland  
85     som att . a men ”nu repar vi den här scenen” å  
86     den är liksom . att det blir liksom lite att  
87     det står lite för sig dom olika [grejerna  
88    Lars:                           [mm 
89      .. 
90    Sam:  alltså- . förstår du vad jag menar lite grann 
91    Lars: mm a: jag förstår att det kan kännas så a: 
92    Sam:  =det kan kännas så  
93    Lars: =mm 

I den här delen av samtalet förändras Sams utmaning, liksom Lars hantering 
av den, i två steg.  

I det första steget omdefinierar Sam sin initiala förfrågan genom att for-
mulera förklaringar av den, genom ”alltså” och ”för”: ”alltså va- vad (ö:h) . 
för det va länge sen vi- vi snackade rent- . om pjäsen å hur den liksom 
hänger ihop i sin helhet” (rad 27–29) och ”för annars e det så där- . alltså . 
just . för de- man upp-täcker när man pratar som när vi satt på lunchen så 
upptäcker man direkt att det finns- . missuppfattningar” (rad 35–38). Han 
talar nu inte längre om att hitta en gemensam riktlinje eller formpunkt och 
kritiserar inte upplägget av arbetet. Istället talar han om att diskutera pjäsen 
på ett sätt som de redan har diskuterat den, särskilt i förberedelsefasen, 
nämligen om olika omständigheter i pjäsen (vilken årstid det är i en scen, 
vilka rollkaraktärer som är närvarande etc.) som man kan missuppfatta. Han 
talar nu också om studenternas egna misstag och riktar sig även tydligare till 
studenterna: °jag vet inte vad ni känner . x° (rad 39–40). Hans förfrågan blir 
på så sätt inte lika utmanande för Lars del. 
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Lars ger nu för första gången en utbyggd uppföljning: han berättar att en 
student (Sandor) ”ju till exempel” missuppfattat vilken karaktär det var som 
gjorde vad, det vill säga inte förstått omständigheterna i pjästexten (rad 41–
43). Lars uppföljning kan tolkas som ett stöd för Sams önskemål: hans 
exempel på studentens misstag kan bli en bekräftelse på att de har behov av 
att diskutera pjäsen. Lars inramar emellertid sin uppföljning som en lustig 
detalj, ett slags skämtsam anekdot. Han är också på väg att skratta när han 
uttrycker sig och skrattar efteråt. Genom att det fungerar som ett skämt initi-
erar Lars dessutom en helt ny typ av kommunikativt projekt, vilket således 
också fungerar som initiativ till avslut av det projekt som Sam initierat. 

I det andra steget återvänder Sam till, och tydliggör, den ursprungliga för-
frågan och kritiken, efter att han fått stöd från en annan student, Sanna. 
Sanna ger Sam stöd på tre sätt. För det första avslutar Sanna det skämt-
projekt som Lars initierat och för dem tillbaka till Sams föregående kom-
munikativa projekt. Hon säger ”men alltså” och anknyter till Sams formu-
lering om behov: ”jag har också ett behov av . på samma sätt” (rad 48–49). 
För det andra ger hon stöd till Sams behov och kritik. Sanna tar visserligen 
upp ett annat behov och en annan kritik, men de har likheter med Sams. 
Medan han tidigare talat om ”formpunkt” (se (47) rad 20) så talar hon om 
”utformning” (rad 52) (han ger henne då också uppbackningen ”a . form” 
(rad 55)). Medan han har varit kritisk mot att det känns ”splittrat på nåt sätt” 
(se (47) rad 14) är hon kritisk mot att det inte är tillräckligt ”ihophängande” 
(rad 66). För det tredje tydliggör Sanna riktningen till Lars, genom att 
avsluta med en explicit fråga till honom: ”förstår du vad jag menar” (rad 70).  

Efter Sannas stöd återvänder Sam till och tydliggör sitt ursprungliga 
behov och sin ursprungliga kritik på fyra sätt. För det första återvänder han 
till det initiala argumentet för behovet av att diskutera, det vill säga att det 
var länge sen, men skärper nu kritiken: ”vi har ju egentligen aldrig riktigt 
diskuterat det” (rad 74–75). För det andra återvänder han till att tala om rikt-
linjen, men tydliggör vad det handlar om: ”vad vi har för riktlinje liksom 
nånting gemensamt” (rad 77 och 79). För det tredje återvänder han till sin 
kritik av sättet att arbeta, men konkretiserar den: ” jag kan känna lite att det 
känns ibland som att . a men ’nu repar vi den här scenen’ å den är liksom . 
att det blir liksom lite att det står lite för sig dom olika grejerna” (rad 84–87).  

Sam riktar sig nu också tydligare Lars. Förutom att han tydliggör sitt 
behov och sin kritik frågar han, liksom Sanna gjorde, Lars om han förstår 
vad Sam menar (rad 90).  

Lars bemöter inte Sams önskan och kritik. Först följer han upp Sams 
konstaterande att de ”egentligen aldrig riktigt diskuterat det” (rad 74–75) 
med en motfråga som syftar på Sannas kritik: ”klä↑derna” (rad 76). Därefter 
responderar han på Sams förklaring av vad han menar med ytterligare en 
motfråga (där han inkluderar Sanna genom att använda ”ni”): ”vad menar ni 
alltså jag förstår inte riktigt” (rad 81 och 83). Slutligen kommenterar han 
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Sams upplevelse, istället för att svara på Sams fråga om Lars förstår vad han 
menar: ”a: jag förstår att det kan kännas så a:” (rad 91). 

7.8.2 Lärarens avslutande hantering 
Slutligen svarar Lars på Sams (och Sannas) önskan och kritik. Jag återger 
den delen av samtalet nedan. För att förenkla läsningen Lars längre mono-
logiska projekt tydliggör jag en del delprojekt i det genom radbrytning och 
pil i marginalen. För att korta ner transkriptionen har jag uteslutit en del av 
Lars yttranden i slutet av projektet (detta markeras med tre punkter inom 
parentes).  

(49) Tjechov, lektion 29, inspelning 
94    Sam:  för det e ju- . det gör väl inget i för sig .  
95     men det hade varit kul å bara- . vad alltså  
96     diskutera vad vi ser i pjäsen liksom kanske  
97     [nånting gemensamt som alla [ser 
98    Lars: [mm           [mm 
99    Sam:  bara man e medveten om det . att . ”a men det  
100     här→” 
101    Lars:  mm 
102    Sam:  ”det här→” 
103    Lars: alltså bara så att ni inte . eh . eftersom    
104      (harklar sig) . jag ser det ju inte som→ . så  
105     att ni inte- . eller det har ni väl- . jag ser  
106     det ju inte som att vi gör en uppsättning av  
107     Körsbärsträdgården me- .hh . p-på det viset å  
108     andra sidan gör vi bitar ur hela hh . eh vi  
109     det blir ju nån form av helhet från början  
110     till slut så °så klart . e:hm° .  
111   →   me- men om man pratar form så liksom . finns  
112     det varken egentligen tid eller resurser att  
113     hamna i ett färdigt uttänkt e::h en helhet på  
114     det sättet att vi jobbar i en . gråskala i  
115     kläderna eller liksom . det ska vara . tidigt  
116     trettital eller nåt sånt där 
117    Sanna: (XXXX-) 
118    Lars: +nä men jag menar inte att det var det du   
119      menade Sanna+ det var inte så alltså . det var  
120     inte ett svar så [på frågan  
121    Sanna:           [nnej nej 
122    Lars: utan . det är ju mer känner jag lite .  
123     collageartat på det sättet . när det gäller  
124     just kläder å- alltså . lite så att man känner  
125     att man får ut nåt av det själv va sen ska det  
126     ju givetvis inte va så att . att det blir nåt  
127     råddigt som gör att man hindras: av det sådär  
128     men . sen så- # det är väl att jag e # jag är  
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129     inte så intresserad sj- eller intresserad ska  
130     jag  väl inte säga . jag tycker det är så  
131     trevligt när det kommer kläder när man kommer  
132     bort från sitt privata men jag e nåt inte så  
133     skitnoga med om nån har lite mer kläder än .  
134     än nån annan . om det är en collegetröja det  
135     gör inte mig . °så mycket alltså° .  
136   →   .hh å även om det kan spreta i sitt uttryck så  
137      tycker inte jag att det e viktigt i i det här  
138     . # sammanhanget . i årskurs ett liksom .hh  
139     ehm . första textredovisning . utan jag  
140     ser ju mycket det här blocket mer som ett .  
141     krokiarbete °liksom att vi . ja° .  
142   →   men sen är det ju # . sen tar ju vi nåt  
143     ansvar för nån . helhet så där att det  
144     fungerar spelmässigt att det inte . .hh  
145     °spricker ut° .  
146   →   men att diskutera pjäsen har jag ju ingenting  
147     emot s- på det sättet absolut inte .hh e:h  
148     även om jag inte själv känner behovet men om  
149     ni har behovet så tycker jag vi ska göra det  
150     om det e nåt som- #  men då . är bara frågan  
151     var man lägg- ligger på för nivå om man . på  
152     vilket sätt man diskuterar pjäsen det är till  
153     exempel bra .hh om man kan göra saker  
154     begripliga för sig själv men # . om man till  
155     exempel kliver in # . i den diskussionen att  
156     +vad ska vi berätta+ med den här pjäsen så  
157     känns den lite malplacerad på det här stadiet.  
158     faktiskt . e:h . även om det är intressant att  
159     diskutera vad Körsbärsträdgården som pjäs kan  
160     berätta men frågan är om det är intressant för  
161     oss att lägga nån energi på att vi ska berätta  
162     nånting speciellt mer än att . .hh .  
163   →   jag upplever ju Tjechov så mycket som att .hh  
164     man spelar det å sen så . kommer berättelsen  
165     fram ändå via just den här . kombinationen av  
166     . sorg å skratt . tycker Tjechov e just så  
167     enkel å så komplicerad att det är det det  
168     handlar °om liksom° .  
169   →   å det tyckte jag då till exempel . bitvis i  
170     första akten i fredags så fick ni via .hh en  
171     spelglädje eller vad ska jag säga en fors så  
172     där så . sprack hela .hh den: . d- det liksom  
173     sprack ut så fint så där sen skulle jag aldrig  
174     för mitt liv kunna analysera vad det var .  
175     utan det blev liv liksom helt enkelt så . då  
176     blir det °jävligt skönt å titta på° 
177     .. 
178    Sam:  men det e ju det e ju jätteskönt att du säger  
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179     det att  du 
180    Lars: mm 
181    Sam:  eller att du formulerar [det  
182    Lars:       [mm 
183    Sam:  det känns inte som att [vi- 
184    Lars:       [nä 
185    Sam:  (förstått) det riktigt  
186    Lars: nä just [det 
187    Sam:   [så att man vet [det så att man inte  
188   Lars:       [mm  
189   Sam:  går runt å tänker att man ska hitta nån . mer  
190     så här form liksom  
191   Sanna:  men-  
192   Sam:   lägger ribban 
193    Lars: mm  
194    Sanna: det kanske var det jag också har tänkt på med  
195     kläder 
196    Lars: mm . [[a just det 
197    Sanna:       [[att det blev en så där . ”a men vi ska  
198      ha redovisning snart” . men okej då är jag  
199     med  
200    Lars: +sen kanske jag säger ”kan du inte prova å ta  
201     på dig en [sån”: men det är mer i så fall för  
202   Sanna:    [o↑kej 
203   Lars:  »att inte för att det ska liksom bli snyggt  
204     eller nåt sånt där [utan kanske för att det  
205   Sanna:              [okej 
206   Lars: »ska ge en stadga för dig eller nåt sånt .hh   
207  →   men jag tycker framförallt att vi ska sträva  
208     efter dom här två sista veckorna efter att vi  
209     ska komma åt den där . spelglädjen å friheten  
210     å avspänningen å leken liksom som den här  
211     pjäsen ger möjlighet till  
212     […]  
213  →   det är ju det som jag känner att när ni kommer  
214     åt det men som man ibland kan ha svårt för  
215     eftersom man ibland försöker lägga upp saker  
216     logiskt för sig själv  
217     […]  
218     som skådespelare vill man ofta ha nåt logiskt  
219     man vill bygga det men jo men bli arg på grund  
220     av det eller det eller det . men det som på  
221     nåt sätt är med Tjechovs figurer är att dom är  
222     så # dom är så # levande låter så f- futtigt  
223     på nåt vis men dom är . dom är k- det är   
224     liksom känslosprut hela tiden . på nåt vis  
225     […] 
226  →   men så klart det är ju så på samma sätt som  
227     det kan se vackert och lätt ut när nån  
228     balettdansös . står på tå så ligger det ju  
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229     mängder av träning och . sånt bakom . så   
230     att det är ju . det handlar inte om å bara gå  
231     in å tro att- . jag blir ju väldigt noga  
232     ibland med scenerier å sånt men det är ju sen  
233     för att man när man sen spelar igenom kan  
234     man ju inte gå och tänka på sceneriet . utan  
235     då måste man ju bara leva å sen om det blir  
236     lite annorlunda så skit samma men . hh . ja .  
237  →   nu har jag pratat så mycket så jag har   
238      tröttnat på mig själv . .hh . det va nån som  
239     knäppte↑ nej .  
240  →   men kan vi göra (så att) en . timme knappt här  
241     nu att eh . Sander å Stefan går iväg med Lena  
242     . å sen . stannar resten av gänget här med mig  

Sam förtydligar sin förfrågan ytterligare, att det handlar om att ”diskutera 
vad vi ser i pjäsen liksom kanske nånting gemensamt som alla ser” (rad 96–
97). Samtidigt tar han ner sin förfrågan och mildrar sin kritik något, genom 
att säga att ”det gör väl inget för sig” (rad 94) och ”det hade vart kul å bara-” 
(rad 95) och ”bara man e medveten om det” (rad 99). Lars ger nu flera mini-
mala responser (två ”mm” rad 98 och en ”mm” rad 101). Till slut avbryter 
han Sam (”alltså bara så att ni inte” (rad 103)) och bemöter Sams och Sannas 
förfrågan och kritik. Efter ett tag backar både Sam och Sanna slutligt (rad 
178–199). Sam säger att det är skönt att Lars säger det han säger ”så att man 
inte går runt å tänker att man ska hitta nån . mer så här form” (rad 187–189), 
så att man ”lägger ribban” (rad 192). Sanna håller med och säger att det blev 
”en så där . ’a men vi ska ha redovisning snart’” (rad 197). Lars utvecklar sitt 
resonemang ytterligare efter detta och avslutar till slut samtalet (rad 237), 
genom att återvända till det de talade om i förberedelsefasen innan Sam initi-
erade diskussionen (vilka som ska vara i vilken sal och vad de ska göra där).  

