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Förord 

Det tog tid, mycket hann hända och tre institutioner hann jag passera som doktorand 
men nu är jag färdigmanglad. Glad och stolt kliver jag ut som Doctor Drama! 

My, Mysak och Richard som fanns där hela tiden och visade att det finns annat i 
livet som har ett värde! Tur att ni finns! Så mycket glädje ger ni mig. Mamma! Det 
går inte att säga hur stor betydelse du haft för det här projektet. Tur att du lovade mig 
redan vid födseln att du skulle stå vid min sida. Nu hoppas jag vi slipper springa förbi 
illaluktande soprum på Högskolan på söndagskvällarna när du varit ”sällskapsdam”. 
Tack!   

Tack till alla vänner som stöttat, gett glada tillrop, lyssnat och lånat ut en axel 
ibland när det behövts som extra stöd. Anja och Helena som funnits med från ett helt 
annat håll och trott på mig under de här åren och förstått att det krävs tid för att bli 
hel.  
Doktorandkollegor i min närhet som fanns där när jag började, som kom till, som blev 
klara och försvann eller dök upp i nya skepnader. Alla ni som skapat sammanhang där 
det gått att både få råd och inspiration men också sucka lite tillsammans. Ni gamla 
som Pernilla, Maria E, Maria W, Jenny, Anneli, Eva Bj, Eva K, Catrin, Torben och så 
ni nya som Elsa, Anna, Julia, Ebba för att inte tala om Yvonne på Högskolan i Gävle 
och Kerstin, Anneli och Sofia halvvägs till Chester. 

Min uppskattning och varmaste tack vill jag ge till mina två handledare Eva Öster-
lind och Inger Eriksson som fungerat som två ankare. Eva som ett drivankare som fått 
mig att hela tiden räta upp riktningen mot dramapedagogiken när jag glidit iväg för 
långt åt något håll. Inger som ett stockankare fast nergrävd i verksamhetsteorin och 
som genom att vägra släppa fått mig att ändra läge, stanna upp fortsätta kämpa för att 
förstå på ett nytt sätt.  
Ellen Franzén som lånade ut sitt grafiska kunnande och hjälpte mig att ge makramé-
erna en snyggare finish. Tusen tack! Du är värd så mycket mer än lunch i Kista Cent-
rum. 

Slutligen ett enormt tack till alla dramapedagoger, lärare och elever som låtit mig 
delta, filma, fråga och fråga igen. Som har låtit mig finnas med i den sköra process 
som en fiktiv verksamhet uppenbarligen är! Ni som delat er tid och erfarenhet med 
mig! Som lånade ut huckle och kjol när vi skulle resa i tiden; som möblerade om 
klassrum så att vi alla skulle få plats i tidsmaskinen; som organiserade samarbete mel-
lan kulturskola och högstadium för att undersöka demokrati; som stod ut med att jag 
hade gymnastikskor och glömde att ni skulle tilltalas med titel och efternamn. Det har 
varit en ynnest att få dela er vardag och ta del av er kunskap! Utan er ingen studie! 
Stockholm, april 2018/ Eva Hallgren, Dr. Drama 
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1. Inledning  

Processdrama är en dramapedagogisk metod som förenar och är relevant för 
två områden, dramapedagogik och undervisning. Processdrama är en genre 
inom dramapedagogiken där både deltagare och ledare kan vara i roll i ett 
dramaförlopp, vilket inte resulterar i en föreställning för publik utan inom för-
loppet agerar deltagarna själva samtidigt som de är publik till sina medaktörer. 
Jag har som dramapedagog och lärare men även som deltagare i olika process-
dramaförlopp varit med om spännande möten med andra i roll. Det är möten 
som väckt många frågor, vilket är orsaken till att jag vill fördjupa mig i något 
så speciellt i undervisningssammanhang som rolltagande och möten i roll. 

Främst kommer jag ihåg de processdramaförlopp där jag varit lärare-i-roll 
och mött elever-i-roll vilka i den situationen visat mycket mer av sina färdig-
heter än i den vanliga skolsituationen. Ett exempel är ett processdramapass i 
engelska på högstadiet då en elev, i roll som bybo på landsbygden i Långt-
bort-i-stan skulle, som byns talesperson, prata med en regeringstjänsteman (lä-
rare-i-roll). Plötsligt använde sig eleven av en helt annan vokabulär än vad jag 
hört hen använda tidigare. Rollen krävde ett annat språkregister och hade gett 
eleven agens att handla och resonera på sätt som hen i vanliga fall inte gjorde 
under engelskalektionerna. Vad är det som händer när en är i fiktion? Vad 
möjliggör dessa möten i roll?  

Helt plötsligt hände det igen för inte så länge sedan, det som får mig att 
vilja fortsätta att utforska dramapedagogisk praktik – och särskilt processdra-
mapraktiken. Hela morgonen hade jag funderat över om jag som lärare i roll 
skulle ha låg eller hög status. Hög status kändes stereotypt för den roll jag 
skulle gestalta men … Något fick mig att ändå ta hög status när jag hade in-
formerat deltagarna om att jag snart skulle kliva fram som rebelledare. Delta-
garna var själva i roll som journalister som slipat sina frågor, då den utlovade 
tiden med rebelledaren skulle bli kort. Plötsligt befinner vi oss alla, deltagarna 
och jag, i en annan kronotop med andra regler och lagar, än de som vanligtvis 
gäller för en kurs på högskolan. När jag kliver in i ’hotellfoajén’ där journa-
listerna väntar, som rebelledare med kängor, militärjacka och vapen un-
danstoppade här och var på kroppen blir det alldeles tyst. Jag håller i ett litet 
tumpiano som jag klinkar på. Jag håller på en bra stund. Ingen avbryter. Har 
jag tagit över? Tystat dem? För hög status i alla fall?  

Reflektionsytan inom mig mellan mig som deras lärare och den osäkerhet 
som jag kände kring val av status och den totala makten som jag i roll som 
rebelledare kände, var intressant. Jag tillät mig att vänta lite till och då kom 
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journalisternas frågor kopplade till barnkonventionen och mänskliga rättig-
heter som en flod. Skulle jag verkligen låta mitt eget barn strida? Det visade 
sig också att några deltagare tagit rollerna som journalister som var på rebell-
ledarens sida och ville lyfta allt gott rebellerna gjorde i befriat område. Re-
flektionerna efteråt handlade både om innehåll och form. Initialt kretsade re-
flektionen kring hur starkt det var att möta rebelledaren, just som högstatus 
och som kvinnlig rebelledare, en aspekt som jag inte tänkt så mycket på när 
jag formade min roll. Därefter flöt diskussionerna vidare till hur media funge-
rar, hur frågor kan ställas, hur vi som medborgare ska förhålla oss till det nu-
mera än mer selektiva mediaflödet, samt kring formen, val av status, attribut, 
kollektiv roll som journalister och om helheten, det som vi tillsammans både 
undersökt och skapat.  

När jag själv varit deltagare i processdrama har jag märkt att jag ibland 
utforskat rollers möjligheter att agera på ett annat sätt än vad jag i vanliga fall 
skulle göra. Jag ska inte säga att varje möte i roll är magiskt eller lustfyllt men 
om det sker ett möte i roll bubblar alltid lusten, leken, under ytan, trots att 
situationen i dramat kan vara en tuff förhandling med den nämnda regerings-
tjänstemannen eller varför inte med en cyklop i den grekiska mytologin som 
precis satt ett klippblock för den enda vägen ut ur grottan. Ibland handlar det 
om någon sekund, sedan är fiktionen bruten, ibland pågår det länge. Jag har 
också varit med om att vi aldrig kommit in i fiktionen, det har helt enkelt inte 
skett något möte i roll. Vad gör ledaren då? Hur skapas fiktionen och hur upp-
rätthålls den? Vad är det som bryter fiktionen?  

Stenshäll (2010) beskriver en teaterföreställning som en deltagarhändelse, 
till skillnad mot det traditionella sättet att tala om sändare och mottagare, skå-
despelare och publik. Föreställningen beskrivs istället som ett relationellt fält. 
Det är något i beskrivningen av deltagarhändelsen och de energirum, som 
Stenshäll benämner det, som ibland kan uppstå och upplevas under en före-
ställning mellan publik och skådespelare, som jag känner igen från process-
dramaförlopp och möten i roll mellan deltagare och ledare. Just då, det ögon-
blicket, då det händer! Det är det jag är nyfiken på! Stenshäll (2010) skriver 
om den relationella sfären, mellanrummet som skapas mellan konstverket och 
betraktaren, mellan skådespelarens och åskådarens fantasi. Bachtin (1990) an-
vänder termen dialogiskt mellanrum om den gemensamma aktiviteten. Mer 
kunskap om dessa möten, hur de skapas, upprätthålls, utmanas och upplevs, 
önskar jag försöka skapa mer kunskap om. 

Ur ett dramapedagog- och lärarperspektiv blir frågan viktig om hur de här 
stunderna i roll kan nås, utvecklas och upprätthållas, så att eleverna får chans 
att utforska och använda en större del av sin potential. Ur dramapedagogiskt 
perspektiv finns behov av mer kunskap om hur processdrama kan användas i 
undervisning i skolämnen. Ur undervisnings- och skolperspektiv finns önskan 
om att hitta nya metoder för undervisning och fördjupat lärande. Leken och 
skapandet har alltid varit en del av livet för oss människor, ändå har leken inte 
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fått särskilt stor eller självklar plats i skolan. Förhållandet mellan lek och lä-
rande håller dock på att förändras, i samband med den digitala utvecklingen 
av bland annat lärspel för undervisning (Selander & Kress, 2010). Det förs 
också diskussioner om leken som lärande och om leken som något menings-
fullt i sig (Sørensen, 2015). Är det så att den eventuellt förändrade inställ-
ningen även kommer att öppna dörrar för andra former av lek, till exempel 
drama, i undervisningen? I så fall behöver lärare vara kunniga i att leda lek i 
olika former.  

Övergripande syfte 
Så som jag förstår meningsskapande och lärande är det en ständigt pågående 
process som sker i samspel med andra. Processen skulle kunna liknas vid be-
traktelsen av ett foto, där en först bara ser de tydliga iögonfallande sakerna på 
bilden medan resten är rätt diffust. Stannar du kvar och fortsätter titta urskiljs 
successivt fler och fler nyanser och delar fogas samman till helheter utifrån 
kulturella och sociala erfarenheter. Tittar du tillsammans med andra kommer 
deras iakttagelser också att på verka dig och få dig att se mer än om du bara 
tittat själv. Carlgren lyfter fram kunskapens kollektiva och kontextuella ka-
raktär. ”Kunskap utvecklas inte av enskilda individer i ett vakuum utan av 
individer i samverkan som är inbegripna i specifika verksamheter där speci-
fika problem måste lösas och frågor besvaras.” (Carlgren, 2011, s. 3). Om den 
kontextuella och kollektiva karaktären av lärande ska tas på allvar får det kon-
sekvenser för hur skolan ska organiseras och vilken undervisning som ska ske. 
Nya eller nygamla undervisningsformer måste till som möjliggör för individer 
att i samverkan få lösa reella problem. Även kunskap om vilka konsekven-
serna blir för grupprocesser och lärande krävs. Utifrån min dubbla kompetens 
som lärare och dramapedagog och den erfarenhet jag har av processdrama i 
undervisningen ser jag ett behov av att närstudera de centrala elementen i pro-
cessdrama, rolltagande och möten i roll, som en av flera metoder som kanske 
kan skapa något som påminner om det Carlgren talar om ovan. Ska pedagoger 
kunna använda rolltagandet medvetet i undervisningen behöver vi veta mer 
om vad det är som sker när elever går i roll som någon annan och i möten i 
roll. Det kommer inte att vara lösningen på skolans problem men metoden 
skulle kunna tillföra en ny dimension till lärande i svensk skolkontext. 

Min drivkraft och det övergripande syftet med avhandlingen är att få en 
fördjupad förståelse för vad rolltagande och möten i roll innebär i process-
drama och hur det går till. Jag har en stark önskan om att pedagoger, utifrån 
syftet med sin undervisning och de mål eleverna ska nå, ska kunna välja att 
iscensätta processdramaförlopp på ett medvetet sätt. Rolltagandet kan fylla en 
funktion i att nå målen och i förlängningen utveckla elevers förmåga att gå i 
roll i syfte att lära sig något. Men då krävs det mer kunskap om hur rolltagande 
går till och varför det kan vara meningsfullt i en lärandesituation. 
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Ett mer preciserat syfte följer efter Bakgrund och Forskningsöversikt, som 
ett resultat av dessa. Då det inte finns så mycket skrivet om processdrama på 
svenska, bör både Bakgrund och Forskningsöversikt ses som en bredare intro-
duktion till fältet än endast som en precisering mot forskningsfrågorna. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en kort beskrivning av dramapedagogik. Därefter föl-
jer en tur till rolltagandets rötter, till rolleken, beskriven mestadels ur ett kul-
turhistoriskt perspektiv. Slutligen tar jag mer i detalj upp processdrama, roll-
tagande, möten i roll och lärande i roll.  

Dramapedagogik  
Dramapedagogik är ett sammansatt ord som visar att ämnet är förankrat både 
i estetik och pedagogik. Även om att gestalta något i syfte att lära ut, väcka 
diskussion eller påverka kan spåras till antiken, är det främst under 1900-talet 
som drama/teater som metod för lärande utvecklats utifrån konst- och reform-
pedagogik (Berggraf Sæbø, 2008; Grünbaum, 2009; Sternudd, 2000). I eng-
elsktalande litteratur har den övergripande termen varit drama in education 
eller educational drama. Även begreppen applied theatre och applied drama 
används, för att påvisa vidare användningsområden än bara i undervisning i 
skolan (Krøgholt, 2010). 

Dramapedagogik karaktäriseras både av kärnan i drama, ageringen, och av 
pedagogik. Pedagogik innebär att leda någon till kunskap, alltså undervisning 
och fostran (Sternudd, 2000). Agering innebär att deltagarna går in i fiktion 
och agerar som om de är någon annan på en annan plats i en annan tid. Att 
vara i fiktion kan beskrivas som en form av lek och innebär att deltagarna är i 
en lekvärld. Dramapedagogik innebär alltså agerande i en fiktiv situation, i ett 
pedagogiskt undervisningssammanhang.  

Den lek jag syftar på är rolleken, vilken är relevant för dramapedagogisk 
verksamhet. Rolleken är grunden till rolltagandet i dramapedagogik och när 
jag skriver lek i texten handlar det om rolltagande i lek. Lek och drama bygger 
på samma estetiska grundelement, roll, handling, rum och tid och även de dra-
matiska verkningsmedlen, spänning, kontrast, symboler, ritualer och rytm är 
gemensamma. Både rollek och drama utgår från överenskommelsen att för-
hålla sig till den fiktiva världen som om den vore på riktigt (Dunn, 2006). 
Begreppet ”…willingly suspened our disbelief” (Coleridge i O’Toole, 1992, 
s. 13), att inte ifrågasätta det som sker i fantasin, är grunden för att lek eller 
drama ska kunna uppstå. Skillnaden mellan lek och drama är att i leken är det 
barnen själva som förfogar över de estetiska grundelementen och verknings-
medlen, medan i drama är det främst ledaren, ibland i samspel med deltagarna, 
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som medvetet använder dem i iscensättandet av fiktionen i ett bestämt syfte 
(Mjaaland Heggstad, 2012). 

