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Sammanfattning 
Syftet med studien var att utforska och uppmärksamma vissa aspekter i clownens agerande och uttryck 
som enligt mig kan bli en tillgång för lärare. Genom en diskursanalytisk ansats studerade jag hur den 
så kallade relationella pedagogikens sätt att formulera pedagogik som en fråga om mellanmänskliga 
möten kan kopplas samman med teaterclownens teknik. Genom att identifiera/skapa gemensamma 
diskurser inom dessa två till synes skilda begreppsområden blev det möjligt att förstå teaterclownens 
teknik som just ett erbjudande för läraren att möta eleverna på nya sätt. De viktigaste aspekter som jag 
funnit i detta möte handlar om: det nödvändiga med mötet; det kontrollerbara och ickekontrollerbara; 
att se den andra; att avvakta, ge tid och att visa sig. Genom vidare resonemang kring dessa kopplingar 
mellan den relationella pedagogiken och teaterclownens teknik, ges några förslag på hur läraren kan 
förhålla sig och eventuellt agera i en undervisningssituation. De föreslagna sätten skulle hen kunna 
utforska och uppöva genom teaterclownarbete. Tre av förslagen handlar om konkreta ageranden som 
kan användas i det direkta mötet med elever. De andra handlar om ett nytt slags erfarenhets- och 
insiktsgivande utforskning av, enligt den relationella pedagogiken, för läraren (och eleven) 
nödvändiga aspekter inom det mellanmänskliga mötet.  
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Inledning 
Jag är lärarstudent och har redan en hel del erfarenhet av undervisning. Första gången jag började på 
lärarutbildningen, var jag inriktad på språk. Jag avbröt studierna och undervisade i mer än fem år utan 
examen. Samtidigt drogs jag in i ett nytt intresse som var teater, drama och i synnerhet clown. Därför 
valde jag att ha drama som ett av mina ämnen nu när jag ska ta min examen.  

Några år före jag började på dramapedagogutbildningen hade jag deltagit i en clownworkshop. Denna 
sorts teaterclownarbete, som kommer att beskrivas utförligt i uppsatsen, grundar sig på ett antal regler 
som ”tvingar” in aktören i ett tillstånd av stark närvaro. Det vill säga, när man har stark 
uppmärksamhet och stark utstrålning samtidigt.  Man får djupare, starkare kontakt med publiken, 
åskådarna. Min insyn i och erfarenhet av lärarprofessionen har gjort att jag sedan dess har funderat 
mycket på paralleller hos clownens och lärarens förhållningssätt i kommunikation med människor 
enskilt och speciellt i grupp. 

Mina intuitiva tankar om paralleller mellan clown och lärare blev mer konkreta när jag och tre 
studenter blev ombedda att gestalta vad VFU (verksamhetsförlagd undervisning) kan innebära. Vi 
valde att vara clowner, vilket tillsammans med gestaltningens innehåll fick ett starkt och varmt 
mottagande. Både publiken (nyantagna lärarstudenter) och ”beställarna” (VFU-samordnarna) såg stort 
värde i sammanflätandet av starka uttryck och lustfylld kommunikation med det seriösa innehållet. 
Förutom den praktiska erfarenheten i och med projektet, var samtalen med VFU-samordnarna av stor 
vikt för intensifieringen av mina funderingar om clown och lärare. 

VFU-samordnarna blev, förutom gestaltningen och berättelsen på scenen, intresserade av själva 
clownernas sätt att agera. VFU-samordnarna fick associationer kring reflektion i handling, att låta 
tankar få sjunka in och få ta ny form, kring att se och bli sedd, samt kring att inte vara rädd för misstag 
och tillkortakommanden. Detta är begrepp som rymmer färdigheter och förhållningssätt som jag anser 
också ingå i lärarkunnande. De kan vara väldigt viktiga när det gäller tillåtande, inbjudande 
samtalsklimat samt närvaro i kommunikation mellan människor och naturligtvis mellan lärare och 
elever. 

Denna uppsats vill jag ägna åt att beskriva och undersöka den ovannämnda relationen mellan 
teaterclownens sätt att agera samt vissa delar av lärarkunnande. I detta fall, de speciella tankar om 
lärarkunnande som jag hämtar från litteratur kring den så kallade relationella pedagogiken. Jag 
kommer att försöka presentera en ihopsamlande bild dels av clownen, den specifika 
teaterclowntekniken och dels den relationella pedagogiken. Detta genom att, medels 
bakgrundsbeskrivning och tidigare forskning, lägga dessa i ”samma påse”, eftersom för många kan 
clown och lärare förefalla helt främmande för varandra. När man, som läsare, tittar i denna påse, 
kanske man själv får aningar om helheten av de samband mellan teaterclownteknik och lärarkunnande, 
som VFU-samordnarna kan ha sett och som jag vill hävda finns. 

Genom att uppmärksamma clownen vill jag också ta ställning för det okontrollerbara, kreativa och 
konstnärliga som trots sin nödvändighet på många sätt kvävs inom utbildningsväsendet, genom att de 
estetiska ämnena minskas i allmänhet och drama i synnerhet.  
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1. Disposition, syfte och 
frågeställningar 
Min ambition med denna uppsats är att utforska och resonera kring de kopplingar som jag hävdar kan 
finnas mellan lärare och clown, samt att resonera kring vad dessa kopplingar skulle kunna tillföra 
lärarprofessionen. Som jag hade nämnt i Inledningen, är det många som blir överraskade, när de hör 
att det skulle kunna finnas beröringspunkter mellan clown och lärare. Vissa blir glatt överraskade 
medan andra höjer på ögonbrynen. Fortfarande har kanske många en bild av läraren som en auktoritär 
gestalt, som bör hålla masken för att inte tappa sin status som ledare i klassrummet. Clownens gestalt 
däremot, byggs bland annat just på dess utsatthet och underläge (Silfver, 2011, s. 53; Sörberg, 2012, s. 
3), vilket då i mångas ögon kanske ställer läraren och clownen i motsatsförhållande. Dock vill jag 
hävda att även om det finns skillnader mellan och olika syften med lärare och clown så kan det finnas 
gemensamma kopplingar i vissa sammanhang. Ett sådant sammanhang, enligt min tolkning, som 
ställer både läraren och clownen inför liknande situationer och liknande krav, bör vara mötet mellan 
människor. Mötet mellan lärare och elev i pedagogiska sammanhang samt mötet mellan clownen och 
publiken i gestaltnings- och scensammanhang. 

När det gäller min utforskning av dessa möjliga kopplingar, skulle man kunna säga, att den började 
redan genom mina praktiska erfarenheter, som kommer från både undervisning och clowngestaltning. 
Denna uppsats å sin sida ser jag som ett försök till fortsatt utforskning. Och, samtidigt som uppsatsen 
blir en utforskande litteraturstudie, blir den också en utforskning om min egen utforskning. 

Till min hjälp tar jag den diskursanalytiska teorin och metoden för att kunna strukturera olika teman 
och analysera dem i förhållande till varandra. De två huvudteman, som jag nämnt i Inledningen, 
kommer att vara den relationella pedagogiken, där det viktiga blir hur den framställer lärares 
kunnande kring det mellanmänskliga mötet, å ena sidan. Å andra sidan blir det teaterclownen som får 
representera clownen och där det viktiga blir hur det mellanmänskliga mötet kan gestaltas och 
intensifieras. Utifrån dessa olika val kommer jag att disponera uppsatsen på följande sätt. 

Uppsatsens Disposition 

Eftersom denna uppsats inte uppfyller examensarbetets traditionella arbetsgång i meningen att den har 
ett på förhand definierat syfte som är formulerat utifrån en forskningsöversikt utan snarare är en 
filosofisk undersökning som utforskar möjligheterna att förstå läraryrket med hjälp av clowntekniken 
så blir formen också lite annorlunda än en traditionell uppsats. Istället för att skriva en särskild 
bakgrund och ett särskilt avsnitt kring forskning kommer dessa att skrivas ihop till en gemensam text 
med rubriken 2. Utforskande bakgrund och forskningsöversikt. Genom framskrivandet av detta ska 
min förförståelse och min första tolkning av litteraturen bli synlig. Denna av mig framställda text 
kommer jag att strukturera och analysera dels i sammanfattningen av hela avsnitt 2 (avsnitt 2.3, s. 23), 
dels i avsnittet för resultatpresentation. I diskussionsavsnittet, som är det nästsista, kommer jag att 
resonera kring de möjliga kopplingarna mellan lärare och clown.. 

Uppsatsens Syfte 

Syftet med denna uppsats är, att undersöka och resonera kring vad kopplingar mellan den relationella 
pedagogiken och teaterclownens teknik kan tillföra läraren.  

Uppsatsens Frågeställningar 

1. Vilka diskurser kan identifieras/skapas inom den relationella pedagogiken respektive 
teaterclownen? 

2. Vilka kopplingar kan identifieras/skapas mellan den relationella pedagogiken och teaterclownen? 

3. Hur beskrivs likheter och skillnader inom de identifierade/skapade kopplingarna i uppsatsens 
utforskande bakgrund och forskningsöversikt? 
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2. Utforskande bakgrund och 
forskningsöversikt 
Tankegångarna, att clownen skulle kunna sådant som läraren också kan ha behov av att kunna, verkar 
vara så pass nytt att det varken finnas beskrivet, debatterat eller forskat om. Som det enda 
forskningsarbetet om clown i skolmiljö har jag funnit Birgitta Silfvers doktorsavhandling Karneval i 
klassrum – kunskap på hjul (2011). Även om avhandlingen inte handlar om clown och lärare, utan om 
elevers konstnärliga arbete genom clownkaraktärer, kan den sägas visa att det kan finnas plats för 
clownen i undervisningssammanhang och i den akademiska världen. 

Enligt det diskursanalytiska synsättet, är diskurser (se Diskursanalys, s. 26) styrande när det gäller vad 
det finns möjlighet att tala och resonera om och inte (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 15). 
Uppsatsen blir därmed också ett försök att hitta/skapa det rum, den diskurs för de ”omöjliga” nya 
tankarna, som eventuella kopplingar mellan läraren och clownen av många kan anses vara, där dessa 
tankar inte behöver ses som omöjliga längre. 

Här i avsnitt två kommer jag först att försöka belysa vad betydelsen och innebörden av begreppet 
relationell pedagogik anses vara, samt de teorier denna pedagogiska synsätt kan sägas grunda sig på. 
Detta sker i avsnitt 2.1 Relationell pedagogik. Därefter kommer teaterclownen att presenteras genom 
ett försök att belysa dess plats i clownkontexten samt att försöka beskriva dess uttryck och dess 
spelteknik med dess regler. Detta sker i avsnitt 2.2 Teaterclownen. 

I avsnitt 2.3 Uppsamlande och utforskande sammanfattning. kommer jag att försöka sammanfatta hela 
avsnitt 2. Detta för att ge en helhetsbild av innehållet i den text (avsnitt 2) som jag kommer att 
använda vid analysen i avsnitt 4 (Resultatpresentation). Avsnitt 2.3 kan också ses som ett steg i min 
analys där diskurser från den relationella pedagogiken respektive teaterclownen presenteras. Därmed 
blir innehållet i detta avsnitt (2.3) också svar på min första frågeställning.  

Återigen, min förhoppning är, att genom denna gemensamma bakgrund och forskningsöversikt ska de 
eventuella kopplingarna mellan relationell pedagogik och teaterclown tydligare kunna framträda. 
Både för mig som utforskar möjligheterna till kopplingar genom att identifiera och på samma gång 
också skapa dem, och för läsaren. Även med tanke på uppsatsens vetenskaplighet är det av värde att 
skriva in forskningen i bakgrunden. Forskningsöversikten anser jag både kunna konstituera bakgrund 
till uppsatsen och representera vetenskapligt stöd för de eventuella kopplingar som jag 
identifierar/skapar. Att det är jag som väljer vad som ska framställas i texten utifrån min egen tolkning 
av litteratur blir genomgående viktigt att belysa i uppsatsen, för trovärdighetens skull. Men urvalet 
ingår också, som ett viktigt steg i själva utforskandet.  

2.1 Relationell pedagogik 
Ingången till forskningsfältet inom relationell pedagogik kommer att ske genom boken Om relationell 
pedagogik (Aspelin & Persson, 2011) samt andra vetenskapliga publiceringar av Jonas Aspelin. Han 
är professor i pedagogik och fil dr i sociologi, verksam vid lärarutbildningen vid Malmö högskola 
(Malmö högskola, http://forskning.mah.se/id/lujoas). Hans forskning kan sägas vara inriktad på att 
undersöka och påvisa vikten och nödvändigheten av kvalitativ relation mellan lärare och elev. I 
artikeln Den nödvändiga relationen (Aspelin, 2010b) återger han hur lärare i en 
forskningsundersökning försöker sätta ord på “[…] en basal och tillika svårfångad kvalitet i 
pedagogiskt arbete. Ord och uttryck som provas är ömsesidig respekt, kärlek, omtänksamhet, 
förtroende och äkta intresse för eleven. Att relationen är genuin ser man som nödvändigt.” (s. 44) 
Nödvändigheten av lärarens goda kunskaper inom relationsskapande påpekas även på policy nivå: 
”Ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina 
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elever.” (SOU 2008:109, s. 216). Man går till och med så långt som, att ”Undervisning är i grunden 
fråga om möten mellan människor.” (ibid., s. 215). 

Fyra nivåer inom relationell pedagogik 

Denna riktning, också kallad för ”pedagogiskt synsätt” (Aspelin & Persson, 2011, s. 14) verkar vara på 
frammarsch enligt Aspelin (2007, s. 95). Den kan sägas vara mot både sådan pedagogik som fokuserar 
för mycket på ”the knowledge effective school” (Aspelin, 2011, s. 6), det vill säga pedagogik som vill 
skapa högpresterande, autonoma och rationella individer och mot pedagogik som fokuserar för mycket 
på ”the socially oriented school” (ibid.), det vill säga som mest fokuserar på inlärningsmiljö.  

[…] relational pedagogy ought to search for a path between a purely individualistic and a purely 
social under-standing of education. (ibid., s. 6) 

Denna ”path between” som den relationella pedagogiken kan sägas vara för handlar enligt Biesta, 
refererad till av Aspelin, om att utbildning varken sker genom endast lärarens aktivitet eller genom 
endast elevens utan i verkligheten sker det mellan de två parterna (Aspelin, 2010). Aspelins tolkning 
av Biesta fortsätter: 

[…] meaning is not created by the teacher and transferred to the students, and it is also not something 
the students can create on their own. It is something that originates from and occurs through mutual 
activity. What really matters is not what I do to you or what you do to me but what we do to each 
other, or rather: what is being done to us. (Aspelin, 2010, s. 130) 

Enligt boken Om relationell pedagogik (Aspelin & Persson, 2011) kan man prata om relationell 
pedagogik på fyra nivåer: pedagogiska möten, pedagogiska tillvägagångssätt, pedagogisk rörelse och 
pedagogisk teori. Utav dessa fyra, som jag skulle kalla dem, begreppsaspekter berör uppsatsen mest 
den första (pedagogiska möten) med betoning på mötet, bland annat genom att belysas utifrån den 
fjärde aspekten (pedagogisk teori) med betoning på Martin Bubers teori.  

Den först aspekten (nivån), kan sägas handla om det direkta, konkreta mötet mellan två personer. De 
är delaktiga i en ömsesidig process, varigenom läraren till exempel understödjer elevens mänskliga 
mognad. ”Det betydelsefulla inträffar i en gemensam sfär. [där] […] Eleven erkänns sådan han/hon är 
i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå.”(ibid., s.10). I denna primära, konkreta 
aspekt handlar relationell pedagogik om ”[…] den plats där dess [utbildningens] mest betydelsefulla 
aktivitet utspelas, det vill säga där utbildningen har sitt centrum eller locus […] ” (Aspelin, 2007, s. 
99). Ur denna första och centrala vinkel är relationell pedagogik ” […] en aspekt av utbildning, ett 
slags praxis och ett förhållningssätt i praxis.” (ibid.) Det är denna aspekt av praxis och förhållningssätt 
i praxis som min undersökande uppsats kommer att kretsa kring när det gäller det mänskliga mötet i 
lärarprofessionssammanhang, och även när det gäller eventuella kopplingar till teaterclownens teknik.  

Den andra och tredje aspekten (nivåerna), pedagogiska tillvägagångssätt respektive pedagogisk 
rörelse handlar, enligt min tolkning av författarna (Aspelin & Persson, 2011), om möjliggörandet av 
meningsskapande relationer i skolmiljö respektive organiseringen av en verksamhet som utgår från 
och verkar för en relationell pedagogik. De kan sägas beröra praktiska och organisatoriska möjlighets-
skapanden. Dock skiljer sig, vad jag förstår, den andra aspekten(pedagogiska tillvägagångssätt) från 
den tredje(pedagogisk rörelse) genom att den andra liksom den första aspekten (pedagogiska möten) 
är direkt knuten till arbetet och kontakten med eleverna. Den tredje berör därmed förslagsvis endast de 
vuxnas, lärarkollegiets och ledningens, samverkan för genomförandet av relationell pedagogik i 
skolan. 

Den fjärde nivån (pedagogisk teori) är en ”aspekt på utbildning” (Aspelin, 2007, s. 99). Man kan säga 
att den pekar på relationell pedagogik som pedagogisk teori. Denna pedagogiska diskurs som har vuxit 
fram genom forskning och teorier kan sägas vara medel för att synliggöra, analysera och diskutera 
händelser och praktiker rörande ” […] kunskapsutveckling i och genom levande relationer.” (Aspelin, 
2007, s. 95). 

Begreppet den relationella pedagogiken skulle alltså kunna sägas rymma många svar och många 
frågor. Både vad det handlar om, varifrån den utspringar, var den anses ha sin plats i det breda 
pedagogiska fältet, hur det antas fungera och varför den bör vara viktig med mera. I nästa avsnitt görs 
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ett försök, att beskriva var den relationella pedagogikens konkreta centrum, utgångspunkt kan sägas 
finnas och på vilket sätt denna pedagogik kan anses vara en viktig del i lärares yrkeskunnande. 

2.1.1 “Utbildningens brännpunkt” 

I detta avsnitt görs ett försök att presentera den till synes lilla, men grundläggande del av lärarens hela 
undervisningskontext, som handlar om mötet med eleven. Jag lånar begreppet ”utbildningens 
brännpunkt” (Aspelin, 2007, s. 95) som titel. Detta eftersom den beskriver väl både storleken och 
vikten av den punkten där själva växandet hos människan (eleven) som helhet kan sägas sker. I, som 
den relationella pedagogiken föreslår (Aspelin & Persson, 2011; Aspelin, 2007; 2005), mötet med en 
annan människa. 

Endast ett utsnitt av lärarkunnande 

Läraryrkets komplexitet anses vara ett väldigt stort område. I boken Den mellanmänskliga vägen 
(Aspelin, 2005) nämner författaren minst 22 olika moment (s. 17), som ingår i lärarens 
arbetsuppgifter, sedan ”[…] ett allt större ansvar för utformning av verksamheten har lagts på lokala 
skolor och grupper av lärare.” (ibid.) Uppgifterna har under åren blivit mer och mer avancerade också, 
enligt honom (ibid,). Utan att gå in på dessa, kan man ta fram annan forskning som visar, att lärare 
upplever, att de förväntas axla inte mindre än 70 olika roller i sitt arbete. Det är forskaren Niklas 
Gustafson som påvisar i sin avhandling, Lärare i en ny tid (2010) hur grundskolelärare förhandlar sina 
professionella identiteter dagligen.  

Lärarna framstår som mottagliga och sensitiva för de behov och krav som uppkommer i 
praktikgemenskaperna med eleverna, både elevernas och de egna. Det tycks således som om de i 
elevmötet är på väg att förhandla kameleontidentiteter i en ständigt pågående växling mellan en 
mängd varierande engagemang och bilder av sig själva. Begreppet kameleont kan sägas sammanfatta 
växlandet mellan de runt 70 olika självbilder med tillhörande engagemang som framkommit inom 
projektet, […]. (Gustafson, 2010, s. 140) 

Utan någon vidare fördjupning i dessa exempel ovan, kan det konstateras att lärarprofessionen är 
väldigt komplex. Man skulle kunna förvirra sig i olika diskussioner om vilken eller vilka kunskaper 
som skulle kunna vara viktigast för en lärare. Eller om någon del ens kan vara viktigare än andra. Det 
jag genom uppsatsen undersöker handlar om en viktig aspekt utav många inom lärarkunnande. Jag 
anser det vara viktigt att påpeka, eftersom ett försök till grundlig fördjupning i något kan ge skenet av 
att allt det andra kanske anses vara irrelevant. Så är inte fallet, men förhoppningsvis kan insyn och 
kunskap om den undersökta aspekten bli till stöd för att bättre klara av även andra aspekter inom 
lärarkunnande. Det vill säga kan förhoppningsvis, insikter om och kunskaper kring relationsskapande 
underlätta exempelvis kunskapsskapande med, planering för och bedömning av elevers kunskaper 
bland annat. Rubriken ovan, Endast ett utsnitt av lärarkunnande, anspelar på detta val av en aspekt, 
som i uppsatsens fall, inriktar sig på mötessituationen mellan läraren och eleven eller elever i 
undervisningssituation.  