Oavsett om Sam och Sanna är nöjda med Lars svar eller inte är det 
särskilt två sätt som Lars agerar som försvårar det för dem att fortsätta sin 
förhandling om arbetet, före och efter att de backar.91 Den ena omständig-
heten är att Lars fortsätter att undvika en direkt förhandling och konfronta-
tion med dem. När Lars kommer med sin respons (rad 103) följer han för det 
första varken upp Sams föregående initiativ (94–102), utan avbryter det 
snarare. Han följer heller inte upp något tidigare specifikt initiativ, utan kom-
menterar deras kritik och förfrågan i allmänhet: ”alltså bara så att ni inte . eh 
. eftersom  (harklar sig) . jag ser ju inte som→ . så att ni inte- . eller det har 
ni väl- . jag ser det ju inte som att vi gör en uppsättning av Körsbärs-
trädgården me- . p-på det viset” (rad 103–107).  

För det andra betar han av Sams och Sannas olika invändningar och för-
slag, utan att öppna upp för en diskussion om dem: Sannas fråga och kritik 
                                                      
91 Efter blockets slut upprepade Sam sin kritik mot blocket till mig. Det var som sagt även 
andra studenter som var kritiska (se inledningen till det här kapitlet).  
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beträffande kläderna (från rad 111), Sams kritik att det är spretigt (från rad 
136) och Sams kritik och förfrågan om att diskutera pjäsen (från rad 146).  

För det tredje förekommer han Sannas invändning mot hans resonemang. 
Han avbryter henne genom att (med höjd röst) säga ”+nä men jag menar inte 
att det var det du menade + det var inte så alltså . det var inte ett svar så på 
frågan” (rad 118–120).  

För det fjärde understödjer han Sam och Sanna när de slutligt backar från 
sina förfrågningar och sin kritik, med flera ”mm” (rad 180, 188, 193), ”nä” 
(rad 184), ”nä just det” (rad 186) och ”ja just det” (rad 196).  

Efter att Sanna och Sam backat och Lars fortsatt att utveckla sitt resone-
mang avslutar han dessutom hela det utbyggda kommunikativa projektet 
utan att ge mycket utrymme för en fortsatt diskussion. Han börjar med att 
säga ”nu har jag pratat så mycket så nu har jag tröttnat på mig själv” (rad 
237–238). Efter ett kort andetag frågar han om någon ”knäppte” (rad 238–
239), det vill säga bad om att få ordet. Han svarar själv direkt ”nej” (rad 239) 
och börjar sedan prata om hur de ska organisera dagen, det vill säga tar vid 
där Sam initialt avbröt (avslutningen av) förberedelsefasen: ”men kan vi 
göra (så att) en . timme knappt här nu att eh . Sander å Stefan går iväg med 
Lena” (rad 240–241). 

Den andra omständigheten som försvårar det för Sam och Sanna att fort-
sätta sin förhandling om scenframställningsblocket är att Lars argumenterar 
för sin sak genom att hänvisa till såväl lektionsverksamheten som de inbädd-
ade teaterverksamheterna. Förutom att han stärker sina argument med att 
syfta på alla de aktuella verksamheterna har han ett övertag i dem, som 
lärare och rektor på skolan och som etablerad skådespelare i teatersamhället 
(se 7.2).  

För det första hänvisar Lars till att det är en lektionsverksamhet – och i 
årskurs ett. Han säger att han inte ser det som att ”vi gör en uppsättning av 
Körsbärsträdgården” (rad 106–107) och säger att det finns ”varken tid eller 
resurser” (rad 112) med en helhet på det sättet. Vidare förklarar han att även 
om det kan spreta i sitt uttryck så tycker han inte ”att det e viktigt i i det här . 
# sammanhanget . i årskurs ett liksom ehm första text- textredovisning” (rad 
136–139). Han hävdar dessutom att det känns ”lite malplacerad på det här 
stadiet” (rad 157), i årskurs 1, att berätta någonting speciellt med pjäsen.  

För det andra hänvisar han till föreställningsverksamheten och den in-
bäddade pjäsen. Han säger att han ”upplever ju Tjechov mycket som att . .hh 
man spelar det å sen så kommer berättelsen fram ändå via just den här . 
kombinationen av . sorg å skratt” (rad 163–166). Han argumenterar också för 
sin sak genom att beskriva hur bra det blev när studenterna spelade på det 
sättet under föregående lektion: ”bitvis i första akten i fredags så fick ni via 
.hh en spelglädje eller vad ska jag säga en fors så där så . sprack hela . den:  
# d- de sprack liksom ut så fint så där” (rad 173). Han säger att ”det blev liv 
liksom helt enkelt . då blir det °jävligt skönt å titta på°” (rad 175–176). 
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Efter att Sam och Sanna backat hänvisar Lars också till repetitions-
verksamheten. Han argumenterar för sin sak genom att beskriva hur det 
handlar om att man som skådespelare kan ha ”svårt” för att göra på det sätt 
han förespråkar. Han tar upp hur man ”ibland kan ha svårt för när man för 
försöker lägga upp saker logiskt för sig själv” (rad 214–216) när man arbetar 
med en pjäs, att man som skådespelare vill ha ”nåt logiskt”: att man är ”arg 
på grund av det eller det” (rad 219–220).  

Sammantaget försvåras studenternas förhandling om scenframställnings-
blocket på flera sätt av lärarens agerande. Under en lång stund följer han inte 
upp den första studentens förfrågan och kritik och senare inte heller den 
andra studentens förfrågan och kritik. När han senare väl gör det fortsätter 
han på olika sätt att undvika en direkt förhandling med dem. Samtidigt 
argumenterar han för sin sak genom att hänvisa till såväl lektionsverksam-
heten som de inbäddade teaterverksamheterna, i vilka han har ett övertag 
som lärare och rektor på skolan och som etablerad skådespelare i teater-
samhället.  

7.9 Sammanfattning 
I inledningen till detta kapitel tar jag upp att det fanns en strävan efter skåde-
spelarens ökade inflytande över produktionsprocessen på skolan, och att den 
strävan var särskilt aktuell i Tjechovblocket. Det var nämligen skolans rektor 
som var huvudlärare i blocket. Han tog också själv upp den här strävan i 
undervisningen. Samtidigt tog studenter upp problem beträffande detta. 
Läraren berättade själv för mig att ett par år efter blocket hade några av 
studenterna sagt att de bara fått ”spela efter” i Tjechovblocket (och han hade 
slutat med blocket och försökt ersätta det med annan typ av undervisning). 

Mina analyser visar först på hur flera av scenframställningsblockets 
grundläggande kommunikativa omständigheter kan hindra studenternas in-
flytande över sin del i och utformningen av scenframställningsarbetet. Fram-
förallt kan de hindras av hur de inte är lika etablerade i de aktuella sociala 
konfigurationerna och inte har samma kontroll över blockens och lektion-
ernas faser och inbäddade verksamheter, av hur studenterna är beroende av 
lärare och medstudenter i lektionen och dess inbäddade verksamhetstyper 
(repetition och föreställning) och av hur komplex relationen mellan blockets 
och lektionernas faser och lektionernas verksamheter är.  

Därefter påpekar jag att ett sätt att kompensera scenframställningsblockets 
grundläggande kommunikativa omständigheter är att stödja studenterna i 
förhandlingen om deras rollkaraktär i föreställningen och upplägget av repe-
titionsarbetet. 

Slutligen visar jag hur normativa formuleringar och kommunikativa pro-
cedurer i blocket kan hindra studenternas förhandling. För det första visar 
jag hur de kan hindras av hur det i Tjechovblockets inledningsfas (första lek-
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tionen) etableras en norm beträffande arbetet som bland annat handlar om att 
man inte ska ”planera” (dvs. som har beröringspunkter med normen att man 
ska ”bara göra”, se 5.5). Dels hindrar det sätt som diskussionen initieras och 
växer fram studenterna att få inflytande över normen, dels utgör normen i sig 
ett hinder för studenternas förhandling om såväl sin roll i föreställningen och 
upplägget av repetitionsarbetet under det fortsatta blocket. 

För det andra visar jag hur studenternas förhandling kan hindras av repeti-
tionsproceduren. Proceduren innebär nämligen att läraren dominerar det 
kommunikativa projektet att komma fram till iscensättning av pjäsen – inter-
aktionell, innehållsligt och argumentativt – och att läraren äger detta projekt. 
Det är till exempel endast läraren som ger studenterna förslag om spel och 
förhandlingen om förslag sker i regel endast mellan lärare och studenter (och 
en student i taget). Lärarens uppföljning av studenternas förslag innebär 
också en utvärdering av studenternas förslag vilket gör att läraren initierar en 
typ av innehåll som studenterna inte initierar: en definition av vad som skett 
och gjorts. Genom detta kan läraren också argumentera för sina förslag. 
Hans argumentering förstärks när han återger studenternas spel på ett mer 
eller mindre överdrivet sätt, inte minst när han demonstrerar förslagen (vilket 
ofta får en komisk effekt). 

Något annat som bidrar till lärarens dominans är att läraren ger sina för-
slag som en del av repetitionsverksamheten (och utvecklar dem ibland gen-
om att aktualisera föreställningsverksamheten i olika grad), samtidigt som 
den prefererade responsen på hans förslag är att studenterna ger sitt mot-
förslag i föreställningsverksamheten (inbäddad i repetitionsverksamheten). 
Detta medför att läraren i regel organiserar både sitt eget och studentens 
förslag, vilket bidrar till att det är läraren som avgör vilken del av pjäsen de 
ska förhandla om. Han kan även använda det faktum att han bryter student-
ernas spel som argument för sina förslag till alternativ.  

När studenterna ger sina förslag i föreställningsverksamheten måste de 
också beakta andras behov på ett annat sätt än vad läraren behöver göra när 
han ger sina förslag i repetitionsverksamheten. Förutom att de förhandlar 
med publik och medspelare – samtidigt – i föreställningsverksamheten, så 
måste studenterna möjliggöra det för varandra att förhandla med regissören 
och att få undervisning. Samtidigt kan läraren variera sitt sätt att formulera 
sina förslag i repetitionsverksamheten, på ett annat sätt än vad studenten kan 
göra i föreställningsverksamheten, och på så sätt öka sina möjligheter att 
göra sig förstådd och övertyga.  

För det tredje visar jag hur framförallt en student i slutet av Tjechov-
blocket (efter åtta veckor med två veckor kvar till redovisningen) utmanar 
både den etablerade normen beträffande scenframställningsarbetet och de 
etablerade kommunikativa procedurerna i det (och lärarens styrning av lek-
tionsfaserna). Studenten öppnar på det här sättet upp för en förändring i 
blocket. På det sätt som läraren hanterar studentens utmaning får studenten 
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dock svårt att förhandla med läraren. Det som gör det svårt för studenten är 
dels hur läraren på olika sätt undviker en direkt förhandling med studenten, 
bland annat genom att inte följa upp studentens initiativ (delvis genom att 
endast ge minimal respons) och sedan beta av studentens (och en annan stud-
ents) olika invändningar och förslag, utan att öppna upp för en diskussion. 
Dels är det hur läraren bemöter studentens förfrågan och kritik genom att 
hänvisa till lektionens samtliga kommunikativa verksamheter (lektions-, 
repetitions- och föreställningsverksamheten), i vilka han har ett övertag som 
lärare, rektor och etablerad skådespelare.  
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8 Sammanfattning och diskussion 

I inledningen till avhandlingen påpekar jag att många yrkesgrupper har ut-
vecklat redskap för att analysera mänskliga relationer på olika sätt, men att 
det kan vara svårt att studera ens egna relationer och att den egna yrkes-
praktiken kanske saknar redskap och metoder för en sådan analys. Jag menar 
därför att det kan vara en poäng att man använder sig av forskare för detta, 
då de kan analysera ens yrkesrelationer utifrån och kan använda erfarenheter, 
analysredskap och analysmetoder från studier av andra yrkesgruppers 
relationer.  

Vid en sådan typ av forskning måste forskarna fundera över hur de ska gå 
tillväga för att bäst bistå dem som efterfrågar forskningen. Initialt verkade 
frågan om hur jag skulle genomföra min studie, av kommunikationen vid 
Teaterhögskolan i Stockholm, inte problematisk, då den hade utformats av 
forskare utifrån ett initiativ av en student på skolan. Under undersökningens 
gång restes emellertid frågor om såväl studiens syfte som dess metoder och 
material, till exempel om man i högre grad kunde studera vad som utmärker 
just skolans specifika sociala praktiker och i högre grad bidra till och 
använda sig av studenter och personal på skolan.92  

Dessa frågor resulterade i att undersökningen fick följande tre syften:  

1. att synliggöra hur kommunikationen vid en teaterhögskola kan hindra 
skådespelarstudenters delaktighet under tiden på skolan 

2. att utforma analysredskap och analysmetoder som deltagare vid teater-
högskolor och liknande organisationer kan använda för att själva syn-
liggöra sin kommunikation 

3. att utveckla former för vad som i avhandlingen kallas en praxis-
orienterad kommunikationsanalys, för att bidra till diskussionen inom 
språkvetenskaplig forskning om den omgivande kontexten vid ana-
lysen av kommunikation och förhållandet till dem vars kommunika-
tion man studerar.  

I detta avslutande kapitel redogör och diskuterar jag vad jag har gjort för att 
uppfylla avhandlingens syften, vilka begränsningar som finns med detta och 
hur man kan gå vidare.  

Jag tar upp avhandlingens första syfte i 8.1. Jag börjar med att redogöra 
för hur jag analyserat kommunikativa hinder för delaktighet vid Teaterhög-
skolan. Därefter redogör jag för mina resultat utifrån de fyra steg som jag 
                                                      
92 Begreppet sociala praktiker syftar på människors gemensamt framförhandlade sätt att se på, 
tala om och göra vissa saker inom en grupp eller samhälle (se 3.1.1). 
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gjort mina analyser i. Slutligen för jag en sammanfattande diskussion om 
resultaten och tar upp begräsningar med den undersökning som ligger till 
grund för resultaten och hur man kan gå vidare med en fortsatt undersökning 
av kommunikationen vid en teaterhögskola.  

I 8.2 tar jag upp avhandlingens andra syfte. Jag argumenterar först för hur 
avhandlingens redskap och analyssteg har potential att vara användbara för 
teaterhögskolor och liknande organisationer. Därefter visar jag ett exempel 
på en analysguide. Slutligen tar jag upp begränsningar med analysredskapen 
och analysstegen och hur man kan vidareutveckla dem. 

I 8.3 tar jag upp avhandlingens tredje syfte. Jag börjar med att redogöra 
för hur jag utvecklat formerna för en praxisorienterad kommunikationsana-
lys och hur detta kan bidra till diskussionen hur man ska förhålla sig till den 
omgivande kontexten och till dem vars kommunikation man studerar. Jag 
avslutar med att diskutera vad jag inte tagit tag i som rör en sådan analys och 
hur man kan göra detta.  

Jag avslutar hela kapitlet med att i 8.4 ta upp några ytterligare frågor som 
är viktiga att ta tag i om man vill att organisationer ska kunna ta hjälp av 
forskningen för att synliggöra sin kommunikation.  

8.1 Hinder för studenters delaktighet 
För att synliggöra hur kommunikationen vid en teaterhögskola kan hindra 
skådespelarstudenters delaktighet har framförallt deras första tid på skolan 
studerats (inträdesproven och skådespelarutbildningens första år). Två typer 
av delaktighet har studerats: att kunna sätta sig in i och förstå ett kommu-
nikativt sammanhang och att ha inflytande över sin del i eller utformningen 
av ett kommunikativt sammanhang.  