Dramapedagogiska perspektiv 
Dramapedagogik är ett vitt begrepp och täcker ett stort område av metoder 
och innehåll. Många försök till uppdelningar har gjorts utifrån olika paramet-
rar, som till exempel förgrundsgestalter, teorier, syften och metoder, för att 
tydliggöra vad dramapedagogik är. Bara i Norden har bland annat Rasmussen 
(1990), Chaib (1996), Lepp (1998), Sternudd (2000) och Heikkinen (2005) 
gjort olika indelningar. Heikkinen (2005) tar stöd i internationell forskning 
och anser att ’dramafostran’ borde kunna ses som ett lärandefält som har en 
performativ och rituell prägel och innesluter både drama och teater. Fältet byg-
ger på genrer som Heikkinen benämner åskådarnas drama, deltagarnas drama 
och tillämpat drama, vilka alla präglas av ”allvarlig lekfullhet” och ”ofullstän-
dig estetik” (Heikkinen (2005, s.30), begrepp jag återkommer till senare. I 
Sverige har dock Sternudds (2000) indelning fått störst genomslagskraft. Ster-
nudd genomförde en didaktisk litteraturanalys med ageringen i centrum i re-
lation till mål, innehåll, form och teoretisk värdegrund, vilket resulterade i att 
fyra dramapedagogiska perspektiv urskiljdes: det konstnärliga, det personlig-
hetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiskt lärande perspektivet. 
För varje perspektiv redovisas teoretisk värdegrund, vilka reflektionserbjud-
anden som finns samt vilken möjlighet till demokratisk fostran som ges 
(Sternudd, 2000). I det här sammanhanget är det med Sternudds terminologi 
det holistiska lärandeperspektivet som är mest relevant och dit processdrama 
hör. I Heikkinens (2005) genre-indelning hamnar processdrama under genren 
deltagarnas drama.  

Lek och fiktion 
Enligt Vygotsky är lek en som-om-verksamhet, där handlingen är underordnad 
meningsskapandet, till skillnad mot vardagliga livet där det omvända gäller 
(Vygotsky, 1967).1 Vygotsky (1978) menar också att orsaken till att deltagarna 
i lek underkastar sig lekens regler, är att leken leder till både glädje och njut-
ning, och möjliggör en blick in i framtiden. 

All lek innehåller regler och fantasi, enligt Vygotsky (1967). Det går att se 
ett spektrum från sport och spel där reglerna är tydligt uttalade medan den 
fiktiva ramen är outtalad till fantasilek där den fiktiva ramen är tydlig medan 
reglerna outtalade. Vygotsky (1967) menar att reglerna i fantasilek skapas un-
der lekens gång och uppstår i den fiktiva situationen. Som exempel tar 
Vygostky barnet som leker mamma och då är det regler tillhörande moderligt 
                                                      
1 se även (Ferholt & Lecusay, 2009; Talamo , Pozzi , & Mellini, 2009; Vygotsky, 1978)  
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beteende som styr handlingarna. När människor leker, leker de alltså alltid 
något och förhåller sig alltid till lekens regler. En form av självdisciplin an-
vänds i leken, där underkastelse av reglerna och avsägelse av snabb tillfreds-
ställelse leder till större njutning än direkt tillfredsställelse genom att inte följa 
lekens regler (Vygotsky, 1967).  Förmågan att använda sig av och kombinera 
gjorda erfarenheter och intryck och skapa nya verkligheter utvecklas i leken 
och denna förmåga är också grunden för lärande (Vygotsky, 1930/1995). Sam-
tidigt handlar lek om ett tillstånd av självförglömmelse, där det som i vardagen 
kan verka främmande inte längre behöver vara hotfullt (Knutsdotter Olofsson, 
2003). Allt behöver inte tas så bokstavligt då leken kan ses som ett förhåll-
ningssätt till verkligheten, som Knutsdotter Olofsson (2017) skriver. Att vara 
i lek innebär att det finns en ram om så en instabil sådan som Bateson säger, 
en överenskommelse mellan de lekande eftersom det som sker inte är på riktigt 
(Bateson, 1972/2000). Överenskommelsen kommuniceras och bekräftas hela 
tiden i form av leksignaler, metakommunikativa signaler som talar om att det 
som sker inte är på riktigt utan det är på låtsas. Budskapet i lek-handlingarna 
är att handlingarna vi gör nu, betyder inte det som de skulle betyda om det var 
på riktigt (Bateson, 1972/2000). Dunn menar att sådana metakommunikativa 
signaler är betydligt svårare att tolka än vardagskommunikation och att skapa 
innehåll i lek är en komplex process (Dunn, 2008). Att vara i lek innebär en 
möjlighet att gå tillbaka och testa igen, prova sådant som en kanske inte skulle 
göra i verkligheten. 

Ett estetiskt uttryck  
Lindqvist (1995) lyfter fram att leken, precis som konsten, rymmer två plan 
samtidigt; det faktiska där en handlar och det villkorliga, där en vet att det är 
på låtsas, en fiktiv situation. Båda nivåerna måste hållas vid liv samtidigt, vil-
ket är en konst, men det ger leken ett rikt semantiskt innehåll fyllt av symboler 
(Lindqvist, 1995). Vygotsky (1925/1971) skriver att leken och konsten är var-
dagslivets negativ och ska inte förväxlas med en verklig handling. Däremot 
ger leken barnet verktyg för abstrakt tänkande i och med att det kan skapa en 
fantasisituation (Vygotsky, 1930/1995). 

När barnet klarar av att bemästra lekens regler ger det en känsla av njutning, 
befrielse och spänning, vilket motsvarar den estetiska känsla som resulterar i 
fördröjd handling (Vygotsky, 1930/1995). Lindqvist (1995) förklarar fördröjd 
handling med att estetiska uttryck kräver tolkning, vilket leder till att känslan 
lyfts till en medveten nivå där reflektion sker. Estetiska uttryck fungerar som 
en mötesplats mellan det personliga och det sociala, vilket är avgörande för 
människans kreativa tänkande enligt Vygotsky (1971, i Lindqvist, 1995).  

Vygotsky (1966) menar att leken också är ett sätt för barn att uttrycka käns-
lor och den arena där barn börjar uttrycka sin egen vilja gentemot vuxenvärl-
den, genom att befria sig från det faktiska och skapa en fiktion. När barnet kan 
förhålla sig till lekens regler kan det också hävda sig i relationen till vuxna. 
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Lindqvist (1995) skriver att Leontiev kritiserar Vygotskys idé om att det hand-
lar om barnets sätt att hävda sin vilja. Istället menar Leontiev att det är barnets 
oförmåga att iklä sig vuxenrollen som gör att det tar till fiktionen, istället för 
att misslyckas. I den sovjetiska lekpedagogiken, som baseras på Leontiev och 
Elkonin, enligt Lindqvist, ska de vuxna fungera som modeller för barnen och 
i den pedagogiska verksamheten skulle de gå in i leken och korrigera den om 
det blir för mycket oro och känslor (Lindqvist, 1995). 

Det skiljer sig även mellan hur Vygotsky och Leontiev ser på handlingar 
som sker i leken. Vygotsky menar att lek aldrig kan förstås som en realistisk 
avbild av en handling utan leken uppstår i mötet mellan det inre och det yttre 
och den får en estetisk form (Vygotsky, 1925/1971). Leken är baserad både 
på minnet (reproduktion) och på fantasin (kreativitet) och blir på så sätt aldrig 
bara en reproduktion utan lek fungerar som andra konstformer, som ett negativ 
av en vardagshändelse, inte som en avbild (Vygotsky, 1930/1995). Leontiev 
(1982) däremot anser att leken är en reproduktion av det typiska och generella 
och målet för barnet är att vara så realistisk som möjligt. Det intressanta för 
Leontiev är de yttre handlingarna, inte de känslor barnet upplever i fantasi-
världen (Leontiev, 1982). Lindqvist (1995) anser att Leontievs syn på lek end-
ast leder till ett instrumentellt förhållningssätt. Istället går Lindqvist tillbaka 
till Vygotsky, för att få stöd i skapandet av en kreativ lekpedagogik, det som 
nu kallas lekvärldar.  

En dialogisk process 
Lek är gestaltande gruppverksamhet, skriver Lindqvist (1995), och även om 
den som leker, leker ensam och är någon annan så uppstår rollen i dialog, om 
så bara med sig själv men även i dialog med historiska andra. För att utveckla 
lek och fiktion behövs samarbete. Det är en process av givande och tagande, 
där de personliga behoven delvis måste sättas åt sidan för det gemensamma 
skapandet av lekens innehåll och upprättandet av dess ram (Dunn, 2008). Mar-
janovic-Shane (2010) beskriver leken som postupaks. Postupak är ett 
ryskt/serbiskt ord som innebär en betydelsefull handling som söker svar, rik-
tad mot någon annan, och som är möjlig att svara an på. En lek-postupak in-
nebär alltså att bjuda in någon annan i en dialogisk process där deltagarna blir 
samarbetspartners i skapandet av fiktionen, både när det gäller regler och in-
nehåll (Marjanovic-Shane, 2010). Marjanovic-Shane använder Bakhtins ord 
kronotop och talar om fiktionen som en lek-kronotop. En kronotop avgränsas 
inte bara av tid och plats utan även av det system av regler, värderingar och 
roller som gäller just där i den situationen (Bakhtin, 1984). Roller förhandlas 
dock på gränsen in i lek-kronotopen, enligt Marjanovic-Shane (2010). 

Marjanovic-Shane (2010) har studerat hur de känslomässiga banden stärks 
mellan de som deltar i byggandet av den fiktiva världen, där deltagarna ut-
vecklar förståelse för varandra som ger både djup och mening. Marjanovic-
Shane har endast studerat värdet av leken i sig, inte lek som medel i lärande 
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av något annat vilket hon snarare motsätter sig (Marjanovic-Shane, 2010). 
Även Sørensens instämmer i att roll-leken i sig är god nog men menar också 
att det inte utesluter att leken även rymmer både läro- och utvecklingspotential 
(Sørensen, 2015). Jag delar Sørensens åsikt och min ståndpunkt är att även om 
lek används i syfte att lära något kan leken också ha ett värde i sig för delta-
garna. 

Lekförmögna andra 
Enligt Lindqvist (1995) kan improviserandet i leken börja gå på tomgång när 
barn kommit upp i skolåldern och en önskan om mer komplexa berättelser, 
handlingar och intressanta roller infinner sig. Vuxnas förmåga att lära barnen 
att dramatisera roller och handlingar blir då viktig, och Lindqvist lyfter fram 
tekniken lärare-i-roll som redskap för att komplicera leken. När vuxna är i roll 
får barnen en annan relation till den vuxne (Lindqvist, 1995). Det här är in-
tressant, tycker jag, då det ofta är just i den åldern de vuxna tar (ännu) ett steg 
ifrån barns lekar och låter dem få sköta sitt när det gäller lekandet, vilket då 
riskerar att övergå i passivitet. I relation till detta är också de rapporter om 
barn som inte kan leka eller inte når de mer utvecklade nivåerna av lek av 
intresse (Bodrova & Leong, 2011; Hakkarainen, Brèdikytè, Jakkula, & 
Munter, 2013). Elkonin (2005) fortsatte Vygotskys och Leontievs arbete och 
introducerade begreppet utvecklad lek. Den utvecklade leken innefattar en fan-
tasisituation samt roller och regler, och kan skapa en proximal utvecklingszon, 
där den som leker är ”huvudet högre än sig själv” (Vygotsky, 1967, s. 16), och 
klarar mer än i vanliga fall. Når inte barnen de mer utvecklade nivåerna av lek 
når de inte heller nästa utvecklingszon. Att barn inte når den mogna leken kan 
ha flera orsaker men främst behöver barn få leka med lekförmögna2 andra. Att 
få lära sig leka med och av sådana som kan leka är centralt (Bodrova & Leong, 
2011). Nu för tiden befinner sig barn ofta i åldershomogena grupper till skill-
nad mot förr då de var i stora syskonskaror. I de åldershomogena grupperna 
finns inga äldre lekexperter tillgängliga och då behövs vuxna som har kompe-
tens att gå in i lek Bodrova & Leong, 2011). Sørensens forskning visar att med 
dramapedagogiska metoder kan barns lekkompetens utvecklas och överföras 
till barnens egna lekgemenskaper (Sørensen, 2015) 

När vuxna/pedagoger kliver in leken och skapar en fantasivärld med 
barn/deltagare kallas det ibland för dramalek, ibland skapande av lekvärldar 
och ibland processdrama. Skillnader mellan dramalek, lekvärldar och process-
drama finns, men de gemensamma nämnarna är fiktiv situation, roller och reg-
ler. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta rör sig om något annat än 
barns egen dramatiska lek. Dramalek, lekvärldar och processdrama är alla pe-
dagogiskt tillrättalagda och har tydliga mål (Mjaaland Heggstad, 2012) och 
använder sig av de konstnärliga verktygen på ett medvetet sätt, vilket är det 
                                                      
2 Lekförmögna andra är en term myntad av Jenni Inge, svensk dramapedagog. 
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som gör det till dramapedagogik. Det konstnärliga i dramapedagogik och mer 
precist i processdrama kommer att beröras senare i texten och tas inte upp här. 

Lekvärldar 
Begreppet lekvärld (eng. playworld) kan tillskrivas Lindqvist (1995, 1996), 
som utvecklade en kreativ lekpedagogik med hjälp av Vygotskys teorier där 
relationen mellan lek, kreativitet och konst betonades. Leken är en menings-
skapande estetisk process och i ett pedagogiskt sammanhang underlättar det 
att ha en gemensam lekvärld för att utveckla lekandet, enligt Lindqvist (1995). 
Lindqvist (1995) menar att den fiktiva ramen baserad på en litterär text, hade 
den största betydelsen för att barn tillsammans med vuxna i roll som karaktärer 
i böcker, kunde utveckla sin lek med flera lager. Det är just samskapandet 
mellan barn och vuxna som lyfts fram som det specifika i lekvärldarna, till 
skillnad mot annan lek där vuxna antingen designar lekmiljöer eller strukture-
rar leken (Ferholt & Lecusay, 2009; Fleer, 2015). Valet av en litterär text med 
teman som berör både barn och vuxna, borgar för att de som deltar i lekvärlden 
har ett genuint intresse att undersöka texten genom leken) Ferholt & Lecusay, 
2009). Att miljöer och rekvisita finns kvar även när den gemensamma lekak-
tiviteten är över, kännetecknar arbetet med lekvärldar (Lindqvist, 1995).  

Att låta miljöer och rekvisita finnas kvar i rummet, tangerar Dunns (1998) 
studie av drama och lek, där det visade sig att om rekvisita lämnades kvar efter 
genomförda processdramaförlopp inspirerades och utvecklades barnens lek 
ytterligare. Leken som uppstår efter genomfört drama behöver inte innebära 
ett exkluderande av vuxna. Dunn förespråkar snarare fortsatt samspel mellan 
barn och vuxna, men där de vuxna minskar sitt inflytande och ger mer tid så 
det lekfulla får en chans att utvecklas. Lekfullhet är en central aspekt av lek 
och lekfullhet återkommer även i dramalitteraturen. I drama begränsas lekfull-
heten genom en högre grad av strukturering jämfört med barns egen rollek och 
det är främst i de improviserade faserna lekfullheten uppstår och utvecklas 
(Dunn, 1998). 