”Centrum” och ”Fokus” i undervisning 

När det gäller lärarens undervisningsuppgift kan man urskilja två ledande riktningar inom pedagogik 
och forskning, enligt Aspelin (2007). En som handlar om kunskapsreproduktion, där accenten läggs 

[…] vid yttre faktorer och utbildning ses som en verksamhet där bestämda kunskaper och värden 
överförs till det uppväxande släktet. (Aspelin, 2007, s. 95) 

Den andra inriktningen resulterar i kunskapsproduktion, där tyngdpunkten läggs vid 

[...] inre faktorer och utbildning beskrivs som en aktivitet där individuella egenskaper befrämjas. 
(ibid.) 

Med de två ovan nämnda riktningarna i bakgrunden, uppmärksammar Aspelin (2007) och förespråkar 
en tredje, alltmer framtonande, riktning. Denna avser att utbildning väsentligen handlar om ”[…] 
kunskapsutveckling i och genom levande relationer.” (Aspelin, 2007, s. 95, egen kursivering) 
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Utbildningens brännpunkt placeras inte utanför och inte innanför människor, utan mellan dem. (ibid.) 

Det är exempelvis genom recensionsessän Biesta och utbildningens brännpunkt, (2007) samt 
vetenskapsartikeln What really matters is between : Understanding the focal point of education from 
an inter-human perspective, (2010a) som Aspelin riktar pedagogikens fokus dit han anser att den bör 
ligga: i ”utbildningens brännpunkt” (Aspelin, 2007, s.95). Han väljer begreppet “brännpunkt” 
(Aspelin, 2007, s. 96) eller på engelska “focal point” (Aspelin, 2010a, s. 127), eftersom det, enligt 
honom, är synonymt med två saker: 1) centrum och 2) fokus: 

1) den plats där utbildningens mest betydelsefulla aktivitet utspelas, och (följaktligen) 

2) den plats dit pedagogikens intresse i första hand bör riktas. (Aspelin, 2007, s. 95) 

Med andra ord kan man säga att Aspelin placerar ”utbildningens mest betydelsefulla aktivitet” (ibid.) i 
levande relationer, konkreta möten mellan människor. I undervisningssituation handlar det naturligtvis 
om ” […] den pedagogiska relationen, med vilket anses direkta förbindelser mellan två parter där den 
ene har till uppgift att utbilda och/eller fostra den andre.”(Aspelin, 2005, s. 18). Som utgångspunkt i 
denna, enligt Aspelin, tredje pedagogiska riktning använder han filosofen Martin Bubers 
relationsteorier (se i avsnitt 2.1.3 Jag-Du och Jag-Det (Martin Buber), s. 10). 

Utifrån Bubers arbeten skisserar jag en pedagogikens tredje diskurs: ett sätt att se på pedagogiska 
företeelser där varken individuella eller organisatoriska aspekter ignoreras men där de definieras i 
förhållande till ”det mellanmäskliga”. (Aspelin, 2005, s. 23)  

Här i avsnitt 2.1.1 ”Utbildningens brännpunkt”, har jag försökt beskriva var, enligt forskning inom 
relationell pedagogik, undervisningens mest betydelsefulla aktivitet utspelar sig. Med utgångspunkt i 
Martin Bubers relationsteori placeras denna aktivitet i det direkta, levande mötet mellan två 
människor, i undervisningssammanhang lärare och elev. Jag har även betonat att lärarkunnande bör 
erkännas som väldigt sammansatt på grund av de många olika sorters krav som man kan säga ställs på 
en lärare. Därför kan alla aspekter av lärarkunnande sägas vara viktiga, men platsen där dessa strålar 
samman och kunskapsskapande sker, är i relationer och möten mellan lärare och elever, vilket gör 
dessa mellanmänskliga möten särskilt betydelsefulla. Följande citat kan sägas märka ut och avgränsa 
var den mellanmänskliga relationen inom utbildning kan hittas och varför den bör få stor 
uppmärksamhet. 

Relationer är dynamiska fenomen och i sig själva verksamma. För att förstå relationers betydelse i 
utbildningen behöver man beakta samhälleliga förhållanden (institutioner, system, organisationer 
etcetera), sociala förhållanden (grupper, roller, aktörer etcetera) och intrapersonella förhållanden 
(tankar, känslor, motiv, intentioner etcetera). I utbildningens brännpunkt placerar vi emellertid 
relationer mellan personer som möts. (Aspelin & Persson, 2011, s.18) 

2.1.2 Inom ”utbildningens brännpunkt”  

Medan ansatsen i det föregående avsnittet (2.1.1 ”Utbildningens brännpunkt”) är att inringa vad 
innebörden av begreppet ”utbildningens brännpunkt” är enligt forskningen och var denna så kallade 
brännpunkt kan hittas, kommer detta avsnitt (2.1.2 Inom ”utbildningens brännpunkt”) att vara ett 
försök till att identifiera och presentera vissa av mig utpekade begrepp och fenomen som kan anses 
möjligen vara nödvändiga i mellanmänskliga möten och därmed inom ”utbildningens brännpunkt”. 
Dessa av mig valda begrepp kommer från forskning inom det pedagogiska fältet med förankring i 
vetenskapliga undersökningar. Det finns alltså uttalat forskning och vetenskapligt tänkande runt de 
valda aspekterna, vilket talar för att dessa bör vara viktiga och kvalitativt intressanta när det gäller 
mötet och relationen mellan lärare och elev. Därmed är det dock inte sagt att det inte kan finnas andra 
nödvändiga ingredienser i det mellanmänskliga mötet. Att just dessa aspekter blir uppmärksammade i 
uppsatsen har naturligtvis påverkats av hur just jag tänker runt både undervisning och teaterclown. 
Urvalet sker, både på grund av att jag tolkar de nedan följande aspekterna i mötet mellan lärare och 
elev som väldigt viktiga i sig, och på grund av min tolkning av innebörden i teaterclownens arbete. 
Dessa begrepp kan också sägas utgöra de eventuella kopplingar mellan den relationella pedagogiken 
och teaterclownens arbetsteknik som jag vill hävda finns och som jag utforskar. Detta avsnitt kan 
därmed också ses som en inringning av var uppsatsens fokus ligger.  
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Sam-varo och sam-verkan 

Vi föreställer oss att utbildning normalt sett huvudsakligen byggs upp av en oändlig mängd sam-
verkansmoment vilka i vissa sammanhang och tillfällen får instrumentell prägel. Vidare föreställer vi 
oss att sam-verkandet då och då kan förvandlas till sam-varo, det vill säga övergå i händelser där 
deltagarna faktiskt existerar i en gemensam dimension. (Aspelin & Persson, 2011, s. 91) 

De två begreppen, sam-varo och sam-verkan, föreslås av Aspelin redan i hans  engelskspråkiga artikel 
Co-existence and co-operation: the two-dimensional conception of education, 2011. I artikeln utgår 
han från Keneth Gergens relationsteoretiska begrepp co-action och Martin Bubers Jag/Du – Jag/Det 
relationsteori (se 2.1.3 Två relationsteorier, s. 9).  Aspelin sammanför dessa nyckelkoncept med 
varandra och menar att co-action (sam-agerande) bör preciseras genom att delas upp i co-existence 
(sam-varo) och co-operation (sam-verkan). Denna uppdelning av begreppet sam-agerande (co-action) 
gör, menar han, att man kan skilja på sådana relationella handlingar, som kännetecknas av att individer 
samordnar sina ageranden (sam-verkan) från sådana, som kännetecknas av personliga möten mellan 
två människor (sam-varo). Aspelins syfte med uppdelningen kan sägas vara, att kunna prata om olika 
kvaliteter i sam-agerandet.Som det föreslås i citatet ovan finns eller bör båda kvaliteterna finnas med i 
undervisningssituationen. Men medan sam-verkan är planerad och förutsägbar och det redan riktas 
mycket uppmärksamhet på i undervisning, är sam-varon något som inte går att planera in och som 
infinner sig då och då. Författarna och den relationella pedagogiken hävdar att just därför måste man 
rikta mycket uppmärksamhet på sam-varo kvalitén också i undervisning. Detta, eftersom man skulle 
kunna säga, att det är i sam-varo som den i sam-verkan presenterade kunskapen kan få mening. 

Sam-verkansmomenten kan enligt författarna få olika följder (Aspelin & Persson, 2011, s. 91). De kan 
främja sam-varo, men de kan också bli för reglerande och då utesluta möjligheterna till uppkomsten av 
sam-varo tillfällen. 

Om sådan disciplinering drivs för långt förvandlas aktiviteten från ett sökande efter gemensam 
förståelse till ett verkande för abstrakta målsättningar. Det renodlade sam-verkandet motverkar sam-
varo. (ibid.) 

Man kanske kan säga, att det är när undervisning är ”ett verkande för abstrakta målsättningar” (ibid.) 
som elever inte finner mening med den presenterade kunskapen. Om man däremot kan ” […] uppleva 
sam-verkan som grundad på sam-varo, eller, med andra ord influerad av genuina möten.”(ibid.), då 
kan undervisning bli ” […] ett sökande efter gemensam förståelse […]”(ibid.). I detta sökande efter 
gemensam förståelse för både eleven och läraren, kan sägas att kunskap får mening och blir 
användbar. 

Författarnas avsikt är att belysa sam-varo dimensionen, eftersom de anser den vara ”[…] grund för 
pedagogisk verksamhet.” (ibid., s. 93). Samtidigt anser de också att det är i stort sett omöjligt att förstå 
den ena termen, sam-varo utan att relatera till den andra, sam-verkan och därför blir det viktigt att tala 
om båda. 

Innebörder och kvaliteter i sociala relationer blir till exempel förståeliga först genom att relateras till 
mellanmänskliga relationer. (ibid.) 

Sam-verkan ses då av författarna som ” […] en social process där individer i större eller mindre 
utsträckning samordnar sina handlingar.”(ibid., s 90.) och sam-varo som ” […] en ömsesidig relation 
[…]” där människan är ” […] närvarande inför ett annat subjekt.”(ibid., s.91). 

Liksom författarna strävar efter att belysa sam-varo aspekten inom relationell pedagogik, fokuseras 
utforskningen i min uppsats också kring detta begrepp. Dels för att sam-varo aspekten kan, i och med 
ovan presenterade forskningen, anses vara viktig för läraren i undervisningssammanhang och dels för 
at sam-varo aspekten, enligt min tolkning, verkar ingå i teaterclownens sammanhang. Det senare på 
grund av att min förståelse av syftet med teaterclownens arbetsteknik och regler är, att dessa är ett 
försök och en strävan efter, att möjliggöra något, som skulle kunna motsvara en starkt närvarande 
sam-varo-dimension. En sam-varo-dimension, som gör att clownen kan ge sig hän i mötet med 
publiken och viceversa. 
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Efter detta försök att introducera termerna sam-varo och sam-verkan som olika men till varandra starkt 
relaterande kvaliteter i det mellanmänskliga mötet och därmed också inom ”utbildningens 
brännpunkt”, fortsätter jag med försöket att belysa ett vetenskapligt förslag till hur lärarens blick bör 
vara i förhållande till eleven. Det vill säga hur lärarens blick bör vara delvis konkret, men till stor del 
också bildligt talat. Blicken som kan anses vara en viktig kontakt mellan människor som möts, ögon 
som ser och som ser att de blir sedda. 

Blicken 

Optimalt sett ges det i utbildning utrymme för möten där läraren och eleven upplever sin partner som 
just denna människa i detta unika skede av livet. Sådana möten inträffar mot en fond av sam-verkan. 
(Aspelin & Persson, s. 92) 

Möjligheten till ovanciterade kvalité i mötet mellan lärare och elev belyses också i Per Lindqvists 
vetenskapliga artikel Ödmjuk orubblighet - En avgörande kvalitet i lärares yrkeskunnande, 2010, men 
från en annan vinkel. Här är det hur läraren bör agera för att klara av kraven, som ställs i genuina 
mötessituationer på henne, som kan sägas bli undersökt och formulerad. Författaren försöker utröna 
vad som kan krävas av en lärare i, man kan säga, självutlämnande mötessituationer och i relationer 
med elever. Lindqvists aspiration i artikeln är, att ge ett enda sammanfattande svar på den komplexa 
frågan vad som utmärker en skicklig lärare.  

Till slut, efter att såväl forskare som lärare vridit och vänt på formuleringarna, framstod det två ord – 
ödmjuk orubblighet – som en essentiell beskrivning på vad som utmärker en kunnig lärare. (ibid., s.1) 

”Ödmjuk orubblighet” är, enligt artikeln, beskrivningen av blicken, till största delen hos läraren, men 
också delvis hos eleven. Lärarens blick bör både vara ödmjuk och orubblig på samma gång. 
Innebörden blir, enligt författaren, att den ödmjuka blicken handlar om att ”Jag ser dig!”(ibid. s. 4) det 
vill säga läraren ser eleven, men också att eleven ser läraren. Den orubbliga blicken motsvarar, enligt 
författaren, att ”Jag ser dig!”(ibid. s. 9) det vill säga eleven får se vem det är som ser henne. Denna 
beskrivning verkar vara avsedd att tolkas både bokstavligt och bildligt. Det vill säga både som 
beskrivningen av den konkreta handlingen att se, men också som ett övergripande förhållningssätt hos 
läraren till sina elever och undervisningen. 

Ur lärarens vinkel sett handlar ”Jag ser dig!” (den ödmjuka blicken) om ”[…] ett slags utforskande 
verksamhet. De [lärarna] försöker lokalisera och hitta en öppning in till eleven.” (ibid. s. 4). Vidare, 
enligt artikeln, handlar det om att vänta in alla samt att också visa att man bryr sig. ”Lärarna hävdar 
också vikten av att eleverna uppfattar seendet.” (ibid. s. 5). Eleven kan då försäkra sig om att någon 
bryr sig om henne och få bekräftelse, anser Lindqvist (ibid.).  

’[…] vi vill skapa ett förhållande med varje unge. Känna att vi har barnen med oss och dom ska 
känna att vi är med dom. Att vi tänker på dom. Både som individer och som grupp.’ (ibid.) 

Och det är i och med detta som relationen uppstår, kanske man kan säga, att den seendes blick 
upptäcks och möts av den sedda: 

Att utforskandet av eleven också innebär ett möte och en relation råder ingen tvekan om. Lärarna 
framhåller hur viktigt det är att våga visa sig själv. (ibid., s. 7) 

”Den egna personen, den egna kroppen är de verktyg med vilka lärarna kan göra sig tillgängliga för 
eleverna.” (ibid.) fortsätter Lindqvist. Att kunna blottställa sig är ett måste, anser han. ”En lärare måste 
synas.” (ibid.). 

När både läraren och eleven ser varandra med den ödmjuka blicken då uppstår den värdefulla 
relationen, enligt författaren. Och även om det varken är möjligt eller önskvärt att läraren och eleven 
hela tiden ska befinna sig i det starka relationella tillståndet, förklarar han, så är det viktigt att läraren 
kan erbjuda en ” […] vilja till öppenhet, detta försök att möta och se eleverna.”(ibid. s.8). I och med 
erbjudandet från lärarens sida är det viktiga att ” […] eleverna upplever att relationen alltid finns där – 
som en möjlighet.” (ibid.). 

”Jag ser dig!” (den orubbliga blicken) handlar vidare, enligt artikeln, om att läraren ska visa sig. Men 
nu handlar det inte längre endast om att bli tillgänglig inför ett eventuellt möte, framkommer det, utan 
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om tydlighet. Tydlighet med att man står för något, att man har en idé med sin undervisning, samt 
tydlig med sin envishet om att hålla sig till idén, ”trosvisshet” (ibid., s. 10) som författaren kallar det. 
Trosvissheten ska dock inte leda till kränkningar står det. Lärarens tydliga idé, som den trosvisst håller 
sig till ska vara tydligt kommunicerad och förhandlad med de inbegripna, framhäver han. Med andra 
ord handlar det om att tro på sig själv och kunna utstråla det:  

[…] man ‘måste agera som om allt är viktigt’ (L6,P2). För att kunna visa upp ett sådant 
självförtroende är det inte bara viktigt att veta vad man står för utan också veta vem man är. (ibid.) 

Att visa sig kan å andra sidan, trots sin ovan beskrivna nödvändighet, kännas skrämmande (Arevius & 
Olsson, 2007). I en Jag-Du relation (se i avsnitt 2.1.3 Jag-Du och Jag-Det (Martin Buber), s. 10) till 
exempel, där man visar sig med hela sitt väsen och som i Aspelin (2005) beskrivs som ett riskabelt och 
opålitligt tillstånd, kommer man kanske inte undan rädslan. Då är det viktigt med mod (Arevius & 
Olsson, 2007). Författarna till Rädda lärare – Om rädsla som hot och möjlighet, Arevius & Olsson, 
2007, har med utgångspunkt från egen erfarenhet och intervjuer med andra lärare urskiljt sex olika 
teman med 24 anledningar till rädsla hos lärare i skolmiljö. En sådan rädsla kan vara inför att visa sig 
(Arevius & Olsson, 2007, ss. 94-97). 

Att visa känslor genom tal, röstläge och tonläge är att visa dig själv. På så sätt lämnar du ut dig till 
andra för vad andra ska tycka om din reaktion. Att dina känslor lämnas ut för att bedömas kan vara 
känsligt. Det öppnar dörrar till det okända. Vad ska kollegor, elever och föräldrar tycka? (Arevius & 
Olsson, 2007, s. 95) 

Som vi sett ovan, kan att visa sig handla om flera olika plan. Exempelvis att visa vad man vill med sin 
undervisning i ett längre perspektiv, att visa att man finns på plats för att bry sig om eller att visa sin 
person det vill säga hur en människa gör, för att delta i livet. Som Lindqvist (2010) beskriver det 
handlar att visa sig även om tydlighet. Att då till exempel inte dölja sina känslor som bör finnas bakom 
orden man använder blir också en fråga om tydlighet:  

En brist på tydlighet kan även uppstå när känslor och ord inte går ihop. Läraren säger att han är 
besviken, men visar inga tecken på det. Det blir svårt för eleverna att förstå läraren som människa, 
när han påminner om en robot. (Arevius & Olsson, 2007, s. 97) 

Det jag här har försökt uppmärksamma är att när läraren ska sörja för ”ett genuint möte” (Aspelin & 
Persson, 2011) ställs det vissa sorters krav på hans/hennes agerande. Enligt artikeln (Lindqvist, 2010), 
är det viktigt att både vara seende och kunna bli sedd på samma gång. Vidare bör blicken kunna vara 
mjuk och bjuda in till eventuella intensiva möten samtidigt som också vara stark av löfte om att dess 
ägare har någonting att komma med. Läraren bör också vara tydlig när hon/han visar sig (Lindqvist, 
2010, ss. 8-9) och inte vara rädd för att ens tydlighet kan beröra andra (Arevius & Olsson, 2007, s. 95). 
Utan just se och hitta, skulle man kunna säga, det mänskliga i att människor kan beröra varandra. 

Det konkreta användandet av blicken och det konkreta i att visa sig för andra, kan sägas vara en 
regelstyrd praxis hos teaterclownen. Teaterclownen laborerar, kan man säga, mycket med blicken, 
både när det gäller att se och när det gäller att bli sedd. Till stor del genom blicken söker teaterclownen 
möjligheten till oplanerade möten med personerna i publiken, kan man uttrycka det som. Både för att 
se och uppfatta vilka som finns i rummet och för att visa sig. En utav teaterclownens förhållningssätt, 
kan sägas vara, att försöka visa sin så kallade inre nakenhet och beröra personerna i publiken. Hur 
mycket en lärare bör visa sin inre nakenhet i förhållande till vad artikeln (Lindqvist, 2010) säger om 
vikten av att visa sig är en diskussions fråga. Och även hur mycket läraren bör eller inte bör beröra 
sina elever med sitt agerande. Men dessa i sam-varo och sam-verkan, enligt mig inneboende aspekter, 
kan, enligt min tolkning, vara möjliga kopplingar mellan teaterclownens och lärarens kunskaper 
rörande mellanmänskliga möten. 

2.1.3 Två relationsteorier 

I och med uppsatsens inriktning på det mellanmänskliga mötet och dess fokusering på sam-varo- och 
sam-verkan-aspekten, kan ett försök till att presentera de två följande relationsteorier vara på sin plats. 
Detta för att försöka ge en tydligare bild av de två teorier vars sammanförande, enligt Aspelin (2010), 
resulterade i bildningen av begreppen sam-varo och sam-verkan. Gergens teori fokuserar på att ge 
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vetenskapligt stöd för att människan bör betraktas som en så kallad ”relationell varelse” (Aspelin, 
2011, s.7, egen översättning). Bubers teori föreslår att det mänskliga mötet innehåller en ontologisk 
aspekt, Jag-Du aspekten av ett mellanmänskligt möte samt en social aspekt, Jag-Det (Aspelin & 
Persson, 2011, s. 90). 