Analyserna bygger både på mina erfarenheter av och material från min tid 
på skolan. Det går inte att ange exakt hur stort det insamlade materialet är, 
bland annat eftersom jag antecknat mycket från vissa aktiviteter och nästan 
inget alls från andra och då texterna utgörs av alltifrån scheman till doku-
ment på ett trettiotal sidor. Ibland är det även svårt att avgränsa inspelningar 
från varandra, då jag vid vissa tillfällen har spelat in flera korta samtal med 
en student när jag följt den under en skoldag. En ungefärlig uppskattning är 
dock att materialet utgörs av  

− anteckningar från 79 observerade lektioner och inspelningar från 24 
observerade lektioner (totalt 103 lektioner) 

− anteckningar från 23 observerade övriga aktiviteter (möten, avslut-
ningsspex etc.) 

− anteckningar (och lite inspelningar) från 5 studenters hela arbetsdagar 
(antalet lektioner och övriga aktiviteter inräknat ovan, exklusive raster, 
luncher och korta intervjuer med studenterna) 
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− 3 officiella dokument, anmälan och kallelse till inträdesprov och texter 
på två webbplatser (särskilt informationstexter om inträdesprov och 
intervjuer med lärare och studenter (totalt ca 15 stycken)) 

− 21 inspelade arrangerade samtal (intervjuer och organiserade diskus-
sioner).  

Resultaten av studien presenteras i tre separata kapitel i avhandlingen (kap. 
5–7). Det första kapitlet handlar om studenters förståelse av och inflytande 
över undervisningen på skolan i allmänhet. Det andra kapitlet handlar om de 
sökandes (indirekta) inflytande över sin del i inträdesproven. Det tredje 
kapitlet handlar om studenters inflytande över sin del i och utformningen av 
arbetet i ett scenframställningsblock.  

I varje kapitel görs en redogörelse av resultaten utifrån de fyra steg som 
analyserna gjorts i (se 3.3 och 8.2).93 Stegen kan sammanfattas med följande 
frågor:  

1. Vilka är de grundläggande kommunikativa omständigheterna på skol-
an, i inträdesproven respektive i scenframställningsblocket? 

2. Kan studenters eller sökandes delaktighet hindras på grund av dessa 
omständigheter? 

3. Kan omständigheterna kompenseras av några normativa formuleringar 
och/eller kommunikativa procedurer på skolan, i inträdesproven 
respektive i scenframställningsblocket? 

4. Kan en kompensation av omständigheterna begränsas eller hindras av 
de normativa formuleringarna och/eller kommunikativa procedurerna 
(eller aspekter beträffande dem)? 

Analyserna av de grundläggande omständigheterna (steg 1) bygger på min 
samlade erfarenhet av och material från kommunikationen på skolan, i in-
trädesproven respektive i scenframställningsblocket (se kap. 4 och resultat-
kapitlen). Även vissa näranalyser av ett urval av samtal och texter har gjorts. 
Slutsatserna om hur omständigheterna kan hindra studenters eller sökandes 
delaktighet (steg 2) görs utifrån analysen i första steget.  

Analyserna av de normativa formuleringarna och kommunikativa proce-
durerna (steg 3 och 4) bygger även de på min samlade erfarenhet av och mitt 
samlade material från kommunikationen på skolan. Särskilt fjärde steget 
innebär också att ett flertal näranalyser av ett urval av samtal och texter 
gjorts. Det varierar mellan studierna hur mycket näranalyser som gjorts för 
tredje steget; då avhandlingen är problemorienterad är huvudfokus på fjärde 
steget.  

                                                      
93 Stegen beskriver inte i vilken ordning analyserna har gjorts, utan är endast de steg som den 
slutliga analysen följer. 
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De analysredskap som har använts vid analyserna bygger för det första på 
teorier om deltagande i sociala och kommunikativa sammanhang av olika 
omfattning (se 3.2):  

1. Konstellation av praktiker, till exempel en organisation, utifrån Wen-
gers (1998) ”constellation of practices”. 

2. Praktikgemenskap, till exempel en tätare gemenskap inom en orga-
nisation, utifrån Wengers (1998) ”community of practice”.  

3. Kedja av kontakter, till exempel en internkurs i en organisation, uti-
från framförallt Linells (ms. och 1992) ”serier av möten”. 

4. Kommunikativ verksamhet, till exempel en lektion under en intern-
kurs, utifrån framförallt Linell (ms.).  

5. Kommunikativt projekt, till exempel att hälsa välkommen i början av 
en lektion, utifrån framförallt Linells (1998) ”communicative pro-
jects” och Clarks (1996) ”joint projects”.  

För det andra bygger analysredskapen på Wengers (1998) teorier om reifi-
ering, den process som det innebär att ge form åt handlingar, upplevelser, 
händelser, företeelser, känslor, relationer etc. i ett sammanhang. De reifika-
tioner som särskilt studeras kallas i avhandlingen kommunikativa procedurer 
och normativa formuleringar. Med en kommunikativ procedur menas ett 
återkommande (medvetet eller omedvetet) sätt som deltagarna organiserar 
sin kommunikation, till exempel hur man välkomnar någon. Med en norma-
tiv formulering menas ett språkligt uttryck för eller yttrande om hur saker 
och ting bör vara eller hur människor bör vara eller göra (t.ex. att man ska 
tänka positivt) (se 3.2). 

Nedan sammanfattar jag först resultaten av analyserna för de respektive 
analysstegen (de begrepp som är kursiverade, första gången de förekommer i 
avsnitten, definieras i 3.2). Därefter för jag en sammanfattande diskussion 
om resultaten. Slutligen diskuterar jag begränsningar med undersökningen 
och möjliga fortsatta vägar att gå. 

8.1.1 Grundläggande kommunikativa omständigheter  
Analyserna visar på flera olika grundläggande kommunikativa omständig-
heter. Vissa generella omständigheter kan dock urskiljas. En första generell 
omständighet är att skolan, inträdesproven respektive scenframställnings-
blocket (var och en) utgör flera olika typer av sociala eller kommunikativa 
sammanhang.  

Teaterhögskolan utgörs till exempel av flera olika sociala konfigurationer 
(se 5.2). Till att börja med utgör skolan en konstellation av praktiker som är 
institutionell. På skolan finns det nämligen flera olika sociala praktiker (varv 
vissa utveckla inom olika praktikgemenskaper, såsom lärargruppernas och 
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klassernas). Dessa sociala praktiker sammanlänkas på olika sätt (bland annat 
genom deltagares gränsöverskridanden och användandet av olika gräns-
objekt, såsom vissa skrivna texter). De förenas också av en institutionell 
övergripande social ram (bland annat genom skolans myndighetsuppdrag). 

Skolan utgör vidare en gränspraktik i förhållande till omvärlden, då den 
är en del av (framförallt) två mer omfattande konstellationer av praktiker: 
högskolesamhället och teatersamhället. Detta märks på att det förekommer 
bland annat texter, textgenrer och kommunikativa verksamhetstyper som är 
gemensamma för högskole- respektive teatersamhället, på att personer från 
dessa konstellationer verkar på skolan på olika sätt och på hur deras respek-
tive sociala praktiker sammanlänkas genom skolan. Det märks också på hur 
man på skolan försöker hantera balansen mellan högskole- och teater-
samhället.  

Slutligen utgör en kärna av skolan en familjeliknande praktikgemenskap. 
Det finns nämligen personal och studenter som ägnar mycket av sin tid på 
skolan och som genom detta delar förehavandet att hantera tillvaron där och 
att upprätthålla och förhandla om skolans gemenskap, inte bara med deltag-
arna i deras respektive praktikgemenskaper utan även med varandra. Detta 
innebär också att dessa personer har ett större ömsesidigt engagemang och 
en större delad repertoar (t.ex. gemensamma berättelser och traditioner) än 
vad de har med andra på skolan. Samtidigt präglas det ömsesidiga engage-
manget av den intimitet som teaterns praktiker medför. Det familjeliknande 
draget förstärks bland annat av att studenternas och personalens förhållande 
till varandra i skolans gemenskap har vissa likheter med barnets och föräld-
rarnas förhållande i en familj (och studenternas förhållande till varandra har 
vissa likheter med syskonens). 

Inträdesproven och scenframställningsblocket utgör i sin tur kedjor av 
kontakter, där de ingående kontakterna utgör flera olika kommunikativa 
sammanhang. I kedjorna (och de kommunikativa verksamheter som ingår i 
dem) introduceras och hanteras till exempel de dominerande uppgifterna i 
olika faser. Inträdesprovens dominerande uppgift, att komma fram till ett 
visst antal sökande som ska komma in på skolan, introduceras och hanteras 
genom att de sökande först presenterar sig genom en anmälan och sedan 
genom olika typer av prov. Utifrån dessa presentationer ställer också olika 
aktörer olika typer av diagnoser beträffande de sökande och ger olika direk-
tiv (och använder sig för detta av olika typer av rapportering). De olika 
provsituationerna har i sin tur olika kommunikativa verksamhetsfaser, med 
öppnande, identifikation, undersökning och avslutning i provsituationerna 
och diskussion, beslut och rapportformulerande efteråt i samtalen mellan 
jurymedlemmarna (se 6.2). 

I scenframställningsblocket introduceras och hanteras på motsvarande sätt 
den dominerande uppgiften att iscensätta (delar ur) en Tjechovpjäs i olika 
faser (se 7.3.1). Det börjar med en inledningsfas, där grunden beträffande 
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arbetet introduceras och etableras. Denna följs av en förberedelsefas, där de 
läser och pratar om texten (t.ex. vilken årstid det är i en viss scen). Därefter 
följer kärnfasen, där de iscensätter (delar av) pjäsen. I avslutningsfasen redo-
visar de arbetet för publik (framförallt andra studenter och personal).  

På grund av scenframställningsblockens olika faser förändras lektionerna 
i dem under blockets gång. Samtidigt gör blockets uppgiftsorientering att 
lektionerna tenderar att få en liknande grundstruktur som blocket i stort. 
Efter ett försnack där lärare och studenter (ofta i parallella samtal) pratar 
med varandra i väntan på att alla ska komma följer ofta en (mer eller mindre 
tydlig) inledningsfas där de pratar allmänt om arbetet utifrån tidigare händel-
ser och om det fortsatta arbetet. Denna följs av en förberedelsefas, då de 
pratar om och förbereder sig inför dagens arbete och kanske också ordnar 
praktiskt med saker som behövs inför arbetet. Därefter följer en kärnfas, då 
de läser texten, lägger scenerier eller spelar pjäsen för dem som kommit för 
att titta, beroende på i vilken fas i blocket de befinner sig, och någon slags 
avslutningsfas, då de avslutar arbetet för dagen och kanske talar om vad de 
ska göra nästa lektion. Efter detta följer eftersnack, då samtalet bryts upp i 
flera parallella samtal under tiden som de börjar ta sig ifrån lektionssalen. 

I inträdesprovens och scenframställningsblockets kedjor av kontakter 
aktualiseras också olika kommunikativa verksamhetstyper och olika text-
genrer. Under inträdesproven förekommer verksamhetstyper som genom-
gång inför proven, provsituationer, omröstningar och textgenrer som an-
sökan, kallelse och protokoll (för juryns bedömningar av de sökande). I 
undersökningsfasen, då de sökande presenterar sig själva på olika sätt, kan 
också andra kommunikativa verksamhetstyper än inträdesprovsverksam-
heten, med verksamhetsrollerna sökande och jurymedlem, aktualiseras. När 
de spelar upp scener aktualiseras en föreställningsverksamhet, med verksam-
hetsrollerna skådespelare och publik, och pjäsens verksamheter, med roller 
och identiteter i dessa, till exempel en ”drottning”. När juryn arbetar med de 
sökandes scener aktualiseras också en repetitionsverksamhet, med verksam-
hetsrollerna skådespelare och regissör (se 6.2). I scenframställningsblocket, 
när man arbetar med pjäsen i kärnfasen, aktualiseras på motsvarande sätt 
förutom en lektionsverksamhet (med verksamhetsrollerna lärare och student) 
även en repetitions- och föreställningsverksamhet och pjäsens verksamheter 
(se 7.4).  

En annan generell omständighet är att skolan, inträdesproven respektive 
scenframställningsblocket inte bara utgörs av dessa olika sociala eller kom-
munikativa sammanhang, utan också av en komplex sammansättning av 
dem. På skolan yttrar sig sammansättningen av skolans olika sociala kon-
figurationer bland annat genom hur studentens levnadsbanor i konfigura-
tionerna både sammanfaller och är motstridiga (se 5.3). Bland annat innebär 
studentens levnadsbana inte en enkel resa från en (legitim) perifer deltagare 
till etablerad deltagare i skolans praktikgemenskap. Den innebär heller inte 
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en enkel resa från (legitim) institutionell klient till representant i skolan som 
institutionell konstellation av praktiker eller från (legitim) yrkeslekman till 
yrkesexpert i teatersamhället. Till exempel är studentens resa in i skolan ock-
så en resa ut. Vägen ut ur skolan är inte givet en parallell resa in i teater-
samhället. Samtidigt som att man talade om att man tog in de bästa talade 
man även om att de nya studenterna skulle lära sig av med det de lärt sig.  

Sammansättningen av de olika kommunikativa sammanhangen i inträdes-
proven och scenframställningsblocket är särskilt komplex i provsituationerna 
respektive lektionerna där olika kommunikativa verksamheter från teatern 
aktualiseras (se 6.2.2 respektive 7.4). Dessa provsituationer och lektioner 
innebär nämligen tre olika typer av hybriditet. För det första innebär de en 
inbäddad hybriditet. När en sökande eller student spelar i en scen är pjäsens 
verksamheter inbäddade i föreställningsverksamheten och när en sökande 
eller student spelar i en scen som en del av ett repetitionsarbete är föreställ-
ningsverksamheten i sin tur inbäddad i repetitionsverksamheten. Ytterst är 
dessa verksamheter i sin tur inbäddade i lektions- respektive inträdesprov-
sverksamheten. För det andra innebär prov- och lektionsverksamheterna en 
sekventiell hybriditet, då föreställningsverksamheten kan avbrytas och följas 
av repetitionsverksamheten eller repetitionsverksamheten avbrytas och följas 
inträdesprovs- eller lektionsverksamheten. För det tredje innebär de en inte-
grerad hybriditet, då teaterarbetet är en integrerad del av ett inträdesprov till 
en skådespelarutbildning respektive en scenframställningslektion. Även när 
inte repetitionsverksamheten eller föreställningsverksamheten aktualiseras, 
präglas proven och lektionerna av att de handlar om ett teaterarbete på olika 
sätt, alltifrån att man talar om det aktuella repetitionsarbetet i sig till att man 
kommer in på närliggande ämnen, använder begrepp och jargong från tea-
terns sociala praktiker etc.  