När Ferholt (2010) beskriver de lekvärldar hon varit med och skapat och 
studerat i sin forskning används perezhivanie för att beskriva upplevelsen av 
att vara i lekvärlden. Ferholt översätter det ryska ordet med intensely-emot-
ional-lived-through experience (Ferholt, 2010, s. 164), en känslomässigt ge-
nomlevd händelse, en erfarenhet som bärs med i hjärtat och som sällan glöms 
(Ferholt, 2010). Perezhivanie används både av Vygotsky och av teaterteo-
retikern Stanislavsky. I Stanislavskys ’system’ fungerar begreppet perezhi-
vanie som verktyg för skådespelaren att använda sig av sina eget upplevda 
känslor i skapandet av en karaktär (Ferholt, 2010; Stanislavsky, 1949)3.  

                                                      
3 Hur en sådan speciell händelse, perezhivanie, kan beskrivas utvecklar Ferholt (2010) i sitt 
metodkapitel i relation till Vygotskys analytiska metod. 
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Processdrama 
Processdrama räknas till det holistiskt lärande perspektivet, där ett fördjupat 
lärande eftersträvas och elevers värderingar kan förändras genom integration 
av känslomässiga och kognitiva aspekter i lärandeprocessen (Sternudd, 2000). 
Föregångare inom det holistiskt lärande perspektivet är Dorothy Heathcote 
och Gavin Bolton men Heathcote använde aldrig termen processdrama i sitt 
arbete utan benämnde det living through drama (Bolton, 2006). Det engelska 
begreppet process drama nämns först i text av Haseman (1991) och blev all-
mänt vedertaget under 1990-talet i och med O’Tooles (1992) och O`Neills 
(1995) forskning om drama, där de båda benämnde just denna genre process 
drama. Bolton (1998) kallar dock den vidareutvecklade dramaformen för ex-
panded living through.  

Processdramats kännetecken 
Heathcote utvecklade lärare-i-roll-tekniken vilket innebär att dramapedago-
gen är med i fiktionen, i dramat tillsammans med deltagarna (Taylor & 
Warner, 2006; Wagner, 1976/1992). Under ett processdrama kan deltagarna 
gå i roll som flera olika personer, ofta finns också möjlighet att utveckla en 
roll successivt. Deltagarna skapar alltså sin egen roll och är medskapare till 
det som händer i dramat. Detta innebär att de skapar både individuella och 
gemensamma representationer via roller och berättelsen (Bowell & Heap, 
2005). De känslomässiga upplevelserna i roll är en viktig aspekt av lärande i 
roll. Lika viktig är reflektionen, vilken kan ske både i och ur roll (jfr, Schön, 
1983; reflection in action/reflection on action)4 och leds av pedagogen så att 
de mänskligt existentiella aspekterna av dramat fokuseras i relation till dra-
mats tematiska innehåll (Sternudd, 2000). Begrepp som i en vanlig undervis-
ningssituation upplevs abstrakta, kan i ett processdrama få chans att ta form 
och förkroppsligas. Heathcote betonade också vikten av reflektion i relation 
till undervisning: ”If you cannot increase the reflective power in people you 
might as well not teach, because reflection is the only thing that in the long 
run changes anybody” (Heathcote, 1984, s. 104). 

Enligt O’Neill (i Taylor & Warner, 2006) kännetecknas processdrama av 
att alla deltagare och pedagog oftast är i roll och deltar i ett dramaförlopp kring 
ett visst tema eller kunskapsområde. Processdramat ger en ram inom vilken 
både känslor och idéer kan undersökas. Det finns inget manus men pedagogen 
har en idé och en plan, en så kallad pre-text, över hur temat kan belysas ur 
olika vinklar, så att dramatisk spänning kan skapas med hjälp av olika drama-
tekniker (strategier, konventioner). Pre-texten fungerar som ett skelett som 

                                                      
4 Schöns (1983) begrepp reflection in action/reflection on action, kan appliceras på reflektion i 
och ur roll, då reflektionen i roll mer utgår från en ’magkänsla’. 
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kan få olika ’kroppar’ beroende på vilken grupp en arbetar med. De olika dra-
makonventionerna kan användas utan att det kan kallas processdrama, menar 
Dunn (2016). Det som dessutom krävs, enligt Dunn, är vikten av en samman-
hängande upplevelse över tid, där deltagarna tillsammans får skapa en gemen-
sam fiktiv värld där de upprätthåller en eller flera roller, undersöker ett speci-
ellt tema och erfar olika former av spänning (Dunn, 2016).  

Processdrama följer sällan en linjär aristotelisk dramaturgi med början – 
mitt – slut, utan är ofta episodisk, vilket möjliggör för ett undersökande med 
förflyttningar mellan tid, rum och roller. Även med en saga i fokus, som ofta 
är linjär i sin konstruktion, bearbetas sagan sällan från början till slut. Istället 
lyfts olika aspekter av sagan och de undersöks ur olika perspektiv, där varje 
situation baseras på ett möte mellan individer i roll (O’Neill, 1995). En episk 
dramaturgi innebär en växelverkan mellan fiktion och verklighet, där narrati-
ven kontinuerligt bryts och kommenteras via reflektion på olika sätt och kon-
traster söks genom dialektiskt montage med hjälp av olika dramakonventioner 
(Allern, 2008).  

Perspektivbyte kan innebära att, i till exempel ett processdrama med fokus 
på ensamhet baserat på Tove Janssons bok Vem ska trösta Knyttet?, kan ett 
möte uppstår mellan två av karaktärerna i boken, Knyttet och Mårran. Hälften 
av deltagarna går i roll som Knyttet och hälften som Mårran, båda med erfa-
renhet av att vara ensamma men på olika sätt. I roll interagerar de med 
varandra på något sätt, kanske verbalt men det kan även ske genom rörelse 
eller med hjälp av symboler. Därefter skulle deltagarna kunna byta roller för 
att få prova hur det känns att vara den andra figuren och reflektera över den 
erfarenheten.  

En annan aspekt av att se ur olika perspektiv kan relateras till användandet 
av tid. Genom att i processdramat titta ’framåt’ eller ’tillbaka’ på en händelse, 
synliggörs aspekter av betydelse som inte skulle gjorts tillgängliga om pro-
cessdramat endast ägde rum i nuet. I relation till Knyttet i Tove Janssons bok 
och händelseförloppet ovan, skulle det gå att skapa en situation i process-
dramaförloppet där några deltagare kan gå i roll som Knyttet när hen senare i 
livet ser tillbaka på hur det var att få en vän och andra kan få ställa frågor om 
vänskap. 

Det tog tid för benämningen processdrama att få fäste i Sverige, även om 
metoden till viss del användes under benämningen lärare-i-roll eller drama 
inspirerad av Newcastleskolan.5 2007 föreslogs det dock på ett årsmöte i RaD6 
att just termen processdrama skulle vara den allmänt vedertagna, och sedan 

                                                      
5 Allern har i sin forskning påvisat att det förekommer rätt grundläggande skillnader i Heathco-
tes och Boltons dramapraktiker gällande dramaturgi och epistemologi, där Heathcotes praktik 
kan förstås som mer rituell och berättande medan Boltons som mer klassisk. Därför går det inte 
att tala om en enhetlig ”Newcastle-skola”, enligt Allern (1990; 2008).   
6 Riksorganisationen auktoriserade Dramapedagoger, www.dramapedagogen.se 
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dess återfinns den oftare i den svenska litteraturen om dramapedagogik (Ös-
terlind & Hallgren, 2014). 

Processdrama i jämförelse med simulering och rollspel  
Det råder en viss begreppsförvirring när det gäller skillnaden mellan process-
drama, rollspel och simuleringar, beteckningar vilka alla används för att besk-
riva iscensatta lärprocesser som använder sig av rolltagande. Simuleringar och 
rollspel är termer som används i olika sammanhang, där simulering oftare an-
vänds i yrkesutbildningar och rollspel mer i dramasammanhang. Skillnaden är 
att den enskilde deltagaren inte så tydligt behöver iklä sig en roll i simulering, 
utan det handlar mer om att det är en situation som övas på eller undersöks 
utifrån deltagarnas egna kunskaper (GRUL, 2013). Simuleringar innebär ett 
återskapande av en situation där vissa handlingar kan prövas och övas under 
kontrollerade former (van Ments, 1994). Bolton (1992) använder sig av en 
liknelse där han menar att simuleringar i relation till drama är som diagram i 
relation till bildkonst. Bolton påpekar också att det är viktigt att lyfta de konst-
närliga aspekterna i drama, vilka öppnar för en vidare tolkning och inte bara 
en träning av ett moment, vilket absolut kan vara relevant i vissa undervis-
ningssammanhang (Bolton, 1992). 

I det multimodala designteoretiska perspektivet (Selander & Kress, 2010) 
används ordet simulering i samband med iscensättning av lärsituationer. Si-
mulering beskrivs som en möjlighet att välja det typiska för en viss situation, 
ge det en tydlig form och ge deltagare möjlighet att interagera i situationen 
med artefakter (Selander & Kress, 2010). Rollspel kan ingå i simuleringar men 
fokuserar på interaktion mellan människor, deras funktioner under vissa för-
utsättningar och vad som sker om vissa komponenter ändras (van Ments, 
1994). 

O'Connor (2007) initierar en metafor för processdrama som belyser det spe-
cifika med processdrama i relation till verkligheten, men även i jämförelse 
med andra rollspelsformer och simuleringar. Rollspel och simuleringar defi-
nierar O'Connor som direkta spegelbilder av verkligheten, medan process-
drama liknas vid en trasig spegel, skärvor som ger nya vinklar och släpper in 
ljus på olika sätt, som ger både konvexa och konkava speglingar. Vissa saker 
blir tydligare och vissa fördunklas. Metaforen lyfter fram att det är ett arbete i 
en konstform som sker. Istället för att ge en direkt avbild av en situation strä-
var processdrama efter mångtydighet, att problematisera ett tema och göra in-
nehållet mer komplext. Det processdrama möjliggör är alltså en arena där för-
givet tagna ’fakta’, beteenden och attityder kan utforskas och utmanas över tid 
(O'Connor, 2007). 

O’Connor (2007) invänder mot Schöns (1983) förslag om att använda roll-
spel som metod för att lösa problem och dilemman. O’Connor hävdar istället 
att processdrama skulle kunna problematisera ett ämne och erbjuda flera olika 
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in- och utgångar i jämförelse med rollspel och simulering. Ett processdrama-
förlopp skapar dessutom en ram för den fiktiva praktiken. Det motsvarar det 
en simulering kan ge, möjligheten att vara i en situation som om den var på 
riktigt; men i processdramat utvecklas även kontexten runt själva händelsen 
via en pre-text (Dunn, 2016). En simulering, och även ett rollspel, behandlar 
en specifik situation som undersöks medan ett processdrama innebär ett bely-
sande av sammanhang genom ett förlopp som sträcker sig över tid (från någon 
till några timmar, till dagar och veckor) vilket möjliggör både en ökad bredd 
och en fördjupning och en komplexitet på ett annat sätt.  

Pre-text och dramakonventioner 
Dramapedagogens arbete med processdrama startar som redan nämnts, genom 
att välja ut eller skapa en pre-text (Dunn & Stinson, 2011). Pre-texten är med-
let genom vilken en fiktiv kontext skapas för att rama in lärande och pre-tex-
tens konstruktion är avgörande för om en dramaupplevelse med kvalitet ska 
nås (O'Neill, 1995). En effektiv pre-text ska enligt Dunn och Stinson (2011), 
väcka frågor, provocera både känslor och intellekt, ha en tvetydighet, erbjuda 
öppna möjligheter/vägar, involvera en grupp människor, generera starka visu-
ella bilder som indikerar både en framtid och en då-tid utöver originaltexten 
samt ha en inneboende spänning och skönhet. 

Nyckelprinciper för att skapa en pre-text och planera processdramaförlopp 
är val av tema eller lärområde utifrån vilket en dramatisk kontext skapas och 
i vilken mänsklig erfarenhet kan undersökas genom roller som ramas in så att 
de genererar dramatisk spänning men samtidigt ger deltagarna skydd genom 
distansering (Bowell & Heap, 2001; 2005). Därefter följer val av betydelse-
bärande symboler och slutligen väljs strategier och dramakonventioner som 
ger den konstnärliga formen till hur det dramapedagogiska arbetet ska genom-
föras, till exempel genom att göra statyer eller en rörelsekomposition (Bowell 
& Heap, 2001; 2005).  

Det som Bowell och Heap benämner nyckelprinciper tangerar Hasemans 
och O’Tooles (1989) beskrivning av hur de dramatiska elementen tillsammans 
möjliggör ett dramatiskt meningsskapande. De dramatiska elementen är rollen 
driven av dramatisk spänning som får en riktning av dramatiskt fokus tydlig-
gjort på en plats vid en tid genom språk och rörelse för att skapa en stämning 
och symbolik, vilket resulterar i dramatisk mening (Haseman & O'Toole, 
1989). 

Dramakonventioner är olika tekniker som väljs för att berika och fördjupa 
upplevelsen för deltagarna. Olika konventioner möjliggör för olika sätt att en-
gagera sig i dramat, både känslomässigt, kinestetiskt, taktilt, visuellt och kog-
nitivt (Bowell & Heap, 2001). 

En konvention används för att skapa en inramning av en sekvens i ett 
dramaförlopp och för att skapa en viss ingång för deltagarna i sekvensen. Det 
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finns sammanställningar över olika dramakonventioner där det även precise-
ras för vilket syfte (t.ex. sakta ner, fördjupa, bygga kontexten, poetiska, re-
flexiva) strategierna kan användas (Baldwin, 2012; Neelands & Goode, 
1990/2015). Heathcote var den som började använda ordet dramakonvention 
men ordet förknippas oftare med Neelands, vars böcker7 med listor över dra-
makonventioner har gjort processdrama mer lättillgängligt för lärare och 
böckerna publiceras om och om igen (Davis, 2014). Neelands menar att han 
och hans kollegor ville ta en än mer Brecht-inspirerad väg med ett episkt re-
alistiskt anslag i användningen av konventioner, för att komma bort från trad-
itionen med living through drama som de ansåg att Bolton och tidiga 
Heathcote stod för (Neelands i O'Connor, 2010). 

Dramatisk spänning 
Bland de element som Haseman och O’Toole (1989) ser som avgörande för 
att skapa dramatisk mening ingår dramatisk spänning, något som jag ser som 
en kritisk aspekt i relation till rolltagande och engagemang. Dramatisk spän-
ning ger drivkraft åt rollerna i ett drama och fungerar som imperativ för att 
handla (Bowell & Heap, 2001). Finns ingen drivkraft, inget motiv för perso-
nen i roll, kommer inget att ske, eller rättare sagt, behöver inget ske som 
väcker estetiskt engagemang och i förlängningen dramatiskt meningsskap-
ande och lärande. O’Toole beskriver spänning som ett redskap eller konstrukt-
ion för att skapa emotionella reaktioner i en grupp, och spänning hänger ihop 
med ”the feeling component of the aesthetic dimension” (O'Toole, 1992, s. 
133 kursiv i original).  