Den “relationella människan” (Keneth Gergen) 

I Aspelins engelskspråkiga artikel Co-existence and co-operation: the two-dimensional conception of 
education, 2011, presenteras bland annat Keneth Gergens relationsteori. Teorin går ut på att ifrågasätta 
det vedertagna tankesättet att människan är en ”avgränsad varelse”(Aspelin, 2011, s. 7, egen 
översättning). Han motsätter sig synen på ett Jag som den grundläggande enheten för människans 
existens, där människan är autonom och rationell. Eftersom individen, enligt detta synsätt, anses leva i 
sin egen värld, ensam, fri och endast ansvarig inför sig själv, betraktas relationer och möten som 
tillfälliga skeenden(ibid.). Tillfälliga fenomen som uppstår mellan två autonoma varelser (ibid.).  

Enligt Aspelin (2011) vill Gergen istället kalla människan för en ”relationell varelse”(s. 7, egen 
översättning), eftersom han anser att människan ständigt befinner sig i relationella processer. 

What we usually call the self is in fact an aspect of relationships. A relationship is ‘a process of 
coordination that precedes the very concept of the self.’ (ibid.) 

I enlighet med Gergen, kan man säga att relationen måste finnas innan självet kan bli till. 

Co-action är ett nyckelbegrepp i hans teori, enligt Aspelin (ibid.). All meningsfullhet skapas genom 
sam-agerande (co-action) skriver han vidare, och i till exempel kommunikation, anses ett yttrande bara 
vara en kandidat, ett förslag till meningsfullhet, men själva meningsfullheten uppenbaras endast i 
relation till ett svar på förslaget (ibid.).  

Gergen anser också, enligt Aspelin, att man inte heller ska se det som att den sociala miljön påverkar 
individen eller att individen påverkar miljön. Det sker alltid samtidigt, det går aldrig bara åt ett håll, 
påpekar författaren (Aspelin, 2012, s. 50). Därför har Gergen infört begreppet confluence (ibid.). 

När det gäller Gergens teori i helhet, avslutar Aspelin på följande sätt: 

What Gergen proposes is a radical change of perspective: from the ideas of environment causing 
individual actions and individual actions having effects on the environment, to the idea of actions as 
expressions of relational existences. (ibid.) 

Jag-Du och Jag-Det (Martin Buber) 

Enligt författaren (Aspelin, 2005) har Bubers antropologiska filosofi haft stort inflytande på det 
västerländska tänkandet. Aspelin citerar Ronald Gregor Smith, framliden professor och författare till 
Martin Buber, översatt och utgiven på Dualis förlag 1992: ”Jag-Du-filosofin har blivit lika självklar 
som luften vi andas.” (Aspelin, 2005, s. 21). Att överblicka vidden av spridningen av Bubers teori kan 
vara svårt. Men det finns, förutom Bubers egna, till svenska översatta verk en hel del exempel på 
”auktoritativ sekundärlitteratur”(Aspelin, 2005, s.179) att söka förståelse genom för teorin. Martin 
Buber: The life of Dialogue (2002) av Maurice Friedman; The Educational Philosophy of Martin 
Buber (1983) av Adir Cohen; Self, Society, Existence, Human Nature and Dialogue in the Thaughts of 
George Herbert Mead and Martin Buber (1973) av Paul Pfeutze; Encounter with Marin Buber (1972) 
av Aubrey Hodes med mera. kan vara några (Aspelin, 2005).  

Enligt Martin Bubers grundtankar gäller följande: 

Världen är tvåfaldig för människan alltefter hennes tvåfaldiga hållning. 

Människans hållning är tvåfaldig alltefter tvåfalden i de grundord hon kan uttala. 

Grundorden är inte enstaka ord utan ord-par. 

Det ena grundordet är ord-paret Jag-Du. 

Det andra grundordet är ord-paret Jag-Det; varvid utan att grundordet ändras också ett av orden Han 
eller Hon kan ersätta Det. 
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I överensstämmelse därmed är också människans Jag tvåfaldigt. 

Ty Jaget i grundordet Jag-Du är ett annat än det som finns i grundordet Jag-Det. 

             (citat från Jag och Du, Buber(1923) i Aspelin, 2005,s. 21) 

Enligt dessa grundtankar möter människa sin omvärld på två sätt. Antingen genom Jag-Du relation 
eller genom Jag-Det förhållande. Att Jag-Du och Jag-Det är ord-par är viktigt, eftersom ” Människans 
Jag existerar inte i sig självt eller för sig självt. Jag står alltid i relation till omvärlden.” (Aspelin, 2005, 
s. 21.). Den levande Jag-Du relationen är personligt och ömsesidigt mellan Jaget och ett annat levande 
väsen: en annan människa, ett djur, en växt eller till och med ett andligt fenomen i Aspelins 
tolkning(ibid.). Jag-Det förhållandet finns mellan Jaget och ett ting. Jaget kan här förutom materiella 
saker också förhålla sig till människor som ting, det vill säga i Jag-Det förhållande, när den andra 
människan ”[…] erfars, hanteras, används, bedöms osv.” (Aspelin, 2005, s. 21). Aspelin väljer 
medvetet att använda uttrycken Jag-Du-relation och Jag-Det-förhållande för att tydligare påvisa 
skillnaden mellan de två ordparen, samt för att betona att endast Jag-Du ” […] betecknar relationer i 
väsentlig mening […]”(Aspelin, 2005, s. 181, not 4). 

Andra ord som kommer in i Aspelins fördjupning och förtydligande av ordparen är subjekt och objekt.  

Jag-Det är ett förhållande mellan subjekt och objekt. […] Jag-Du är en relation mellan subjekt och 
subjekt. (Aspelin, 2005, s. 44) 

Objektet det vill säga Det i Jag-Det förhållandet är opersonligt för mig det vill säga för Jag i ordparet, 
enligt Aspelin. Förhållandet är enkelriktat, jag iakttar det, fortsätter han. Det blir, vare sig det är 
materiellt eller mänskligt, något som man kan tänka på, känna för, granska, bedöma, använda med 
mera, men ”[…] ingen unik existens.” (ibid.) 

Å andra sidan, enligt författarens beskrivning, får subjektet Jag, i Jag-Du relationen, en likvärdig 
motpart i subjektet Du, som unik existens. För Jag uppstår möjligheten att möta, vara närvarande 
inför, samspela med, relateras till ett subjekt, kan man säga. 

Duets existens är inte identiskt med jagets existens men de båda parterna innesluts i en intersubjektiv 
händelse. Relationen mellan Jag och Du är ömsesidig och sker väsentligen mellan mig och min 
motpart. Duet är den personliga relationens värld. (Aspelin, 2005, s. 45) 

För Buber är det också viktigt att betona, som vi kan se i hans grundtankar, att Jag i Jag-Du är inte 
likadant som Jag i Jag-Det. I Jag-Det förhållandet kan jag vara mer distanserad och ordna min bild av, 
förhålla mig till världen. Jag-Det förhållandet ”[…] är tämligen tryggt och förutsägbart” (Aspelin, 
2005, s.47). I Jag-Du relationen däremot, som är ” […] riskabel, förförisk, opålitlig, oordnad, intensiv 
och i viss mening gränslös.” (ibid.) har människan möjlighet att genom Duet bli till ett Jag, som 
Aspelin uttrycker det. I stunder av Jag-Du relation lever människan med hela sitt väsen, enligt honom, 
och det är då Jaget blir till för varje gång på nytt. Dock ska man, enligt Bubers tankar i Aspelins 
tolkning, inte värdera de två ordparen inbördes. I Jag-Du relationen, kan man säga att man kan växa 
gränslöst som människa och i Jag-Det förhållandet samla sig. Den förra, en stor möjlighet och i och 
med det en inneboende risk också, den senare är som en trygghet, om man vill. 

[…] varje Du är dömt att bli ett Det samtidigt som Detet inte måste övergå till att bli ett Du. 
Ögonblicket efter att jag har mött dig som Du förvandlas du till erfarenhet för mig, till Det. Men det 
är människans ständiga möjlighet att åter förvandla det till Du. ’Detet är den eviga puppan, Duet den 
eviga fjärilen.’  (Aspelin, 2005, s. 47) 

Avslutningsvis kan man säga att Bubers relationsteori, enligt Aspelin, är ett ifrågasättande av 
Descartes berömda sats ’ Jag tänker, därför finns jag till.’ Denna sats som är monologisk och säger att 
människan förverkligas i förhållande till sig själv får mothugg: 

Det finns inget separat subjekt, endast ett subjekt-i-relation. Det finns ingen solitär mänsklig existens, 
endast en existens-med-andra. Den mänskliga varelsen är en socius, ett Jag som ursprungligen 
uppstått i en relation och som ständigt föds i en relation. (Aspelin. 2005, s.44) 

Som en kort och hastig framåtblick till beskrivningen av vad huvudsyftet med teaterclownens regler 
är, kan denna vara rätt plats att nämna uttrycket ”kontrollerad icke-kontroll” på, som Sörberg talar om 
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i Sörberg (2012, s. 1). Beskrivningen av Jag-Du relationen i Aspelin (2005), att den är ” […] riskabel, 
förförisk, opålitlig, oordnad, intensiv och i viss mening gränslös.”(s.47) skulle också kunna ses som en 
beskrivning av teaterclownens tillstånd. Det som clownens skådespelare strävar efter. Eventuellt skulle 
clownens tillstånd av ”kontrollerad icke-kontroll” och Jag-Du relationen kunna jämställas. I så fall, 
skulle de fem grundreglerna (se 2.2 Teaterclownen) inom teaterclownteknik kunna sägas vara till både 
för att främja, underlätta tillblivandet av Jag-Du relationen, samt för att ha en viss kontroll över den. 
Min avsikt, med denna korta, hastiga belysning av denna eventuella koppling, är ett försök att i viss 
mån ge läsaren kontinuerliga antydningar om vad som undersöks i detta utforskande bakgrund och 
forskningsöversikt. 

2.1.4 Begreppsparet kreativitet/relation  

Eftersom kreativitet är en grundläggande aspekt hos teaterclownen är det av stort intresse med detta 
förslag på hur relation och kreativitet hänger ihop med varandra och vilket innebörd detta kan ha på 
lärarblivande. Artikeln Lärares professionella/personliga utveckling (Aspelin & Persson, 2008) 
presenterar och diskuterar dels lärarblivandets problematik, dels ett teoretiskt förslag till att 
övarbrygga det begreppsliga hålet som finns, enligt författarna, i synen på lärarblivande. Den 
presenterade forskningen inom området delas upp i en grupp med mer tonvikt på den professionella 
utvecklingen och en annan grupp med tonvikt på den personliga utvecklingen. Författarna fortsätter 
med att presentera ett synsätt där den professionella och personliga utvecklingen hänger ”intimt” 
(ibid., s. 28) samman. Därav begreppsparet professionell/personlig, eftersom den ena inte kan ske utan 
den andra, kan man säga. 

Enligt författarna, som utgår från andra forskare, kan alla människor ses både som “konkreta 
personer”, som lever i omedelbar samvaro och som “abstrakta samhällsvarelser” det vill säga, som en 
enhet med någon funktion i en viss social struktur (ibid.). När man betonar personlig utveckling då är 
det bara den ”konkreta personen” som utbildningen riktar sig till och när man betonar den 
professionella då hamnar bara den ”abstrakta personen” i fokus, menar de. Genom att knyta an till 
Martin Bubers pedagogiska filosofi skapas i artikeln begreppsparet kreativitet/relation. Enligt 
författarna är begreppsparet kreativitet/relation då tänkt som en ”[…] teoretisk ’brygga’ mellan 
läraren som konkret person och de förväntningar som riktas mot honom/henne i utbildningen.” (ibid., 
s. 41). Professionell/personlig utveckling kan då 

beskrivas som den process varigenom en konkret person, genom interaktion med sin omgivning, 
utvecklar en identitet vilken i stora delar överensstämmer med de förväntningar som riktas mot 
professionen i fråga men som samtidigt manifesteras på ett egenartat sätt. (ibid.) 

Det viktiga här, kan man säga, är just att denna identitet behöver ”manifesteras på ett egenartat sätt”. 
Om inte lärarstudenten eller läraren omvandlar skolsystemets normer, värden, kunskapsmassa med 
mera till ”[…] personlig, existentiellt förankrad kunskap.”, blir de ”[…] verkställare av 
organisationens (föränderliga) ideologi.”(ibid., s.42). Man kan säga att lärarstudenten eller läraren 
reproducerar politiskt korrekt undervisning som svar på organisationens förväntan. Å andra sidan kan 
en lärarstudent eller lärare också bli någon som producerar undervisning, men utan att få in den i ett 
meningsfullt sammanhang. 

En lärare som “undervisar som jag alltid har gjort” och en student som antingen reproducerar vad 
andra har gjort eller “producerar” någonting som saknar mening (för honom/henne själv och andra) är 
inte kreativ och befinner sig, enligt anförda begrepp, inte heller “i utveckling”. Utveckling förutsätter 
kreativitet; att lärarstudenten och läraren gestaltar verkligheten på ett (för dem själva) nyskapande 
sätt.(ibid., s. 43) 

Författarna baserar begreppsparet kreativitet/relation på Martin Bubers teori som bland annat ”[…] 
talar om två självständiga drivkrafter i den mänskliga existensen. I något moderniserad form kan de 
ges beteckningarna kreativitetssträvan och relationssträvan […]” (ibid.) 

Kreativitetssträvan beskrivs, på sidan 42 i artikeln, som människans strävan efter ”individuell frihet 
och skapande”. Som Buber utrycker det, enligt författarna, har människan ett grundläggande ”[…] 
intresse ’av att vara produktionsprocessens subjekt’ […]”, det vill säga ” […] ’att det genom den 
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intensivt kända egna handlingen uppstår något som tidigare, ögonblicket innan, inte har funnits’.” 
(ibid.) 

Kreativitetssträvan har inget med begär att göra; det handlar inte om att vilja “äga” eller “ha” något, 
t.ex. kunskapsobjekt. Kraften riktas mot att “göra”, mot att gestalta verkligheten, frambringa något 
nytt och annorlunda, något som gör skillnad, något levande. (ibid.) 

Även om denna strävan har en avgörande roll i all utbildning, enligt Buber, är inte den grunden (ibid.). 
Det fria skapandet kan inte ses som ett mål i sig själv. ” Det verkligt avgörande är inte frigörandet eller 
tillfredsställandet av individens skapande förmåga utan ‘de krafter som möter upp […]’ ”(ibid.) när 
kreativitetssträvan frigjorts. 

Relationssträvan, som ” […] leder individen i riktning mot en verklighet som inte är identisk med 
henne själv.”(ibid.) ger människan möjlighet till att bli uppmött. Uppmött även på det genuina sättet 
som Jag-Du begreppet står för i Bubers relationsteori (se Jag-Du och Jag-Det (Martin Buber), s. 10). 

Det författarna slutligen säger sig komma fram till är, att eftersom begreppen kreativitet och relation 
står i så nära förbindelse med varandra, anser de, att den professionella/personliga utvecklingen till 
största del sker där kreativa handlingar och (mer eller mindre) genuina relationer i en människas liv 
får befrukta varandra. I lärarutbildningssammanhang blir deras slutsats att 

De moment i lärarutbildningen varigenom studenterna utvecklar förmågan att vara kreativa och att 
träda i relation (framförallt med verkliga och presumtiva elever) antas vara särskilt betydelsefulla för 
deras framsteg. […] Vad lärare primärt behöver utveckla enligt detta synsätt är den dubbelsidiga 
förmågan att förhålla sig kreativt i utbildningens sociala liv och att interagera på sådana sätt att 
sociala relationer uppstår och mellanmänskliga relationer kan uppstå. (ibid., s. 44) 

Beskrivningen av kreativitetssträvan och relationssträvan, som befruktandes varandra, tolkar jag 
utifrån min förförståelse av teaterclownen, som passande begrepp i samband med en eventuell 
beskrivning av det som teaterclownen strävar efter genom sitt arbetssätt. Att kreativitet/relation 
beskrivs som ett viktigt sammanhängande begreppspar för lärarblivande är också en viktig aspekt i 
min utforskande uppsats. 

2.1.5 “Wait Time” - en tidsaspekt inom mötet mellan lärare och elever 

Denna forsknings kontenta, kan sägas vara vikten av, att läraren ger tid till elever att fundera i 
samband med utforskande samtal. Det som är speciellt intressant för min uppsats är minimitiden som 
läraren, enligt artikeln Wait Time: Slowing Down May Be A Way of Speeding Up! av Rowes (1986), 
bör ge eleven att få svara. Det visar sig vara minst 3 sekunder, som också råkar vara tiden som 
teaterclownen ska vänta innan han/hon påbörjar en ny aktion.  

Artikeln sammanfattar ca 20 års forskning om betydelsen av att läraren inte skyndar på exempelvis 
gruppdiskussion inom naturvetenskaplig undervisning, genom att bryta in, ge hjälp, ställa ledande 
fråga eller på annat sätt. Enligt Rowes hade det visat sig att när lärare ställde frågor till elever väntade 
de knappt 1 sekund på svaret. Även när eleven hade svarat, tog det knappt 1 sekund innan läraren 
ställde en ny fråga eller gick in på ett nytt ämne. I Rowes undersökning kallas den första situationen, 
där läraren väntar på svar för ”wait time 1” och den andra situationen, när läraren ska gå vidare efter 
svaret för ”wait time 2”. Det hennes forskning har visat är: 

If teachers can increase the average length of the pauses at both points, namely, after a question (wait 
time 1) and, even more important, after a student response (wait time 2) to 3 seconds or more, there 
are pronounced changes (usually regarded as improvements) in student use of language and logic as 
well as in student and teacher attitudes and expectations. (ibid. s.43) 

De förlängda väntetiderna (”wait time” 1 och ”wait time” 2) påverkar, enligt artikeln, både elever och 
lärare i samtalssituationen. Eleverna svarade oftare, fler slutsatser drogs understödda av argument. 
Elevernas egna frågor kom fram och spekulationer förekom oftare. Samarbetsviljan från elevernas sida 
ökade, dialogen mellan eleverna ökade. Fler elever deltog i samtalen och självförtroendet hos eleverna 
ökade. I förlängningen förbättrades också elevernas skriftliga tänkande. Lärarna blev mer flexibla i 
sina responser, hade bättre kontinuitet i samtalen. De ställde färre frågor, men krävde mer 
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klargöranden och bjöd till mer funderande. Lärarna upptäckte fler osynliga elever och lärarnas 
förväntningar på eleverna ökade. 

Att vänta och ge mer tid till människor att tänka efter låter som ett rimligt resonemang inom 
lärandesituationer. Men enligt artikeln, verkade det ändå vara svårt att få in rätt känsla för den minst 3 
sekunder långa väntetiden.  

Sammanfattning 

Vikten av den relationella aspekten mellan lärare och elev betonas i detta avsnitt (2.1 Relationell 
pedagogik) om den relationella pedagogiken. Dessa mellanmänskliga möten, relationer förekommer 
dagligen i utbildningssammanhang och enligt Aspelin & Persson (2011) är det relationella, i denna 
mening, något som varje pedagog ingår i och håller på med till vardags. Med eller utan att tänka på 
det. Kanske på grund av att existensen av mötet mellan lärare och elev anses och har ansetts vara 
självklart, har den pedagogiska forskningen i för stor utsträckning, enligt författarna (Aspelin & 
Persson 2011; Aspelin, 2007) fokuserat antingen på kunskapsreproduktion eller på 
kunskapsproduktion. Det vill säga att antingen ”fylla eleverna” med förutbestämt kunskap eller låta 
eleverna själva komma på vad som är deras kunskap. Läraren har å sin sida förväntats finnas där i båda 
fallen, väldigt tillspetsat skulle man kunna säga, som antingen diktator eller som assistent till eleverna. 
Men de lärare som, enligt forskningen som jag har gjort ett försök att presentera här, anses vara bra 
lärare, tillhör ingen dessa nyssnämnda ytterligheter. 

Inom den relationella pedagogiken, kan man säga, anses att varken kunskapsreproduktion eller 
kunskapsproduktion kan ge meningsfull kunskap. Det meningsfulla med kunskap skapas genom mötet 
mellan två människor. Och man skulle kunna säga, att det är så lärarens roll borde uppfattas, enligt den 
relationella pedagogiken. Att läraren bör vara en person som eleven kan mötas upp av (Aspelin & 
Persson, 2008) i strävan efter ”kunskapsutveckling” (Aspelin, 2007, s. 95) sammanflätat med 
personlig växande (Aspelin & Persson, 2008), i undervisningssammanhang. 

Aspelins vetenskapliga artikel, How do relationships influence student achievement? Understanding 
student performance from a general, social psychological standpoint, 2012 belyser starkt vikten av den 
relationella aspekten i undervisning. Genom att inkludera riktigt stora mängder data undersöker 
Aspelin vad den stora mängden analyserade empirin säger om den relationella aspekten i 
undervisningen i förhållande till elevers goda kunskapsresultat. Utifrån, exempelvis bland annat John 
Hatties bok Visible Learning (2009), en analys av 800 meta-analyser innehållandes 56,637 studier 
(Aspelin, 2012, s. 43) samt ännu fler internationella, skandinaviska och svenska forskningsstudier blir 
Aspelins sammanslagna slutsats, att relationen mellan lärare och elev har en avgörande betydelse för 
elevresultaten. 