En tredje generell omständighet är att skolan, inträdesproven respektive 
scenframställningsblocket (var och en) utgör olika sammanhang för olika 
deltagare. Skolan skiljer sig till exempel som sammanhang för olika del-
tagare då de är en del av olika sociala konfigurationer och är centrala eller 
perifera i dem i olika grad (se 5.2.4). Medan vissa deltagare (som städare) 
bara är en perifer del av skolan som institutionell konstellation av praktiker, 
är kanske andra (som de som har köket) en relativt central del av både 
skolans konstellation av praktiker och skolans praktikgemenskap. Ytterligare 
andra är dessutom en del av teater- och högskolesamhället. Vissa är en mer 
central del av dessa samhällen (t.ex. lärare som har både kopplingar till tea-
tern genom sitt yrke och till övriga högskolesamhället genom att de har ett 
administrativt ledningsansvar). Andra är en mer perifer del av samhällena 
(bland annat studenter och lärare som har begränsade kopplingar till teatern 
och inte är engagerade i skolan som högskola). 

Inträdesproven och scenframställningsblocket skiljer sig för de olika del-
tagarna på flera sätt. Till exempel har juryn och sökande respektive lärare 
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och studenter olika syften, olika kedjor av kontakter och olika del i de 
aktuella sociala konfigurationerna (se 6.3 och 7.2). Jurymedlemmarna och 
lärarna initierar och avslutar i regel också provets respektive blockets (och 
deras verksamheters) faser. Det är dessutom en typ av inträdesprov och scen-
framställningsblock där endast jurymedlemmarna och lärarna har verksam-
hetsrollen regissör i den inbäddade repetitionsverksamheten. 

8.1.2 Hinder på grund av de grundläggande omständig-
heterna  
De grundläggande omständigheterna på skolan, i inträdesproven och i scen-
framställningsblocket kan hindra studenternas respektive sökandes delaktig-
het på flera olika sätt (se 5.4, 6,4 och 7.5).  

För det första kan studenter respektive sökande hindras av hur de står 
utanför, är perifera i eller inte har samma kontroll över olika sociala eller 
kommunikativa sammanhang. Studenternas förståelse av och inflytande över 
undervisningen kan hindras när de står utanför eller bara är en perifer del av 
vissa av skolans sociala konfigurationer, alltifrån lärares och administra-
törers praktikgemenskaper till teatersamhället och högskolesamhället. Detta 
medför nämligen att studenterna inte har samma insyn i eller tillgång till de 
sociala praktiker som är aktuella vid förhandlingen om undervisningen, allti-
från traditioner att spela Tjechov inom teatern och på skolan till den text-
genre som utbildningsplanen utgör. Studenterna kan på så sätt få det svårare 
att förhandla om undervisningen än lärarna och svårare att se och hävda vad 
det är de behöver för att förstå undervisningen.  

I scenframställningsblocket kan studenternas inflytande över deras roll i 
föreställningen och över repetitionsarbetet dessutom hindras av hur student-
erna inte har samma kontroll över blockets och lektionernas faser och av hur 
de inte har verksamhetsrollen regissör i repetitionsverksamheten. Detta inne-
bär nämligen att studenterna varken har samma förhandlingsposition som 
lärarna eller har samma inflytande över själva organiseringen av förhand-
lingen som lärarna. 

De sökandes indirekta inflytande i inträdesproven kan bland annat hindras 
av hur proven är delvis obekanta för dem. ”Inträdesprov” är visserligen en 
allmän verksamhetstyp och de faser, verksamhetstyper och textgenrer som 
ingår i inträdesprovens kedja av kontakter känns igen från andra samman-
hang (t.ex. andra institutioner och andra teatersammanhang). Teaterhög-
skolans inträdesprov är emellertid också unika, då de faser, verksamhets-
typer och textgenrer som ingår utgör egna, lokala varianter och då inträdes-
proven utgör en egen, unik sammansättning av dessa. Även för dem som 
gjort proven förut kan de dessutom vara delvis obekanta, då de delvis för-
ändras under årens gång.  
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De sökande har också en begränsad tillgång till vad jurymedlemmarna 
uppfattar är syftet med olika prov och de sökande är inte en del av samma 
kedja av kontakter som juryn. De är också ofta en mer perifer del av de soci-
ala konfigurationer vars sociala praktiker är aktuella i proven än vad juryn är 
(alltifrån juryns praktikgemenskap till teatersamhället). Sammantaget kan de 
sökande få det svårt att förstå vad syftet med olika delprov är, vilka normer 
som finns beträffande deras agerande i proven, hur de ska förbereda sig inför 
proven, hur de ska tolka instruktioner (som t.ex. vuxit fram under juryns 
kedja av kontakter) etc.  

För det andra kan studenter och sökande hindras av hur de är beroende av 
andra aktörer. Studenter kan hindras i allmänhet på skolan genom hur de vill 
eller behöver bli (eller fortsätta vara) en del av olika sociala konfigurationer 
på skolan, såsom klassens och skolans gemenskap och teatersamhället. Detta 
kan bland annat bidra till att de censurerar sig själva. Studenter i scenfram-
ställningsblocket kan också hindras av hur de är beroende av både lärare och 
medstudenter i de olika verksamhetstyperna. Studenterna är till exempel 
beroende av varandras agerande som medspelare i föreställningsverksam-
heten, då de skapar ett gemensamt kommunikativt projekt (en gemensam 
berättelse) för publiken. De är också beroende av varandra som medspelare i 
repetitionsverksamheten, då de mestadels ger sina förslag till spel till regis-
sören genom att just agera i föreställningsverksamheten. De är dessutom 
beroende av varandra som medstudenter då de får sin undervisning bland 
annat genom agerandet i repetitions- och föreställningsverksamheterna.  

De sökande i inträdesproven kan hindras av hur de inte bara är beroende 
av juryns beslut om dem utifrån de sökandes agerande i provsituationerna, 
utan också av att juryns beslut även är ett resultat av deras kommunikation 
sinsemellan, det vill säga av omständigheter som de sökande inte har möjlig-
het att påverka. Det kan vara hur (den implicita eller explicita) förhandlingen 
om delprovens syften ser ut, vilka förhandlingspositioner jurymedlemmarna 
har (t.ex. beroende av hur vana de är att sitta i juryn, vilken status de har på 
skolan och i teatersamhället etc.) och hur omröstningen är organiserad.  

För det tredje kan studenter respektive sökande hindras av hur komplex 
relationen är mellan olika delar i de kommunikativa sammanhangen. 
Studenter kan hindras i allmänhet på skolan av hur komplex relationen är 
mellan de olika typerna av sociala konfigurationer (och studenternas lev-
nadsbanor i dessa). Förhandlingen om undervisningen mellan olika aktörer 
på skolan är till exempel en del av skolans förhandling med aktörer i det 
omgivande högskole- och teatersamhället. I scenframställningsblocket kan 
studenterna hindras av hur svårt det kan vara att överblicka hur det som sägs 
i inledningsfasen kan få betydelse för såväl pjäsens verksamheter som 
föreställningsverksamheten, repetitionsverksamheten och lektionsverksam-
heten under kärnfasen. 
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Sökande i inträdesproven kan hindras av hur relationen mellan olika delar 
av proven är komplex för både sökande och jury. I inträdesproven får 
hybriditeten bland annat konsekvensen att det inte bara aktualiseras förvänt-
ningar på kommunikativa bidrag och tolkningar som är knutna till inträdes-
provsverksamheten respektive teaterns kommunikativa verksamhetstyper. 
Det aktualiseras också förväntningar på bidrag och tolkningar beträffande 
teaterns kommunikativa verksamhetstyper som en del av en inträdesprovs-
verksamhet, till exempel vilken pjäs man väljer, hur man spelar den och hur 
man svarar på regi – vid ett inträdesprov.  

8.1.3 Kompensation för omständigheterna  
De normativa formuleringar och kommunikativa procedurer som studerats i 
avhandlingen kan delvis kompensera för de grundläggande omständighet-
erna.  

Ett sätt att delvis kompensera för hur skolans omständigheter kan hindra 
studenternas förståelse och inflytande av undervisningen är att ge student-
erna vägledning om undervisningen. Ett annat sätt är att stödja studenterna i 
deras förhandling om vad de behöver för att förstå undervisningen och hur 
den ska vara utformad. Under min undersökningsperiod hörde och läste jag 
normativa formuleringar på skolan som handlade om att studenterna skulle 
”bara göra”. Den typen av formuleringar kan bidra till vägledningen av stud-
enterna genom att peka på hur studenterna helt enkelt måste ge sig i kast 
med de sociala praktiker de ska tillägna sig för att de ska börja förstå dem (se 
inledningen till 5.5). På skolan återkom även normativa formuleringar som 
handlar om att studenterna ska ”vara självständiga”. De användes bland 
annat när man talade om studentens (och skådespelarens) inflytande, till 
exempel att man ska vara självständig i förhållande till instruktioner under 
repetitionsarbetet. Den typen av formuleringar kan stödja studenternas för-
handling om undervisningen genom att visa på att det finns en förväntan om 
att de ska ha egna åsikter om den (se inledningen till 5.6).  

Ett sätt att kompensera för hur scenframställningsblockets omständig-
heternas kan hindra studenternas delaktighet är att stödja dem både i för-
handlingen om sin rollkaraktär i föreställningen och i förhandlingen om upp-
lägget av repetitionsarbetet. I två utbyggda kommunikativa projekt i scen-
framställningsblockets inledningsfas utvecklades successivt olika normativa 
formuleringar om hur man skulle förhålla sig till scenframställningsarbetet. 
Det började med att man talade om hur man inte kan använda olika metoder 
och begrepp vid ett teaterarbete och ledde successivt fram till att man inte 
ska ”planera” (upplägget av blocket, lektionerna, repetitionsarbetet, arbetet 
med rollerna). Att tala om att man inte ska planera kan stödja studenternas 
förhandling om både deras roll i föreställningen och upplägget av repeti- 
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tionsarbetet. Det kan nämligen öppna upp för en successiv framförhandling 
om arbetet under blockets gång (istället för att läraren bestämmer detta i 
början), till exempel beträffande det pedagogiska syftet med blocket i lek-
tionsverksamheten, hur man ska lägga upp lektionerna, vilken typ av repeti-
tionsverksamhet man ska ha och vilka roller man ska i repetitionsverksam-
heten (såsom huruvida studenterna ska ha rollen som skådespelare och/eller 
regissör) etc. Även det faktum att man formulerar normer beträffande arbetet 
redan i inledningsfasen kan stödja studenternas förhandling om det fortsatta 
arbetet (se inledningen till 7.6). 

Studenter kan också få stöd i förhandlingen om sin roll genom den typ av 
kommunikativa procedur som repetitionsarbetet i scenframställningsblocket 
hade. Proceduren innebär nämligen att beslut om scenerier och sätt att spela 
växer fram genom att läraren svarar på studenternas sätt att spela med sina 
instruktioner och studenterna i sin tur svarar på lärarens instruktioner med ett 
annat sätt att spela etc. (se inledningen till 7.7). 

Ett sätt att delvis kompensera för hur inträdesprovens omständigheter kan 
hindra de sökandes indirekta inflytande över sin del i proven är att vägleda 
de sökande om vad proven utgör för kommunikativt sammanhang och vad 
som förväntas av dem i proven inför proven och under proven. Ett annat sätt 
är att vägleda jurymedlemmarna i deras bedömning av de sökande och när 
de ska fatta beslut om de sökande. En sådan vägledning kan i viss mån 
kompensera det faktum att bedömningen av de sökande är så pass komplex 
och att besluten om de sökande inte bara tas utifrån de sökandes agerande 
under proven utan också som en del av juryns kommunikation, såsom vid 
omröstningar.  

Den typ av normativa formuleringar som förekom i inträdesproven om de 
sökandes agerande i proven kan vägleda både sökande och jurymedlemmar. 
De sökande kan till exempel få vägledning om vad det är juryn fokuserar på 
och ta beslut om hur de ska förbereda proven utifrån detta (se 6.5). Under 
särskilt en av provperioderna jag följde blev juryns fokus på de sökandes 
förmåga att vara ”kraftfulla” (vilket jurymedlemmarna använde olika typer 
av formuleringar för) allt viktigare. Genom att välja en pjässcen och en 
karaktär, sätt att spela, sätt att rikta sig mot juryn, sätt att ta i med rösten etc. 
skulle de kunna öka sina förutsättningar att uppfattas som ”kraftfulla” av 
juryn. Jurymedlemmarna kan i sin tur få vägledning genom normativa 
formuleringar om de sökandes agerande både vid den egna bedömningen 
och vid förhandlingen om beslut beträffande de sökande (se 6.7). Förutom 
att det är en mycket komplex situation att göra bedömningar av sökande 
(inte minst på grund av provsituationens hybriditet), så ska juryn bedöma ett 
mycket stort antal sökande (till första provet kom runt 800–1000 sökande).  

I inträdesproven kan de sökande och jurymedlemmarna även få vägled-
ning genom de kommunikativa procedurerna – liksom beskrivningar av dem. 
De sökande fick till exempel vägledning inför proven genom beskrivningar 
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av hur proven gick till (se 6.5.1 och 6.5.3). Under proven fick de vägledning 
både genom att proven hade en delvis återkommande tydlig kommunikativ 
procedur och genom att proceduren bland annat innebar att det i hög grad var 
juryn som initierade och avslutade olika projekt och faser. När proceduren 
inte var lika given kompenserades detta också delvis av att jurymedlemmar 
gav de sökande direkta instruktioner, där de bland annat använde meta-
kommentarer beträffande provet och normativa formuleringar beträffande de 
sökandes agerande i proven (se 6.6). Jurymedlemmarna fick i sin tur väg-
ledning bland annat genom procedurer för att bedöma och ta beslut om de 
sökande, som genom användandet av de sökandes skriftliga ansökningar, ett 
betygssystem för bedömningen av dem och ett protokoll för att rapportera 
bedömningar (se 6.7). 

8.1.4 Begränsningar med och hinder för kompensationen  
De normativa formuleringarna och kommunikativa procedurerna, eller vissa 
aspekter av dessa, kan emellertid också begränsa eller hindra en kompensa-
tion av de grundläggande omständigheterna. 

Normativa formuleringar som handlar om att studenterna måste (bara) 
”göra” för att förstå undervisningen kan till exempel hindra studenterna att 
förhandla om huruvida de även behöver annan vägledning, såsom för-
klaringar, för att förstå undervisningen. De kunde nämligen användas på ett 
sätt som gav en bild av att det handlar om att antingen ”bara göra” eller 
formulera ”svar” i undervisningen. De kan också göra själva förhandlingen 
om vägledningen – eller undervisningen i sig – inaktuell. Ibland användes de 
som om det att studenterna själva skulle komma fram till vad de skulle ”bara 
göra” i undervisningen, det vill säga som om den undervisningen inte hand-
lade om att studenterna skulle ta över lärarens sociala praktiker. Formuler-
ingarna kunde dessutom fungera som effektiva argument för att studenterna 
varken kan eller bör förhandla om vad man gör i undervisningen. De kunde 
nämligen aktualisera det faktum att studenterna till skillnad från lärarna ännu 
inte har ”gjort” vad de menar krävs för att förstå, det vill säga användas för 
att hävda att studenterna inte har den förståelse som krävs för att ifrågasätta 
undervisningen. Samtidigt kunde de erbjuda studenterna en möjlighet att 
ändå bli någon som förstått – men att man inte kan förstå, utan bara måste 
”göra” (se 5.5.3). På motsvarande sätt kan formuleringar om att studenterna 
ska ”vara självständiga” hindra deras förhandling om sin del i undervis-
ningen genom att ge en bild av att deras ansvar och inflytande är en indivi-
duell fråga för dem (se 5.6.5).  