När en pjäs repeteras behöver varje skådespelare fundera över vilka motiv 
rollen har för sitt agerande. Motiven återfinns ofta i undertexten i manuset 
eller diskuteras fram i skapandet av pjäsen (O'Toole, 1992). Motsvarande be-
hov finns hos deltagarna i ett processdrama men här finns inget manus, utan 
endast dramapedagogens pre-text. Att designa ett didaktiskt processdramaför-
lopp kräver alltså att aspekten dramatisk spänning beaktas i relation till situ-
ation och roller. Genom att rollerna ramas in (frame) från ett visst perspektiv 
får de olika rollerna starkare eller svagare motiv att agera i en situation och 
förloppet kan på så sätt ha mer eller mindre meningsskapande potential 
(Bowell & Heap, 2001).  

O’Toole urskiljer fyra huvudkategorier av dramatisk spänning, varav tre är 
helt i fiktionen och en uppstår mellan fiktion och verklighet (O'Toole, 1992; 
Piazzoli, 2014). De fyra är spänning genom uppgiften som karaktärerna i pro-
cessdramat ska försöka utföra, först definierad av dramapedagogen genom va-
let av pre-text men successivt kan uppgifterna omförhandlas inom drama-
förloppet. Spänning genom relationer i dramat kan konstrueras av pedagogen 
                                                      
7 Bland andra Making Sense of Drama (Neelands, 1984) och Structuring Drama Work 
(Neelands & Goode, 1990/2015) 
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genom pre-textens design eller uppstå spontant mellan deltagarna genom atti-
tyder, dilemman eller missförstånd. Deltagarna skapar situationen just då i 
stunden och fördröjer till exempel tiden genom att i roll medvetet dra ut på det 
som sker. Spänning genom förvåning, mysterium och hemlighet handlar bland 
annat om undanhållande av information, eller exponering av densamma och 
är nära kopplat till makt och kontroll. Slutligen nämner O’Toole spänning som 
uppstår mellan fiktion och verklighet, metaxis, där vetskapen om att det som 
sker i fiktionen tangerar verkligheten eller helt motsäger den (O'Toole, 1992). 
Ibland sägs spänning vara synonymt med konflikt inom dramapedagogik men 
konflikt är endast en aspekt av spänning och absolut inte den primära, enligt 
O’Toole (1992).  

Distansering och skydd 
Bowell och Heap (2001) talar om distansering genom att bedöma var rollens 
position och möjlighet att kommunicera i en situation befinner sig på en skala 
mellan het eller kall, om karaktärerna befinner sig mitt i händelsernas centrum 
eller om de har en viss distans genom tid eller känslomässig relation. Distan-
sering och kommunikationsmöjligheter måste sättas i förhållande till temat 
som ska undersökas (Bowell & Heap, 2001). Om syftet med processdramat är 
att deltagarna ska få tillfälle att fördjupa sig i frågor som de finner intressanta 
i en pre-text och få möjlighet till meningsskapande behöver deras roller vara 
konstruerade så att de är distanserade men samtidigt kan agera och kommuni-
cera i relation till pre-textens teman och deltagarnas egna frågor.  

I ett processdrama om skogsskövling skulle deltagarna helt naturalistiskt i 
en improvisation kunna gestalta en situation där de demonstrerar mot skogs-
skövling. För att ladda situationen med spänning skapas ett förbehåll, delta-
garna måste till exempel bygga barrikader för skogsarbetarna kommer alldeles 
snart. Det skulle förstås som en het situation som händer här och nu, där ingen 
distans finns till ’händelsen’ varken i tid eller genom relation. Möjligheten till 
kommunikation finns i deltagares erfarenhet av att skynda sig och att försöka 
hindra något, även om de själva aldrig protesterat mot just skogsskövling.  

En kall situation utifrån samma händelse skulle till exempel kunna innebära 
att deltagarna gestaltar ett danskompani som har till uppgift att skapa en min-
nesceremoni kring den ’historiska skogsskövlingen’. De har talat med dem 
som var med om vad som hände och vad de kände och ska nu hitta typiska 
rörelser till en koreografi. Situationen är kall, så till vida att deltagarna är di-
stanserade genom tid och relation. Det sker ej här och nu och de var själva inte 
inblandade. Kommunikation kan ske kring vilka rörelser de som dansexperter 
hämtat med sig från de som ’var med’, och den egna erfarenhetsgrunden de 
har att ta ifrån kan vara både att bygga, bära tunga saker men även att känslo-
mässigt erfara ett negativt beslut. Inget av exemplen är bättre än något annat 
utan båda berör temat ’skogsskövling’ men de leder till olika aspekter av lä-
rande kring temat. 
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Bolton (1984) betonar att det handlar om att skydda deltagarna in i känslor 
(protection into emotion) snarare än att skydda från känslor, för utan känslo-
mässigt engagemang sker inget lärande. Skyddet in i dramat och in i känslor 
kan ske genom val av gestaltningsform (val av dramakonvention), genom att 
närma sig ämnet på ett indirekt sätt eller genom projicering vilket kan innebära 
att till exempel en karta ritas eller att lärare-i-roll får fokus istället för delta-
garna (Bolton, 1984). Initialt i ett processdrama kan det vara idé att närma sig 
dramats kärna från en vinkel som bara snuddar vid kärnan, i syfte att undvika 
ytligt engagemang vilket lätt uppstår om i-roll-sekvensen placeras mitt i den 
centrala konflikten, då deltagarna ännu inte vet så mycket om situationen 
Bowell & Heap, 2001). Som resurser i skapandet av roller och innehåll använ-
der sig deltagarna av sina egna kulturellt och historiskt medierade erfarenheter 
utanför dramaskapandet (se exemplet ovan). Även det som kommer upp i re-
flektionerna under och efter användandet av olika dramakonventioner, blir re-
surser för vidare gestaltande.  

Ledarens ansvar vid genomförandet 
Ledarens roll och ansvar vid genomförandet sker i stunden och handlar om 
dramapedagogens pedagogiska skicklighet och konstnärlighet (Dunn & 
Stinson, 2011). Eisners (2003) definition av konstnärlighet (artistry): finkäns-
lighet, användande av fantasi och teknik samt stolthet i skapandet borgar för 
kvalitet i genomförandet av processdramaförlopp enligt Dunn och Stinson 
(2011). Konstnärlighet i drama innebär dessutom för dramapedagogen även 
förmågan att följa gruppen och snabbt kunna byta riktning utifrån gruppens 
behov, att återskapa en stämning eller ladda om en spänning, när engage-
manget sjunker (Dunn & Stinson, 2011). O’Neill (1995) menar att konstnär-
lighet endast är möjligt när dramapedagogen har förmågan att ta risker, att se 
och använda möjligheter när de dyker upp, att vara i dialog med deltagarna, 
att vara nyfiken men samtidigt föra en kritisk reflektion, och kanske det svår-
aste, att klara av att vara osäker, hantera det oförutsägbara och stå ut med oro 
och tvetydighet. Allt detta behövs för att skapa bästa möjliga förutsättningarna 
för deltagarnas meningsskapande genom drama. O’Neill beskriver dramape-
dagoger som guider som går baklänges med ofullständiga kartor för att inte nå 
målet för fort. 

…guides to new worlds, travelling with incomplete maps … trying to lead the 
way while walking backwards so they do not become intent on reaching a pre-
determined destination as quickly as possible. (O'Neill, 1995, s. 67)  

 
Som hjälp när dramapedagogen går baklänges har hen alltså sin ofullständiga 
karta, pre-texten med en mängd valda dramakonventioner. Även om drama-
pedagogen skrivit in olika konventioner i pre-texten görs ändå det slutgiltiga 
valet i stunden i dramat, så det gäller att ha en repertoar av konventioner i 
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huvudet, vilket också är en aspekt av konstnärligheten. Den kanske mest kraft-
fulla konventionen och den som framför allt särskiljer processdrama från 
andra former av drama är lärare-i-roll.  

Lärare-i-roll 
Dramakonventionen lärare-i-roll är specifik för processdrama och utveckla-
des av Dorothy Heathcote (Wagner, 1976/1992) för att stötta deltagare att ut-
veckla och fördjupa sitt engagemang ett givet ämne. Utmaningen ur ett läran-
deperspektiv är att temat ska vara både ämnesrelevant och känslomässigt, vil-
ket kräver kunskap inom både drama och ämnet som undersöks (Dunn & 
Stinson, 2011). När eleverna engagerats kan pedagogen tona ner sin roll och 
kanske helt gå ur roll eller kliva in i en annan roll som kan tillföra något nytt 
till dramat. Just detta att gå ur en roll är minst lika viktigt som att kunna gå in 
i en roll (Bowell & Heap, 2001). Som tidigare betonats är reflektion en viktig 
aspekt av lärande i processdrama och det är pedagogens ansvar att skapa ut-
rymme för detta, såväl i som ur roll (Wagner, 1976/1992).  

En av de mest kritisk aspekterna vid skapandet av ett processdrama handlar 
om att få deltagarna att acceptera att gå in i fiktionen (Andersen, 2004) och att 
acceptera ’den stora lögnen’ (Wagner, 1976/1992, s. 87) som Heathcote kallar 
det. Ledaren måste därför hjälpa deltagarna att bygga upp en tro på sin egen 
roll, vilket ofta görs genom hur deltagarna bemöts, av lärare-i-roll. Genom att 
fiktionen successivt fördjupas, skapas ökade möjligheter och skyldigheter att 
ta ansvar utifrån deltagarnas roller och strävansmålet är att ansvaret för dramat 
efter hand går över från pedagog till elever (Wagner, 1976/1992, s. 87).  

Pedagogen kan egentligen gå i roll som vem som helst men Mjaaland 
Heggstad (2012) beskriver fyra rollkategorier att ha som utgångspunkt. De två 
första är ledare respektive motståndare och båda är auktoritetsroller med hög 
status men de väcker olika reaktioner och engagemang hos deltagarna. Leda-
ren ligger nära den vanliga lärarrollen och hen arbetar med eleverna i roll och 
ledare kan från ’insidan’ se om eleverna vill och klarar att ta över mer ansvar. 
Motståndaren väcker ofta samarbete bland deltagarna och deras initiativ kan 
bli styrande om ledaren är lyhörd men informella ledare i gruppen kan också 
utkristalliseras på bekostnad av kollektivets inflytande. Den tredje kategorin 
är som mellanperson, där ledaren fungerar som budbärare av viktig informat-
ion, men budbäraren har inga maktbefogenheter. Den fjärde kategorin be-
nämns hjälpsökande eller hjälplös. Ledaren är helt i deltagarnas händer men 
finns också närmare deltagarna än i någon av de andra rollkategorierna, vilket 
gör att hen kan ställa frågor eller ge viss information (Mjaaland Heggstad, 
2012; Morgan & Saxton, 1987). Aitken menar att konventionen lärare-i-roll 
bidrar till att göra maktrelationer tydliga och öppna för kritik (Aitken, 2009a). 
Den hjälplösa, fjärde kategorin, kräver tillit från pedagogen att deltagarna kla-
rar av att driva dramat själva och kan ses som en form av bemyndigande av 
deltagarna. 
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I dramalitteraturen har det länge rått konsensus om det att vara lärare-i-roll 
inte är detsamma som att spela en roll och vara skådespelare (Ackroyd, 2004; 
Ackroyd-Pilkington, 2010). Ackroyd har granskat de internationellt mest 
kända dramaböckerna och i en av dem, Teaching Drama (Morgan & Saxton, 
1987, s. 49) står det till och med ”Please don’t act!”. Det som betonas är inte 
föreställnings- eller underhållningsvärdet utan lärandet som rollen kan stimu-
lera. Delvis har det påpekats för att inte avskräcka lärare som inte sett sig som 
skådespelare från att använda tekniken, delvis för att det helt enkelt setts som 
något annat än skådespeleri (Ackroyd, 2004). Ytterst få förslag på vilka fär-
digheter som krävs för att kunna genomföra ett rolltagande som lärare åter-
finns i litteraturen (Ackroyd, 2004). Det som påpekas är att rollens attityd och 
intention måste signaleras, oavsett vilken rollkategori som ska representeras. 
Morgan och Saxton (1987) rekommenderar att pedagoger bör tänka på hur 
språk, kostym, rekvisita, rummet och ljuset används när lärare-i-roll börjar tas 
i bruk men att uttrycket blir mer symboliskt ju vanare en blir.  

Ackroyd (2004) utmanar det som varit för givet taget i dramasammanhang 
och ifrågasätter vad som skiljer sådana råd från de som en skådespelare bör 
beakta. I en fallstudie jämför Ackroyd (2004) två av föregångarna inom pro-
cessdrama, Cecily O’Neill och John O’Toole, med en skådespelares arbetssätt 
och det föreligger, enligt Ackroyd, stora skillnader mellan hur de två använde 
lärare-i-roll. O’Neill anser att lärare-i-roll är en markering av en speciell per-
son, en funktion, som behövs för att sätta fart på dramat. O’Toole däremot, 
tvekar inte att använda sig av både kostym, dialekter och kroppsspråk (Ack-
royd, 2004). Det sistnämnda är i princip är obefintligt i litteraturen om pro-
cessdrama (Bowell & Heap, 2001; Morgan & Saxton, 1987; Wagner, 
1976/1992). Ackroyd (2004) föreslår att dramafältet bör vidga sitt sätt att se 
på lärare-i-roll så att agering inte är tabu, utan att pedagoger även kan inspire-
ras av skådespelare i sitt sätt att genomföra lärare-i-roll. Ackroyd-Pilkington 
(2010) fortsätter jämförelsen utifrån en vidgad syn på teater och rolltagande, 
där likheterna mellan lärare-i-roll och skådespeleri lyfts fram. Både på scen 
och i klassrum kan rollen kräva olika sorters gestaltning. Är det en markering 
av en funktion, till exempel ett affärsbiträde utan makt, krävs bara en marke-
ring med något attribut eller en hållning. Är det däremot en speciell person 
som ska gestaltas kan det absolut krävas ett tydligare karaktärsarbete, menar 
Ackroyd-Pilkington (2010). Rolltagandet är dock mer beroende av vem som 
ska gå i roll och hur den personen väljer att gestalta rollen utifrån sin 
bekvämlighetszon, än vad som är rätt och fel (Ackroyd-Pilkington, 2010). 

Oavsett graden av agerande ska lärare-i-roll signaleras tydligt enligt Aitken 
(2007b, 2009b). Heathcote använde sig under en period i sin karriär av person-
i-roll som innebar att hon gick i roll när deltagarna inte såg det. Hon kunde till 
exempel anlända till en skola i rullstol och förvänta sig att bli bemött som 
rullstolsburen. När hon sedan gick ur roll möttes hon av missnöje, deltagarna 
hade känslan av att ha blivit lurade, vilket förklaras med att deltagarna inte 
fått chans att gå in i roll som några som hade en relation till den rullstolsburna. 
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Situationen var varken tydligt signalerad eller inramad (Aitken, 2009b). Ris-
ken är stor att lärandemöjligheter missas om lärare-i-roll används på det sättet 
menar Aitken, genom att den distansering som behövs och som ger trygghet 
inte skapas genom en otydlig inramning (Aitken, 2007b, 2009b; Bowell & 
Heap, 2001).  