Thus, according to the body of empirical research referred to in this article, the teacher-student 
relationship is a key factor for understanding student achievement. (Aspelin, 2012, s.52) 

Inom den relationella pedagogiken föreslås därmed, att det ges fokus till det mellanmänskliga mötet 
mellan lärare och elev, och undersöka, studera hur det fungerar, vad det innebär och hur ”genuina 
möten” (Aspelin & Persson, 2011, s. 91) kan främjas. 

Av de ”fyra nivåer” (ibid.) som den relationella pedagogiken ordnas in i, fokuserar jag i min uppsats 
på den första (pedagogiska möten) och berör den andra (pedagogiska tillvägagångssätt). Det är inom 
dessa två första, som jag vill hävda, möjliga punkter till kopplingar med teaterclownens kunskap om 
och praxis inom det mellanmänskliga mötet kan identifieras/skapas. Den fjärde nivån (pedagogisk 
teori) använder jag i mitt försök att belysa innebörden i det mellanmänskliga mötet. Varför det 
mellanmänskliga mötet kan anses vara nödvändigt och även för att försöka jämföra det 
mellanmänskliga mötet inom pedagogiken med det mellanmänskliga mötet i teaterclownsammanhang. 

Sam-varo och sam-verkan kvaliteterna som ingår i det mellanmänskliga mötet enligt den relationella 
pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011, ss. 89-93), kan sägas tillhöra ”första nivån”. Inom dessa 
ramar, tolkar jag som att även den ”ödmjukt orubbliga” blicken (Lindqvist, 2010) kan sägas hamna. 
Innebörden av ”ödmjuk orubblighet” tolkar jag som förslag på hur läraren bör förhålla sig och agera, 
för att främja den sortens mellanmänskliga möte med sina elever, som både erbjuder sam-verkan och 
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tydlig möjlighet till sam-varo kvaliteter. På vilket sätt dessa kvaliteter kan vara nödvändiga i det 
mellanmänskliga mötet och relaterade till varandra har jag också försökt belysa i detta avsnitt. Samt 
även försökt förtydliga de teorier, som Aspelin beskriver ha använt sig av som grund i skapandet av 
sina nya begrepp. Det vill säga teorier av Gergen respektive Buber rörande mänskliga relationer. 

2.2 Teaterclownen 
Begreppet teaterclown kan anses vara tämligen okänt till vardags. I följande avsnitt kommer ett försök 
att göras till avgränsningen av begreppet inom det ganska stora området som clown och clowngestalt 
kan stå för. Jag kommer även att försöka beskriva teaterclownarbetets ”kärna”, det vill säga de regler 
och förhållningssätt som kan sägas styra teaterclownens (nu)varande och agerande. Dessa 
teaterclownregler blir relevanta, eftersom de kopplingar som jag hävdar kan finnas mellan lärarens och 
clownens kunnande inom det mellanmänskliga mötet, består möjligen av de skeenden och innebörders 
uppkomst som reglerna syftar till. 

Beskrivningen och avgränsningen sker genom min tolkning av Lundberg (1989), Sörberg (2012; 2009; 
2008) och Silfver (2011) samt integreringen av mina egna erfarenheter från arbete med teaterclown i 
olika sammanhang. Min tolkning, av hur betydelsen och innebörden av begreppet teaterclown kan 
förstås, är en möjlig variant av många. Jag vill dock hävda att den kan vara vetenskapligt relevant, 
eftersom de källor jag vänder mig till för att få stöd för mina argument, kan anses ha utforskat och 
formulerat sina kunskaper i vetenskapliga sammanhang.  

2.2.1 Clownegenskaper 

Genom att hänvisa till verksamma clowner, clownutbildare och forskare gör jag här ett försök att 
belysa de kanske viktigaste av clownens egenskaper, med andra ord det som kan anses göra en clown 
till clown. Eftersom de synliga yttre attiraljerna kan vara olika blir det de, så att säga, osynliga 
egenskaperna som belyses här. De osynliga egenskaperna och förhållningssätten kan också sägas vara 
viktiga, på grund av att bara för att någon sätter på sig en röd clownnäsa, behöver det inte betyda att 
den personen kan anses ha blivit en clown. Någon sorts förvandling från det vardagliga bör också ske 
hos personen ifråga.  

På den direkta frågan ”Vad behövs för att en clown ska vara en clown?” svarar Per Sörberg, 
skådespelare, regissör, adjunkt i scenisk gestaltning och clownlärare på Dramatiska Högskolan 
Stockholm, utan att tveka: ”Energi, mod … energi och mod.”(Sörberg, 2012, s.1). Energi för att bli 
närvarande och mod för att våga, anser han. Clownen har oftast beskrivits som ett väldigt sammansatt 
fenomen. Dess motsvarighet har kunnat se ut på många olika sätt, den har förekommit och 
förekommer i många olika kulturer (Silfver, 2011, ss. 32-38). Det gemensamma för alla dessa 
clownlika gestalter är “Närvaro, öppenhet, maktlöshet, men också tillit…”(Silfver, 2011, s.53). Alla 
dessa fyra begrepp kan sägas passa in på barn och enligt Sörberg, är clownen “[…] naiv, som ett barn. 
Det är därför man älskar clownen.”(Sörberg, 2008, s.3). 

Clownens viktigaste rum, dess andningsluft anses vara mötet med andra människor. För att clownen 
ens ska kunna finnas måste ett mellanmänskligt möte uppstå. Ett möte mellan clownen och publiken 
eller åtminstone någon som ser clownen. Birgitta Silfver låter i sin doktorsavhandling Karneval i 
klassrum - kunskap på hjul (2011) bland annat tre verksamma clowners röster komma till tals om det 
livsviktiga mötet:  

En clown utformas i kontakt med sin publik.(Clownen Manne, (i Schaffer m.fl. 1991: 71) genom 
Silfver, 2011, s. 53) 

Clownen har ingen karaktär, den är ingen. Jag menar, i det här arbetet [teaterclown] föds den när den 
kommer in på scenen och dör när den går ut. (Per Sörberg, genom Silfver, 2011, s. 53) 

Clownens identitet är på ett sätt ingenting om inte publiken är där. Och att sätta på sig 
clownkostymen och gå runt i ett tomt rum det är inte något /…/ Clownen längtar efter en publik. Han 
har en längtan efter att vara där människorna är. Jag måste vara där de är, att de får del av mig och att 
jag får del av dem. (Harald Schøien – präst, kyrkoclown, genom Silfver, 2011, s. 53) 



16 
 

Enligt Sörberg (2012) är humor också viktigt hos clownen. Han menar att publiken öppnar sig, när den 
skrattar och då kan man ”[…] föra publiken till en annan plats, till något annat.”(s. 10) än det 
vardagliga, invanda. Men clownen ska inte försöka vara rolig, utan bli det: ”[…] de blir roliga, 
eftersom de är. Att de är närvarande.”(ibid., s.1) Med tanke på den starka närvaron som en clown 
behöver, kan clownen betraktas vara ett tillstånd, som till exempel skådespelerskan och 
sjukhusclownen Sheila Donio beskriver det i Silfver (2011, s. 44). I grunden är clownen ingen 
karaktär, ”den är ingen” och enligt Silfvers tolkning blir innebörden följande: ”Att vara ingen är att 
vara alla.” (ibid. s. 53). Silfver verkar sammankoppla detta att vara ingen också med clownens 
maktlöshet. Maktlösheten det vill säga underläget som gör att clownen kan säga sanningar, eftersom 
den inte har något att förlora (Sörberg, 2012, s. 3). 

Som en sammanfattning av beskrivningarna ovan, kan clownen sägas vara en människa i ett tillstånd 
av vital energi, med stark närvaro, öppenhet, tillit, naivitet, med självpåtagen maktlöshet endast 
förekommande i och genom möte med en annan människa. Genom sin öppenhet kan clownen visa sig, 
sin inre nakenhet, kan man säga, där clownens äkta känslor får/bör komma fram (Lundqvist, 1989, s. 
60; Sörberg, 2012, s.3). Denna utsatthet kräver också mod av personen som väljer att befinna sig i, det 
som man därmed skulle kunna kalla för, clowntillstånd. 

2.2.2 Avgränsning av teaterclownen 

Det som jag ovan valde att kalla för clowntillståndet kan sägas att alla genuina clowngestalter strävar 
efter. Med det genuina menar jag att inte bara klä sig som en clown, inte bara låtsas vara en clown utan 
verkligen transformeras till det.  Det vill säga våga och kunna befinna sig i det oförutsägbara och 
kreativa tillståndet, som exempelvis Sörberg kallar för ”kontrollerad icke-kontroll” (Sörberg, 2012, s. 
1). Det som kan skilja clowner åt är deras ingång till clowntillståndet och deras arbetssätt. Här gör jag 
ett försök att avgränsa teaterclownen från de andra clowngestalterna och i synnerhet från den så 
kallade August-gestalten (Silfver, 2011, s. 37) bland cirkusclowner, eftersom jag tror att dessa två kan 
anses påminna om varandra mest. Jag vill betona, att denna, genom mitt skrivande, pågående 
avgränsning av teaterclownen från andra clowngestalter sker helt utan värdering. Jag ser de, av mig så 
kallade, genuina clownerna som viktiga inslag i sina sammanhang och detta är ett försök att så tydligt 
som möjligt belysa teaterclownen. Genom bland annat avgränsningen i förhållande till andra 
clowngestalter. Med andra ord handlar det inte om att tala om den ena clowngestalten som bättre eller 
viktigare än den andra utan det handlar om ett försök att beskriva den (teaterclownen) som jag mest 
känner till. Detta, eftersom uppsatsens fokus ligger på denna clownsort och för att ringa in 
teaterclownen som företeelse med dess egenskaper och begreppets innebörd.  

Ordet clown kan initiera olika bilder hos olika människor. Det kanske vanligaste dock, kan anses vara 
en gestalt med röd, gärna för stor, näsa. Näsan, gärna en stor röd, är av vikt i teaterclownens fall, 
eftersom den i detta arbete används som en mask (Sörberg, 2012, s. 1). I många andra fall, både 
tidigare i historien (Silfver, 2011, ss.35-38) och i senare tider (i samband med den “moderna clownen” 
(Björfors & Lind, 2009, s. 80)), har clowngestalten inte haft och har inte stor röd näsa. Den stora röda 
näsan sägs ha sitt ursprung i commedia dell’arte från Harlekin figuren (Silfver, 2011, s. 36). På 
Harlekin-karaktärens mask har ofta funnits och finns fortfarande en röd bula avbildad på pannan. 
Denna bula sägs han ha fått av sin herre och eventuellt kan det vara denna bula som har, genom alla år, 
fått vandra ner till näsan på clownen (ibid.). Även cirkusclownens August figur kan sägas ha 
medverkat, under cirkusens framväxande historia samt i andra underhållningssammanhang, till att 
befästa den röda näsan som clownens kännetecken. Eftersom då både den så kallade cirkusclownen 
ofta har den röda näsan, som ett viktigt kännetecken och teaterclownen också har den röda näsan som 
verktyg och i och med det även som kännetecken, kan det finnas en mening med att skilja 
teaterclownen från cirkusclownen. ” I Italien och Frankrike skiljer man på cirkusclown och 
teaterclown. “ (Sörberg, 2008, s. 3). Denna åtskillnad beror på teaterclownens och cirkusclownens, i 
grunden, olika arbetssätt. Sörberg (2012) beskriver det som att cirkusclownen utgår från en karaktär 
och blir en fix figur, som blir utgångspunkten till hur den förhåller sig till det den gör. 

Och många cirkusclowner blir ju till eller skapas genom nummer. Men teaterclownen, och med de 
rötterna mot commedia, är inte clownen en roll, den har ingen, den är ingenting, den är här och nu. 
(Sörberg, 2012, s.1) 
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Med andra ord kan man säga, att cirkusclownen oftast strävar efter att bli en i grunden fastlagd figur 
med karaktäristiska drag och till exempel med ett visst bestämt sätt att röra sig och speciella nummer 
att utföra. Teaterclownen, å sin sida, strävar efter att hitta stark närvaro och vara öppen för de impulser 
som kommer i stunden. 

Clownen [teater-] ger alltså inga särskilda karaktärsdrag. Den är Nu –nu- nu! Den har inga fasta 
egenskaper, den är föränderlig […](Sörberg, 2008, s.3) 

Om jag återknyter till det så kallade clowntillståndet (se 2.2.1 Clownegenskaper, s. 15), skulle man 
kunna säga att både cirkusclownen och teaterclownen strävar efter det. Men medan cirkusclownen kan 
sägas bygga en figur utifrån yttre attribut och karaktärsdrag i första hand, koncentrerar sig 
teaterclownen på att hitta till clowntillståndet genom tillämpningen av vissa regler, samt genom 
användandet av masken clownnäsa som verktyg.  

Clownen i den av mig kända formen, det vill säga teaterclownen, kommer från teatermannen och 
clownpedagogen Mario Gonzalez (Lundberg, 1989, s. 2; Sörberg, 2008, s. 1). Han i sin tur har 
inspirerats och plockat ihop verktyg från bland annat Ariane Mnouchkine, Jacqes Lecoq och vissa 
österländska teatertraditioner till sitt arbetssätt med commedia dell’arte (Lundberg, 1989, ss. 77-80.). 
Hur mycket Gonzalez har tagit ifrån och/eller lagt till i förhållande till det ursprungliga arbetssättet 
med commedia dell’arte är svårt att överblicka. Men en sak som kan ses som speciellt med commedia 
dell’arte är att den, enligt Lundberg (1989) har ett regelsystem. Commedia dell’arte är ” […] den enda 
traditionella teaterformen med bestämda lagar man hittar i den europeiska litteraturen.”(Lundberg, 
1989, s.2). Dessa lagar, eller regler, förstår Sörberg (2008) ha kommit till eftersom commedia dell’arte 
var ”[…] en hundraprocentig skådespelarnas teater. Det fanns alltså inte ens en regissör, man hittade 
spelregler för att agera och spela tillsammans.”(Sörberg, 2008, s. 6). Utöver reglerna, består 
arbetssättet med commedia dell’arte också av upprätthållandet av förutbestämda karaktärer (Silfver, 
2011, s. 36; Sörberg, 2008, s.3). Dessa karaktärer bär för karaktären specifika halvmasker (med 
spelrum för munnen) och karaktärerna får specifika egenskaper samt bakgrund. 

Pantalones mask, till exempel, ger skådespelaren en särskild karaktär och historia. Man får en 
uppsättning egenskaper som man måste förhålla sig till. Masken bestämmer vem man är. (Sörberg, 
2008, s.3) 

Åter till Mario Gonzalez och hans arbetssätt kan man, enligt Lundberg (1989) säga, att ”[…] han med 
sina clowner har utvecklat commedia dell’arte och tagit ett steg vidare.”(s.2). Detta tolkar jag som att 
Gonzalez har fört in clownen i sitt arbetssätt med commedia dell’arte maskerna och då möjligen 
sammanfört reglerna från commedia dell’arte med att använda clownnäsan som maså kallade  
Samtidigt ingår det redan från början karaktärer som exempelvis Pierrot, Harlekin och Pulchinella i 
commedia dell’arte, vilka kan sägas ha olika drag av clownen (Silfver, 2011; s. 36; Sörberg, 2008, s. 
3). Därmed kan det tänkas, att det kanske inte var hel ologiskt att någon kom fram till att skala av allt 
som ger den bestämda karaktären åt en specifik gestalt. Genom detta kan man fokusera på att bara 
söka efter det osynliga som ger gestalten vitalitet, närvaro och möjlighet till kreativitet. Detta blev då 
clownen i denna så kallade teaterclownversionen, med sin utgångspunkt i de speciella regler, som 
kommer att behandlas i nästa avsnitt (2.2.3 Kärnan i teaterclown: regler, förhållningssätt samt 
clownnäsa, clownröst). Även om själva reglerna används för frammanandet av både commedia 
dell’arte karaktärerna och teaterclownen finns den viktiga skillnaden att clownen är friare i sina 
möjligheter att agera. Teaterclownen, sprungen ur commedia dell’arte sammanhanget, blir ett 
specialfall eller ett, vad man skulle kunna kalla, utgångsläge för skådespelaren. Clownnäsan betraktas 
alltså, i detta arbete, också som mask liksom karaktärsmaskerna, enligt Sörberg (2008), men den bör 
så att säga ge… ingenting. 

Om man ser på den röda näsan då som en maså kallade  Som med kopplingen då till commedia 
maskerna, de är karaktärer. Den röda näsan är… ingenting. (Sörberg, 2012, s.1) 

Mario Gonzalez säger också att den enda skillnaden mellan Commedia dell’arte-figurerna och 
clownen är att clownerna inte har någon bakgrund, de har ingen familj och kommer inte från någon 
särskild plats. De lever den korta stund de är inne på scenen sedan dör de igen. (Lundberg,1989, s. 
79) 
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Genom detta försök till avgränsning av teaterclownen i förhållande till det vidare clownbegreppet, kan 
man säga att teaterclownen utgår från vissa regler som kommer ur commedia dell’arte traditionen. 
Dessa regler ska hjälpa skådespelaren eller den som agerar att hitta och hålla sig till det som jag kallar 
clowntillståndet, men utan att bli en bestämd figur. Istället bör teaterclownen tillåta sig förvandlingar 
och förändringar beroende på de impulser som hon/han får i stunden i det aktuella rummet som 
hon/han befinner sig i. 

2.2.3 Kärnan i teaterclown: regler, förhållningssätt samt clownnäsa, clownröst 

”Kontrollerad icke-kontroll” – 5 grundregler och syftet med dessa 

Man kan säga att arbetet med teaterclown kretsar kring och sker genom ett regelverk som enligt 
Sörberg (2008) 

”[…] har många syften, men det finns ett huvudsyfte, och det är att skapa den maximala teatrala 
närvaron hos skådespelaren, där man är fullt fokuserad på en uppgift, en pjäs, ett rum, sin publik och 
var man befinner sig. ” (s. 4) 

I detta regelverk ingår  fem stycken, som man skulle kunna kalla för grundregler:  

1. Alltid titta i någons ögon 

2. Ta in 

3. En sak i taget  

4. 3 sekunder 

5. upprepa misstag 3 gånger 

Dessa regler ska ge struktur till hur den enskilda clownen bör agera och reglerna behöver sitta i 
kroppen, utan att den som agerar behöver tänka på dem.  

När jag undervisar säger jag egentligen aldrig […] begreppen, utan det blir en begreppssfär som bara 
består av konkreta regler: Titta först!, tresekundersregeln, gör en sak i taget … Om man gör ett 
misstag - alltså vad som helst som inte är planerat - så upprepar man detta igen, tre gånger exakt. Jag 
integrerar reglerna i undervisningen. Syftet är inte att man ska kunna rabbla en massa utantill - 
tvärtom - man måste arbeta in dem i kroppen. (Sörberg, 2008, s.4) 

Effekten av varje enskild regel flyter in i varandra och påverkar skådespelaren/clownen på ett 
sammansatt sätt. Reglernas sammansatta krav på den som agerar resulterar i stark uppmärksamhet i 
stark närvarotillstånd, kan man säga. Men för att få några stillbilder på denna dynamiska och närmast 
obeskrivbara skeende som reglerna bör ge upphov till, gör jag ett försök att peka på delsyftet med var 
och en av reglerna. 

En sak i taget kan sägas handla om uppmärksamheten på skådespelarens uppgift i stunden samt i 
pjäsen. Att titta på publiken samt ta in reaktioner genom att titta dit, främjar förmodligen 
uppmärksamheten på hela rummet. Med ”rummet” menat allt från rummets konkreta synliga gränser 
till de osynliga dynamiker som pågår i och på samma gång mellan människorna i rummet. Att upprepa 
misstag handlar, förslagsvis, om uppmärksamhet på hur skådespelaren själv agerar, eftersom han/hon 
måste komma ihåg sina eventuella misstag så specifikt som möjligt för att kunna upprepa dem. 
Samtidigt är det, utifrån misstagsregeln lika viktigt att vara uppmärksam på de andra aktörerna, 
eftersom skådespelaren/clownen ibland får andras misstag skickat till sig för upprepning. I relation till 
publiken kan misstagsregeln också sägas handla om lek och humor. Slutligen, regeln om 3 sekunder 
verkar kräva att skådespelaren/clownen samlar sig, tar sats, låter beslut hinna mogna utan att handla 
automatiskt. Det ska hinnas skapas något nytt utav situationen, istället för att upprepa insjunkna 
mönster. Mönster som dels kommer snabbt, reflexmässigt och som skådespelaren eventuellt kan 
gömma sig bakom för att slippa den utsatta känslan av inre nakenhet. Och när skådespelaren, så att 
säga, gömmer sig bakom det invanda, då försvinner överraskningsstyrkan hos clownen. En bra clown 
anses kunna överraska både sin skådespelare och publiken. Att till och med överraska sig själv, kan 
antas ske, genom att våga förlora kontrollen.  
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Vad som händer och vart det ska är, att skådespelaren ska förlora sig, glömma bort sig själv. Fast vara 
väldigt mycket i sig själv. Och det är det som är det komplexa […] Eftersom reglerna bygger på att 
man arbetar och tänker att man skapar kontroll. Men syftet med kontrollen är icke-kontroll, men en 
kontrollerad icke-kontroll. […] Tänka på mig, men förlora mig. (Sörberg, 2012, s.1) 

Sörberg (2012) uppmärksammar också att ”kontrollerad icke-kontroll” kan låta som en paradox, men 
man kan se regelverket, som en sorts skyddsnät att fala tillbaka på.  