Normativa formuleringar som handlar om att man inte ska ”planera” eller 
liknande kan hindra studenternas förhandling om såväl deras roll i föreställ-
ningen som repetitionsarbetet i stort. Samtidigt som de kan öppna upp för en 
successiv framförhandling om arbetet under blockets gång (istället för att 
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läraren bestämmer arbetsformerna i början), så innebär de också att student-
erna kan få svårt att förhandla om arbetet – eftersom det kan uppfattas som 
ett försök att ”planera”. I det scenframställningsblock som jag studerade an-
vändningen av den här typen av formulering handlade den dessutom om att 
man inte ska planera varken lektions-, repetitions- och föreställningsverk-
samheterna eller pjäsens verksamheter. Blocket var för övrigt lärarstyrt och 
läraren var den som hade verksamhetsrollen regissör i repetitionsverksam-
heten. Läraren hade också redan lagt grunden för undervisningen när de 
började prata om att inte ”planera”, såsom hur de skulle arbeta med texten, 
vilket sätt att spela de skulle ha m.m. (se 7.6.2).  

Även de kommunikativa procedurerna i scenframställningsblockets repe-
titionsarbete kunde hindra studenternas förhandling om deras roll i föreställ-
ningen. Repetitionsarbetets procedurer innebär nämligen att läraren domi-
nerade det kommunikativa projektet att komma fram till hur man ska iscen-
sätta pjäsen, såväl interaktionellt och innehållsligt som argumentativt (se 
7.7.2), och i regel också ägde det här projektet (se 7.7.3). Bland annat skedde 
i regel förhandlingen om förslag till gestaltning via läraren och mellan 
läraren och en student i taget. Det var i regel också bara läraren som defi-
nierade vad som skett och gjorts, vilket läraren kunde använda som argu-
ment för sina förslag. Särskilt effektivt som argument var hans återgivning 
av studenters spel, inte minst när han demonstrerade förslagen (på ett över-
drivet sätt). 

Vidare gav läraren gav sina förslag som en del av repetitionsverksam-
heten (och utvecklade dem ibland genom att aktualisera föreställningsverk-
samheten i olika grad), samtidigt som han formulerade förslagen så att den 
prefererade responsen var att studenterna gav sina motförslag i före-
ställningsverksamheten (inbäddad i repetitionsverksamheten). På så sätt var 
det i regel läraren som organiserade både sitt eget och studentens förslag, 
vilket innebar att det i regel var läraren som avgjorde vilken del av pjäsen de 
skulle förhandla om. När han bröt studenternas spel kunde det också fungera 
som argument för hans förslag till alternativ. Samtidigt kunde läraren variera 
sitt sätt att formulera sina förslag i repetitionsverksamheten, och på så sätt 
öka sina möjligheter att göra sig förstådd och övertyga, på ett annat sätt än 
vad studenten kunde göra i föreställningsverksamheten. För studenterna 
innebar agerandet i föreställningsverksamheten dessutom att de måste beakta 
andras behov när de ger sina förslag. Förutom att de kan bli varandras ”giss-
lan” i förhållande till publiken (då de utformar ett gemensamt projekt till 
den), så måste de göra det möjligt för varandra att förhandla med regissören 
och att få undervisning.  

Det är inte heller nödvändigtvis ett stöd för studenter att diskutera normer 
och procedurer. När de diskuterade arbetet i blockets inledningsfas agerade 
till exempel huvudläraren på ett sätt som innebar att han undvek en direkt 
förhandling med studenterna. Det var också huvudläraren som kontrollerar 
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utvecklingen av normen. Som projektet byggs ut fick också studenterna svårt 
att opponera sig mot utvecklingen av normen. Förutom att de själva bidragit 
till att initiera normen var grunden till normen studenternas och lärarens 
etablerade gemenskap genom kritiken mot regissörerna. Läraren vidmakt-
håller också den här gemenskapen. Dessutom undvek läraren genomgående 
diskussioner om den successivt utvecklade normen (se 7.6.2) 

När en student utmanade normer beträffande arbetet och arbetsprocedurer 
i slutet av blocket fick studenten inget stöd i förhandlingen, utan fick tvärtom 
svårt att förhandla med läraren. Arbetet fortsatte också som tidigare under 
resten av blocket. Det som gjorde det svårt för studenten var dels hur läraren 
på olika sätt undvek en direkt förhandling med studenten, bland annat genom 
att inte följa upp studentens initiativ (delvis genom att endast ge minimal 
respons) och sedan beta av studentens (och en annan students) olika invänd-
ningar och förslag, utan att öppna upp för en diskussion. Dels var det hur 
läraren bemötte studentens förfrågan och kritik genom att hänvisa till lek-
tionens samtliga kommunikativa verksamheter: lektions-, repetitions- och 
föreställningsverksamheten (se 7.8). 

Även vissa aspekter beträffande inträdesprovens kommunikativa proce-
durer (och beskrivningar av dessa) och normativa formuleringar kan be-
gränsa vägledningen av de sökande och jury. Bland annat fanns det begräns-
ningar med beskrivningarna av provens procedurer, särskilt de prov där de 
sökande skulle arbeta med scener inför juryn (inte minst när de skulle an-
vända sig av en dikt istället för en pjästext). Det fanns också begränsningar 
med de normativa formuleringarna beträffande de sökandes agerande i 
proven. Bland annat var de inte gemensamt etablerade och det fanns inte 
någon etablerad procedur beträffande användningen av dem (se 6.5.4). 

Under provsituationerna utgjorde provens återkommande procedurer (och 
det faktum att jurymedlemmarna initierade och avslutade de olika faserna) 
endast en begränsad vägledning för de sökande, på grund av att studenterna 
hade incitament att vara personliga för att bli ihågkomna (och också kunde 
uppmuntras av juryn att vara det), vilket innebar att de riskerade att frångå 
proceduren och agera på sätt som inte uppskattades av juryn på olika sätt 
(bland annat då det kunde störa den etablerade ordningen) (se 6.6.2). I prov 
där juryn arbetade med de sökandes scener eller dikter och olika typer av 
övningar eller improvisationer kunde också instruktionerna ge endast be-
gränsad vägledning beträffande proceduren och normer beträffande de sök-
andes agerande. De kommunikativa procedurerna beträffande instruktion-
erna var också begräsade, vilket kunde göra att olika sökande kunde få olika 
mycket instruktioner och instruktionerna kunde se olika ut (se 6.6.3). 

Vidare fanns det begränsningar med de kommunikativa procedurerna vid 
juryns bedömning av och beslut om de sökande. Det saknades till exempel 
procedurer för användningen av normativa formuleringar beträffande de 
sökandes agerande. Bland annat innebar detta jurymedlemmarna inte fick 
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mycket hjälp med vad de skulle titta på hos de sökande. Det innebar också 
att det kunde aktualiseras olika normer beträffande olika aspekter av de sök-
andes presentation, att olika sökande kunde få olika mycket uppmärksamhet, 
negativ eller positiv och att vissa jurymedlemmars bedömningar kunde få 
större inflytande än andras. Det fanns även begränsningar med den skriftliga 
rapporteringen av juryns bedömningar. Bland annat var det inte alltid tydligt 
för jurymedlemmarna vad de olika betygen stod för och det saknades proce-
durer för hur de skulle användas vid omröstningen. Även ansökan utgjorde 
en begränsad hjälp för identifieringen av de sökande när omröstningen inte 
fungerade och man behövde minnas vem som var vem (se 6.7.4). 

8.1.5 Sammanfattande diskussion  
Sammanfattningsvis känns kommunikationen på Teaterhögskolan igen från 
många kommunikationen i många andra organisationer. Det är till exempel 
en allmän grundläggande kommunikativ omständighet att sociala konfigura-
tioner och kommunikativa verksamheter är komplexa sammansättningar av 
olika sociala och kommunikativa sammanhang. Wenger (1998) pekar på hur 
i regel alla organisationer utgör konstellationer av olika sociala praktiker där 
olika praktikgemenskaper ingår. Linell (ms.) framhåller att de flesta kom-
munikativa verksamheter kan beskrivas som hybrida i någon mån. Det är 
inte ens unikt för teatern med den typ av hybrida verksamheter som repeti-
tionerna utgör. Persson Thunqvists (2003) visar på en liknande hybriditet i 
de simulerade anställningsintervjuer som man använder sig av i ett arbets-
marknadsprojekt för arbetslösa ungdomar.  

Det är även en allmän grundläggande omständighet att sociala konfigura-
tioner och kommunikativa verksamheter utgör olika sammanhang för olika 
deltagare. Wenger (1998) visar på hur deltagarna i de olika praktikgemen-
skaperna inom en organisations konstellation av praktiker har sina levnads-
banor och sina förstålelser av den övergripande organisationen. Linell (1992) 
visar på hur institutionella samtal utmärks av hur deltagarna ofta har kom-
plementära roller (såsom läkare–patient) med sina perspektiv, uppgifter, 
rättigheter, skyldigheter, kunskaper etc. i förhållande till samtalet. Genom 
Lagercrantz (1988) studie av två teaterproduktioner får man en inblick i hur 
olika en teaterproduktion är som kedja av kontakter för regissör, skåde-
spelare, kostymör, scenograf, påklädare etc.  

Vidare är en generell konsekvens av dessa omständigheter att särskilt 
vissa deltagares delaktighet begränsas eller hindras. Det institutionella sam-
talet innebär ofta att de institutionella representanterna ställer någon slags 
diagnos av klienterna och ger ett direktiv beträffande dem utifrån de institu-
tionella ramarna. Samtidigt har de institutionella klienter i regel mindre kun-
skap om och insyn i de institutionella ramarna än de institutionella repre-
sentanterna (Agar 1985). I aktiviteter med en ”grindvaktarfunktion” är den 
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institutionella representantens uppgift dessutom att släppa in eller utestänga 
klienten utifrån sin diagnos (Adelswärd 1995). Även mellan olika yrkes-
grupper inom en organisation kan det finnas asymmetriska relationer och 
beroenden. Lagercrantz (1988) ger en glimt av hur de olika deltagarna i en 
teaterproduktion kan ha olika status och olika inflytande över produktions-
processen. Vilka konsekvenser komplexa situationer kan få särskilt för 
institutionella klienter blir bland annat tydligt i Persson Thunqvists (2003) 
studie av simulerade anställningsintervjuer för arbetslösa ungdomar.  

Det är även ett allmänt faktum att reifikationer, såsom kommunikativa 
procedurer och normativa formuleringar, både kan bidra till och hindra en 
kompensation av dessa omständigheter. Som Wenger (1998) påpekar är rei-
fikationer tveeggade. Å ena sidan behövs reifikationer för att koordinera vårt 
deltagande i olika sammanhang. Å andra sidan kan reifikationer vara ett 
hinder för vår koordinering. Wenger påpekar att en slogan kan bli ett sub-
stitut för en djupare förståelse av och engagemang för vad den representerar 
och en procedur ”can hide broader meanings in blind sequences of ope-
rations” (Wenger 1998:61).  

I institutionella sammanhang är frågan om balansen mellan deltagande 
och reifikationer och om valet av reifikationer särskilt aktuell, inte minst på 
grund av de asymmetriska relationerna. Särskilt samhällsinstitutioner kan 
också ha krav på sig att leva upp demokratiska värderingar som rättvis be-
dömning och likhet inför lagen (Adelswärd 1995). Vilka reifikationer krävs 
för att den institutionella klienten ska ha möjlighet att förstå och få 
inflytande över sin del i det institutionella sammanhang den ingår i? Vilka 
reifikationer krävs för att den institutionella representanten ska kunna utföra 
sitt institutionella uppdrag? Inom teatern kan frågan om relationen mellan 
reifikation och deltagande även aktualiseras av det faktum att man försöker 
gestalta något. Hur behöver till exempel balansen mellan reifikation och del-
tagande vara för att ge gestaltningen form och samtidigt göra den levande?  

Mina analyser visar också på grundläggande kommunikativa omständig-
heter som är utmärkande för just en teaterhögskola. Den viktigaste om-
ständigheten är att en teaterhögskola är en social konfiguration som både är 
en del av högskolesamhället och teatersamhället. Detta kan i sin tur förstärka 
vissa omständigheter. Bland annat kan det förstärka den kommunikativa 
komplexiteten. Här finns inte bara den komplexa repetitionsverksamheten, 
utan den är dessutom en del av skolans andra verksamheter, såsom inträdes-
prov och scenframställningslektioner. Även asymmetrier och beroenden kan 
förstärkas. Det är till exempel inte bara inträdesproven som utgör ett slags 
grindvaktarverksamheter, utan hela utbildningen är ett slags ständig grind-
vaktarpraktik då studenternas mål (i regel) är att bli en del av det teater-
samhälle som lärare och personal är en del av.  

Denna förstärkta komplexitet och dessa förstärkta beroenden och asym-
metrier kan i sin tur göra att frågan om vilka reifikationer som krävs blir mer 
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komplicerad än i andra organisationer, såväl teatrar som andra högskolor. En 
scenframställningslektion och ett inträdesprov reser både teaterns frågor om 
vad som krävs för balans mellan reifikation och deltagande för en gestaltning 
och de frågor som myndigheter behöver ställa sig om vilka reifikationer som 
krävs för de institutionella klienternas delaktighet och vilka reifikationer som 
krävs för att de institutionella representanterna ska kunna bidra till denna 
delaktighet.  

Vissa normativa formuleringar och kommunikativa procedurer kan därför 
bli viktigare att fundera över på en teaterhögskola än i många andra sam-
manhang. Förmodligen använder sig i stort sett alla då och då av normativa 
formuleringar som handlar om att man måste ”bara göra” för att förstå. Ofta 
använder man dem förmodligen också ofta (medvetet eller omedvetet) på ett 
sätt som försvagar någon annans förhandlingsposition, om den inte har 
”gjort” det man själv har gjort. När en lärare på en teaterhögskola använder 
den här typen av normativ formulering till en student beträffande under-
visningen kan den här effekten förstärktas, på grund av den förstärkta kom-
plexiteten och de förstärkta beroendena och asymmetrierna på skolan.  