Agering – att vara i roll 
Sternudd ser ageringen, att vara i roll, som navet i dramapedagogik, där män-
niskor tillsammans skapar fiktiva situationer, på en annan plats i en annan tid 
och med andra roller än de verkliga och med stöd av en pedagogisk ledare 
(Sternudd, 2000). Att vara i roll innebär att gestalta en annan person, att låtsas 
att en är någon annan för en stund. Personen som gör det, har valt att ta på sig 
en annan roll, vilket gör att personen delvis är någon annan både emotionellt 
och intellektuellt och det bygger på identifikation med rollen (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Den medeltida betydelsen av ordet att gestalta, är ”att vakna 
till liv” (Bolton, 1984; 2008, s.122) och är precis det som sker i stunden, här 
och nu väcks en annan person till liv för en stund. Rollen och den fiktiva situ-
ationen gör att personen måste agera, får en anledning, ett motiv att göra något 
utifrån rollens perspektiv, vilket bland annat Bowell och Heap (2001) kallar 
ett imperativ för lärande.  

Rolltagandet och rolleken kräver en del av sina deltagare, då det bland an-
nat bygger på att både rollteknik och samspel måste behärskas (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Detta kan benämnas spelkompetens och innefattar tre 
aspekter enligt Mjaaland Heggstad (2012). Den första aspekten av 
spelkompetens handlar om hur deltagaren använder det personliga materialet 
(det vill säga sig själv); hur rollerna karaktäriseras och skapar spänning och 
hur leksignaler och de kroppsliga uttrycken används. Den andra aspekten, den 
sociala sidan; handlar om hur samspelet i gruppen går till, att finna fokus och 
hur en förhåller sig till status och slutligen den improvisatoriska sidan, vilken 
innefattar ingången i fiktionen och förmågan och lusten att stanna där, 
identifikation med rollen, accepteradet av andras idéer, användandet av egna 
fantasin, att gå på impuls och att kunna vara spontan  (Mjaaland Heggstad, 
2012).  

Befinner sig rolltagaren i en trygg situation och behärskar tekniken och 
samspelet, finns möjligheten att få vara med om att skapa något som ibland 
beskrivs som magiskt. Grünbaum (2009) beskriver det magiska som en eufori 
och ett specifikt medvetandetillstånd som kräver koncentration och ett lyss-
nande både inåt sig själv och utåt, ett förtätat tillstånd där samspel sker intuitivt 
och med lust. Bolton (1984) förklarar det magiska med dramats här och nu, 
men samtidigt innebär det en medvetenhet om det verkliga. Samspelet mellan 
fiktion och verklighet ser Bolton (1984) som dramapedagogikens pedagogiska 
potential. Bundy (1999) både sammanfattar och utvecklar det magiska och 
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benämner det estetiskt engagemang (aesthetic engagement), ännu en beteck-
ning på det här tillståndet då känslan av liv fyller en (animation) men som 
även innefattar andra aspekter vilka jag återkommer till senare.  

Betydelsen av distans genom rolltagande och reflektionens roll framhävs 
av flera forskare (Bolton, 1984; Bowell & Heap, 2001; Wagner, 1976/1992). 
Lindqvist (2002) poängterar hur själva rolltagandet möjliggör en dialog med 
temat, vilket just innebär en distans eftersom den som går i roll ser ur någon 
annans perspektiv. Att gå ur roll skapar en annan sorts distans som behövs för 
att kunna analysera och tolka det skeende och den känsla som nyss upplevdes 
i roll. Tolkningen medvetandegörs också i och med reflektion kring detta  
(Lindqvist, 2002). Estetisk fördubbling (Østern, 2005) är den vanligaste be-
nämningen på svenska på relationen mellan verklighet och fiktion, vilken kan 
ge en utvidgad möjlighet till upplevelse, erfarenhet och reflektion. Utvidgad 
möjlighet innebär att personen i roll både upplever mötet med en annan person 
i roll utifrån sig själv och sin roll, samtidigt som personen upplever personen 
den möter både som rollfiguren och som den verkliga personen. Det blir alltså 
ett fördubblat antal möten och ökad möjlighet till reflektion (Berggraf Sæbø, 
2008). Samtidigt som deltagaren upplever något i fiktionen har hen också en 
upplevelse av fiktionen, vilket Bolton benämner dual affect (Bolton, 1984) 
med referens till Vygotsky, som beskriver att i fantasileken kan ett barn gråta 
eller hata samtidigt som barnet njuter av leken. I dramapedagogiska samman-
hang används också begreppet metaxis för relationen mellan fiktion och verk-
lighet och medvetenheten om dessa båda samtidigt (Bolton, 1984, m. hänv. t. 
Boal, 1981).  

Enligt Allern (2002) används metaxis-begreppet mer eller mindre oreflek-
terat inom dramapedagogiken och utifrån fel argument och grundas på felö-
versättningar. Allern (2002) påtalar att metaxis inte är ett grekiskt ord vilket 
ofta tas för givet. Allern anser dessutom att det som står på spel vid använ-
dandet av begreppet metaxis är olika syn på dramas natur och epistemologi. 
Han menar att det är en avgörande skillnad om fiktion och verklighet tolkas 
som två autonoma världar eller om fiktion och verklighet tolkas som att de är 
ömsesidiga och samtidiga.  

Boal är en av de som förstår metaxis, som två autonoma världar, vilket 
måste sättas i relation till den kontext han verkade i, menar Davis (2014). 
Där måste de förtryckta få möjlighet att glömma den riktiga världen som är 
ursprunget till förtrycket, för att kunna skapa nya alternativa handlingssätt 
som inte begränsas av vekligheten (Davis, 2014). 

Trots felöversättningar och olika tolkningar av begreppet metaxis, menar 
Linds (2006) att metaxis är ett fruktbart begrepp. Han använder det i relation 
till forumteater med utgångspunkt i Platons beskriving av metaxy. Metaxy är 
mellanrummet mellan gudarna och människorna och däremellan medierar/för-
medlar andarna. Jokern i ett forumspel kan förstås som medierare som ständigt 
vidgar utrymmet där engagemang kan ske för att möjliggöra för metaxis 
(Linds, 2006).   
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Davis (2014) beskriver med referens till Bolton (1992) mellanrummet som 
ett litet glapp, där jag gör något i rollen samtidigt som jag ser mig själv göra 
det. Glappet möjliggör en impuls till självreflektion och ett tillfälle att ställa 
en av de viktigaste frågorna enligt Davis: Varför gjorde jag så i roll när jag 
kanske skulle göra på ett annat sätt i verkligheten? En central aspekt för 
metaxis-processen är att det är en förkroppsligad process där mening uppstår 
i mellanrummen; mellan deltagaren och rollen, mellan deltagarna, mellan den 
fiktiva situationen och den verkliga. Den meningsskapande processen fram-
träder genom kropparna som är i samspel med varandra i det metaxiska mel-
lanrummet (Linds, 2006). Det är en konkret genomlevd upplevelse där 
metaxis möjliggör för deltagare att se ”…kunnandet när det gestaltas i varje 
närvarande ögonblick, inte som något som redan existerar.” (Linds, 2006, s. 
114, min översättning).  

Att använda sig av rolltagande som metod, som om en vore någon annan 
på en annan plats i en annan tid och med andra maktbefogenheter utifrån sin 
position, har varit en relativt sällsynt företeelse i den svenska skolan (Hägg-
lund, 2001; Sternudd, 2000; Österlind & Hallgren, 2014; Österlind, Østern, & 
Björk Thorkelsdóttir, 2016). Det är mer förekommande i den anglosaxiska 
världen, där drama varit en del av engelska (modersmål) men även varit ett 
eget ämne inom vissa skolformer och i vissa länder.8  

Att skapa och ta på sig en roll, en fiktiv karaktär, är inget ovanligt för da-
taspelande barn, ungdomar och vuxna, så kanske går vi en öppning till mötes 
när det gäller rolltagande i skolan. Uimonen (2009) diskuterar att den virtuella 
sfären inte står i motsatsförhållande till det verkliga, utan är en förlängning av 
eller ett komplement till det reella, med möjligheter till kreativ utveckling av 
identitet. På samma sätt går det att se på rolltagande med sig själv som verktyg 
i ett här och nu, med möjlighet att utvidga sina erfarenheter i interaktion med 
andra fiktiva karaktärer i en iscensatt värld, i processdrama. Det som tillförs 
genom processdrama i jämförelse med rolltagande i en fiktiv värld i datorn, är 
möjligheten till gemensam reflektion i och ur roll, eftersom processdrama-
förloppet leds av en pedagog och att det hela sker i IRL (in real life), vilket 
bland annat innebär en kroppslig dimension. 

Rolltagande 
Ett processdrama börjar sällan med att olika roller fördelas eller att deltagarna 
väljer egna roller, utan istället inleds det med att alla intar en kollektiv roll, 
som till exempel boende i en by uppe i bergen, med en speciell attityd; hung-
riga efter flera års missväxt, lyckliga efter att ett barn äntligen fötts. Ett vi 

                                                      
8 Bolton, 1979, 1992, 1998; Bowell & Heap, 2001, 2005; Gallagher, 2000; Heathcote & Bolton, 
1995; O’Connor, 2016; O`Neill, 1995; O`Toole, 1992; Stinson & Saunders, 2016; Taylor , 
1998; Wagner, 1976/1992 



23 

eftersträvas där gruppkänslan stärks (Bolton, 1998). Den kollektiva rollen an-
vänds för att inte en enskild person ska behöva känna sig utlämnad, utan via 
den kollektiva rollen eftersträvas en stödjande atmosfär av samarbete och tillit 
(Piazzoli, 2011).  

It has been argued that process drama can generate ‘affective space’, 
the safe and supporting atmosphere within the drama space, based on 
Augusto Boal’s concept of ‘affective dimension’ (1995, p 21). When 
affective space is established, a supportive atmosphere enables 
participants to take risks within the drama that can trigger experiential 
learning (Piazzoli, 2011, s.562). 

 
Den kollektiva rollens attityd, och även de senare mer utvecklade rollerna, är 
beroende av den inramning, framing, som skapas i början av ett processdrama 
men som kontinuerligt omförhandlas under dramat gång (Wagner, 
1976/1992). Ramen behöver vara tydlig och synliggörs via signaler från dra-
mapedagogen, som säger att nu ger vi oss in i fiktion, nu är ni de här perso-
nerna i förhållande till mig som är lärare-i-roll som den här personen (Aitken, 
2009b). Det kan även handla om förändringar i användandet av sin egen kropp 
(mimik, röst, gester och rörelse), rummet och av symboler (Bowell & Heap, 
2001). Bolton (1998) beskriver rolltagandet som att deltagarna bygger en kul-
tur, en gruppkultur, snarare än att de representerar en viss roll eller en attityd. 
Heathcote betonar att först är det bara en attityd som eftersträvas. Successivt 
lär deltagarna känna sin roll utifrån det som händer i dramat och utifrån hur 
karaktären reagerar. Dramapedagogens uppgift blir att ställa frågor som hjäl-
per deltagarna att ta ställning utifrån sin roll (Wagner, 1976/1992). Att gå i 
roll bygger på frivillighet och är inte deltagarna villiga att ta på sig en roll och 
ge sig in i fiktionen händer ingenting (Berggraf Sæbø, 2011). 

Att gå i roll, att bli någon annan för en stund, är inte en process som funge-
rar lika för alla dramadeltagare. Det handlar om hur den enskilde kan hitta en 
ingång i dramat och i rollen, få en anledning att engagera sig, och det kan gå 
till på olika sätt. Att det är frivilligt att delta är en förutsättning för att gå i roll, 
men frivilligheten i sin tur är beroende av deltagarens känsla av att en kan lita 
på ledaren (Bundy, 2003). För att rolltagande alls ska ske krävs även att del-
tagaren känner sig trygg med att den egna självbilden inte står på spel och att 
deltagarna kan lita på varandra i gruppen så att de vågar ta risker (Bundy, 
2003). Osäkerhet kring om det finns ett rätt eller fel när en går i roll, kan finnas 
hos deltagare. Känns det rätt för deltagaren så klingar det rätt för de övriga, är 
Boltons råd (1998), vilket bör sägas i rummet innan själva processdramat sät-
ter igång. Heathcote talar om tryggheten och benämner det som att en ’straff-
fri zon’ (penalty free zone of drama) behöver etableras (Johnson & O'Neill, 
1984, s. 128). Aitken menar att om inte deltagarna får chans att kliva in i ’den 
straffria zonen’ har den största möjligheten för drama tagits bort. Möjligheten 
där chans till frigörelse och personlig transformation finns, både genom att gå 
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ur roll och se tillbaka men också att ens handlingar faktiskt inte kan bestraffas 
när en är i roll i dramat (Aitken, 2009b). 

Hur deltagarnas rolltagande ska förstås och beskrivas är varken lätt eller 
självklart men det har gjorts försök genom att fånga rolltagares engagemang. 

Engagemang i roll 
Morgan och Saxton skapade en taxonomi för personligt engagemang i drama 
redan 1987 vilken identifierar visuella, fysiska och verbala aspekter, såsom 
visa intresse, engagemang, hängivenhet, internalisera, tolka och utvärdera 
(Morgan & Saxton, 1987). Heathcote har också en liknande beskrivning av 
elevengagemang men som avslutas med besatthet (obsession) (Morgan & 
Saxton, 1987). Drama sker inom två ramar samtidigt, dels den expressiva ra-
men som motsvarar de yttre handlingarna, de kroppsliga uttrycken, dels en 
meningsskapande ram som motsvaras av den inre förståelsen. Den yttre och 
inre förståelsen är helt beroende av varandra och fyller inte någon funktion 
utan den andra. Personligt engagemang hos deltagarna behöver alltså ske på 
både en inre och en yttre nivå, enligt Morgan och Saxton (1987). Sternudd 
(2000) lyfter även att engagemanget får näring genom den kollaborativa pro-
cessen. ”Den fiktiva situationen skapas både inom människan med hjälp av 
fantasin och får näring i den yttre verkligheten av att flera människor agerar 
tillsammans” (Sternudd, 2000, s. 34). 

Warner (1997) fann i ovanstående taxonomi att den uteslöt de deltagare 
som inte gav ifrån sig några synliga tecken på engagemang men som ändå på 
något sätt varit engagerade, då de kunde genomföra uppgifter efter förloppet 
och i samtal beskriva både plats, händelser och sig själva i roll (Warner, 1997). 
Warner identifierar istället fyra olika engagemang-strategier och kallar dem 
för pratare, processorer, deltagande observatörer och lyssnare/ outsiders. Än 
fler nyanser bör kunna urskiljas i hur deltagare engagera sig i ett process-
drama, menar Warner, men dessa fyra kan vara en utgångspunkt för att för-
djupa kunskapen om vad rolltagande, möten i roll och lärande i roll kan inne-
bära(Warner, 1997). 

Pratare är de som snabbast ger sig in i dramat, verbalt svarar de an på le-
darens signaler, som kan vara multimodala. De är strategiskt viktiga för att 
processdramat ska ta fart. Däremot visade Warners studie att pratare sällan 
skapar tydliga inre bilder och deras engagemang är kortvarigt, om inget nytt 
fångar deras intresse. Enligt Warner (1997) kan pratarna sällan beskriva vad 
det innebär att vara i roll och de tar sällan en tydlig ståndpunkt i de frågor som 
lyfts i dramat. 