Det är jättemycket i ett maskarbete då det handlar om de här två parametrarna. Om kontroll och som 
den andra delen icke-kontroll. Och de hänger ju ihop. För att våga hoppa ut och just förlora kontroll 
så krävs det mycket planering och mycket kontroll. (ibid. s.2) 

Jag fortsätter detta avsnitt med ett försök till förtydligande beskrivning av de fem grundreglerna. Jag 
försöker belysa hur reglerna används, samt vilken innebörd de kan få. 

1. Att alltid titta i någons ögon i publiken när man agerar (tal inräknat) 

Detta innebär att allt man gör ska man göra till publiken. ”Ja utgångspunkten var, håll ögonen på 
publiken men om du måste titta efter så stanna och gör det.” (Lundberg, 1989, s. 60). Med andra ord 
vad man än säger eller gör ska ske med blicken på publiken. Om man behöver förflytta sig till 
exempel, då stannar man upp i det man gör, tittar vart man ska. När man har fått en uppfattning om 
rummet då tittar man tillbaka på publiken, väntar 3 sekunder och sedan förflyttar sig till den nya 
platsen, med blicken hela tiden på publiken. Skådespelaren/clownen bör inte bara, så att säga, ge 
innehållet i det som sägs/görs till publiken, utan också vad innehållet gör med clownen i stunden. 

Och det har med att man tittar, hela tiden tittar specifikt in i ögonen på människor. Då är det nåt…, 
man förlorar sig i någonting, man blir naken. (Sörberg, 2012, s.3) 

Clownens ”nakenhet”, att visa sina äkta känslor, att visa sig som människa, kan sägas vara en ytterst 
viktig del av clownen. För då blir det på ” […] liv och död – det blir på alvar, fast det är roligt.” 
(Sörberg, 2008, s.2). 

2. Ta in reaktioner och annat utstickande händelse i rummet genom att titta dit 

Ännu en uppgift som stärker kontakten med publiken, kan man säga, och som tvingar skådespelaren 
som är clown att vara uppmärksam på det som händer i rummet. 

Att alltid titta på publiken när de skrattade eller på annat sätt reagerade var en ännu hårdare regel. Då 
var man tvungen att avbryta det man höll på med, titta på den eller de som skrattade och först därefter 
fortsätta. (Lundberg, 1989, s. 60) 

Med andra ord, till exempel, om en clown sjunger riktad med blicken till någon i publiken och det 
plötsligt kommer skratt eller en hostning från en annan person i publiken, då ska clownen titta dit där 
ljudet kom ifrån och erkänna/ta in det som hände i rummet. Här kan clownen välja att bara se det som 
hände, kommentera det eller kanske till och med erbjuda ett glas vatten till den som hostar och gå i 
dialog med den. Allt efter den impuls som clownen får. Sedan ska clownen återgå till det den höll på 
med från början, i detta fall sjungandet. Clownen kan välja om han/hon vill fortsätta rikta sin sång till 
den ursprungliga personen eller kanske rikta sig till den person som reagerade. När valet är gjort, då 
tittar clownen på den valda personen, väntar 3 sekunder och sedan sätter igång med sången igen. 
Liknande ”avbrott” sker hela tiden under clownens agerande och dessa ”hinder” för framåtskridandet 
av det planerade framförandet ska tas till vara, kan man säga, av clownen. På samma sätt som 
clownen, så att säga visar vad innehållet med det framförda gör med honom/henne, enligt 
beskrivningen av förra regeln under punkt 1, ska clownen kunna se och ta upp det som innehållet av 
det framförda och kontakten med publiken gör med personerna i publiken. Vissa saker tas upp verbalt 
och till och med leder till verbal dialog, andra saker blir subtila, ordlösa och mera ändrar kanske 
tonläget eller rörelsen hos clownen. Att ”ta in”, med andra ord, kan sägas innebära att tillåta sig, som 
clown, att påverkas av det som sker omkring en, men också att på ett kreativt sätt integrera det och ta 
in det i det som man redan är på väg att göra. 
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3. Att göra en sak i taget 

Detta kan sägas handla om att händelser i rummet måste bli tydliga. Om många saker pågår samtidigt, 
speciellt på scenen, då drunknar handlingarna i varandra. Men clownen vill dela med sig, kan man 
säga, och allt den gör ska vara synligt och tydligt.  

[…] Mario Gonzalez försökte lugna ner tempot och få dem att ta en sak i taget. ‘Ta rytmen först och 
sedan när du är säker på den då kan du börja gå.’ […] Det gällde att ta en sak i taget vilket också 
gjorde allting mycket klarare och renare att titta på. (Lundberg, 1989, s. 59) 

Genom att göra en sak i taget blir varje handling tydlig och viktig. Att till exempel gå till en stol, kan 
ske på följande sätt. Clownen som från början har blicken på publiken, tittar bort mot stolen och gör 
sig en bild/känsla av läget och vägen dit. Sedan tittar clownen åter på publiken, väntar 3 sekunder och 
börjar gå mot stolen fortfarande tittandes på publiken och inte på stolen. Om clownen, från början, fick 
en fullständig bild av vart han/hon skulle, då kommer clownen fram och stannar precis vid stolen. 
Annars om clownen blir osäker på vägen, då måste han/hon stanna, titta igen vart han/hon ska, titta 
tillbaka på publiken, vänta 3 sekunder och sedan fortsätta mot stolen. Med andra ord, går clownen inte 
samtidigt som hon/han vandrar med blicken fram och tillbaka mellan publik och målet dit han/hon ska 
(stolen i detta fall). Istället gör clownen en sak i taget, i detta fall går eller tittar på vart hon/han ska. 
Det var också därför som clownen i exemplet under punkt 2, släpper sin sång, tar itu med den 
nyuppkomna händelsen (kontakten med den som hade hostat) och sedan återgår till sången.   

4. 3 sekunder 

Vi kunde se i samtliga exempel, under punkterna ovan, att clownen vid vissa tillfällen fick vänta 3 
sekunder innan han/hon skulle börja med något nytt eller börja om något. 

Detta för att de inte ska göra saker och ting automatiskt, reflexmässigt […] (ibid. s.58) 

Lundberg (1989) citerar Sörberg, som hade varit elev i projektet 1989, och tyckt, att när man hamnade 
helt ensam på scenen då behövde man ”[…] expandera sig själv och ta upp platsen i rummet.” (ibid.) 
Genom att vänta 3 sekunder innan man sätter igång med en handling, blir det tydligare för publiken att 
något är på gång, kan man säga. Clownen hinner ”expandera sig”, ladda upp och också bestämma hur 
han/hon ska utföra en viss handling. Handlingen blir inte tveksam eller försiktig och otydlig utan: 

Det fast förankrade beslutet gör också att man utför det fullt ut. […] Att verkligen stå för det beslut 
man tagit blev alltså lättare om man väntade de tre sekunderna. (ibid.) 

Ur Lundberg (1989) kan man också utläsa att det kan vara svårt att få in känslan för hur långt 3 
sekunder är. Personer har olika tidsbegrepp, kan tänkas, bland annat beroende på inre stress eller lugn. 
Därför verkar tresekundersregeln behöva övas och uppmärksammas under det pågående arbetet en hel 
del (ibid.). 

5. Att upprepa misstag tre gånger 

När man är rädd kan det ju ofta bero på att man inte vill göra bort sig, man vill hela tiden visa hur 
fantastiskt duktig man är. Naturligtvis gjorde eleverna i det här arbetet ofta fel, de gjorde misstag. 
Men här till skillnad från i vårt dagliga liv skyldes inte misstagen över utan plockades fram. Att inte 
vara rädd för misstag utan vara glad för dem var viktigt. (ibid., s.60) 

Rent konkret innebär regeln, att om clownen på scen gör ett misstag, då ska misstaget upprepas tre 
gånger, och i grunden så exakt lika det som skedde i misstaget som clownen kan. Upprepningen ska 
ske till någon i publiken. Det kan vara samma person tre gånger, eller olika personer. Inför varje 
upprepning ska clownen också vänta 3 sekunder. Misstagsupprepningen kräver ständig 
uppmärksamhet av skådespelaren/clownen. Eftersom även om misstag, kan sägas, alltid hända oväntat 
ska clownen ändå ha varit med och inte missat hur misstaget hade gått till. Hur rörelsen kändes, vad 
som sades, vilka andra som eventuellt hade varit inblandade. När man väl arbetar med reglerna och har 
accepterat misstagsregeln, då blir ens misstag inte betraktade som fel, utan intressanta händelser och 
ageranden att utforska. 

Som en sammanfattande tanke om reglerna, kan det också vara viktigt att betona, att användandet av 
dessa inte får bli mekaniskt. Både i Lundberg (1989) och Sörberg (2008) påpekas detta. Man kan säga 
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att när man ”tittar på publiken” samt ”tar in reaktioner”, då är det för att verkligen se vilka som är där 
och hur de är. När man gör något, bör man verkligen göra det till publiken, till den som man just har 
ögonkontakt med. När man väntar 3 sekunder, då ska man verkligen undra vad som sker i en själv, 
vilka rörelser, tankar, ord som växer fram – vilket sätt att uttrycka sig som växer fram. Med andra ord 
använda tiden och inte bara vänta ut den, eftersom reglerna säger så. Den, så att säga, redan initialt 
”framtvingade” uppmärksamheten bör också nyttjas till att plocka upp och tydliggöra, gärna förstora 
misstagen som dyker upp. Att teaterclownarbetet är en teknik, men att dess syfte kan sägas vara att ta 
fram det mest levande hos den som agerar, kan sägas, delvis beskrivas av Sörberg (2008):  

[…] det bygger till hundra procent på att allt, tanke- och hela skådespelaren – måste vara med, hela 
instrumentet. Det är strikt, ja, det är regler, det är en form. Men det är inte mekaniskt. Hela tiden 
måste man finnas med i nuet. (s. 6) 

Förhållningssätt 

Under arbetet med teaterclownen dyker ofta vissa begrepp om clownens förhållningssätt upp. 
Teaterclownens attityd i samband med sitt agerande, som i och med det nödvändiga mötet, alltid också 
blir kopplad till attityden till andra människor. 

Teaterclownen ska vara hängiven sin uppgift, kan man säga. Både när det gäller de mindre impulserna 
i stunden och när hon/han, till exempel, har bestämt sig för att utföra något eller för att säga en 
monolog. 

”Att fullfölja en sak, att inte göra något annat utan gå fullt ut tills det tar slut.” (Sörberg, 2008, s. 8)  

Hinder och misstag som uppstår ska clownen använda sig av och leka med, men lika fullt ska han/hon 
vara på väg mot att fullfölja sin uppgift. Om viljan och angelägenheten får ebba ut, då försvinner 
tydligheten och kraften, kan man säga, i både vad clownen ville från början och vilka hinder, misstag 
som har uppstått på vägen. Även det roliga eller dråpliga i clownens hantering av situationen riskerar 
att bli otydligt för publiken. 

Har man en idé så gäller det att verkligen göra den och inte osäkert göra lite i taget för att se om det 
accepteras. (Lundberg, 1989, s. 60) 

Att inte värdera impulser på scen verkar, enligt Sörberg (2012, s. 1) också hänga ihop med detta. Om 
en impuls kommer till clownen, då ska hon/han inte fundera om det är bra eller dåligt, utan prova det 
fullt ut. Det kan också uttryckas som, att det som enligt clownens skådespelare kan anses vara en dålig 
idé kanske är den mest fungerade impulsen i den stunden i det rummet. Clownen ska inte låta sig 
stoppas av bra eller dåligt, kan man säga. Att inte värdera, kan också sägas vara en viktig grund för att 
kunna överskrida gränser, som clown. Vidare som en förlängning av att inte värdera är att clownen ska 
visa äkta känslor (Lundberg, 1989, s. 60; Sörberg, 2008, s. 3). Om skådespelaren i vanliga fall ofta 
behöver dölja sina äkta känslor eller hitta en viss känsla till sin karaktär, till sin roll för en given stund 
i en pjäs så ska hon/han verkligen inte styra sin clowns känsla. Clownen bör färgas av skådespelarens 
äkta känslor. 

Som sagt bör clownen också överskrida gränser (Silfver, 2011, s. 40) och gärna peka på hur människor 
inte bör leva (Sörberg, 2012, s. 3). Eller överdriva, så att människor kan se det egentligen absurda i 
vissa sätt att agera på, kanske leva på. Men teaterclownen bör aldrig vara elak. Clownen är i 
underläge i förhållande till publiken (Silfver, 2011, s. 53; Sörberg, 2012, s. 3) och det är därför den 
kan, så att säga behandla tabufrågor. Clownen finns till för publiken och Gonzalez utrycker det i 
Lundberg (1989) på följande sätt: 

He [the public] needs us. And we have to try to give them all we want to have ourselves. (s. 82) 

Clownnäsa och clownröst 

Clownnäsan och clownrösten är inte bara en yttre signal till publiken om att den kan förvänta sig 
någon sorts speciell beteende av gestalten framför sig. Näsan och rösten an sägas vara verktyg i den 
agerandes förvandling till clownen som befinner sig i ett tillstånd av så kallad ”kontrollerad icke-
kontroll”.   
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Clownnäsan betraktas alltså i detta arbete, som det nämnts tidigare, som en maså kallade  Den minsta 
masken kanske man kan säga. Det är inte meningen att denna mask, clownnäsan ska bära med sig eller 
ge en riktning på en karaktär. Utan clownnäsan som mask bör ge riktningen att vad som helst kan 
hända. 

Clownnäsan ger alltså inga särskilda karaktärsdrag. Den är nu. Nu-nu-nu! Den har inga fasta 
egenskaper, den är föränderlig, visar olika känslor, reagerar på det som händer här och nu. Den är 
naiv som ett barn. Det är därför man älskar clownen. (Sörberg, 2008, s. 3) 

Om man ser på den röda näsan då som en mask. Som med kopplingen då till commedia maskerna, de 
är karaktärer. Den röda näsan är… ingenting. (Sörberg, 2012, s.1) 

Clownnäsan kan sägas ge anslag till det tillstånd av att förlora sig själv som Sörberg (2012) beskriver 
som en viktig del i all skådespeleri. Tillsammans med reglerna och bland annat med förhållningssätten 
kan skådespelaren kasta sig ut och förlora sig själv. Då kan clownen bli ” […] väldigt direkt, alla 
känslor och impulser är direkta, raka […] Alla känslor syns utanpå. Det ska synas! Det är det publiken 
vill se, vill känna.” (Sörberg, 2008, s.3). Clownnäsan och den praxis som medföljer i 
teaterclownarbetet kan då ses som ett verktyg: 

[…] tänk clownen nu som en mask. Det häftiga med det [är] […] att bli väldigt närvarande genom ett 
objekt, som gör att jag själv försvinner, förlorar mig, men kommer ännu närmare mig själv, ju. Det är 
de verktygen som är det häftiga med masken. Både mot artisten, men också i förlängningen sen mot 
en publik. (Sörberg, 2012, s.5) 

När skådespelaren tar på sig masken clownnäsan, då är det viktigt, liksom med commedia maskerna, 
att inte handla slentrianmässigt. Tillvägagångssättet kan beskrivas på följande vis: 

Skådespelaren har clownnäsan med snodden förberett i båda händerna. Hon/han väntar 3 sekunder – 
blundar (från och med nu sker allt blundandes) - väntar 3 sekunder – ”går ner”, det vill säga böjer fram 
huvudet med ansiktet neråt, tar på sig clownnäsan/masken och känner efter att den verkligen sitter bra. 
Nu blir det dags att leta/ta fram en clownröst. När rösten är med, då börjar clownen räkna från ett till 
tio med clownrösten och lyfter i en jämn takt upp huvudet, så att på tio är ansiktet framåt igen. Efter 
tio öppnar clownen ögonen och säger sitt namn. Namnet kan vara bestämt redan innan, men speciellt i 
arbetets början blir det mer ”här och nu” om skådespelaren låter också namnet dyka upp i stunden. Nu 
kan man säga att masken är på plats. Clownnäsan/masken, clownrösten och namnet har integrerats, 
kan man säga, och skådespelaren har transformerats till clown. 

Clownrösten, som naturligtvis kommer att vara clownens röst under hela tiden fram till att 
clownnäsan/masken ska av, är en viktig del av clowngestalten. Principen är att clownens röst ska vara 
så långt ifrån sin skådespelares vardagliga röst som möjligt. Samtidigt ska det vara ett röstläge som 
inte är svåranvänt. Skådespelaren behöver kunna till exempel sjunga med den rösten också.  
Clownrösten är också till för att ”förlora sig”, enligt Sörberg (2012, s. 2). Eftersom rösten hänger så 
starkt ihop med ens identitet, blir denna lek med rösten ett bra verktyg för att lämna det invanda, kan 
man säga. Att koncentrera sig på att inte släppa/tappa den ovanliga rösten kan också vara ännu ett 
hjälpmedel för att stärka sin uppmärksamhet. 

Sammanfattning 

Teaterclownen kan sägas komma ur commedia dell’arte, som är en maskteatertradition. Teaterclownen 
använder därmed clownnäsan som mask och verktyg. Commedia dell’arte traditionen beskrivs av 
Sörberg (2008, s. 6) som skådespelarnas teater, det vill säga att skådespelarna skulle ha möjligheten att 
spela utan att behöva hjälp utifrån, så som av regissör exempelvis. Därför hade de en uppsättning 
spelregler som styrde hur de skulle agera på scenen för att kunna bli tydliga och 
uppmärksamhetsfångande i förhållande till publiken och i förhållande till varandra. 

Teaterclownen använder flera av dessa regler, när den, eller gärna flera teaterclowner befinner sig på 
scen. Men de fem grundregler som belystes här i detta avsnitt (2.2 Teaterclownen), kan sägas vara 
grundregler som så att säga skapar möjligheten, ramarna för den som agerar, att befinna sig i det som 
jag kallade för clowntillstånd. Eller ”kontrollerad ickekontroll” som Sörberg utrycker det (2012, s.1). I 
det tillståndet gör man sig öppen för det som händer i rummet. Vidare har man sin uppmärksamhet på 



23 
 

sin uppgift, på sina medspelare, på publiken. Teaterclownen, i detta tillstånd, kan sägas fånga upp både 
synliga och subtila, kanske för ögat osynliga signaler, impulser som hon/han sedan planerat eller 
oplanerat använder i sitt uttryck. Ofta, och förhoppningsvis, uppkommer egna impulser och tankar hos 
clownen i detta, man kan också säga kreativa tillstånd, som överraskar även clownen själv. 

Som ett försök till att belysa hur en genuin clown, det vill säga en person som blir transformerad till 
clown, bör vara, har jag tagit upp vissa egenskaper och premisser. Dessa egenskaper och premisser 
kanske kan anses vara nödvändiga för att en person ska befinna sig i det jag kallar för clowntillstånd. 
Clownen bör alltså vara full av vital energi, närvarande, öppen och våga visa inre nakenhet, tillitsfull 
och naiv, det vill säga se allt som något nytt och outforskat. Clownen måste, kan man säga, ha någon 
person att möta i sitt (nu)varande och agerande samtidigt som clownen ska i grunden vara i underläge 
i förhållande till den eller de som han/hon möter. Det krävs också mycket mod av den som agerar för 
att kunna klara av att befinna sig i detta utsatta tillstånd. 

Teaterclownen använder sig av de fem grundreglerna både för att komma in i den oförutsebara 
ickekontrollen och för att ha kontroll. Reglerna kan sägas också finnas till för att ha något att falla 
tillbaka på när den som agerar kastar sig ut i det okända. Med hjälp av reglerna och de möjligheter och 
samtidigt också utmaningar som dessa ger, kan den agerandes mod också bli större och den agerandes 
clown starkare, tydligare och mer närvarande, synlig och kännbar för den eller de som möter upp, med 
andra ord publiken.  

De fem grundreglerna som teaterclownen arbetar med var en sak i taget; alltid titta i någons ögon i 
publiken; ta in händelser som sker i rummet; 3 sekunder och upprepa misstag tre gånger. Begrepp 
som hängivenhet, angelägenhet, att fullfölja, visa äkta känslor, att inte värdera, aldrig vara elak och i 
underläge togs upp som viktiga förhållningssätt hos teaterclownen. Slutligen nämndes clownrösten 
som ett viktigt verktyg som främjar förvandlingen till clown. 