8.1.6 Begränsningar med undersökningen och fortsatta 
vägar att gå 
Samtidigt som avhandlingens analyser visar på flera potentiella kommunika-
tiva hinder för studenternas delaktighet vid en teaterhögskola, så finns det 
flera begränsningar med den undersökning analyserna bygger på. Den över-
gripande begränsningen är valet av perspektiv. Varje undersökning medför 
visserligen ofrånkomligt ett begränsat perspektiv, genom bland annat ens val 
av syfte, material, teorier och metoder. Som Linell (ms.) påpekar innebär till 
exempel samtalsanalys alltid en teoretisk konstruktion av samtalet ifråga, 
vilken medför att man ordnar data enligt vissa principer så att man får en 
viss struktur att framträda, vilket i sin tur gör att man framhäver en del och 
döljer annat (se 3.1.4). Det begränsade perspektivet är dessutom också en av 
poängerna med en analys, då det är ett sätt att lyfta fram och synliggöra vissa 
företeelser. 

Frågan är vilket perspektiv som gagnar ens undersökning bäst. Valet att 
undersöka hur kommunikationen vid en teaterhögskola kan innebära hinder 
för studenters delaktighet var till exempel ursprungligen ett alternativ till det 
initiala syftet att studera jämställdhet i form av kvinnors och mäns språk-
användning (se 1.1). Att studera hinder för delaktighet har bland annat varit 
ett sätt att fokusera på skolans kommunikativa praktiker istället för enskilda 
studenters och lärares språkanvändning och att fokusera på vad som är typ-
iskt för skolans kommunikativa praktiker i stället för vad som är typiskt för 
vissa kvinnors och mäns språkanvändning i vissa situationer.  
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Ett fokus på hinder för studenters delaktighet kan emellertid innebära 
andra begränsningar. Bland annat har jag inte problematiserat frågan om 
hinder för delaktighet genom att ställa det mot andra behov, såsom behovet 
av styrning (på skolan, i inträdesproven, undervisningsblocken, repetitions-
verksamheterna etc.). Jag har inte heller diskuterat relationen mellan del-
aktighet och jämställdhet (eller jämlikhet eller likabehandling) utifrån mina 
analyser (jag lämnar det till deltagarna, se nedan). Att ställa delaktighet, styr-
ning och jämställdhet (eller jämlikhet eller likabehandling) mot varandra 
hade troligtvis gett en mer nyanserad bild både av kommunikationen på 
skolan och av vilka hinder den kan innebära för studenternas delaktighet.  

Att även fokusera på frågan om behov och hinder av styrning hade för-
modligen dessutom bidragit till att analyserna inte fått ett lika tydligt stud-
entperspektiv. För att kunna göra en sådan analys hade det dock förmodligen 
krävt att jag samlat in mer material från personalens kommunikation sins-
emellan (dvs. deras kommunikation ”back stage”, se 4.1.1). Att både foku-
sera på styrning och samla in mer material från personalens kommunikation 
hade kanske också gett en upplevelse av en mer ”rättvis” analys av orga-
nisationen för personalen. Detta hade kanske i sin tur bidragit till en ökad 
samverkan med personalen (vilket kanske ökat förutsättningarna för att 
undersökningen följs upp på skolan).  

En annan begränsning med min undersökning gäller nämligen just sam-
verkan. Mina samtal med studenter och personal var visserligen avgörande 
för vilket material jag valde att analysera, vad jag valde att analysera i 
materialet och vilka teoretiska redskap jag använde för att göra detta. Sär-
skilt avgörande var de arrangerade diskussioner jag hade om mina analyser 
med rektorn på skolan och en grupp studenter från olika klasser som jag 
kallar min ”referensgrupp” i avhandlingen. Omvänt upplevde jag ofta att 
studenterna uppskattade samtalen för egen del. De beskrev hur det var giv-
ande att få syn på och diskutera skolan utifrån (och hur det var som en slags 
”terapi”). När jag i slutskedet av avhandlingsarbetet skickade en version av 
hela avhandlingen till bland annat referensgruppen för att få respons från 
dem inför slutredigeringen, så var de studenter jag fick svar från också posi-
tiva till resultatet. Flera av dem sade att de kände igen sig och beskrev åter-
igen hur det samtidigt var givande att få syn på skolan utifrån. Det beskrev 
det också som att de fick en förklaring till varför de känt och mått som de 
gjort under tiden på skolan och att de fick som ett slags upprättelse genom 
att de fick stöd i att det de upplevt inte bara berott på dem.  

Jag hade emellertid kunnat diskutera mina analyser och val av redskap 
mer och med fler personer. Samtidigt som det finns poänger med att jag 
diskuterade mest med studenter, då jag har ett tydligt studentperspektiv, tror 
jag till exempel att det hade tillfört mycket om jag också hade diskuterat 
(mer organiserat) med lärare. Överhuvudtaget hade jag behövt ta tag mer i 
frågan om hur man ska hantera skillnaden mellan att samverka med insti-
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tutionella klienter och med institutionella representanter vid en analys som 
fokuserar framförallt på problem med de institutionella strukturerna. Vid 
analyser av lektioner som fokuserar på lärarens agerande gentemot student-
erna är det inte samma sak att diskutera med studenterna som det är att 
diskutera med läraren. Skillnaden förstärks ytterligare om studenterna kan 
anonymiseras på ett annat sätt än läraren, vilket var fallet i mina analyser.  

Även den typ av material jag samlade in innebar delvis en begränsning. 
Initialt var det inte tänkt att anteckningarna från deltagande observationer 
(och än mindre minnen från dessa) skulle användas som material vid när-
analyser, utan bara mer så att säga tillförlitligt material såsom inspelade sam-
tal och skolans skrivna texter. Framförallt mina samtal med referensgruppen 
och rektorn gjorde det tydligt att jag på detta sätt inte kunde synliggöra de 
sammanhang och företeelser som verkade vara centrala för deltagarna i till-
räckligt stor utsträckning. Samtidigt som det således varit viktigt för analys-
erna att jag inte låtit dem styras av vilket ”bästa” material jag haft, utan vilka 
problem jag velat synliggöra, så har detta i vissa fall inneburit att jag gjort 
analyser utifrån ett relativt bristfälligt material (se 4.3.2 angående begräns-
ningar med anteckningarna som material).  

Ett sätt att gå vidare med studiet av hur kommunikationen vid en teater-
högskola kan innebära hinder för en students delaktighet vore att lägga upp 
en undersökning tillsammans med deltagare vid en sådan skola, med hjälp av 
den här avhandlingen. Genom att en grund för analys av delaktighet redan 
lagts i avhandlingen kan man till exempel diskutera huruvida man ska ana-
lysera även hinder för styrning och jämställdhet (och/eller jämlikhet och 
likabehandling), samt relationen mellan dem. Vidare kan man redan från 
början diskutera hur man ska samverka. Man kan också ta hjälp av avhand-
lingens diskussioner om val av material (4.1.1–4.1.2) och avhandlingens 
resultat (kap. 5–7) för att tidigt resonera vad för sociala och kommunikativa 
sammanhang man ska studera – och på så sätt kanske också samla in ett mer 
relevant material.  

Nedan utvecklar jag även hur man kan använda sig av avhandlingens ana-
lysredskap och analyssteg. Genom dem kan man bland annat inkludera del-
tagarna mer (och tidigare) i analyserna.  

8.2 Redskap och metoder till deltagarna 
I avhandlingen har jag valt analysredskap och analysmetod med tanke på att 
deltagare vid teaterhögskolor och liknande organisationer ska kunna använda 
dem för att själva synliggöra sin kommunikation. För att redskap och metod-
er ska vara användbara för deltagarna måste de inte bara kunna synliggöra 
relevanta problem, utan även den komplexitet som deltagarnas kommunika-
tion och sociala praktiker innebär. Samtidigt behöver de vara möjliga för 
deltagarna att tillgodogöra sig och tillämpa (se 3.1 och 3.1.4).  
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Avhandlingens analysredskap och analysmetod har en potential att vara 
användbara i alla dessa bemärkelser. För det första är analysredskapen 
(potentiellt) relativt lätta att förstå och greppa. Detta beror delvis på att de 
framförallt rör ett slags ”mesonivå”, det vill säga å ena sidan en lägre och 
mer konkret nivå än en makronivå och å andra sidan en högre och mer över-
skådlig nivå än en mikronivå.94 Redskapen spänner visserligen från kon-
stellationer av praktiker ner till kommunikativa projekt, vilka teoretiskt kan 
vara nästan hur omfattande respektive hur små som helst. I avhandlingen 
förklaras och exemplifieras konstellationer av praktiker emellertid fram-
förallt med avgränsade organisationer och kommunikativa projekt med flera 
och/eller lite längre yttranden. Idén om kommunikativa procedurer och 
normativa formuleringar är också relativt genomskinlig och kan tillämpas på 
flera olika typer av kommunikativa sammanhang.  

För det andra kan analysredskapen (potentiellt) ge en överskådlig bild av 
relationen mellan å ena sidan det mer lokala och å andra sidan det mer 
globala, vilket kan bidra till att synliggöra kommunikationens och de sociala 
praktikernas komplexitet. Detta framgår tydligast av figur 1 (i 3.2), där jag 
illustrerar relationen mellan olika sociala och kommunikativa sammanhang 
(konstellationer av praktiker, praktikgemenskaper, kedjor av kontakter, kom-
munikativa verksamheter och kommunikativa projekt) och relationen mellan 
dessa sammanhang och reifikationer såsom kommunikativa procedurer och 
normativa formuleringar.  

För det tredje har redskapen potential att synliggöra relevanta problem för 
deltagare, eftersom redskapen kan användas för att synliggöra hinder för 
delaktighet (se 3.1.3 och 8.1). Det är något som troligtvis är relevant för del-
tagare i de flesta organisationer.  

För det fjärde kan man göra analyser med hjälp av analysredskapen utan 
något speciellt material (bland annat då de framförallt rör en mesonivå), 
vilket man i regel inte har utrymme att samla in när man ska synliggöra sin 
egen organisation. Det räcker ganska långt att deltagarna diskuterar sin orga-
nisation och kommunikation där med hjälp av redskapen utifrån sina egna 
erfarenheter och kunskaper. Om man vill använda ett material så kan man 
analysera både inspelningar och anteckningar från samtal med redskapen, 
liksom skrivna texter.  

För det femte har avhandlingens fyra analyssteg potential att utgöra en 
relativt konkret hjälp till deltagarna för hur de ska gå till väga för att göra 
själva analyserna. Genom att börja med en analys av grundläggande kommu-
nikativa omständigheter (steg 1) får deltagarna ett slags karta över kommu-
nikationen i det aktuella sammanhanget, vilken de kan använda för att få syn  
  

                                                      
94 Jämför med Linells (ms.) diskussion om hur kommunikativa verksamheter utgör en ”meso-
nivå”. 
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Tabell 7. Exempel på en analysguide: analyssteg och exempel på under-
stödjande frågor 

Analyssteg Exempel på understödjande frågor 

1. Vilka är de grundläggande 
kommunikativa omständig-
heterna i det aktuella 
sammanhanget? 
 

− På vilket sätt är de sociala praktikerna sammanlänkade i 
den aktuella organisationen? Hur ser relationen ut mellan 
personers levnadsbanor i dessa?  

− I vilka olika sociala konfigurationer ingår organisationens 
deltagare? Är de centrala eller perifera deltagare i dem? 

− Vad är det för kommunikativa verksamhet(styp)er och 
text(genr)er som ingår i den aktuella kedjan av kontakter? 

− Är den aktuella kommunikativa verksamheten hybrid? På 
vilket sätt? 

− Vilka roller har aktörerna i kedjan av kontakter och 
verksamheten och vad innebär det för deras del i dem?  

2. Kan de aktuella deltagar-
nas delaktighet hindras av 
dessa omständigheter?  

− Kan särskilt vissa deltagare hindras av  
      – hur de står utanför vissa sammanhang 
      – hur de är beroende av andra i sammanhangen 
      – hur komplex relationen är mellan de olika samman- 
          hangen? 

3. Kan omständigheterna 
kompenseras av några 
normativa formuleringar 
och/eller kommunikativa i 
det aktuella sammanhanget? 

− Kan man ge vägledning eller stödja deltagarna i en 
förhandling om sammanhangen i fråga genom vissa 
normativa formuleringar och kommunikativa procedurer 
(och beskrivningar av dem eller diskussioner om dem)?  

 

4. Kan en kompensation av 
omständigheterna begränsas 
eller hindras av de norma-
tiva formuleringarna och 
kommunikativa procedurer-
na (eller aspekter av dessa)?  
 

− Kan de normativa formuleringarna eller kommunikativa 
procedurerna hindra en vägledning av de aktuella deltag-
arna om ett sammanhang eller hindra deras förhandling om 
sammanhanget?  

− Kan vissa aspekter beträffande procedurerna eller formu-
leringarna, eller sätt på vilka de används, begränsa en 
vägledning eller förhandling? 

− Kan vägledningen eller förhandlingen hindras av en av-
saknad av vissa formuleringar och procedurer?  

5. Vad kan och bör man göra 
för att undvika hinder och 
begränsningar och utveckla 
kompensationen? 

− Kan och bör man ändra vissa grundläggande omständig-
heter?  

− Kan man utmana eller formulera sig tydligare om vissa 
normer?  

− Kan man förändra, tydliggöra eller införa vissa 
procedurer?  

på potentiella hinder (steg 2). Genom att börja med att se hur kommunikativa 
procedurer och normativa formuleringar kan bidra till kompensationen (steg 
3) och sedan hur de (eller aspekter av dem) kan begränsa eller hindra kom-
pensationen (steg 4) får deltagarna hjälp att problematisera sådant i deras 
sociala praktiker som kan vara eller uppfattas vara till hjälp (se 3.3). 

Eftersom avhandlingens analyser följer dessa steg kan dessutom avhand-
lingens resultat användas som ytterligare vägledning om vad deltagarna kan 
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fokusera på i de respektive stegen. I tabell 7 illustrerar jag hur en (kortfattad) 
analysguide skulle kunna se ut, med analysstegen formulerade som frågor 
och avhandlingens generella resultat och diskussioner (se 8.1) formulerade 
som understödjande frågor. 

Första analyssteget i analysguiden i tabell 7 innebär till exempel en fråga 
om grundläggande kommunikativa omständigheter. Som understödjande 
frågor används här några resultat beträffande skolans, inträdesprovens och 
scenframställningsblockets grundläggande kommunikativa omständigheter. 
Deltagarna kan på så sätt få viss hjälp med vilka analysredskap de kan 
använda och hur. Jag har också lagt till ett analyssteg: en diskussion om vad 
man kan och bör göra för att undvika hinder och utveckla kompensationen 
(steg 5). Man kan bland annat diskutera om man kan och bör ändra vissa 
grundläggande omständigheter och om man kan och bör utmana eller 
formulera sig tydligare om normer och förändra eller tydliggöra procedurer. 

Den här typen av analysguide kan både användas för en mer ingående 
analys och vid olika typer av gruppdiskussioner. Man behöver inte hålla sig 
strikt till stegens ordning. Det kan till exempel uppstå diskussioner om vad 
som egentligen är en grundläggande omständighet när man diskuterar hinder 
och kompensation, vilket gör att man går tillbaka till steg 1. Detta kan i sin 
tur resa frågor om vad man menar egentligen är ofrånkomligt och vad man 
kan och vill förändra, vilket tas upp i steg 5. 