Processorer lyssnar sig in i dramat genom att fokusera på vad som sker 
mellan ledaren och pratarna. I lyssnandet finns en process av frågande, utvär-
derande och förutseende, och tydliga inre bilder skapas. När processorerna väl 
ger sig in i dramat, både fysiskt och verbalt, bygger de vidare på pratarnas 
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initiala bidrag och fördjupar eller ifrågasätter dem. Processorerna är väl med-
vetna om vad rolltagandet innebär och har ofta en tydlig ståndpunkt (Warner, 
1997). 

Deltagande observatörer påminner om processorerna med både tydliga 
inre bilder och en värderande process men de deltar sällan verbalt i storgrupp. 
Däremot blir de deltagande observatörerna viktiga i smågruppsarbete under 
processdramaförloppen. Genom att de har tydliga bilder av vad som skett och 
kommer ihåg nyckelhändelser, kan gruppen genomföra uppgifter som till ex-
empel att skapa ett ’foto’ eller ett kort ’filmklipp’ av en händelse i dramat, 
med hjälp av dem (Warner, 1997). 

Lyssnare/Outsiders var de mest svårdefinierade. De engagerar sig inte i 
dramat utan observerar endast vad som händer för att få så mycket information 
så uppgifterna ur roll kan lösas. På det sättet blir de också viktiga i uppgifts-
lösandet då de endast har haft fokus på nyckelhändelser (Warner, 1997). 
Bundys begrepp aesthetic engagement (Bundy, 2003) berör inte bara rollta-
gande utan om hela den estetiska processen, men är relevant även för själva 
rolltagandet. För att kriterierna för estetiskt engagemang ska uppfyllas, krävs 
inte bara känslan att vara fylld av liv (animated) enligt Bundy (2003; 2008). 
Det krävs även att deltagarna kan se och känna ett samband (connection) mel-
lan dramat och verkligheten. Det tangerar Boltons (1979) beskrivning där dra-
mat kan ses som en metafor för livet. Slutligen krävs också en känsla av för-
höjd närvaro (hightened awareness) vilket innebär att deltagaren slutar foku-
sera på de handlingar som sker i dramat och istället börjar ställa sig frågor i 
relation till det tema processdramat är uppbyggt kring. För att estetiskt enga-
gemang alls ska ske behöver en hel del saker falla på plats, saker som främst 
ledaren men även deltagarna själva är ansvariga för (Bundy, 2003). Grundför-
utsättningar för att estetiskt engagemang ska kunna uppstå är, enligt Bundy, 
det relationsskapande arbetet och hon menar att genom att börja sakta och för-
siktigt och låta det relationsskapande arbetet vara i fokus läggs grunden för att 
tillit skapas (Bundy, 2002; 2003). 

Lärande genom en konstform  
Att vara involverad i skapande av något slag kan ge djupare förståelse av ett 
ämne, då både tanke och känsla är involverat i gestaltandet av ett abstrakt be-
grepp som får fysisk form (Ryman, Porter & Galbraith, 2009). Att använda 
drama som metod i undervisningen innebär ett arbete i en konstform med 
konstnärliga verktyg. Ett lärande genom och med konsten innebär att det går 
att gå på djupet och pröva olika lösningar, samtidigt som det är möjligt att 
skapa distans för att reflektera och kritiskt värdera det arbete som skapas.  

Heikkinen vill tydliggöra skillnaden i hur arbetet med estetisk form skiljer 
sig mellan dramapedagogik och teater, och benämner det dramapedagogiska 
sättet en ofullständig estetik eller en estetik under utveckling (Heikkinen, 
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2005). Heikkinen syftar på nivån av medvetet arbete med formen, som i pro-
cessdrama sker i syfte att skapa betydelse i ett undersökande meningsskap-
ande. I det sammanhanget finns inte behov av den fullständiga estetik som den 
professionella teatern använder sig av för att nå en publik (Heikkinen, 2005). 

Lindström (2008) beskriver fyra estetiska lärandeformer, lärande om, i, 
med och genom det estetiska uttrycket. De kan fungera som verktyg för att 
orientera sig i hur estetiska ämnen används och undervisas i skolan. Lärande 
om innebär undervisning om det estetiska ämnet, baskunskaper som vilka öv-
ningar det finns och hur dessa ska genomföras, om olika genrer samt om äm-
nets historik och teori. Lärande i innebär undervisning i hur det estetiska ut-
trycket kan utvecklas genom ett experimenterande med olika tekniker. Lä-
rande med handlar om en integrering av det estetiska ämnets arbetsformer 
med ämnesinnehåll från ett annat ämne eller tema. Lärande genom handlar 
slutligen om utvecklande av förhållningssätt och övergripande kompetenser 
som ett långvarigt engagemang i ett estetiskt projekt kan ge (Lindström, 
2008). Undervisning där processdrama används kan vara en estetisk lärprocess 
i, med och genom processdrama beroende på var fokus i undervisningen lig-
ger. Användande av processdrama i den svenska grundskolan där drama inte 
finns representerat som ett skolämne, kan förstås som lärande med då pro-
cessdrama kan användas som metod men där det är kunskap i ett annat ämne 
som eftersträvas och inte kunskap om den estetiska formen, ett medieneutralt 
sätt att arbeta. Däremot nämns drama som ett av flera estetiska uttryckssätt 
eleverna ska kunna använda och ta del av (Skolverket 2011/2016).  

Heathcotes sätt att arbeta med drama kring ett ämnesinnehåll, lärande med 
och ibland genom drama, kritiserades hårt av många under 1980-talet9, som 
menade att det förminskade drama som konstform. Detta har bemötts med att 
estetiskt meningsskapande är en integrering av många faktorer, där både det 
konstnärliga och det pedagogiska spelar roll (Bolton 1998).10 O’Neills ut-
veckling av Heathcotes sätt att arbeta med det som nu kallas processdrama, 
med starkare betoning på konstformen, kan förstås i relation till den tidigare 
kritiken (O’Neill, 1995). 

O’Connor (2007) påpekar att lärande genom en konstform strävar efter 
mångtydighet istället för en direkt avbild eller en universell sanning. Leken 
med och undersökandet av de fragmentariska, brokiga, bilder vi skapar genom 
dramat är det viktiga, enligt honom. 

There are grave risks in looking for a universal truth in what the dramatic 
Lens might reveal rather than allowing ourselves to play with the dappled 
halftruths that spring from distorted reflections (O'Connor, 2007, s. 8).  

                                                      
9 av bland andra Ross (1982). 
10 Se även Fleming (1982). 
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Lärande genom och med processdrama  
"The relationship that exists between the imagined and the real is the key to 
the learning process unique to drama." (Somers, 1994, s. 11). Somers sätter 
fingret på det som är det specifika för var lärande i drama sker, i mellanrum-
met mellan det verkliga och det fiktiva, i relationen däremellan. Det förutsätter 
att deltagarna håller två verkligheter i medvetandet samtidigt och det är relat-
ionen däremellan som Somers (1994) syftar på. Platsen där ens föreställnings-
förmåga uppmuntras görs direkt en mängd möjligheter till lärande tillgängliga 
genom spekulation, tolkning, värdering och reflektion, enligt O’Neill (2006). 
Denna fråga har diskuterats och belysts på olika sätt under många år i drama-
forskning. Bolton lyfter reflektion som det som måste till för att lärande ska 
äga rum i mellanrummet mellan verklighet och fiktion.  

"Experience in itself is neither productive nor unproductive, it is how you re-
flect on it that makes it significant. […] perhaps the most powerful form is the 
reflection that goes on at the same time as the drama, that is from within the 
drama" (Bolton, 1979, s. 126-127).  

 
Undervisningspotentialen i processdrama ligger alltså i hur personen både ur 
och i roll kan titta på sig själv och andra i roll, och reflektera över det som sker 
i roll, som en åskådare till sitt eget och andras agerande. Det handlar om att 
undersöka det personliga i det sociala och det sociala i det personliga (Davis, 
2014). 

’Som om’ (as if) är ett vedertaget begrepp inom dramapedagogiken för ar-
bete i fiktion och genom rolltagandet i problematiska som-om-situationer kan 
deltagarnas antaganden prövas och värderingar granskas (O’Neill, 2006). 
’Som om’ angrips från ett något annat håll av Andersen (2004) som skriver 
om lärande i processdrama utifrån kognitiv psykologi. Han gör kopplingen 
mellan dramats ’som om’ och situerat lärande. Andersen beskriver lärandet i 
processdrama som att det uppstår i valen och besluten som bygger dramat. Att 
kunna tänka om sin egen tankeprocess är kritiskt för kognitiv utveckling och 
den möjligheten ges via olika dramatekniker, där ’gå ur roll’ blir centralt för 
att kunna titta på sitt eget tänkande ’i roll’ som ett externt objekt (Andersen, 
2004). 

Inramningen av en aktivitet, en meningsfull kontext, poängteras av många 
forskare (Dunn & Stinson, 2012; O'Neill, 1995). Warner och Andersen (2004) 
lyfter fram ett begrepp, thinking frames, myntat av Perkins (1986). Thinking 
frames innebär att lärare möjliggör för elever att bli bättre tänkare, genom att 
erbjuda en kontext som eftersträvas i ämnet/situationen. Processdrama med 
sin pre-text erbjuder flera thinking frames; deltagarna befinner sig i en kontext 
där en handling pågår, men deltagarna har också en annan ingång i dramat, 
rollens ingång, som skapar den dramatiska spänningen, det som gör att delta-
garna vill förstå och engagera sig i situationen (Warner & Andersen, 2004). 
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Andersen (2004) betonar att det inte är nog att ge eleverna en roll, utan inram-
ningen måste också ge tankestrukturer och stöd som gör så att engagemanget 
i rollen känns meningsfullt. Bowell och Heap (2001) använder ordet frame, 
som tidigare nämnts, om rollens utgångspunkt och blick på det som sker, det 
som gör att personen i roll reagerar och agerar på ett speciellt sätt vilket till 
viss del kan bryta mot hur personen brukar agera ur roll. Heathcote (i Wagner, 
1976/1992) beskriver lärandeprocessen som att utgångspunkten är att en vet 
något om något, men genom att både den fiktiva kontexten och lärare-i-roll 
utmanar dessa föreställningar, tar deltagarna sina föreställningar om ämnet en 
bit längre, vidgar sitt sätt att förstå. 

Ännu en annan vinkel på meningsskapande i processdrama och i roll har 
O'Connor (2003). Han fokuserade i sin forskning på reflektion i roll och hur 
mening skapas i den specifika kontexten där dramat utspelar sig. O’Connor 
menar att gränsen mellan verklighet och fiktion är suddig och genomsläpplig. 
Det har guidat honom i hans forskning och det är där han letat efter tillfällen 
när världarna fallit samman, kolliderat, som han uttrycker sig. Stunden där det 
inte längre finns någon gräns mellan roll och jag, utan det som sker blir en 
fördjupad förståelse av sig själv (O’Connor, 2003).  

En ’straff-fria zon’ 
En annan aspekt av lärande och processdrama handlar om fokuserade elever 
som sällan eller aldrig behöver tillrättavisas, vilket lyfts fram i forskning om 
processdrama i undervisningen (Rosler, 2008; Berggraf Sæbø, 2011a). Är det 
en konsekvens av den ’straff-fria zon’ Heathcote beskriver? Rosler (2008) lyf-
ter fram troliga orsaker som att processdrama bygger på styrkor som även 
svaga eller oroliga elever ofta ändå har, som uttrycksförmåga och fantasi. De 
känner sig inte hotade av att faktakunskaper efterfrågas, som i den vanliga 
undervisningen. Istället kan de använda sin fantasi för att förutsäga och im-
provisera kring till exempel en historisk händelse. Detta gynnar såväl utåtage-
rande som tystlåtna elever, enligt Berggraf Sæbø (2011a). Gemensamma er-
farenheter för gruppen som arbetar i ett processdrama ackumuleras och finns 
med i skapandet av nya processdramaförlopp. Rosler liknar det vid att delta-
garna blir som en familj som delar historia. Att stötta varandra, när någon 
famlar i att svara i roll till exempel, sker på ett helt annat sätt än i en vanlig 
klassrumssituation, enligt Rosler som kopplar det till Vygotskys närmaste ut-
vecklingszon dit en når med mer kompetenta andra som stöd, och som hon 
menar realiseras i processdramat (Rosler, 2008). 

Berggraf Sæbø påpekar att det som är möjligheterna med processdrama 
också är svårigheterna. Möjligheterna är beroende av både dramapedagogens 
ämneskompetens såväl som didaktisk planerings- och reflektionskompetens 
(Berggraf Sæbø, 2008; 2011b). Risken med processdrama är, att om inte lära-
ren är öppen för deltagarnas bidrag i skapandet av förloppet, kan det upplevas 
som om läraren manipulerar utifrån en dold agenda. Det blir en form av dold 
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förmedlingspedagogik, där läraren i roll för fram den kunskap som ska lever-
eras. Detta händer lätt då lärare tror sig ställa öppna frågor men ändå har tänkt 
ut en fortsatt struktur utifrån ett givet svar (Berggraf Sæbø, 2011b). Berggraf 
Sæbø skriver att det blir än mer problematiskt om läraren är i roll när frågan 
ställs, för rollens kontext glöms ofta bort och istället blir läraren förklädd pe-
dagog, som Berggraf Sæbø kallar det (Berggraf Sæbø, 2008; 2011b). Fiktion-
ens skyddande kontext bryts, egentligen utan att elever och lärare noterar det, 
men när frågor ställs som kräver korrekta svar är eleverna inte i skydd av sin 
roll längre, utan blir bara exponerade elever. Läraren får aldrig glömma att 
eleverna bjudits in till lek inom processdramats ram. Där har eleven möjlighet 
att vända och vrida på begrepp och värderingar utifrån sin roll, och det som 
sker i roll ska inte värderas som personliga inlägg (Berggraf Sæbø, 2008; 
2011b). Berggraf Sæbøs (2008) forskning visar att läraren måste vara skap-
ande, våga ta i bruk sin estetiskt-performativa sida och använda sig av este-
tiska redskap, symboler som kommunicerar på andra nivåer än de verbala/ 
intellektuella.  

När den fiktiva ramen är etablerad och lärare-i-roll har tagit sitt uppdrag på 
allvar och inte agerar som förklädd pedagog, gäller det som pedagog att börja 
titta efter tecken på lärande hos deltagarna. Bolton (1979) beskriver fyra sta-
dier av lärande som kan bli synliga när dramaarbete genomförs i en grupp och 
de är artificiellt drama, förstärkning, förtydligande och slutligen förändrad  
förståelse. Det sker ett flöde fram och tillbaka mellan stadierna men det är 
viktigt att den som leder dramat kan urskilja en förändring i deltagarnas för-
ståelse under processen (Bolton, 1979). Det som eftersträvas i och med drama 
för förändrad förståelse är ett arbete som sker på en känslomässig nivå där 
förändrad förståelse handlar om någon form av utvidgning, flexibilitet, ifråga-
sättande av antaganden, brytande av stereotyper och förändrade perspektiv 
(Bolton, 1979). Att nå dit är svårt enligt Bolton och att arbeta på de andra 
nivåerna kan ha ett värde i sig. Den artificiella nivån innebär ett yttre ytligt 
gestaltande, men kan vara det första gemensamma skapandet som sker i en 
grupp och kan därför vara ett viktigt steg i processen. Förstärkningsnivån 
handlar om en upprepning av redan känt medan förtydligande innebär att teo-
retiska begrepp omsätts till en verklig situation i fiktionen, det implicita expli-
citgörs, men deltagarna når sällan känslomässig upplevelse på den nivån 
(Bolton, 1979). 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit framväxten av processdrama inom dramape-
dagogiken, och baserat på litteraturen visat hur det är möjligt att genom ett 
processdramaförlopp som sträcker sig över tid belysa sammanhang, vilket 
möjliggör både fördjupning och komplexitet. Begrepp som i vanlig undervis-



30 

ning kan upplevas abstrakta kan begripliggöras med hjälp av dramakonvent-
ioner. Tydligt blir också Pedagogens betydelse för att engagemang ska väckas 
och lärande ske har också tydliggjorts. 