2.3 Uppsamlande och utforskande 
sammanfattning 
Utgångspunkten i detta avsnitt, 2.3 Uppsamlande och utforskande sammanfattning, är att göra 
innehållet i hela avsnitt 2 mer överskådligt. Därför kallar jag detta avsnitt (2.3) delvis för 
”uppsamlande”, eftersom jag kommer att samla trådar från den relationella pedagogiken å ena sidan 
och från teaterclownen å andra sidan. Trådar som, enligt min tolkning, i flera fall kan bilda kopplingar 
mellan den relationella pedagogiken och teaterclownen. Med trådar menar jag diskurser ( se 
Diskursanalys, s. 26) som jag identifierar/skapar. 

De diskurser som jag här lyfter fram ur den relationella pedagogiken respektive teaterclownen avser 
jag också som svar på min första frågeställning. Diskurserna ifråga är naturligtvis inte de enda 
möjliga, men i relation till syftet med min uppsats tolkar jag just dessa som relevanta och fruktbara. I 
och med detta blir detta avsnitt (2.3) också ”utforskande”, eftersom det inbegriper ett tydligt steg i min 
analys av det (av mig) framskrivna textunderlaget som avsnitt 2. är avsedd att vara. Diskurserna som 
jag identifierar/skapar inom den relationella pedagogiken respektive teaterclownen blir därmed 
följande.  

 

Diskurser inom den relationella pedagogiken 

Att avvakta, ge tid 

I undervisningssammanhang har jag bara tagit upp begrepp från den relationella pedagogiken, 
förutom begreppet ”wait time” som kommer från ett annat håll. ”Wait time”, som då handlar om att 
läraren bör vänta minst 3 sekunder i genomsnitt innan han/hon bryter in i det utforskande samtalet med 
elever. Min tolkning är att sådan väntan, samt att över huvudtaget ge tid till varandra bör ha betydelse 
för kvalitén i det mellanmänskliga mötet. 
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Undervisningens centrum i det mellanmänskliga mötet 

Andra begrepp från den relationella pedagogiken utöver det nyssnämnda mellanmänskliga mötet var 
”utbildningens brännpunkt”, som beskriver var centrum för undervisningen ligger och att fokus inom 
pedagogisk forskning därför också bör riktas dit. 

Det kontrollerbara och icke-kontrollerbara i det mellanmänskliga mötet 

Sam-varo och sam-verkan är två begrepp som beskriver kvaliteter som bör ingå i det mellanmänskliga 
mötet inom undervisningssammanhang. Vidare togs begreppsparen Jag/Du och Jag/Det upp som mera 
är en filosofisk beskrivning av hur det mellanmänskliga mötet kan alternera mellan subjekt-subjekt 
relation och subjekt-objekt förhållande. 

Mänskligt växande genom kreativitet i relation med andra människor 

Begreppsparet kreativitet/relation, som också kommer från forskning inom relationell pedagogik kan 
sägas beskriva det mänskliga växandet som beroende av kreativ handling i relation till andra som 
svara upp till ens handling. 

Ödmjukhet (att se) – Bestämdhet (att visa sig) 

Den ”ödmjuka blicken”, som beskriver en människa som ser den andra människan och den ”orubbliga 
blicken”, som beskriver människan som visar sig och står upp för sig själv är två begrepp som också 
kommer ur forskning kring det relationella i pedagogiken. Dessa två sorters blickar bör råda samtidigt 
som en ”ödmjuk orubblighet” i blicken, vilket då blir uttryck för ett grundläggande kunnande inom 
läraryrket. 

 

Diskurser inom teaterclown 

Clowntillstånd 

Inom clownsammanhang har teaterclownen betonats. Som allmänna clownegenskaper togs vissa 
begrepp upp, som alla kan sägas beröra teaterclownen. Vital energi, närvaro, öppenhet, naivitet, tillit, 
maktlöshet, kan sägas vara olika tillstånd som tillsammans skapar ett så kallat clowntillstånd. 

Clown endast möjlig genom möte med någon annan 

Detta clowntillstånd blir först meningsfull, och kan till och med antas endast kunna uppstå, i relation 
till publik, det vill säga genom mellanmänskligt möte. 

Det specifikt teaterclowniska  

Från den mer övergripande beskrivningen av clowngestaltens osynliga egenskaper riktades fokus på 
att tydliggöra just teaterclownen, dels genom dess avgränsning gentemot commedia dell’arte 
karaktären och cirkusclownen samt dels genom försöket att beskriva dess arbetssätt. 

Teaterclownens teknik 

Viktiga verktyg i teaterclownens teknik är fem grundregler, clownnäsan, clownrösten och vissa 
förhållningssätt. 

Regler 

Konkreta regler som strukturerar teaterclownens sätt att agera. Regler som ställer tuffa krav, men som 
också skyddar. En metod som ger konkret handledning. 

”Kontrollerad ickekontroll” 

”Kontrollerad ickekontroll” hade jag tagit upp, som också en beskrivning på vad teaterclownen strävar 
efter. En kontrollerad ickekontroll, där den som agerar vågar förlora sig, men har någonting att falla 
tillbaka på i och med reglerna. 
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Att få och ge uppmärksamhet 

Grundreglerna syftar bland annat till att fånga uppmärksamheten hos andra människor samtidigt som 
den som agerar själv strävar efter sin yttersta uppmärksamhet. Att titta på publiken, att ta in reaktioner 
och att vara tydlig med det clownen gör genom att göra en sak i taget och ladda upp handlingar genom 
att vänta tre sekunder innan aktion är sådana regler.  

Att avvakta 

Låta händelser, handlingar få växa fram. Ge tid för det nya och överraskande att få leta sig fram. 

Tydlighet 

Reglerna främjar också tydlighet, genom att clownen ska göra en sak i taget och alltid till publiken 
genom att ha blicken på någon i publiken 

Kreativitet och överraskning 

Som ett led i att främja kreativiteten hos clownen syftar reglerna också till att inte förhasta sig och 
istället låta tiden föda det oväntade, det överraskande. Genom att utforska sina misstag i enlighet med 
misstagsregeln, kan också nya oväntade handlingar födas hos clownen. 

Mod 

Att våga vara i underläge, att våga vara utsatt när man visar sig, at våga ta upp det oväntade utan att 
värdera, att våga fullfölja sina impulser. Att våga utforska det ickekontrollerade.  

Clownnäsa - Mask 

Clownnäsan togs upp som den minsta masken och ett viktigt verktyg i samband med teaterclownens 
tillblivande.  Det är viktigt att clownnäsan blir en mask, bakom vilken den som agerar kan släppa 
kontrollen. 

Clownattityd 

Clownens vilja att fullfölja, dela med sig, att nå fram till andra människor… tillsammans med att inte 
värdera vad som är bra eller dålig, utan prova även det till synes mest korkade inför publiken … men 
ändå alltid veta att clownen är till för publiken… alla dessa är viktiga förhållningssätt. 

 

Som jag hade nämnt i inledningen av detta avsnitt (2.3) ser jag diskurserna ovan som svar på min 
första frågeställning. I resultatpresentationen kommer därför dessa inte att tas upp igen. De kommer 
dock att utgöra utgångspunkt för resultatanalysen. I resultatanalysen kommer jag att lyfta fram de 
diskurser som jag tolkar som gemensamma för eller varandra närliggande inom den relationella 
pedagogiken och teaterclownen. Sådana gemensamma eller varandra närliggande diskurser betraktar 
jag som kopplingar mellan den relationella pedagogiken och teaterclownen.  

Avslutningsvis kan man säga att jag, i avsnitt 2, har gjort ett försök, att presentera den så kallade 
relationella pedagogiken och teaterclownen. I samband med presentationen av den relationella 
pedagogiken (avsnitt 2.1) har jag gjort korta antydningar om kopplingar som jag ser mellan dessas två 
för att få med läsaren i mina tankebanor. Efter vidare läsning av avsnitt 2.2 och avsnitt 2.3 hoppas jag 
att jag har lyckats skapa en helhetsbild av möjliga kopplingar.  
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3. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter  
Eftersom det vanligtvis inte talas om clown och lärare i samma andetag kan man säga att nya 
kopplingar mellan dessa begrepp håller på att belysas och skapas i denna uppsats. Hur dessa eventuella 
kopplingar konstitueras kommer, under utforskandets gång, att genom min tolkning få träda fram i och 
med identifieringen/skapandet av diskurser. Diskursanalys ser jag som ett användbart teoretiskt 
perspektiv och metod, eftersom diskursanalysens syfte är att ” […] kartlägga de processer där vi 
kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas […] ”(Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 32). 
Uppsatsen är ett försök att delta i kampen av fastställandet av betydelse. Diskursanalysen betonar 
vikten av forskarens synliga roll i sin undersökning – som samtidig skapare av verklighet, inte bara 
som avbildare av den (ibid., s. 148). Detta krav på forskarens synlighet blir samtidigt också en 
möjlighet för mig, att fullt ut delta i skapandet av en möjlig uppfattning av verkligheten. Mitt 
deltagande sker då, utifrån egna erfarenheter, genom framställningen av mina tolkningar av andra 
personers tolkningar av verkligheten, som exempelvis vetenskaplig forskning kan ses som.  

Diskursanalys består av olika riktningar eller ”angreppssätt”, som författarna i Winther Jørgensen & 
Philips (2000, ss. 10-15) utrycker det. Exempelvis diskursteori och kritisk diskursanalys. Gemensamt 
för de diskursanalytiska angreppssätten är att teori och metod hör ihop. Angreppssätten har 
gemensamma filosofiska grundpremisser i fråga om vilken roll språket har i den sociala 
konstruktionen av världen(Winther Jørgensen & Philips, 2000, ss. 10-11). Vidare består dessa 
angreppssätt av teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys. 
Eftersom teori och metod inom diskursanalys på detta sätt så nära hänger ihop med varandra verkar 
det bli behändigast att behandla uppsatsens teoretiska perspektiv och metod i detta gemensamma 
avsnitt: 3.Teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

3.1 Diskursanalys 
Diskursanalys är ett brett teoretiskt och metodologiskt fält. Här kommer endast att presenteras de 
aspekter av den som jag använder som perspektiv och analysmetod, utan något försök till presentation 
av olika riktningar inom diskursanalys. Perspektivet och analysmetoden kommer att bli diskursteori 
med de tillhörande begreppen som redskap.  

”De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, 
som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket.” (Winther Jørgensen & Philips, 
2000, s. 15). De representationer vi skapar om verkligheten styr, hävdar författarna, också hur vi 
senare ser på och beskriver verkligheten. Det vill säga går det enligt denna teori inte att fastslå hur 
Verkligheten är, eftersom varje försök till beskrivning styrs av den beskrivandes representationer. Det 
betyder dock inte att inte den fysiska världen finns, eller att sociala identiteter och sociala relationer 
inte är verkliga. Däremot blir beskrivningen och betydelsen av verkligheten olika beroende av olika 
diskurser(ibid.). Exempelvis är en översvämning så påtaglig och verklig, att man drunknar om man 
befinner sig för nära. ”Men när människor försöker sätta in översvämningen i en meningsgivande 
sammanhang befinner sig inte översvämningen längre utanför diskursen.”(ibid.) Kategorin 
”naturfenomen” skulle av vissa byggas på meteorologisk diskurs, medan av andra på diskursen ”global 
uppvärmning”. Den förra beskrivandes den stora mängden regn i området på sistone, medan den 
senare beskrivandes exempelvis El-Nino-fenomenet som får konsekvenser över hela jordklotet. Åter 
vissa skulle se det som ”Guds vilja”, bestraffning för något. ”Översvämningen som en händelse som 
äger rum vid en given tidpunkt kan alltså tillskrivas mening utifrån många olika perspektiv eller 
diskurser (som också kan kombineras på olika sätt).” (ibid., s.16). De olika diskurserna kommer också 
att styra vad som blir möjliga handlingar i samband med, i detta fall, översvämningen. De olika 
diskursiva förståelserna pekar på olika handlingsmöjligheter och får olika sociala konsekvenser.   
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3.1.1 Diskursteori 

Enligt Winther Jørgensen & Philips (2000) är diskursteori, en av riktningarna inom diskursanalys, ett 
teoribygge av två stora teoretiska traditioner: marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen. 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe fick genom att föra samman en teori om det sociala och en om 
betydelse, en teori ”[…] där hela det sociala fältet uppfattas som en väv av 
betydelsebildningsprocesser.” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 32). Författarna kallar också 
diskursteorin för ”[…] en teori om betydelsebildning.” (ibid., s. 40). Betydelsebildning, som min 
uppsatts också försöker undersöka. 

Genom följande begrepp från denna teori kommer uppsatsens 2. Utforskande bakgrund och 
forskningsöversikt att analyseras. Begreppet diskurs, kan man säga är grundbulten i teorin om 
diskursanalys. Om man tar ett steg tillbaka från denna poststrukturalistiska teori till den 
strukturalistiska språkteorin, som den springer utifrån, kan man se, med Winther Jørgensen & Philips 
(2000) föreslagna metafor språket som ett ”fisknät”(s.32). I detta fisknät är varje knut beroende av de 
närmaste för att få sin plats och betydelse inom hela nätet och knuten sitter fast. På samma sätt ses 
språket genom strukturalistisk teori som ett nät av tecken som har förbindelser till andra tecken som 
betecknar sina underliggande begrepp och varje tecken har en fast plats. Att tänka sig språket och 
språkanvändningen som så pass fast och slutgiltigt bestämt, föll inte ihop med det poststrukturalistiska 
synsättet, som ville ha en bättre förklaringsmodell till hur förändringar kan ske i språket, i dess 
användning och i den sociala verkligheten. I poststrukturalismen är språket, enligt författarna (Winther 
Jørgensen & Philips, 2000, ss. 32-37) ett socialt fenomen och fixering samt ifrågasättande av 
betydelsestrukturer sker genom konventioner, förhandlingar och konflikter i ett socialt rum. Med andra 
ord finns det ett nät av tecken, där tecknen är beroende av varandra för att få sin bestämda plats, men 
nätet är inte fast som ett fiskenät skulle vara med fastbundna knutar. Istället är det av knutar som lätt 
kan flyttas och/eller lätt kan ändra förbindelser mellan varandra – i princip. I princip finns alltså 
möjligheten att förändra betydelsestrukturer ’hipp som happ’, men att det inte sker så drastiskt, beror 
på att det finns en mänsklig strävan att fixera betydelsestrukturer. Den fixerade betydelsestrukturen 
kallas för diskurs och varje diskurs är ”[…] möjlig men inte nödvändig […]” (ibid., s.32) också kallad 
att vara kontingent. Denna kontingens hos diskurser ger en möjlighet för min undersökning att 
identifiera/skapa en eller flera möjliga diskurser, utan att säga att den eller de är de enda ”sanna”, men 
också utan att behöva förkasta dem som ovetenskapliga. Genom att studera diskurser och deras 
påverkan på varandra kan jag kartlägga vilka betydelsestrukturer som är möjliga och även, på ett 
möjligen mer vetenskapligt sätt än till vardags, delta i den sociala kampen om att fastställa tecknens 
betydelse. 

Vidare nu i texten gör jag ett försök att, med hjälp av Winther Jørgensen & Philips (2000), belysa 
genom vilka diskursteoretiska begrepp som diskurser byggs upp, hur diskurser kan avgränsas och hur 
diskurser kan skapas, bevaras och försvinna genom att teckens innebörd kan ändras. Jag tar upp dessa 
begrepp, eftersom de kommer att bli mina redskap vid analysen. 

Alla knutar i det begreppsliga nätet kallas för tecken, utifrån det strukturalistiska språkbruket, men i 
diskursteorin kan dessa tecken få flera olika funktioner. De tecken som ingår i en diskurs kallas för 
moment och de får fast betydelse inom diskursen i fråga, genom att ”[…] de skiljer sig från varandra 
på bestämda sätt (differential positions).”(ibid., s.33). Allt som inte ingår i en viss diskurs kallas för 
det diskursiva fältet.  Detta fält består av mångtydiga, icke-fixerade tecken som kallas för element. 
Dessa sorters tecken (element) har haft eller kan ha betydelsetillskrivningar i andra diskurser, men de 
ignoreras i den specifika diskursen i fråga, för entydighetens skull. Som ett exempel, ur boken, kan 
man ta tecknet ”kropp”. I sig, utan relation till andra tecken är det ett element i det diskursiva fältet. I 
relation till andra tecken däremot kan tecknet ”kroppen” få betydelsetilldelning och ingå i en diskurs, 
som den medicinska diskursen exempelvis. I förhållande till tecknet ”sjukdom” och ”behandling” får 
tecknet ”kropp” fast betydelse och från att ha fungerat som element, har tecknet ”kroppen” blivit 
moment i den medicinska diskursen. Själva betydelsetilldelningen sker genom artikulation, vilket 
definieras som ”[…] varje praktik som skapar en relation mellan elementen så att elementens identitet 
förändras. ” (ibid., s.35). Artikulation ses också som den konkreta handlingen som antingen bygger på, 
reproducerar en diskurs (vilket å sin sida består av den mer abstrakta betydelsefixeringen) eller 
förändrar den.  
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Samtidigt som den nyssnämnda åtskillnaden finns mellan det abstrakta i diskursbegreppet och den 
konkreta handlingen artikulation, skiljer inte diskursteorin mellan diskursiv praktik och annan social 
praktik. Förutom språket, med text och tal i kanske första hand, ingår alla sociala fenomen i det 
diskursteoretiska diskursbegreppet. Av författarna uttrycks det som att ” […] diskursen är fullständigt 
konstituerande för vår värld.” (ibid., s. 26, egen markering). Man kan säga att all vårt tänkande, vår 
språkanvändning, våra handlingar gör oss hela tiden delaktiga i och medskapande av diskurser, enligt 
det diskursteoretiska synsättet. 

Två till viktiga beståndsdelar i diskurs och begrepp inom diskursteori är nodalpunkt och 
ekvivalenskedja. ”Diskursen etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter 
[…]” (ibid., s.33). Nodalpunkten är ett utvalt viktigt tecken, kallad ”priviligerad tecken ”(ibid.). Kring 
nodalpunkten ordnas andra tecken och i relation till nodalpunkten får dessa sin betydelse. Exempelvis 
tecknet ”kropp”, nu med ett eget exempel, kan sägas få en viss betydelse och ge en viss bild inom 
dansdiskursen, som skiljer sig från den betydelse och bild som samma tecken ”kropp” får i en 
kriminalroman inom en exempelvis brottsdiskurs. Det är de tecken som samlas kring nodalpunkten 
och kan sägas bilda kedjor som tillsammans ger upphov till nodalpunktens betydelse som kallas för 
ekvivalenskedja. Tecknena inom dessa kedjor sorteras och knyts ihop för att bilda entydighet om hur 
ett begrepp inom en viss diskurs får vara eller inte får vara för att få sin mening. Inom dansdiskursen 
skulle kanske tecknet ”kropp” kunna betydelsebestämmas genom (bland många andra) tecken som 
”rörlig” - ”mjuk” - ”smidig” - och så vidare, som till viss del också hänger ihop inbördes 
(ekvivalenskedja). Inom brottsdiskursen skulle kanske ”stel” - ”nedgrävd” - ”fastfrusen” - och så 
vidare kunna vara de tecken som bildar ekvivalenskedja och ger tecknet ”kropp” en ny mening. I detta 
exempel var det elementet ”kropp” som fick stå som nodalpunkt i två olika diskurser. Men dessa två 
nodalpunkter fick två olika innebörder, eftersom de konstituerades av två olika ekvivalenskedjor. 
Enklare uttryckt fick tecknet ”kropp” två olika ”roller” i två olika sammanhang, eftersom det fick 
mening genom olika teckensammankopplingar.  

3.2 Kvalitativ metod 
Mitt val av en kvalitativ metod, som diskursanalys anses vara (Fejes & Thornberg, 2009, ss 81-103; 
Winther Jørgensen & Philips, 2000, ss. 118-123), grundas på den distinktion som ges mellan kvalitativ 
och kvantitativ metod i Starrin & Svensson (red.),1994. Enligt författarna till förordet skiljer sig 
målsättningen med de två olika typerna av forskningsmetoder. 

Målsättningen med kvalitativ analys föreslås vara att identifiera ännu icke kända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på variationer, 
strukturer och processer, medan målsättingen med kvantitativ analys föreslås vara att studera hur 
givna företeelser, egenskaper och innebörder dels fördelar sig i en population, dels samvarierar med 
andra företeelser, egenskaper och innebörder. (ibid., s. 6) 

Detta får också som följd att det skiljer sig vilka analysmetoder som kan fungera och vilka sorts frågor 
som kan besvaras genom kvalitativa respektive kvantitativa metoder. 

Eftersom min avsikt med uppsatsen är att dels belysa och undersöka, man skulle kunna säga, icke så 
välkända företeelser (kopplingar mellan teaterclown och relationell pedagogik) samt också resonera 
kring möjliga innebörder utifrån dessa, måste jag hävda att den kvalitativa forskningsmetoden passar 
bäst för syftet med mitt arbete.  