Ett syfte med att vidareutveckla analysredskap och analysmetoder för 
deltagare vid teaterhögskolor och liknande är att de ska kunna användas som 
hjälp vid arbetet med jämställdhets-, jämlikhets- eller likabehandlingsfrågor 
(se ovan och 1.1). Analysredskapen och analysstegen kan antingen användas 
för att göra en initial, grundläggande analys inför ett sådant arbete, eller så 
kan man lägga till frågor om kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning i 
alla eller några av stegen under analysens gång eller efter att man gjort en 
allmän analys av delaktigheten genom stegen. Man kan till exempel disku-
tera vilka grundläggande kommunikativa omständigheter det faktum att man 
har olika kön innebär och på vilket sätt dessa omständigheter kan inverka 
(positivt och negativt) på mäns respektive kvinnors delaktighet. Vidare kan 
man diskutera hur man kan kompensera för den negativa inverkan på mäns 
respektive kvinnors delaktighet och om det finns några sociala praktiker som 
kan hindra den här kompensationen.95 

Den främsta begränsningen med analysredskapen och analysstegen som 
hjälp till deltagarna är att jag inte samverkade mer med studenter och per-

                                                      
95 Vid den typen av analys kan man naturligtvis även använda sig av andra teorier och 
metoder som rör kön, jämställdhet eller jämlikhet. Man skulle t.ex. kunna använda sig av 
Mois (1997) teorier om relationen mellan kropp och situation och Connells (1995) teorier om 
olika maskuliniteter vid analysen av grundläggande omständigheter och Bergströms (1993) 
inledning i tre olika principer för jämlikhet (1. lika chanser, 2. lika resurser och 3. lika 
resultat) vid diskussionen om hinder och möjliga åtgärder.  
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sonal beträffande dem. Jag har visserligen diskuterat mina analyser med 
olika personer och explicit frågat om vissa analysredskap är tillgängliga och 
användbara. Jag har emellertid inte frågat explicit om alla redskap. Jag har 
heller inte diskuterat analysstegen.  

Ett sätt att gå vidare vore därför att göra just detta, för att se hur pass 
användbara analysredskapen och analysstegen verkligen är, vilka problem 
och begränsningar det finns med dem och hur de kan utvecklas. Man skulle 
också kunna testa om de kan användas vid en analys av jämställdhet (och/ 
eller jämlikhet och likabehandling) och styrning.  

Även om redskapen och metoderna skulle kunna användas (modifierade 
eller inte) så ersätter de inte den hjälp organisationer kan få av att forskare 
studerar deras kommunikation. Faktum kvarstår att det ofta är svårt att stud-
era de egna yrkesrelationerna. Forskare kan också tillföra erfarenheter från 
studier av andra yrkespraktiker. Samtidigt är det en poäng att forskarna 
använder sig av deltagarna och erbjuder redskap och metoder som de kan ta 
med sig efter undersökningen. Nedan diskuterar jag också utvecklingen av 
formerna för vad jag i avhandlingen kallar en praxisorienterad kommuni-
kationsanalys, där ett sådant ömsesidigt utbyte just är huvudpoängen. 

8.3 Former för en praxisorienterad kommunikations-
analys 
I avhandlingen utvecklar jag formerna för en praxisorienterad kommunika-
tionsanalys på flera olika sätt. Till att börja med formulerar jag allmänna 
principer för en sådan analys (se 1.1), samt riktlinjer för val av teori och 
metod (se 3.1) och riktlinjer för insamling och val av material (se 4.1) vid 
analysen. Vid formuleringen av de grundläggande principerna har jag (för-
utom erfarenheter från undersökningen) använt mig av framförallt Anwards 
(2005) beskrivning av tre sätt som forskning kan vara praxisnära på och 
idéer om att forska ”med” eller ”samverka” med utövare av den praktik man 
studerar (se bl.a. Cameron 1992). Den tidigare studie som jag framförallt 
inspirerats av är Robert & Sarangis (1999) undersökning av muntlig exami-
nation vid Royal College of General Practitioners (RCGP) i Storbritannien, 
där de använder sig av en liknande kombination av idéer (se 2.1). För att 
formulera riktlinjer har jag diskuterat vad de olika principerna innebär för 
konsekvenser beträffande val av teori, metod och material (beträffande och 
insamling av material), med utgångspunkt i Anwards (2005) diskussion om 
praxisnära forskning. 

Jag sammanställer principerna och riktlinjerna i tabell 8. Tabellen är ut-
formad på ett sätt som ska ge en bild av relationen mellan de olika princip-
erna och riktlinjerna. Numreringen är den som används i de respektive kap-
itel där principerna och riktlinjerna formuleras (vilket förklarar att princip 3 i 
tabellen kommer efter princip 4).  
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Tabell 8. Sammanställning av principer och riktlinjer för en praxis-
orienterad kommunikationsanalys formulerade i 1.1, 3.1 och 4.1  

Allmänna principer Riktlinjer för teori och 
metod 

Riktlinjer för insamling av 
material 

En praxisorienterad 
kommunikationsanalys 

I en praxisorienterad 
kommunikationsanalys 
väljs teori och metod  

En praxisorienterad 
kommunikationsanalys 
fordrar att man samlar in 
material 

studerar kommunikation 
som en del av mer omfatt-
ande sociala praktiker (1) 

 

som synliggör både den 
gemensamt framförhand-
lade kommunikationen i 
deltagarnas vardag och de 
övergripande kommunika-
tiva och sociala samman-
hang där förhandlingen sker 
(1) 

från den kommunikation 
och de sammanhang som är 
centrala i utövarnas vardag 
(1) 

fokuserar på problem för 
utövare av de sociala 
praktikerna (2) 

som beaktar utövarnas me-
ningsskapande i kommu-
nikationen och synliggör 
specifika problem för 
utövarna som är särskilt 
relevanta för dem (2) 

från kommunikation som 
uppfattas som problematisk 
av utövarna (2) 

söker vidareutveckla red-
skap och metoder som 
utövarna kan använda för 
att själva synliggöra sin 
kommunikation (4) 

som är relevanta för del-
tagarna och möjliga för dem 
att förstå och använda (3) 

 

 

är utformad delvis i sam-
verkan med utövare av de 
sociala praktikerna (3) 

(vilket kräver att man 
beaktar utövarnas upp-
fattningar om sina sociala 
praktiker och delvis sam-
verkar med utövarna)  

(vilket kräver att man 
beaktar utövarnas upp-
fattningar om sina sociala 
praktiker och delvis sam-
verkar med utövarna) 

Av tabell 8 framgår till exempel att principen att studera kommunikation 
som en del av mer omfattande sociala praktiker (princip 1) medför dels rikt-
linjen att välja teorier och metoder som synliggör både deltagares kommu-
nikation som en del av deras sociala praktiker och de övergripande kommu-
nikativa och sociala sammanhang där de sociala praktikerna förhandlas fram, 
dels riktlinjen att man samlar in material från den kommunikation och de 
sammanhang som är centrala i utövarnas vardag. Liksom de övriga rikt-
linjerna kräver dessa riktlinjer att man beaktar utövarnas uppfattningar om 
sina sociala praktiker och delvis samverkar med dem, vilket princip 4 
handlar om.  

Ett annat sätt som jag vidareutvecklar formerna för en praxisorienterad 
kommunikationsanalys är att jag diskuterar mina val av teoretiska och 
metodiska utgångspunkter och material utifrån riktlinjerna för dessa. Utifrån 
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riktlinjerna för val av teori och metod visar jag dels på poängen med att 
kombinera Wengers (1998) sociala teorier och Linells (ms. och 1998) och 
Clarks (1996) teorier om kommunikation (se 3.1.1–3.1.3). Dels redogör jag 
för hur jag ser på frågan om tolkning, relationen mellan analysen av delen 
och helheten (detaljerna och det övergripande) och på relationen mellan 
komplexitet och förenkling (se 3.1.4). Utifrån riktlinjerna för val och in-
samling av material diskuterar jag (i 4.1.1–4.1.3) mitt val av kommunikativa 
sammanhang och sociala praktiker och möjligheten att komma åt deltagarnas 
förståelse i dessa – i förhållande till studenters och personals uppfattningar 
om sammanhangen, praktikerna och förståelsen av dem (jag redogör också 
för min samverkan med studenter och personal).  

Även undersökningen i sig bidrar till formerna för en praxisorienterad 
kommunikationsanalys, då den är ett exempel på hur man faktiskt kan göra 
en sådan analys. Bland annat är analysstegen ett exempel på hur man kan gå 
tillväga för att hantera frågan om övergripande kommunikativa och sociala 
sammanhang i analysen, genom att det första steget (som följande steg bygg-
er på) rör grundläggande kommunikativa omständigheter (se 3.3).  

Sammantaget bidrar de utvecklade formerna för en praxisorienterad kom-
munikationsanalys till en systematisering och konkretisering av frågor om 
hur man ska förhålla sig till den omgivande kontexten i analyser av kommu-
nikation och till dem vars kommunikation man studerar. Som framgår av 
tabell 8 aktualiseras till exempel frågor om den övergripande kontexten gen-
om princip (1), att man ska studera ”kommunikation som en del av mer om-
fattande sociala praktiker”, och riktlinje (1) för val av teori och metod, att 
man väljer sådana som ” synliggör både den gemensamt framförhandlade 
kommunikationen i deltagarnas vardag och de övergripande kommunikativa 
och sociala sammanhang där förhandlingen sker”. Övriga principer och rikt-
linjer aktualiserar frågor hur man ska förhålla sig till dem vars kommunika-
tion man studerar, såsom att man ska fokusera på vad som är centralt och 
problematiskt för utövarna, att man ska använda sig av utövarna vid utform-
ningen av undersökningen och att man ska försöka göra så att de kan an-
vända sig av redskapen och metoderna.  

När jag tar upp tidigare praxisorienterad forskning i 2.1 nämner jag bland 
annat Karlssons (2008) diskussion om tre olika grader av praxisorientering 
(utifrån bland annat Anwards (2005) diskussion om tre former av praxisnära 
forskning). Jag har försökt att göra en undersökning som motsvarar den 
tredje graden av praxisorientering. Även om det finns begränsningar med 
formerna för min samverkan med studenter och personal på skolan (se ovan 
och 3.1.4), så har undersökningen bland annat inneburit att jag som forskare 
låtit mig påverkas av deltagarna vid mitt teori- och metodval och att utövar-
na omvänt fått sin problemformulering dekonstruerad, vilket Karlsson menar 
att tredje gradens praxisorientering innebär. Undersökningen har även resul-
terat i redskap och metoder som deltagarna potentiellt kan använda.  
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Det är emellertid flera frågor som är viktiga vid en praxisorienterad kom-
munikationsanalys som inte utforskas i avhandlingen, bland annat en del 
frågor kring samverkan. I 8.1.4 påpekar jag att jag undvikit frågan om skill-
naden mellan att samverka med studenter och personal vid en undersökning 
som framförallt fokuserar på personalens agerande gentemot studenterna. 
Jag har inte heller diskuterat samverkan i sig med dem jag samverkat med 
eller gjort någon ingående analys av hur samverkan faktiskt sett ut och ut-
vecklats under min undersökning. Jag hade till exempel kunnat göra en 
analys av inspelningarna av de samtal jag förde med rektorn respektive min 
referensgrupp om mina analyser (och analyserat hur avhandlingstexten för-
ändrades efter dessa samtal).  

Ett sätt att vidareutveckla formerna för en praxisorienterad kommunika-
tionsanalys vore därför göra just detta, det vill säga att vid en sådan studie 
dokumentera och analysera samverkan och diskutera den med utövarna. Det 
vore också en poäng att skapa förutsättningar för ett mer organiserat sam-
arbete mellan forskare som gör den här typen av undersökningar, så att de 
kan använda sig av varandras erfarenheter av samverkan (det ultimata vore 
naturligtvis att utövare av de praktiker man studerat i de respektive under-
sökningarna också ingår i samarbetet på något sätt). I en utredning om att ha 
en praxisorienterad profil på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet (se Rönn 2007) formulerar jag en vision om ett nätverk av projekt 
och att skapa förutsättningar för detta genom att utveckla en webbaserad 
infrastruktur. Hur man organiserar ett sådant samarbete beror naturligtvis på 
hur man ser på syftet med att utveckla den här typen av forskning. När jag 
utredde frågan om en praxisorienterad profil på min institution tog en 
kollega upp valet mellan att inkludera så mycket forskning som möjligt inom 
profilen eller att göra profilen vassare. 

8.4 Slutord 
I inledningen till avhandlingen tas några av de frågor som man som forskare 
behöver fundera över om man vill göra analyser av yrkespraktiker för att 
hjälpa dess utövare: 

− Vad krävs det för material och metoder för att studera en yrkespraktik?  
− På vilket sätt studerar man yrkespraktiken så att man bäst bistår utövar-

na av den?  
− Hur tar man till vara utövarnas egen erfarenhet och kunskap om yrkes-

praktiken – och deras erfarenhet och kunskap om att analysera mänsk-
liga relationer som en del av sin yrkespraktik?  

Avhandlingen har försökt visa på poängen med att ställa sig dessa frågor vid 
forskningen om yrkespraktiker, samt att utveckla och fördjupa frågorna och 
att visa och diskutera hur man kan ta tag i dem. 
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Om man vill att organisationer ska kunna använda sig av forskningen för 
att synliggöra sina sociala praktiker behöver man ta tag i ytterligare några 
frågor. Hur ska till exempel organisationer få information om vad forsk-
ningen och forskare har att erbjuda för hjälp? Hur ska organisationer kunna 
få tillgång till forskare och få analyser påbörjade inom en rimlig tid? Hur kan 
analyserna effektiviseras så att de inte tar upp alltför mycket av organisa-
tionernas kärnverksamhet? Hur kan organisationernas eventuella behov av 
anonymitet och sekretess hanteras, så att de känner sig trygga att kontakta 
forskare för att få analyser gjorda?96 

Dessa frågor ställer idén om samverkan på sin spets. Enligt Högskole-
verket (se Lönn 2004) ska högskolans uppdrag (från 1997) att ”samverka 
med det omgivande samhället”  

1. innebära ett ömsesidigt utbyte  
2. vara integrerat i högskolans utbildning och forskning (inte vara en 

”tredje uppgift”) och  
3. inte inskränka på forskningens frihet.  