Nästa kapitel innehåller en översikt av forskning om processdrama från 
mitten av 1990-talet då processdramabegreppet började användas mer gene-
rellt för denna specifika form av dramapedagogik. 
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3. Forskningsöversikt 

Följande kapitel är en översikt över forskning som gjorts om processdrama 
sedan begreppet myntades vid mitten av 1990-talet fram till 2017. Forsknings-
fältet har under perioden från mitten av 1990-talet haft lärande genom pro-
cessdrama som utgångspunkt, vilket kan ses som naturligt då processdrama-
formen tydligt skapar en ram för ett lärandeinnehåll.  

Forskningsöversiktens genomförande och avgränsningar 
Översikten som följer består främst av ett drygt femtiotal vetenskapliga (peer 
reviewed) artiklar och ett fåtal kapitel om processdrama i antologier baserade 
på forskning om drama. Urvalet är gjort utifrån att ordet process drama före-
kommit i rubrik eller som key word i databassökningar, men även kombinat-
ionen process drama och role, engagement och interaction har använts. Det 
finns några enstaka artiklar, exempelvis Warners (1997), där ordet process-
drama inte förekommer då benämningen ännu inte var allmänt vedertagen (se 
föregående kapitel), men där kan ändå utläsas att det handlar om process-
drama. Studier där endast Mantle of the Expert (ME), en speciell form av pro-
cessdrama (Heathcote & Bolton, 1994) används som key word har inte tagits 
med i översikten. Däremot finns studier med där både processdrama och ME 
nämns. 

Sökningarna har gjorts under tidsperioden 2012-2017 och nya studier har 
successivt lagts till denna översikt. Sökningen är vid men då fältet är relativt 
begränsat kan översikten ses som ett försök att ge en helhetsbild av den forsk-
ning som finns om processdrama och även ge en bild av vilken forskning som 
saknas eller var det uppstår intressanta frågor. Det är viktigt att komma ihåg 
att forskning om processdrama är en begränsad del av all forskning om dra-
mapedagogik/drama in education/applied drama och forskningsöversikten är 
alltså ett utsnitt ur den kunskapsbasen. Läsningen av artiklarna har präglats av 
mitt intressefokus; rolltagande, möten i roll och dialogiska mellanrum där nå-
got speciellt, kanske magiskt, sker. Jag har sökt efter den kunskap som finns 
om dessa möten, hur de skapas, upprätthålls, utmanas och upplevs, men jag 
har också sökt efter de glapp där det går att ställa ytterligare frågor. Dessa 
glapp blir utgångspunkten för mina forskningsfrågor. Läs kapitlet främst som 
en sammanställning och en översikt, inför presentationen av mina mer preci-
serade forskningsfrågor som utkristalliseras i slutet av kapitlet.  
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Av bakgrundskapitlet framgår hur först Heathcote och sedan Bolton påbör-
jar arbetet med det som senare kom att kallas processdrama och hur det sprids 
till USA (av bl.a. Wagner, O’Neill) och Canada (Booth, Morgan & Saxton, 
m.fl.) samt till Australien (O’Toole). Därefter sker en tydlig förskjutning där 
tyngdpunkten flyttas från studier gjorda i Europa och Nordamerika till studier 
utförda i Australien (t.ex. Bundy, Dunn, Stinson) och Nya Zeeland (t.ex. Ait-
ken, O’Connor) för att på senare år vidgas till bland annat Hong Kong, Taiwan 
och Singapore. 

Majoriteten av studierna är kvalitativa och benämns ofta fallstudier. Studi-
ernas längd varierar från ett mindre antal längre studier som sträcker sig över 
något eller några år (t.ex. McNaughton, 2006; Aitken, 2012) till ett större antal 
studier som är genomförda i en grupp under en eller ett begränsat antal gånger. 
Ett fåtal forskare använder sig av för- och eftertester, kontrollgrupper och stat-
istisk bearbetning av resultatet men flera av dessa studier använder sig även 
av intervjuer för att fördjupa förståelsen (t.ex. Duatepe-Paksu & Ubuz, 2009; 
Pratt Cooney & Sawilowsky, 2005). Ofta beskrivs en etnografisk ansats där 
forskaren antingen finns med som observatör, vid sidan av dramat eller som 
deltagande och då också i roll (Aitken, 2014; Dunn & Stinson, 2012), eller så 
leder forskaren själv dramapassen och studien benämns då aktionsforskning 
(t.ex. McNaugton, 2004, 2006; Nelson, Colby & McIlrath, 2001) eller reflek-
terande praktiker-studie (t.ex. Piazzoli, 2013a; Taylor, 1998). I princip alla 
studier bygger på videodokumentation tillsammans med en kombination av 
andra metoder för triangulering. Intervjuer, fokusgrupp samt reflekterande 
dagböcker och journaler där både deltagare och medobservatörer skriver an-
vänds. Även texter skrivna i roll eller andra artefakter producerade i roll som 
kartor eller bilder har använts i vissa studier (t.ex. Davis, 2015; Dunn, Bundy 
& Woodrow, 2012; Medina, 2005). 

Cirka två tredjedelar av studierna är genomförda i grundskolor och gymna-
sium med barns och ungdomars processdramaskapande i fokus. Aitken (2010) 
framhåller att fler studier gällande processdrama och vuxna bör göras men i 
denna översikt berör dock cirka en tredjedel av studierna vuxna inom yrkes-
utbildningar, akademiska utbildningar och andra former av utbildningskon-
texter.  

Studierna varierar också med avseende på om drama är en etablerad verk-
samhet, ett ämne i läroplan/kursplan, eller om processdrama används som me-
tod för lärande av annat ämnesinnehåll. Det visar sig att i en stor majoritet av 
studierna används processdrama som en metod som ger form för lärande av 
något annat. Endast i ett fåtal studier var drama ett eget ämne. 

Studierna i forskningsöversikten tar sin utgångspunkt i en mängd olika te-
oretiska perspektiv och kombinerar dem på olika sätt. Flertalet av studierna 
har av förklarliga skäl tyngdpunkten i det dramapedagogiska forskningsfältet 
och då är det främst Heathcote, Bolton, O’Toole och O’Neill som nämns och 
används som utgångspunkt, då det handlar om processdrama men även Nee-
lands, Edminston, Wagner med flera. Lärandeteorier som används är främst 
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sociokulturell teori (Vygotsky, 1978) men även pragmatism (Dewey, 1958), 
då båda beaktar aspekter av estetiskt erfarande i relation till lärande. Även 
andra teoretiska perspektiv används som critical studies med inriktning mot 
kritisk diskursanalys. Beroende på studiernas inriktning adderas sedan rele-
vant teori från ämnesdisciplinerna som till exempel lingvistik, sociologi, 
social-semiotik eller teatervetenskap.  

Min fördjupning inom tidigare forskning om processdrama har främst fo-
kuserat studiernas forskningsobjekt och mindre fokus har lagts på vilka teore-
tiska perspektiv och vilka metoder som använts, vilka urval som gjorts eller 
studiernas längd. Forskningsöversikten kan förhoppningsvis också ses som en 
exempelsamling på olika former av processdrama, användbar som en oriente-
ring för den svenska kontexten där processdrama inte förekommer så ofta 
(Österlind & Hallgren, 2014). 

Forskningsöversiktens innehåll 
Tre teman går att urskilja i forskningsfältet och dessa kommer nedan först att 
tydliggöras och exempel ges på vilka studier som ingår i varje tema. Därefter 
följer en fördjupning i vart och ett av dem. Jag börjar först med det tema som 
omfattar flest antal studier, Processdrama och lärande av ett ämnesinnehåll. 
Därefter följer Processdrama och engagemang i relation till lärande och slut-
ligen Ledarkompetens och konstformens betydelse för lärande. 

Första forskningstemat - Processdrama som metod för lärande  
Forskning om processdrama var, efter att benämningen processdrama blev all-
mänt vedertagen, främst inriktad mot lärande av ett ämnesinnehåll där pro-
cessdrama användes som metod.  

Kombinationen språkinlärning och processdrama har hittills haft en sär-
ställning när det gäller mängden studier (Booth & Neelands, 1998; Crumpler 
& Jasinski Schneider, 2002; Kao, 1995; Kao & O'Neill, 1998; Kao, Carkin, & 
Hsu, 2011; Piazzoli, 2010; 2013a; 2013b) och utgör en stor del av det första 
temat: Lärande av ett ämnesinnehåll. Resultaten i dessa studier tangerar Pod-
loznys (2000) meta-analys av 80 studier, men där det vidare begreppet drama 
och språkinlärning används och Podloznys analys bygger på andra studier än 
de som tas upp här. Podloznys meta-analys visar tydligt att drama har en po-
sitiv påverkan på språkinlärning och mer precist, på verbal kompetens. Istället 
för reproduktion av pjäser vilket är en relativt vanlig form när drama/teater 
används i språkinlärning, så hade både ostrukturerad gestaltning (improvisat-
ion, min kommentar) och strukturerad handling i förlopp med lärare-i-roll, 
större effekt (Podlozny, 2000). Det är strategier som båda kan härröras till 
processdrama. Podlozny (2000) uttrycker att det mest intressanta är att elever 
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som haft drama och fått gestalta texter på olika sätt, kan föra över den kun-
skapen till icke gestaltande sammanhang och andra texter med gott resultat, 
en så kallad transfereffekt. Även i en senare rapport från OECD (Winner, 
Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013) framkommer att verbal förmåga och text-
förståelse förbättras med classroom drama.  

Även lärande av andra ämnen (inte bara språk) med processdrama som me-
tod har varit i fokus för dramaforskning som till exempel kombinationen 
drama och naturvetenskap och hållbar utveckling (Andersen, 2004; Gill, 2012; 
McNaughton, 2004; 2006; Warner & Andersen, 2004) matematik  (Duatepe-
Paksu & Ubuz, 2009; Fleming, Merrell, & Timms, 2004), samhällskunskap 
(O'Connor, 2013; Rosler, 2008; Taylor, 1998), sex och samlevnad och HIV 
(Heap & Simpson, 2004; Simons, 2011)  och drama och IT (O'Toole & Dunn, 
2008). Processdrama har även använts som undervisningsmetod och studerats 
inom  teater- och skådespelarutbildning (Pratt Cooney & Sawilowsky, 2005; 
Weltsek, 2005) samt för att bekämpa stigma och diskriminering kopplat till 
mental sjukdom (O'Connor, 2007). 

Andra forskningstemat – Processdrama och engagemang i 
relation till lärande 
Det andra temat som kan urskiljas i de vetenskapliga artiklarna handlar om 
engagemang och frågor i relation till lärande. Parallellt med forskning om 
tema ett, genomförs ett antal studier med inriktning mot engagemang och en-
gagemangets betydelse för lärande genom processdrama (Bundy, 1999; 2002; 
Nelson, Colby, & McIlrath, 2001; Warner, 1997). Att skapa engagemang hos 
deltagarna och att kunna bedöma deras engagemang i roll, ses som en kritisk 
punkt i dramaundervisningen och antas vara av vikt för dramapedagoger. 
Detta för att kunna utmana och stötta deltagare, så att engagemanget ökar och 
leder till fördjupat meningsskapande. Fokus på engagemang återfinns även i 
den tidiga formeringen av processdramafältet i både handböcker och forsk-
ningspublikationer (t.ex. Bolton, 1979; O’Toole, 1992). 

Tredje forskningstemat – Processdrama och skapande ledarskap 
Det tredje temat utvecklas ur de två första; lärande och engagemang. Enkelt 
sagt kan det förstås som att först intresserar sig forskningsfältet för ”Går det 
att lära sig ett visst ämnesinnehåll med processdrama som metod?”, och det 
visar sig att det gör det. Nästan samtidigt riktas intresset mot frågor om ”Var-
för lär deltagarna?” och det förenklade svaret är ”Genom ökat engagemang”. 
Ur detta kommer studier som syftar till att nyansera kunskapen ytterligare. 
Forskningen handlar om kvaliteter i ledarskapet, handhavandet av den konst-
närliga formen och användningen av dramakonventioner, främst lärare-i-roll, 
elever-i-roll och hur dynamiken och maktbalansen i gruppen förändras i i-roll-
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sekvenserna (Aitken, 2010; Aitken, Fraser, & Price, 2007; Bowell & Heap, 
2005; Dunn & Stinson, 2011; Dunn & Stinson, 2012, Kana & Aitken, 2007; 
Neelands, 2009; Nelson, Colby, & McIlrath, 2001; O'Toole & Dunn, 2008; 
Piazzoli , 2013b; Rosler, 2008; Rothwell, 2011) Det tredje temat är uppdelat i 
två undergrupper, Konstformens betydelse och Ledarskap och makt. 

Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de tre spåren i aktuell pro-
cessdramaforskning, för att belysa vilka frågor som ställts och för att senare 
kunna lyfta fram vilka glapp och obeforskade ytor jag kan se. Processdrama 
som metod för lärande har delats upp i de två grenar som nämndes tidigare, 
där en gren är inriktad mot Lärande av språk och en gren är riktad mot Lä-
rande i andra ämnen än språk. Dessa två inleder den fortsatta texten för att 
sedan följas av Engagemang i relation till lärande och Ledarkompetens och 
konstformens betydelse för lärande. 

Processdrama som metod för lärande av ett ämnesinnehåll 
Det första forskningstemat är uppdelat i två undergrupper och inleds med stu-
dier inriktade mot processdrama som metod för lärande av språk. Därefter föl-
jer studier inriktade mot processdrama som metod för lärande av andra ämnen 
än språk. 

Processdrama för lärande av språk 
En av de första studierna som undersökte processdrama och andraspråksinlär-
ning var en amerikansk studie av Kao (1995) vilken visade att den spontana 
kommunikationen skedde på grund av att dramatisk spänning uppstår när roll-
karaktärerna vill uppfylla sina önskningar och syften. Denna studie följdes 
upp i en större studie av Kao och O’Neill (1998) som bland annat byggde på 
Heathcotes term kick och sociolingvistisk forskning (bl.a. van Lier, 1984 i Kao 
& O’Neill, 1998). Hur skapas dramaförlopp som ’kickar igång deltagarna ef-
fektivt’ och hur reagerar deltagare på detta, var frågor som ställdes. Kao och 
O’Neill (1998) skapade en struktur för processdrama i andraspråksinlärning, 
där processdrama ses som igångsättare av lärande där de viktigaste kompo-
nenterna är dramatisk roll, spänning och reflektion. Processdrama kan ses som 
en kollaborativ upplevelse kontrollerad av hela gruppen, inte bara läraren, vil-
ket driver deltagarna att fortsätta vilja bygga dialog, enligt Kao och O’Neill 
(1998). 