3.3 Urval och avgränsning 
Urvalet och avgränsningen skedde genom en ganska lång process. Från att ha velat göra en 
undersökning utifrån teaterclownworkshop med en grupp lärarstudenter och påföljande intervjuer har 
arbetet koncentrerats mer och mer mot litteraturstudie. Dels på grund av praktikaliteter, som tidsbrist 
och koordinationssvårigheter, men också på grund av upptäckten av den litteratur som så småningom 
visade sig finnas om den relationella pedagogiken. Varsin intervju med två lärarstudenter, vilka har 
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viss erfarenhet från teaterclownarbete har gjorts. Detta för att ta in andras tolkningar av kopplingar 
mellan teaterclown och lärarkunnande. Dessa intervjuer kommer dock inte att ingå i denna uppsats, 
trots det intressanta innehållet, eftersom uppsatsen, som också är ett försök till artikulation av vad man 
kan tala om och inte tala om, blir mer sammanhållen som en helhet genom endast litteraturstudien. 

Man kan säga att uppsatsen har blivit till en utforskning av teorier och begrepp inom den relationella 
pedagogiken i jämförelse med beskrivningar av teaterclownens uttryck och begrepp använda inom 
teaterclownarbetet. Sin relevans till ämnet drama får den genom teaterclownaspekten och till skolan 
genom den relationella pedagogiken. 

Avgränsningen av ämnesområdena skedde på två olika sätt. Teaterclownen hade jag redan klart för 
mig, eftersom det var den clownsorten som jag redan var insatt i genom erfarenhet och studier och det 
var min kännedom om teaterclownen, som kan sägas vara gnistan till uppsatsens tillkomst. När det 
gäller den relationella pedagogiken, var det en spännande upptäckt i och med sökandet efter litteratur 
om sådant som bland annat forskningen erkänner som lärarkunnande. Eftersom lärarprofessionen är ett 
så pass stort område som det är, visade sig den relationella pedagogiken, med sin fokus på det 
mellanmänskliga mötet i undervisningssituation vara en enorm tillgång och passande avgränsning 
inom allt som läraren behöver kunna.  

3.4 Genomförande 
Genomförandet skedde genom litteratursökning och tolkning av de utvalda texterna. Tre intervjuer 
gjordes också varav endast den gjord med Per Sörberg (2012) används i uppsatsen. Denna intervju 
används som källa för kunskap inom ämnesområdet teaterclown.  

3.5 Databearbetning genom diskursanalys 
Databearbetningen kommer att ske genom att identifiera/skapa diskurser (teman) inom respektive 
område (relationell pedagogik och teaterclown) med hjälp av nodalpunkter och ekvivalenskedjor. 
Avgränsningen av diskurser är en viktig fråga och enligt Winther Jørgensen & Philips (2000) finns det 
inget entydigt sätt hur man avgränsar diskurser. Ju mer man närmar sig ett material desto mer kan 
diskurser splittras i mindre diskurser. Därför är författarnas förslag, att man ”[…] i högre grad ser 
diskurs som ett analytiskt begrepp, alltså en storhet som man som forskare lägger över verkligheten för 
att skapa en ram för sin undersökning.”(s. 137). De anser då att avgränsningen avgörs av forskaren 
”[…] strategiskt i förhållande till forskningens syfte […]”(ibid.) vilket också betyder, enligt dem, att 
forskaren konstruerar diskursen.     

Relationell pedagogik och teaterclown ser jag som två större diskurser inom vilka jag kommer att 
undersöka mindre, man skulle kunna kalla del-diskurser. Jag kommer att ställa del-diskurser inom den 
relationella pedagogiken mot del-diskurser inom teaterclownen och titta på likheter och skillnader 
mellan dessa. Sedan kommer jag i diskussionsavsnittet att resonera om vad dessa likheter och 
skillnader kan innebära i förhållande till vad som kan vara användbart för en lärare att kunna. 

3.6 Tillförlitlighetsfrågor 
När det gäller tillförlitlighetsfrågor inom den kvalitativa forskningen talar man inte om reliabilitet, 
validitet och objektivitet på samma sätt som inom kvantitativ forskning, utan man talar om 
trovärdighet, rimlighet, nyanserade beskrivningar med mera 

 Winther Jørgensen & Philips (2000) betonar fruktbarhet och genomskinlighet när det gäller 
diskursanalys. Den första handlar, enligt författarna, om analysens styrka i att förklara och ”[…] 
frambringa nya förklaringar.”(s.123). Vidare handlar den andra om att dokumentera ”[…] analysens 
väg från diskursiva data till slutsatser.”(ibid.), så att läsaren själv får möjlighet till att bilda sin egen 
uppfattning. Det inre tolknings- och tankemässiga sammanhanget, koherensen hos analysen anses vara 
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viktig för dess trovärdighet, samt dess tydliga framställning som en helhet (Winther Jørgensen & 
Philips, 2000, ss. 122-123; Fejes & Thornberg, 2009, s. 103). Den ska ha en ” […] kapacitet att 
övertyga.” Fejes & Thornberg, 2009, s. 103).  

3.7 Etiska aspekter 
Utifrån mitt val, att endast använda mig av en av de tre gjorda intervjuerna, samt att denna intervju 
inte berörs av konfidentialitetskravet, är det tre andra etiska aspekter som ändå kan anses vara väldigt 
viktiga i samband med denna uppsats. Dessa tre finns tillsammans med konfidentialitetskravet 
beskrivna i Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002 från 
Vetenskapsrådet. I och med att intervjun med Per Sörberg gjordes, förutom för att få fram för 
uppsatsen nödvändig kunskap, också för den trovärdighet som hans roll som adjunkt i scenisk 
framställning på Dramatiska Högskolan Stockholm bör ge, vore det motsägelsefullt att försöka dölja 
hans identitet. Däremot har informations-, samtyckes- och nyttjandekravet uppfyllts muntligt inför 
intervjun. 

Han informerades om min studies syfte samt om att han deltar frivilligt och när som helst kan avbryta 
sin medverkan. Vidare att svaren i intervjun används i en uppsats som kan bli offentlig delgavs. Allt 
detta enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

Nyttjandekravet (ibid., s. 14) informerades det också om, det vill säga att den information som 
framkommer genom intervjun kommer jag endast att använda i min uppsats och endast i 
forskningssyfte. Samtyckeskravet om att deltagaren själv ska bestämma om sin medverkan (ibid., s. 9) 
uppfylldes i samband med informationskravet och sedan gjordes en vad man skulle kunna kalla för 
efterförsäkran om fortsatt samtycke, genom att transkriptionen av intervjun skickades till den 
intervjuade för att han skulle kunna ta ställning till om det fanns något som han inte längre ville dela 
med sig. 
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4. Resultatpresentation 
Olika möjliga resultat kunde kanske redan skönjas när läsaren läste den gemensamma bakgrunden och 
forskningsöversikten. Läsaren gör ju också sin egen text. Resultatpresentationen här kommer att 
handla om min fortsatta tolkning av innehållet i den text som jag i avsnitt 2 har skrivit fram. 
Resultatpresentationen kommer att vara ett försök att framställa de teman och begrepp som jag utifrån 
uppsatsens syfte samt mina frågeställningar tolkar som kopplingar mellan den relationella 
pedagogiken och teaterclownen. Dessa teman kommer att struktureras i diskurser, med hjälp av 
identifieringen/skapandet av nodalpunkter och ekvivalenskedjor, vilka tillsammans ger begrepp dess 
betydelse. I 4.1 Analys av resultat kommer jag som ett försök till att besvara min 2:a och 3:e 
frågeställning, att presentera diskurser som jag ser som möjliga gemensamma diskurser för den 
relationella pedagogiken och teaterclownen. Dessa kan därmed betraktas som kopplingar mellan den 
relationella pedagogiken och teaterclownen och därmed kunna vara svar på min andra frågeställning. 
Vidare kommer jag att försöka belysa likheter och olikheter inom dessa gemensamma diskurser, vilket 
jag anser kunna bli svar på min tredje frågeställning. Svaret på den 1:a frågeställningen har jag 
presenterat i avsnitt 2.3 Uppsamlande och utforskande sammanfattning. Jag hade valt att göra så i ett 
försök att ge en tydligare överblick av avsnitt 2 som helhet. Därmed skulle det kunna vara överflödigt 
att återigen presentera diskurserna i den relationella pedagogiken respektive teaterclownen för sig. 
Istället går jag direkt in på analysen av möjliga gemensamma diskurser. 

4.1 Analys av resultat 

4.1.1 Diskursen om det nödvändiga med mötet 

Som det första gemensamma temat tar jag upp mötet mellan människor. Som nodalpunkt förekommer 
tecknet “möte” både i diskursen om den relationella pedagogiken och i diskursen om teaterclown. I 
båda nyssnämnda diskurser beskrivs mötet som livsavgörande. 

         den relationella pedagogiken                     teaterclownen 
 
människan relationell varelse; 

socius;  

ursprungligen uppstått i relation och ständigt 
föds i en relation ständigt i relationella 
processer;  

all meningsfullhet skapas genom sam-
agerande 

 

föds inne på scen, dör när den går ut; 

mötet clownens andningsluft;  

för att ens kunna finnas;  

utformas i kontakt med sin publik; 

 

Figur 1: exempel på ekvivalenskedjor kring nodalpunkten ”möte” 

 

Likheter: Att själva tillblivandet hos människan som psykologisk varelse och uppkomsten av det mentala 
tillståndet som innebär att vara clown är beroende av andra människors närvaro och deltagande, är gemensamma 
element inom de två diskurserna.  

Skillnader: I den relationella pedagogiken tas mötet mellan två människor upp som centrum där 
kunskapsutveckling kan ske. Utifrån att pedagogik har undervisning som mål får mötet i den diskursen ett konkret 
syfte och stödjande argument till varför mötet är viktigt. Nödvändigheten av det mellanmänskliga mötet får 
teoretisk och filosofisk grund. Inom teaterclowndiskursen förekommer det inget tal om varför det är viktigt att 
befinna sig i mötet och bli clown utan mera tal om hur man går till väga i praktiken .   
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4.1.2 Diskursen om det kontrollerbara och det ickekontrollerbara 

I båda diskurserna talas det om kontroll och icke-kontroll i olika utsträckning och på olika sätt.  

            den relationella pedagogiken                           teaterclownen 
kontroll 
 
sam-verkan; 

planerad; 

förutsägbar; 

social process;  

samordnar handlingar 

Jag/Det; 

jaget och ett ting;  

ordna sin bild av 
världen; 

trygg; 

förutsägbar; 

icke-kontroll 
 
sam-varo; 

ej planerbar;  

infinner sig då och då; 

ömsesidig relation; 

självutlämnande 
mötessituation; 

Jag/Du; 

relation i väsentlig 
mening; 

levande; 

unik existens;  

riskabel;  

förförisk; 

opålitlig;  

oordnad;  

intensiv;  

i viss mening 
gränslös; 

kontroll 
 
Eftersom reglerna 
skapar kontroll; 

en kontrollerad icke-
kontroll; 

reglerna; 

en sak i taget;  

upprepa misstag; 

ickekontroll 
 
syftet med kontrollen är 
icke-kontroll; 

skådespelaren ska förlora 
sig, glömma bort sig själv; 

osynliga dynamiker som 
pågår mellan människorna; 

en kontrollerad icke-
kontroll; 

förlora mig; 

kasta sig ut i det okända; 

clowntillstånd; 

tillåta sig förvandlingar; 

Figur 2: exempel på ekvivalenskedjor kring nodalpunkterna ”kontroll” och ”ickekontroll”  

 

Likheter: Exempelvis tecknet “Sam-verkan” kan ses som nodalpunkt inom en diskurs om det kontrollerbara inom 
den relationella pedagogiken. “Sam-varo” är nodalpunkt inom det ickekontrollerbara. I teaterclowndiskursen är 
“kontroll” exempel på nodalpunkt om det kontrollerbara. “Icke-kontroll” är nodalpunkt inom det 
ickekontrollerbara. Både det kontrollerbara och det okontrollerbara är viktig i båda diskurserna. I båda diskurserna 
är det kontrollerbara och ickekontrollerbara uttalat oavhängig av varandra.  

Skillnader: I diskursen om relationspedagogiken beskrivs det okontrollerbara (sam-varo) som något som dyker 
upp då och då i mötet. Det talas mycket om vikten av att det okontrollerbara ska få förekomma i mötet, om man 
vill att eleven ska kunna skapa mening med sin kunskap. Det talas också om faran av att det kontrollerande (sam-
verkan) tar över för mycket och kväver det okontrollerbara. Som sagt talas det mycket om vikten av det 
okontrollerbara inslaget, men det nämns inte på vilket sätt det kan hanteras.  

I teaterclowndiskursen talas det om det okontrollerbara (att förlora sig) som ett mål att nå. Det finns också 
konkreta förslag på hur. Arbetet, med reglerna mot det ickekontrollerbara, beskrivs som en metod. Enligt 
diskursen i den relationella pedagogiken räcker det om det okontrollerbara dyker upp då och då mellan läraren och 
eleven som en möjlighet. I teaterclowndiskursen vill man vara i det okontrollerbara tillståndet hela tiden under 
gestaltningens gång. Men även om man vill befinna sig där hela tiden, vill man ha en säkerhet att falla tillbaka på. 
Meningen med regelverket blir då samtidigt också kontroll.  
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4.1.3 Diskursen om att se den andra  

“Att se” är en viktig nodalpunkt, eftersom både läraren och teaterclownen är beroende av det. I detta 
fall får nodalpunkten ”att se” en djupare, fylligare innebörd än den konkreta aktiviteten att titta med 
ögonen. Den som ser förväntas tolka, förstå, inse vem den sedda personen i stunden kan vara. 

       den relationella pedagogiken                    teaterclownen 
ögon som ser och som ser att de blir sedda; 

utforskande; 

hitta en öppning till; 

vänta in alla; 

visa att man bryr sig; 

viktigt att eleverna märker att de blir sedda; 

bjuda in till eventuella intensiva möten; 

blicken;  

ödmjuk blick; 

se och uppfatta vilka som är i rummet; 

söker möjligheten till oplanerade möten;  

alltid titta i någons ögon i publiken; 

ta in reaktioner genom att titta dit; 

fokus; 

hela blicken; 

Figur 3: exempel på ekvivalenskedjor kring nodalpunkten ”att se den andra” 

 

Likheter: I talet om det mellanmänskliga mötet ingår både i teaterclowndiskursen och i den relationella 
pedagogikens diskurs, att kunna se. I båda fallen beskrivs syftet, varför det är viktigt att se. I båda fallen söker man 
efter vem man hittar framför sig i mötet. Tecknet “blicken” förekommer också som tydlig nodalpunkt i båda 
diskursen. Blicken blir som ett sorts verktyg som används för att kontakta en annan person.  

Skillnader: Inom pedagogiken förekommer det även ett tal om seendet i ett längre tidsperspektiv, eftersom läraren 
förväntas följa vilka förändringar eleven genomgår under veckor, månader och år. I teaterclowndiskursen behövs 
det förmodligen inte talas om sådant, eftersom clownen i stort sett bara möter sin motpart under föreställningens 
tid. 

4.1.4 Diskursen om att avvakta, ge tid 

En diskurs om tid förekommer också inom talet om att möta andra, både i undervisnings- och 
teaterclownsituation. Tiden spelar en viktig roll för vad som kan, hinner ske i mötet. 

       den relationella pedagogiken                    teaterclownen 
minst 3 sekunder; 

läraren ger tid till elever; 

tid att fundera; 

”3 seconds or more”; 

svårt att få in känslan för tid; 

fler argument, fler slutsatser kommer upp; 

självförtroendet ökar 

 

3 sekunder; 

låter beslut hinna mogna utan att handla 
automatiskt;  

ska hinnas skapas något nytt utav situationen;  

expandera sig; 

tydligare för publiken; 

hinner ladda upp; 

svårt att få känsla för tid; 

verkligen står för det beslut man tagit; 

Figur 4: exempel på ekvivalenskedjor kring nodalpunkten ”ge tid” 

 

Likheter: Både inom diskursen om den relationella pedagogiken och inom teaterclowndiskursen finns “3 sekunder” 
som en nodalpunkt. 3 sekunder anses vara viktiga minimitider. Det verkar som innebörden av att vänta dessa minst 3 
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sekunder är att tankar och känslor, beslut och formuleringar får tid på sig att bubbla fram. Större säkerhet erfars 
också av de agerande i mötet. I elevers fall talar man om ”ökande självförtroende” i  teaterclowners fall om att 
”expandera sig”, ta plats på scen och ”verkligen stå för de beslut man tar” exempelvis.  

Skillnader: En skillnad är att inom pedagogiken verkar syftet till största delen vara att det logiska tänkandet ska 
kunna resonera klart. Däremot inom teaterclownen handlar det lika mycket om att ge tid till känsla som tanke och 
impulser. Att den som agerar clown ska hinna vara med som en hel människa med känslor, tankar, kroppen, 
intuitionen. 

En annan skillnad är att i undervisningssituation finns det de som förespråkar ännu längre tid än 3 sekunder. Däremot 
verkar 3 sekunder i teaterclown sammanhang vara en sorts balanserad tid, eftersom för lång väntan innan agerandet 
kan också riskera att impulsen eller det som har laddats upp dör.  

4.1.5 Diskursen om att visa sig 

Tecknet “att visa sig” har både konkret och abstrakt betydelse, i både teaterclowndiskursen och 
diskursen om den relationella pedagogiken. 

       den relationella pedagogiken                    teaterclownen 

egna personen, egna kroppen verktyg att göra 
sig tillgänglig med; 

tydlighet; 

riskabelt; 

opålitligt tillstånd; 

rädslan; 

mod; 

tro på sig själv; 

veta vad man står för, veta vem man är en 
nödvändighet; 

visa sin person, hur en människa gör 

visa inre nakenhet; 

beröra personer; 

titta på publiken samt ta in reaktioner genom 
att titta dit; 

upprepa misstag; 

äkta känslor får/bör komma fram; 

energi och mod; 

Figur 5: exempel på ekvivalenskedjor kring nodalpunkten ”att visa sig” 

 

Likheter: Att visa sig är ofrånkomligt inom båda diskurserna. ”Den egna personen, den egna kroppen” är verktyg 
som används för att presentera, kommunicera och skapa innehåll med. I och med detta ställer sig både läraren och 
teaterclownen sig i en utsatt position. Utsattheten kräver mod både hos läraren och hos clownen. Samtidigt, ju mer 
både läraren och teaterclownen befinner sig i den utsatta situationen, desto mindre utsatta känner de sig, 
förhoppningsvis. En vidare likhet är att båda måste visa mindre synliga sidor hos sig.  

Skillnader: Båda bör visa sina känslor, men i pedagogikdiskursen handlar det mera om att inte dölja sina känslor, 
medan hos teaterclownen handlar det om att gärna förstora sina känslouttryck. För läraren handlar ”att visa sig” 
även om att visa vad han/hon står för i livet, medan teaterclownen genom sin möjlighet till förvandling kan stå för 
en sak ena stunden och nästa stund prova på hur det är att vara precis tvärtemot exempelvis. 

En annan stor och spännande skillnad är misstagen. I den pedagogiska diskursen talas det bara om rädsla för att 
göra misstag. Men i teaterclowndiskursen är tecknet “misstag” en viktig nodalpunkt, eftersom det ingår i en regel, 
som säger att om teaterclownen gör misstag, ska han/hon upprepa detta tre gånger till någon i publiken. Alltså ska 
misstag upp på bordet och undersökas, laboreras med i mötessituation. På detta sätt blir kanske misstaget, som 
kommer upp okontrollerat och ger uppslag till något nytt, kontrollerad genom upprepningen och utforskningen av 
den.  
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Resultatsammanfattning 

Man kan säga att genom resultatet har jag synliggjort, enligt mig viktiga kopplingar mellan 
teaterclown och den relationella pedagogiken. De valda kopplingarna i form av diskurser är det 
nödvändiga med mötet; det kontrollerbara och ickekontrollerbara; att se den andra; att avvakta, ge tid 
och att visa sig. Det förekommer intressanta likheter och skillnader inom dessa kopplingar. Utan 
likheter skulle kopplingarna kanske inte ens kunna anses finnas, men å andra sidan har det stor 
betydelse vilka likheter som jag har valt att lyfta fram. Skillnaderna bjuder in till ett resonemang runt 
var likheterna börjar och slutar samt kring vilka innebörder kopplingarna kan få i förhållande till 
lärares kunskap rörande det mellanmänskliga mötet. Dessa resonemang kommer jag att föra i nästa 
avsnitt, 5. Diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5. Diskussion 
Detta avsnitt kommer jag att dela upp i resultatdiskussion och metoddiskussion. I Resultatdiskussion 
kommer jag att diskutera uppsatsens resultat utifrån uppsatsens syfte. I Metoddiskussion kommer jag 
att fokusera på i vilket mån min arbetsmetod har fungerat och inte fungerat, samt ge förslag på fortsatt 
forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Uppsatsen syfte har varit an undersöka om det går att skapa kopplingar mellan clown och lärare, samt 
vad dessa kopplingar skulle kunna få för betydelse för läraren. I uppsatsen fokuserades min 
utforskning på hur teaterclownens teknik och den relationella pedagogiken beskrivs i uppsatsens 
gemensamma bakgrund och forskningsöversikt och vilka kopplingar som genom diskursanalys kan 
skapas. Genom att resonera kring kopplingarna som skapades i resultatanalysen genom vissa av mig 
avgränsade diskurser, kommer jag här att diskutera vilken betydelse och innebörd dessa kopplingar 
skulle kunna ha för lärare sett ur den relationella pedagogikens perspektiv. 