För att forskningen ska innebära ett reellt ömsesidigt utbyte (punkt 1) räcker 
det inte att bara fundera på hur man ska undvika att inskränka på forsk-
ningens frihet (punkt 3), det vill säga undvika att forska alltför mycket ”åt” 
deltagarna. Man behöver samtidigt hitta lösningar för hur man kan undvika 
att organisera forskningen helt på forskarnas villkor, det vill säga undvika att 
forska alltför mycket ”på” deltagarna. Vidare räcker det inte att bara disku-
tera hur samverkansuppdraget kan integreras i högskolans utbildning och 
forskning (punkt 2). Man behöver även integrera forskningen mer i övriga 
samhället.97  

                                                      
96 I det forskningsprojekt som min undersökning ingick (se 1.1) hade man t.ex. inte rett ut 
frågan om hur man ska hantera frågan om anonymitet. I min undersökning visade det sig bli 
en både svår och viktig fråga. För det första är svårt att skriva om en ”teaterhögskola” i största 
allmänhet, då det endast finns fyra teaterhögskolor i Sverige. För det andra är det i regel svårt 
att helt anonymisera en lärare vid en sådan skola om man gör en ingående analys av under-
visningen, eftersom de olika undervisningsblocken är så pass unika. För det tredje är det svårt 
att anonymisera personer som har unika funktioner på skolan, såsom rektorn, om man vill 
beakta just dessa institutionella roller i analysen (se 4.3 och förordet).  
97 För en fortsatt diskussion om detta se <www.mildaronn.se>. 
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Summary 

This dissertation concerns communicative obstacles at a drama college in 
Sweden. The aim of the dissertation is presented in chapter 1. The first aim 
is to shed light on how communication at a drama college may obstruct the 
students’ involvement. The study deals with the students’ involvement in 
their education in general, with the applicants’ involvement in the entrance 
examination to the college and with the students’ involvement in a basic 
acting course at the college. The second aim is to develop analytical tools 
and methods which participants in drama colleges or similar organizations 
can use to shed light on their own communication. The third aim is to 
develop forms for what in the dissertation is called a practice-oriented 
communication analysis, in order to contribute to the discussion on how to 
study language use as part of broader communicative and social contexts, 
and how to collaborate with those whose communication is studied. 

The basic ideas of a practice-oriented communication analysis are pre-
sented in 1.1. The general principles of such analysis are that it   

1. studies communication as a part of more comprehensive social prac-
tices 

2. focuses on the practitioners’ problems 
3. is designed partly in collaboration with practitioners  
4. attempts to develop tools for practitioners which they can use to 

analyze their own communication. 

In chapter 2, earlier research used in the study is presented. In 2.1, there is a 
presentation of discussions and studies on which the general principles of the 
practice-oriented communication analysis are based. The principles are pri-
marily based upon Anward’s (2005) description of how research may be 
close to practice (see principle 1, 2, and 4 above), and Cameron’s (et. al. 
1992) discussion on how one can avoid researching too much “on” and “for” 
practitioners by researching more “with” them (see principle 3). Roberts & 
Sarangi’s (1999) study of oral examinations at the Royal College of Prac-
titioners in Great Britain has been an important inspiration, since it uses a 
similar combination of principles.  

There have been no former studies made at a drama college in Sweden 
with focus on the communication per se. In 2.2–2.3, however, there is a 
presentation on other research that sheds light on drama colleges’ basic com-
municative contexts: other research on drama colleges and theatre rehearsals, 
and research on conversations and texts in institutional settings in Sweden. 
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In chapter 3, the theories and methods of the study are presented. Meeting 
the third aim of the thesis (to develop forms for a practice-oriented commu-
nication analysis), guidelines for the selection of theories and methods are 
formulated. These guidelines stipulate that the theories and methods  

1. shall shed light on both the common patterns in the practitioners’ 
everyday communication and the communicative and social contexts 
in which these are negotiated 

2. shall focus on the negotiation of meaning in communication and shed 
light on specific, relevant problems for the practitioners  

3. shall be relevant for the practitioners and possible for them to com-
prehend and use. 

These guidelines require that the researcher considers the practitioners’ own 
apperceptions of their social practices (e.g. what they regard as relevant 
problems), and partly collaborates with the practitioners regarding the se-
lection of theories and methods (e.g. by discussing what concepts are 
possible to comprehend and use). 

In 3.1.1, the theoretical framework chosen in the thesis is discussed in 
regard to the guidelines for theories and methods. Firstly, there are argu-
ments why a combination of Wenger’s (1998) theories of social practice, 
Linell’s (ms.) activity type theory, and Clark’s (1996) theories of joint 
projects meet the demands of the guidelines. Secondly, there are arguments 
why these theories are able to shed light on the specific problems for the 
practitioners which this study focuses upon (principle 2), namely obstacles 
for involvement. In 3.1.2, the methodological assumptions are discussed in 
regard to the guidelines. There are discussions on how to deal with the 
interpretation of data, the relation between details and broader contexts, and 
the relation between complexity and simplification in analyses.  

The analytical concepts used in the studies are presented in chapter 3.2. 
The concepts used are, first of all, based on theories of participation in social 
and communicative contexts of different size:  

1. Constellation of practices (Wenger 1998), e.g. an insurance company. 
2. Community of practice (Wenger 1998), e.g. the claim processors’. 
3. Series of contacts (Linell 1992, ms.), e.g. a course in claims pro-

cessing. 
4. Communicative activity, (Linell 1998, ms.), e.g. a lecture. 
5. Communicative project (Clark 1996, Linell 1998), e.g. welcoming the 

students.  

The concepts used in the studies are also based upon Wenger’s (1998) theory 
on reification: the process of giving form to actions, experiences, events, 
relations etc. The reifications that are mainly focussed upon in the studies are 
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called communicative procedures and normative formulations in the disser-
tation. A communicative procedure is a recurrent way in which the partici-
pants organize their communication, for example a certain way to welcome 
someone. A normative formulation is a verbal expression of how things 
should be, for example that people should think positive. Figure 1 (pp. 53) 
illustrates how the social and communicative contexts are related to each 
other (how a constellation of practices consists partly of communities of 
practice etc.), and how the communicative procedures and normative formu-
lations can be recontextualized within and between these contexts.  

The analytical concepts can be used to display potential obstacles for in-
volvement in different ways: how people may be excluded from various 
social and communicative contexts, or how people may not have access or 
have less access to reifications that coordinate the participant’s actions and 
perspectives in these contexts. People’s involvement may, for example, be 
obstructed by a lack of communicative procedures and normative formu-
lations, since this renders the coordination of the participation more difficult. 
At the same time, their involvement may be obstructed by established 
communicative procedures and normative formulations, since they may be 
difficult to challenge.  

In chapter 3.3, the overall analytical method is presented. One part of the 
method is that the analysis is conducted in four steps. The steps can be sum-
marized with the following questions: 

1. What are the basic communicative circumstances at the school, at the 
entrance examination, and in the basic acting course? 

2. Can these basic circumstances obstruct the students’ or applicants’ in-
volvement in the different settings?  

3. Are there any communicative procedures and/or normative formula-
tions which can compensate for the basic circumstances? 

4. Can these procedures and/or formulations limit or obstruct a compen-
sation for the basic circumstances? 

In chapter 4, the data is presented. Meeting the third aim of the thesis (to de-
velop forms for a practice-oriented communication analysis), guidelines for 
the selection of data are first formulated.  

The guidelines stipulates that the researcher collects data  

1. from the communication and the contexts that are important parts of 
the participants’ everyday life 

2. from communication that participants find problematic. 

This type of data requires that the researcher considers the practitioners’ own 
apperceptions of their social practices and partly collaborates with the 
practitioners regarding the selection of material. 
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In 4.1.1–4.1.3, the data collected is discussed in relation to these guide-
lines. Firstly, there is a discussion on the choice of communicative situations 
and social practices, in regard to the staff’s and the students’ own opinions 
about their social practices. Secondly, there is a discussion on the possibility 
to recover participants’ own apperceptions of their social practices – in 
relation to the participants’ own opinions on the matter. Thirdly, there is an 
account of the collaboration with the staff and the students during the study. 
For example, discussions about some of the analyses with the principal of 
the college and with a group of students from different classes at the college 
have had an effect on what problems to focus on in the studies, as well as the 
choice of theories, methods, and data.  

In 4.2, there is an account of the data collected during the study. The data 
consists of: 

− field notes from 79 lectures and recordings of 24 lectures (totally 103 
lectures) 

− field notes from 23 other activities (meetings etc.) 
− field notes (and some recordings) from 5 students’ workdays (the 

amount of data collected is included above, except for notes from 
breaks and lunches and short recordings from interviews with the stu-
dents) 

− 3 official documents, an application and a summons to the entrance 
examination, and texts on two websites (particularly information about 
entrance examination and interviews with teachers and students 
(approx. 15 interviews)) 

− 21 recorded arranged conversations (interviews and organized dis-
cussions).  

In chapter 5–7, the results of the study are presented. The main focus in the 
studies has been on the entrance examination and the students’ first years at 
the school. Two different types of involvement have been considered: to be 
able to understand a situation (for example the aim of a basic acting course) 
and to have influence over one’s part in a situation or over the organization 
of such a situation (for example one’s role in the play or the organization of 
the work with the play in the acting course). Chapter 5 deals with the 
students’ involvement in their education in general, chapter 6 deals with the 
applicants’ involvement in the entrance examination to the college, and 
chapter 7 deals with the students’ involvement in a basic acting course at the 
college. 

In these chapters, the presentation of the results follow the procedural 
steps used in the analyses (see above). The first analyses (step 1) show a 
number of basic communicative circumstances at the school, the entrance 
examination, and the basic acting course. One general basic circumstance is 
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that they each consist of different social and communicative contexts. The 
analyses show, for example, how the school consists of several different 
social configurations (an institutional constellation of practices, a boundary 
practice in relation to the outside world, and a family-like community of 
practice). The analyses of the entrance examination and basic acting course 
show that they are both chains of contacts, where the contacts constitute 
different communicative contexts (e.g. different activity types, text genres 
etc.). There is also a complex composition of the different social and com-
municative contexts. The studies show, for example, how the complex 
composition of the different social configurations is manifested in the way 
that the students’ different trajectories at the school both coincide and are 
conflicting. The entrance examination and basic acting course are particular-
ly complex when different activity types from the theatre are made relevant 
(rehearsal, performance etc.).  

Yet another general basic circumstance is that the school, the entrance 
examination and basic acting course each constitutes different contexts for 
different participants. The analyses show, for example, how different partici-
pants are part of different social configurations at the school and that they 
are at the centre or periphery of these configurations to different degrees. In 
the entrance examination, the jury and the applicants – and in the basic 
acting course, the teachers and the students – have different goals and are 
part of different series of contacts and different social configurations.  

The discussions that follows (step 2) point out how the students’ and 
applicants’ involvement may be obstructed  

− because the students and applicants are peripheral to and do not have 
the same control over the social and communicative contexts 

− because the students and applicants are dependent on other participants 
− by the complexity of the different social and communicative contexts. 

For example, the students may have difficulties in their negotiations about 
their education, and about the kind of guidance they need in order to under-
stand it, since they do not have the same access to, grasp of, and control over 
the education’s social practices as their teachers. Furthermore, students may 
censor themselves, because they need to be part of the social configurations 
at the school. In a basic acting course, they are also restrained by their 
dependence on the teacher/director and co-students/co-actors (and their 
characters in the play) during the rehearsal. In the entrance examination, the 
applicants may have difficulties in understanding what is expected from 
them, since they do not have access to the jury members’ apperceptions or 
negotiations of the purpose of the tests. The applicants are also dependent on 
the jury members’ communication with each other, since the decisions about 
them are not only based on the jury member’s opinions on the their pre-
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sentations, but also on how the jury’s decision-making is organized. Further-
more, the complexity of the entrance examination and the basic acting 
course might make it difficult for both applicants and students to grasp the 
situations at hand and to understand the consequences one part of the exam-
ination or course may have on another.  

The analyses that follows (step 3) show that a number of communicative 
procedures and normative formulations at the school, in the entrance exam-
ination, and in the basic acting course may compensate for the basic commu-
nicative circumstances. There are normative formulations and communica-
tive procedures which may  

− guide students about their education 
− guide applicants or jury members about the entrance examination 
− support students’ negotiation about their education, or  
− support students’ negotiation about their role character in a play or 

about the organization of the rehearsal in a basic acting course.  

The final analyses (step 4) show a number of ways in which these communi-
cative procedures and normative formulations may limit or obstruct a com-
pensation for the basic circumstances. The studies show, for example, how 
normative formulations about how students need to “just do” in order to 
understand something may obstruct the students’ negotiations about the kind 
of guidance they need. The studies also show how the use of normative 
formulations about students needing to be “independent” may obstruct the 
students’ negotiations about their influence over their education, because 
such formulations might give the impression that it is up to the students to 
acquire this influence. 

The studies of the basic acting course show, among other things, how the 
use of normative formulations about not making “plans” when rehearsing 
may obstruct both the students’ negotiation about their role characters and 
the organization of the rehearsal, partly because such formulations makes it 
more difficult for students to initiate discussions on these matters. Further-
more, the studies show that the communicative procedures of the rehearsals 
may obstruct the students’ negotiation about their role characters because of 
the various ways in which the teacher dominates the rehearsals. Even the 
way that the discussions about these norms and procedures evolved (at a 
lecture in the beginning and a lecture at the end of the course) might have 
obstructed the students’ negotiation, partly due to the way the teacher 
avoided direct negotiation with the students and the way he controlled the 
discussions.  

The studies on the entrance examination show that several of the commu-
nicative procedures (and descriptions of them) and normative formulations 
that were able to guide applicants and jury members had various limitations. 
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For example, there were no explicit procedures regarding the use of 
normative formulations about the applicants’ actions, the instructions to the 
applicants or the jury’s decision-making. 

In chapter 8, there is a summary of and a discussion about what has been 
done in the study to fulfil its aims. In the summary, it is concluded that the 
studies reveal a number of potential communicative obstacles at the drama 
college, due to different basic communicative circumstances, communicative 
procedures and normative formulations. It is also concluded that the commu-
nication at the drama college is similar to other organizations’ communi-
cation in many ways. Some circumstances are, however, unique for a drama 
college, for example that the drama college is part of both the colleges’ and 
the theatres’ constellations of practices in a society. This may enhance some 
phenomena that are common in organizations in general, such as the com-
plexity of and asymmetries and dependences in some situations. This, in 
turn, might make the issue on the choice of normative formulations and 
communicative procedures more complicated – and sometimes more urgent 
to deal with – at a drama college than in many other organizations.  

Furthermore, it is concluded that the analytical concepts and the method 
used in the studies have the potential to be useful for drama colleges or 
similar organizations as a tool to analyze their own social practices: the con-
cepts are relatively comprehensible and do not require a specific type of 
data, and the method offers steps in which to conduct an analysis. In the 
summary, there is also an example of a guide for analysis, with the four 
procedural steps of the study formulated as questions and with supporting 
questions based on the general results of the study. There is also a fifth step 
added, formulated as a question on what one may and should do to avoid 
those limitations and obstructions, and to improve those compensations, 
which have been revealed by the analyses. 

Finally, it is concluded that forms of what in the dissertation is called a 
practice-oriented communication analysis have been developed in several 
ways. Firstly, general principles are formulated for such an analysis, as well 
as guidelines for the selection of theories, methods, and data. Secondly, there 
are arguments for the choice of theoretical and methodological framework 
and the choice of data in regard to the guidelines. Thirdly, the dissertation 
offers concepts and a method (the four procedural steps) which meet the 
demands of the guidelines. In sum, this contributes to the discussion on how 
to study language use as part of broader communicative and social contexts, 
and how to collaborate with the persons whose communication is studied, by 
dealing with these questions in an orderly way. 98   

                                                      
98 See <www.mildaronn.se> for further discussions on the subject. 
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