 

Diskursen om det nödvändiga med mötet 

Diskursen visar att mötessituationen mellan människor är viktigt både i den relationella pedagogiken 
(Aspelin & Persson, 2011, s.10) och hos teaterclownen (Silfver, 2011, s. 53; Sörberg, 2008, s. 2). Det 
kanske grundar sig i att både läraren och clownen om dock i olika roller men är människor. Enligt 
Aspelin (2007, s. 95) är mötet, när det gäller lärare och elev den platsen där undervisningens viktigaste 
moment sker. Därför kan man tänka sig att en människas och kanske speciellt just lärares kunskap om 
att man bör och hur man bäst är närvarande och tillgänglig i dessa möten är extra viktigt. En innebörd 
utav denna koppling skulle kunna vara för läraren att eventuellt med teaterclownens metoder 
undersöka vad ett intensivt mellanmänskliga mötet innebär. 

 

Diskursen om det kontrollerbara och det ickekontrollerbara 

Det oberäkneliga tas upp som en viktig aspekt inom utbildning och inom det mänskliga mötet. Det 
mesta som görs i vår omvärld, men här handlar det explicit om undervisning, karakteriseras av det 
planerade, det förväntade, det ordnade samordnande sättet att interagera, sam-verka med varandra 
(Aspelin & Persson, 2011, ss. 89-93). Men enligt de teorier som denna diskurs innehåller är det 
nödvändigt med de oberäkneliga, okontrollerbara, gränslösa stunderna som ett mellanmänskligt möte 
bör och kan innehåll om en människa ska kunna lära sig något som blir meningsfullt för denne (ibid.). 

När man ställer den relationella pedagogikens respektive teaterclownens sätt att beskriva förhållandet 
mellan det kontrollerbara och det okontrollerbara bredvid varandra framkommer det en intressant 
likhet och en intressant skillnad. Båda diskurser anser att både förekomsten av det kontrollerbara och 
det ickekontrollerbara är av stor vikt, men det skiljer i vilken utsträckning. Medan teaterclownen 
strävar efter det okontrollerbara med inslag av kontroll strävar den relationella pedagogiken efter det 
kontrollerbara med inslag av det okontrollerbara. Detta inslag av det okontrollerbara i den relationella 
pedagogiken är dock större än i dominerande pedagogisk diskurs, genom att den förra förespråka 
större uppmärksamhet på samt mer av det okontrollerbara. 

En stor skillnad mellan teaterclownen och  den relationella pedagogiken är att i den förra beskrivs det 
en metod för hur man kan nå, främja, leda och undersöka det okontrollerbara (Lundberg, 1989, ss. 58-
65; Sörberg, 2008, s. 4 ). Man kan se det som en metod som har vuxit fram genom några hundra år 
(Lundberg, 1989, s. 2; Silfver 2011, s. 36; Sörberg, 2008, s.3) och därför kunnat bli en verkningsfull 
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metod, just när det gäller kreativitet i konkret möte mellan människor. Inom den relationella 
pedagogiken talas det om att läraren bör planera och lägga upp sin undervisning, det vill säga verka 
indirekt, så att de okontrollerbara stunderna kan dyka upp i mötet medeleven (Aspelin & Persson, 
2011, ss.89-93). Och att läraren i de okontrollerbara stunderna finnas där med hela sin närvaro, för att 
möta upp eleven i situationen (Aspelin, 2005, ss. 32-27). Men det talas inte om hur man konkret får 
dessa stunder att oftare bli ett inslag i det kontrollerbara. Tvärtom står det att det okontrollerbara kan 
dyka upp när som helst och att den inte går att planera(ibid., s. 47). 

Utifrån denna koppling mellan teaterclown och den relationella pedagogiken, som deras syn på det 
okontrollerbara, som något viktigt, värdefullt och nödvändigt utgör kan teaterclownens kunskap 
tillföra läraren värdefull kunskap. Jag menar då inte att läraren skulle använda sig av teaterclownens 
metoder i den konkreta undervisningssituationen, vilket dock skulle också vara intressant att 
undersöka. Utan jag menar att personer i sitt lärarblivande skulle kunna få insikter och bli stärkta 
genom att undersöka det okontrollerbara inom ramarna av teaterclownens arbetssätt. Och på detta sätt 
kunna synliggöra och erfara konkret, kunna “fånga” och resonera kring det som i den relationella 
pedagogiken endast beskrivs teoretiskt för tillfället.  

 

Diskursen om att se den andra 

Teaterclownen använder blicken, sitt seende både för att vara tydlig med vart hon/han riktar sig och, 
kanske främst, för att ha sin uppmärksamhet på människorna som han/hon möter tillsammans med 
rummet som omfattar spelet (Lundberg, 1989, s. 58-65; Sörberg, 2012, ss. 1-5). Seendet och att ”se 
den andra” både beskrivs vara viktigt, nödvändigt i teaterclownens diskurs och även regler finns 
beskrivna för hur man kan upprätthålla det aktiva, uppmärksamma seendet. Det uppmärksamma kan 
sägas handla om tydlighet som gäller åt båda hållen. Clownens seende ska hjälpa till att både fånga 
andras uppmärksamhet och att själv kunna se och uppfatta allt omkring sig så tydligt som det bara går 
för clownen i fråga. 

I den relationella pedagogikens diskurs beskrivs också seendets nödvändighet (Lindqvist, 2010). Det 
viktiga med seendet i denna diskurs beskrivs bara i förhållande till den andra människan, alltså inte 
alls i förhållande till rummet. Å andra sidan beskrivs även här att det är viktigt med både att se den 
andre, och att den andra kan se att den blir sedd. Detta blir som en grund för att genuint möte och 
relation kan uppstå (ibid.).  

Att seendet blir som ett sorts verktyg i att möta en annan person ser jag som en koppling mellan 
teaterclownen och den relationella pedagogiken. Man skulle kunna diskutera att det bör finnas andra 
sätt att uppleva varandras närvaro på och få kontakt på. Vad kan det innebära för blinda att inte kunna 
använda seendet i mötet med en annan person? Men för att hålla mig till clownen och läraren anser jag 
att det utforskande som teaterclownens arbetssätt innebär är en konstant förfining av ens seende. Man 
uppfattar fler ”osynliga” signaler och man blir känsligare i förhållande till den person man möter. Det 
är också viktigt att inte glömma att seendet inte bara är fysiskt utan hänger ihop med ens psykiska 
tillstånd. Att ens seende i förhållande till mänskliga möten kan förbättras, hänger också ihop med att 
teaterclownens arbete med det okontrollerbara gör att man känner sig mera hemma i dessa 
mötessituationer. För en lärare, anser jag, kan det vara värdefullt att utforska och upprätthålla sin 
känslighet i seendet, när det kommer till krävande mötessituationer med elever i klassrummet. 

 

Diskursen om att avvakta, ge tid 

För mig har tecknet ”3 sekunder” blivit ett begrepp som betyder att tiden är en viktig aspekt i det 
mellanmänskliga mötet. Inom teaterclowndiskursen beskrivs det som en regel vars syfte är tydlighet 
och kreativitetens främjande (Lundberg, 1989, s. 62). Inom pedagogiken beskrivs just ”3 sekunder” 
som minimigränsen för hur länge en lärare bör vänta efter en ställd fråga eller ett svar, i utforskande 
samtal med elever, för att inte stoppa elevernas deltagande och resonerande (Rowe, 1986, s. 43). 3 
sekunder är ett minimikrav, men ännu längre tid föreslås, om man inte vill få snabba, tillrättalagda 
svar av eleverna. Hos teaterclownen handlar det också bland annat om att inte clownen ska komma 
med snabba, automatiserade lösningar och uttryck. Utan hinna ändra, göra om, hitta ett nytt sätt, ge 



38 
 

mening till sitt utryck, som då kanske kan göra skillnad. Dessa 3 sekunder innebär koncentrerad 
tystnad i tre sekunder, inom båda diskurserna vilket kan nog upplevas som jobbigt eller pinsamt. Men 
dess nödvändighet för kreativiteten inom mötet gör att det kan vara bra att kunna hantera dessa 
tystnader. I det hänseendet anser jag att teaterclownarbetet kan ge en bestående erfarenhet och känsla 
för vad som är kort eller lång tid i förhållande till vilken kvalitet ett mellanmänskligt möte kan få. Och 
den erfarenheten och känslan kan vara viktigt för både verksamma och blivande lärare. 

 

Diskursen om att visa sig 

Minst lika viktigt som att se den andra är det att visa sig, både för clownen och för läraren. I 
teaterclowndiskursen är det ”självklart” och finns som en grundpremiss, skulle man kunna säga. 
Varför skulle man annars ställa sig på scen?, skulle den retoriska frågan kunna vara. Utanför 
teaterclowndiskursen kan man svara att man har något att säga, men att man inte behöver synas för 
det. Det är kanske så vissa pedagogiska perspektiv, kan man tillspetsat säga, resoneras kring. Enligt 
Lindqvist (2010, ss. 14-15) finns faran att väldigt många lärare tolkar uppdraget att vara så neutral, 
objektiv och rättvis som möjligt, att de dra sig tillbaka, försöker bara se elevernas behov och bli som 
en sorts assistent. Men enligt den relationella pedagogikens diskurs är just att visa vem man är lika 
viktigt som att presentera kunskapsinnehåll. Inom den relationella pedagogikens diskurs beskrivs 
nödvändigheten av att läraren både visar vem han/hon är i ett längre tidsperspektiv och vem eller hur 
hon/han är i stunden. Det är en komplexitet, som inte förekommer hos teaterclownen. Den som agerar 
teaterclown behöver förmodligen inte möta publiken på samma sätt som läraren kommer att möta 
eleverna dag efter dag. Även att kunna utrycka känslor ingår i att visa sig och beskrivs som viktigt i 
båda diskurserna, men som betonas mycket mer i teaterclowndiskursen (Lundberg, 1989; Arevius & 
Olsson, 2007). Att visa känslor berör människor och ett viktigt syfte med teaterclownens agerande är 
att beröra (Lundberg, 1989; Sörberg, 2008). Men läraren kanske också bör beröra känslomässigt för att 
kunna få tag i hela eleven och inte bara i intellektet hos denne. 

Att visa känslor och att just visa sig i stunden, hur man reagerar på saker och vad man exempelvis 
tänker om saker kan vara svårt och speciellt om det finns risk för misslyckande. I teaterclowndiskursen 
finns upprepning av misstag som ett viktigt begrepp. Regeln att teaterclownen ska upprepa ett 
uppkommet misstag 3 gånger, syftar till att plocka upp det oväntade som hände och se om det kan 
växa fram något nytt i stället för det som var planerat. Genom laborerandet av misstag på detta sätt blir 
även ens förhållande till att begå misstag mer avslappnat, kan man säga. Hur det känns att göra 
misstag inför andra och hur man agerar blir inte lika ovant och skrämmande för en själv längre. Som 
det kanske framgår handlar avslappnandet i förhållande till misstag inte om att strunta i, hoppa över 
eller skyla undan misstag, utan om att ta itu med dem och se vad som kan komma ur dem. Både 
erfarenhetsmässigt och insiktsmässigt kan detta vara värdefull kunskap för lärare. 

 

5.1.1 Avslutande diskussion 

Som en helhetsbild, kan man säga att innebörden av kopplingarna mellan clown och lärare är inte att 
läraren i första hand ska uppträda som clown inför klassen i undervisningssituation. Kanske vid 
speciella tillfällen, ibland. Men innebörden av kopplingarna kan vara att lärarblivandet verkligen kan 
stärkas och berikas genom teaterclownens arbetssätt. Vissa saker skulle den blivande läraren kunna 
undersöka som erfarenhetsmässig grund för sin fortsatta profession, medan andra skulle kunna 
användas konkret i undervisningssituation. 

Tidsaspekten, är exempel på något som läraren skulle kunna få konkret användning för . Att kunna 
avvakta, vänta ut även om det gränsar till att bli pinsamt, är konkret användbart. Och även om det 
verkar rimligt och alla egentligen ”vet” att man borde vänta, behöver känslan för tid få sätta sig i 
kroppen. 

Hur man använder blicken för tydlighet och uppmärksamhets skull, att ta och ge fokus är också 
konkret användbar kunskap. I arbetet med teaterclownen är blickarnas användning hela tiden en 
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pågående projekt. Man använder och därmed tränar blicken både för att få uppmärksamhet, få andra 
att titta på en och för att bli känslig i sitt seende. 

På vilka sätt man kan visa sig i stunden och hur mycket man kan, vill visa är något som kan utforskas 
genom teaterclownens arbetssätt. Genom att bli säkrare i sina uttryckssätt blir man tydligare utan att 
behöva anstränga sig för det. Att uttrycka sig, visa sig tydligt i stunden kan bli mer vardagligt för 
personen i fråga och därmed mer accepterad som en vardag av omgivningen, men en tydlig vardag. 
Man kan också bli mer känslig för vilken sorts kommunikation kan bli mest passande i en given 
mötessituation. 

Utöver de  mer direkt användbara kunskaperna kan det finnas aspekter som kan ha indirekt påverkan 
på lärares sätt att undervisa. Att kanske ha undersökt och laborerat med det mellanmänskliga mötet i 
den koncentrerade form som teaterclownarbetet kan medföra, ger viktiga erfarenheter och insikter om 
hur det kan kännas att befinna sig i och vad genuina möten kan innebära. Med detta hänger också 
utforskandet av det ickekontrollerbara tätt ihop. Vad innebär det att befinna sig i den situationen? Hur 
fungerar jag i den? Hur bör jag göra, hur bör jag inte göra? 

Ytterligare en aspekt av att visa sig är när man gör misstag inför andra. Det är också något som kan 
utforskas genom teaterclownen. Kanske behöver detta inte innebära att man som lärare upprepar sitt 
misstag tre gånger som teaterclownen gör. Men vetskapen om möjligheterna som finns i att inte dölja 
misstag och den kroppsliga erfarenheten av att ha befunnit sig i utsatt situation inför andra, kan vara en 
viktig kunskap, indirekt användbar i sin undervisning. 

Efter och i och med uppsatsen, är min helhetsbild och uppfattning fortfarande den, att teaterclownen 
har viktiga aspekter att lära oss lärare. Inte nödvändigtvis att vissa aspekter är viktiga, eftersom dessa 
redan uppmärksammas inom pedagogisk forskning, utan hur dessa viktiga aspekter det kan ageras på. 
Jag inser att livet är stort och dessa mellanmänskliga aspekter kan och förmodligen tillförs många 
lärare ”längs vägen”. För många kan dessa aspekter vara en ”naturlig” del av deras agerande. Andra 
blivande lärare inser vikten av dessa aspekter efter några år i yrket, eller börjar lista ut vad som 
fungerar och inte. Men eftersom kunskapen inom teaterclownarbetet finns och den mellanmänskliga 
relationen anses vara en viktig grund inom pedagogiken, kan det vara av värde att inom 
lärarutbildningen öppna upp för och konkretisera för blivande lärare de möjligheter som 
teaterclownens koncentrerade arbetssätt kan ge för att skapa entusiasmerande relationer till eleverna.  

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Då jag var i början av mina funderingar över hur de kopplingar, som jag tyckte mig ana mellan 
teaterclownens möte med publiken och lärarens möte med elever, hade jag ingen aning om hur jag 
skulle lyckas med att förklara dessa. Sedan när jag i och med litteratursökningen råkade/lyckades hitta 
dessa teoretiska och filosofiska beskrivningar om den relationella pedagogiken och om det 
mellanmänskliga mötet, då fick jag tag på begrepp som i stor utsträckning också förklarade vissa 
aspekter av det som teaterclownen strävar efter. Så valet av kvalitativ metod känns fortfarande som 
enda alternativet, eftersom det var en företeelses beskaffenhet, sort och kvaliteter som jag försökte ta 
reda på och förmedla till andra.  

När det gäller valet av den konkreta metoden diskursanalys, kan jag tänka mig att någon annan sorts 
begreppsutredande metod som exempelvis hermeneutik också kunde ha varit användbar på ett annat 
sätt, men å andra sidan är jag så pass deltagande i denna diskurs som jag utforskar, att det kanske till 
och med har varit nödvändigt att vara så synlig i utforskningen som diskursanalysen förespråkar. Både 
i handling, när jag agerar som teaterclown, när jag undervisar som lärare samt genom mina 
funderingar och resonemang, samt i skrift och tal bär jag med mig och är delaktig i denna diskurs om 
kopplingar mellan clownens kunskaper och lärarens kunskaper. 
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I uppsatsen använde jag den diskursanalytiska metoden i dess, man kanske skulle kunna säga, 
grundläggande form. Detta, eftersom jag i detta skede var ute efter att avgränsa diskurser och 
undersöka betydelsebildning. Men med tanke på den diskursanalytiska metodens breda möjligheter, 
hade den kunnat användas exempelvis för att undersöka olika positioneringsaspekter eller 
maktrelationer mellan clown, det clowniska och läraren, utbildaren, ledaren. Varför det talas så lite om 
clown inom den akademiska världen, exempelvis, hade varit intressant att undersöka, men något 
sådant hade troligen bara kunnat ske inom ramen för en större undersökning än en uppsats ger 
utrymme för. 

Jag anser att jag har fått svar på många av mina frågor. Min förhoppning att kunna dela med mig av 
mina insikter har också ökat genom den artikulation av clown i förhållande till lärare diskursen som 
uppsatsens framskrivning kan innebära. Däremot är det i stort sett bara mina tolkningar och urval som 
har presenterats här utan att få reda på andra människors tolkningar och resonemang eller upplevelser 
om clown i förhållande till lärare diskursen. Detta kan vara en nackdel när det gäller uppsatsens 
tillförlitlighet.  

I Urval och avgränsning beskrev jag hur min ursprungliga ansats till undersökningen såg ut, med 
workshop och intervjuer av studenter med mera Min förhoppning finns fortfarande att kunna 
fortsättningsvis utforska hur andra, i första hand lärarstudenter och lärare resonerar om de kopplingar 
mellan lärare och clown, som jag har belyst i uppsatsen. Därför ser jag denna utforskande uppsats 
mera som en plattform att utgå ifrån vid eventuell vidare utforskning inom de spår som uppsatsens 
diskurs kan ha skapat. 

Förslag till vidare forskning 

Dels kan man undersöka, som min ursprungliga tanke var, om lärare eller lärarstudenter själva kan 
uppleva att de skulle kunna bli stärkta av och få relevanta kunskaper, färdigheter, genom att praktisera 
teaterclownteknik någon period. 

En annan utgångspunkt skulle kunna vara att undersöka om det okontrollerbara som i stort sett endast 
verkar vara beskrivet inom teorier och filosofiskt resonerande kan synliggöras, som jag vill hävda att 
det går. Med synliggöras menar jag då naturligtvis genom teaterclownarbete. Genom synliggörandet, 
som på detta sätt att arbeta också alltid innebär att delta och erfara, skulle blivande lärare eller andra få 
bilda en tydligare uppfattning om vad exempelvis kvaliten ”sam-varo” och ”Jag/Du” relation kan 
betyda i ett möte. 
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6. Slutord 
De estetiska ämnena minskar i omfattning i skolundervisningen. Dramat försvinner som ämne. Just nu 
verkar det vara mer angeläget att undersöka varför det är så, varför det tillåts pågå och göra sitt bästa 
för att stoppa det. Jag har sett flera av mina medstudenter skriva uppsatser som belyser värdet av 
drama och ifrågasätter undervisningsväsendets förnekande av detta. Förnekande, om än nästan aldrig i 
tal, men tydligt i bestämmelser och påföljande handling. 

I detta sammanhang, kan min undersökning verka som mindre angeläget i dessa tider. Men även om 
den inte tar tag och protesterar på samhällsnivå, berör den en viktig kärna i samma fråga. Det 
okontrollerbaras nödvändighet i vårt liv. 

Det har åter blivit viktigt att belysa det okontrollerbara och främja dess förekomst. Det har blivit 
viktigt att påpeka att både det kontrollerbara och det okontrollerbara måste få finnas inom samma 
arena. Det har blivit viktigt, att få många fler inom utbildningsväsendet att se och inse, att de genom 
att strypa det okontrollerbara mer och mer, tar bort den kreativitetsmöjlighet som är nödvändig för att 
kunskap ska bli meningsfullt för elever och lärare att verka med och i. Drama, som i mångt och 
mycket kan sägas undersöka det okontrollerbara, har som sagt tagits bort som ämne. Trots, att både 
erfarenhet och forskning visar hur viktigt det är att det okontrollerbara får bubbla och ge rum för 
förvandlingar och förändringar i samklang med det kontrollerbara. 

Därför blir denna uppsats också en viktig del i den förundran över och protest mot att drama som ämne 
har tagits bort och att de estetiska ämnenas förekomst i skolan minskas. Uppsatsen kan 
förhoppningsvis bli en påminnelse om hur viktigt det konstnärliga, det kreativa, det okontrollerbara är 
i människors växande och i integreringen av deras kunskaper som meningsfull byggsten i deras liv.  
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