Booth och Neelands (1998) liksom Wagner (1998) visar att processdrama 
inte bara bidrar till verbal språkutveckling. Kontextualiserat skrivande och 
kollektivt rolltagande skapar mottagare för både skriftlig och verbal respons, 
vilket är nyckelfaktorer för skrivutveckling. Med utgångspunkt i detta och i 
relation till literacy och språkforskning (exempelvis: Iser, 1978; Rosenblatt, 
1978; Bruner, 1999 alla hämtade från Crumpler & Jasinski Schneider, 2002 
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men förekommer även i andra studier) undersöker Crumpler och Jasinski Sch-
neider (2002) i en amerikansk studie relationen mellan skrivande, process-
drama och skrivande i roll. De fokuserar på hur processdrama bidrar till litte-
racitetsutvecklingen och hur elevers skriftliga produkter visar deras engage-
mang och förståelse av både böcker och processdramaförlopp. Rolltagande 
möjliggör skrivande som både insider och outsider. Rollen utgör utgångs-
punkten men eleverna tar också ’spjärn’ i sin personliga inställning, vilket 
möjliggör multipla perspektiv. De multipla perspektiven ger berättelserna 
djup och detaljrikedom. Rolltagandet leder till en vidgad vokabuläranvänd-
ning, då hela personen är involverad. Rolltagandet ger eleverna möjlighet att 
investera11 i och äga språket, karaktärerna och händelserna som skapas. Det är 
aspekter att ta i beaktande vid planering och genomförande av processdrama, 
så att elever får möjlighet att vara med och skapa riktningen i dramat, menar 
författarna (Crumpler & Jasinski Schneider, 2002). Elevernas möjlighet till 
investering i roll och i dramat, hur deras gestaltande och förslag påverkar både 
roll och berättelse, är alltså avgörande för deras engagemang och i förläng-
ningen deras lärande av språk. Även Medina (2005) undersöker skrivande i 
roll men ur ett diskursanalytiskt perspektiv, för att förstå de situerade identi-
teter och världar som medieras genom det skrivna. Studiens design exklude-
rade ett multimodalt angreppssätt, vilket Medina (2005) själv såg som en brist 
efter studiens genomförande, med tanke på dramats alla representationsfor-
mer, såväl fysiska som verbala (Medina, 2005).   

En annan aspekt av språkinlärning, kommunikation, lyfts fram i studier av 
bland annat Stinson och Freebody (2006), Stinson (2008), Piazzoli (2010; 
2013b) samt To, Chan, Lam och Tsang (2011), där rolltagande möjliggör för 
muntlig kommunikation. Stinson och Freebody (2006) studerar hur process-
drama påverkar muntlig kommunikation i engelska för elever i gymnasiet med 
engelska som B-språk. Syftet med undervisningen var att skapa ’verkliga’ 
kontexter där eleverna blev engagerade. Resultatet visar att det viktigaste är 
att skapa situationer där alla elever ges utrymme och möjlighet att delta i me-
ningsfull muntlig kommunikation varje lektion. Ur ett språkperspektiv efter-
strävades experimenterande med ordförråd, språkmönster, tonläge och olika 
sorters interaktion där många språkfunktioner får spelutrymme, i enlighet med 
språkforskning (t.ex. Halliday, 1978, Wagner, 1998 i Stinson & Freebody, 
2006). Eleverna i studien hade ingen vana av drama medan lärarna var mycket 
erfarna, vilket också var avgörande för resultatet (Stinson & Freebody, 2006). 
Studien visar att elevgrupperna som deltog i processdrama förbättrades avse-
värt, vilket inte kontrollgrupperna gjorde (Stinson & Freebody, 2006). 

Piazzoli (2010) noterar en avgörande skillnad i det som kan tyckas mycket 
lika, dramapedagogikens term pre-text och språkpedagogikens term stimuli. 

                                                      
11 Investera och investering syftar i texten på att eleverna har utrymme att använda sina egna 
resurser, både kroppsliga som verbala och kognitiva i gestaltandet av rollerna och byggandet 
av berättelsen. De satsar något och är med och påverkar. 
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Stimuli (en bild, en sång, en sak) ska introducera ett tema medan en pre-text 
ska lansera en dramatisk värld som har en inneboende dramatisk spänning. 
Denna nyansskillnad kan spela stor roll i mötet mellan drama- och språkpeda-
gogik, då lärandet i en fiktiv värld genom rolltagande är känslomässigt men 
samtidigt distanserat och skyddat. Det som händer, händer inte deltagarna per-
sonligen, utan rollen (Piazzoli, 2013b). I språkinlärningssammanhang leder 
det till att deltagarna vågar använda ett större språkregister, menar Kao och 
O’Neill (1998) vilket också bekräftas i en studie av Stinson och Piazzoli 
(2013). 

Trygghet, tillit och att våga är begrepp som ständigt återkommer i drama-
litteratur och forskning. I en studie från Hong Kong, var det den icke-hotande 
lärmiljön som skapades genom processdrama, det som reducerade orosnivå 
och hämningar och istället främjade tillit, motivation och samarbete, vilket 
lyfts fram i resultatet av To et al. (2011). Eleverna blev kanske inte bättre på 
engelska under perioden med processdrama men de talade och skrev betydligt 
mer. Lärarna i studien såg också potentialen i den holistiska dramatiska kon-
texten, där de fyra språkkompetenserna, tala, lyssna, skriva och läsa, integre-
ras organiskt istället för att tränas separat (To, Chan, Lam, & Tsang, 2011).  

Det som står på spel för en pedagog som använder processdrama är alltså 
att klara av att skapa lärsituationer som är trygga och där deltagarna har möj-
lighet att påverka både val av roller, fokus och chans att skapa dramatisk spän-
ning, samt utrymme att få uttrycka sig multimodalt. Då kan deltagare uppleva 
agens, både när det gäller drama och språkinlärning (Stinson & Piazzoli, 
2013b). Uppbyggnadsfasen innan interaktionen i roll är viktig, och där behö-
ver deltagare hjälp att skapa stödfunktioner, språkliga såväl som dramamäss-
iga, som de kan använda sig av i roll menar Stinson och Piazzoli (2013). Stöd-
funktionerna de använder innebär bland annat att elever i förväg får hitta en 
nyckelfras och en gest för sin karaktär att använda och upprepa som ett ’an-
kare’, om de inte riktigt förstår språket som används i improvisationen. Att i 
förväg skriva några frågor innan en i-roll-sekvens blir också ett stöd för att 
kunna kommunicera i roll. Även reflektion efter interaktionen ökar medveten-
heten om olika lärstrategier och om vad som eventuellt har uppnåtts (Stinson 
& Piazzoli, 2013b). Reflektion efteråt är vital för lärandet i både drama och 
språk, vilket även stödjs i annan forskning (Kao & O'Neill, 1998; Liu, 2002; 
Stinson & Piazzoli, 2013b).  

Rothwells studie (2011) syftade till att undersöka potentialen i process-
drama för att höja engagemang och prestation i andraspråksinlärning. Studien 
genomfördes under ett läsår i en australiensisk klass åtta, som precis börjat 
med tyska som andraspråk. Rothwell fann att det är kroppsligheten i drama 
som gör att elever på nybörjarnivå klarar av att fördjupa sin kommunikation, 
då de har möjlighet att använda alla sina kommunikativa resurser. Kroppen 
och rummet fungerade som stöd (scaffold) för språket. Multimodalitet var av-
görande för att eleverna lyckades med den kommunikation som krävdes av 
dem, och att lyckas är en avgörande faktor i lärandet (Rothwell, 2011). 



38 

Att frågor spelar en nyckelroll i ett processdrama påpekas i många drama-
handböcker (O'Neill, 1995; O'Neill & Lambert, 1982; Wagner, 1976/1992) 
men få studier har gjorts med fokus på vilka frågor och vilken roll frågorna 
fyller i ett processdrama. Kao, Carkin och Hsu (2011) kom i en studie, gäl-
lande frågor i och ur roll i andraspråksinlärning, fram till att i roll ställdes 
frågor med mer fokus på informationssökande vilket ledde till byggande av 
dramat, frågor som påminner om frågor i verkliga livet. Det ställdes färre 
pseudofrågor gällande förståelsekontroll, som normalt är vanliga i undervis-
ningssituationer. Deltagarna i studien, taiwanesiska college-studenter, blev 
också mer och mer ivriga att bidra och ställa egna frågor när de insåg att deras 
bidrag inlemmades i dramat de skapade, vilket i sin tur påverkade andra-
språksinlärningen positivt (Kao, Carkin, & Hsu, 2011). 

I en av de senare studierna om processdrama och språkinlärning lyfter Stin-
son och Piazzoli (2013) fram fyra aspekter av dramapedagogik som verkar 
spela roll för språkinlärning. Det är att:  

 
� pedagogen måste vara skicklig i både drama- och språkpedagogik 
� lärandet är kontextualiserat i en dramatisk fiktion/i ett processdrama 
� deltagarna får arbeta med hela sin kropp och gestaltande och bidra 

till dramat för att utveckla agens/ägarskap i målspråket 
� de lärande får möjlighet att skapa eget stöd genom att använda sig av 

sin metakognition om språkinlärning under utveckling  
(Stinson & Piazzoli, 2013, s.215, min översättning).  

 
Slutligen lyfter jag fram Stinsons (2015) studie som knyter an till ett upprop 
av O’Toole från 1991, gällande oro för minskat fokus på det talade språket 
(oracy). Stinson menar att uppropet är högst aktuellt även idag. I kölvattnet på 
globala läs-och skrivsatsningar i skolan tappas den verbala kompetensen bort, 
trots att den efterfrågas i samhället. Undervisning som utgår från begreppet 
dialogiskt klassrum (Alexander, 2000, 2005, 2008, 2009 i Stinson, 2015) är: 
kollektiv, ömsesidig, stödjande, målmedveten och kumulativ där idéer byggs 
på varandra, kan motsvaras av väl planerade och genomförda processdrama-
förlopp, enligt Stinson (2015).  

Sammanfattningsvis kan en säga att det gemensamma för forskning om 
processdrama och språkinlärning är att rolltagandets potential lyfts fram. Det 
kollektiva rolltagandet är kollaborativt och genererar spontan kommunikation 
och en drivkraft att gemensamt bygga vidare på fiktionen. Deltagarnas nya 
position gör att de ställer informationsfrågor och de investerar i språket, vilket 
leder till agens i målspråket. Som medskapare av handlingen skapas engage-
mang och genom multipla perspektiv ökar språkkunskaperna; både vidgad vo-
kabulär, fler detaljer och större djup kan skönjas. Under de senaste åren riktas 
forskningen främst mot pedagogernas förmåga att skapa en pre-text som bju-
der in till en dramatisk värld, där deltagarna är tillräckligt skyddade så att de 
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vågar mer, motivationen ökar, och de får chans att använda multimodala re-
surser, både kroppsliga som spatiala. 

Processdrama som metod för lärande i andra ’ämnen’ (än språk) 
Att drama som metod för lärande kan ha betydelse på grund av de situerade 
och förkroppsligade erfarenheter deltagare gör är väl dokumenterat. Flera stu-
dier visar att elever kommer ihåg längre och kan reflektera mer genomgri-
pande efter att ha deltagit i processdrama (se t.ex. Duatepe-Paksu & Ubuz, 
2009; Fleming, Merrell, & Timms, 2004).  

Frågekonstruktion inom ramen för rolltagande är aktuellt även i studier av 
Warner och Andersen (Andersen, 2004; Warner & Andersen, 2004). Warner 
och Andersen (2004) tar utgångspunkt i tidigare forskning om processdrama 
som visat att metoden öppnar för att deltagare ställer egna personliga frågor 
som leder till kunskap. I studien fokuseras hur processdrama fungerar som 
ram för undersökning i NO-undervisning med en grupp lågstadiebarn. Studien 
inkluderade också en kontrollgrupp som ej hade processdrama. Warner och 
Andersen (2004) fann att fiktionsramen skapade en seriositet i utförandet av 
undersökningen och ett helt annat förhållningssätt till de vuxna. Eleverna i roll 
som experter tog kommandot och visade de vuxna i roll som laboratorieassi-
stenter, istället för att fråga dem om råd, vilket skedde i kontrollgruppen. Där-
emot ställde eleverna massor med frågor om objektet, sniglar, som gav rikt-
ning i deras fortsatta undersökning. Även i skrivaktiviteten som följde, att 
skriva manualer för snigelskötare, skrev eleverna i dramagruppen betydligt 
mer än eleverna i kontrollgruppen. Det som skapade agens och utrymme i si-
tuationen var hur ramen för elevernas rolltagande sattes, enligt Warner och 
Andersen (2004), vilket tangeras i studien av Kao, Carkin och Hsu (2011). 

I McNaughtons (2004, 2006) studier, genomfördes processdramaförlopp 
som en del i undervisning om hållbar utveckling. Viktiga aspekter av lärande 
i hållbar utveckling handlar om både ämneskunskap (här skogsskövling och 
lokal miljöförstöring), och om förmågor som att använda information, samar-
beta, kommunicera med andra och klargöra egna ståndpunkter, samt attityder 
och förhållningssätt. Processdramaförloppen möjliggjorde bland annat under-
sökande av värderingar och förhållningssätt både genom rolltagande och dis-
kussioner ur roll.  

Drama allows children to rehearse and develop the skills they will need for ac-
tive citizenship in a safe and non-threatening situation. They participate in fic-
tional contexts, but they use real knowledge and real skills (McNaughton, 2004, 
s. 152).    

 
Med betoning på vad konstformen drama tillförde, lyfts möjligheten att un-
dersöka och tolka känslor och mänskliga reaktioner, vilket sällan sker i endast 
diskussionsbaserade aktiviteter (McNaughton, 2004, s. 152). 
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Värderingar och förhållningssätt fick även nyazeeländska lärarstudenter 
undersöka genom processdrama i en studie av Kana och Aitken (2007a). Ett 
processdramaförlopp under en lektion bildade ram för undervisning om kritisk 
reflektion i relation till kulturell mångfald och kulturell uteslutning när det 
gäller ursprungsbefolkningen maori (Kana & Aitken, 2007). Genom engage-
mang via rolltagandet skapades empati för olika sidor och ett fördjupat tän-
kande om kulturell exklusion. Kana och Aitken (2007a) lyfter distansering i 
roll och trygghet i undervisningssituationen som viktiga faktorer för att delta-
garna ska kunna stå upp för frågor om social rättvisa. 

Även O’Connors (2013) studie fokuserade värderingar, hur de uppstår men 
även hur de kan utmanas, i ett försöka att använda drama som kritisk pedago-
gik. Vuxna deltagare deltog i processdramaförlopp, där de genom sagan om 
Bockarna Bruse undersökte idén om hur troll blir troll, vad det betyder att bli 
ett troll och vad det kan betyda i relation till att bli terrorist. O’Connor menar 
att den mer komplexa respons som genereras i processdrama framkallar 
känslomässig och empatisk förståelse. Empati räcker dock inte för att process-
drama ska förstås som kritisk pedagogik, utan O’Connor lyfter fram dual 
affect (Vygotsky, 1966) som den avgörande aspekten, där deltagaren i roll är 
känslomässigt engagerad, men samtidigt distanserad och kan iaktta sitt eget 
engagemang från ur-roll-positionen (O'Connor, 2013). 

Roslers (2008) ettåriga studie av SO-lektioner i årskurs fem fokuserade 
processdrama som metod i SO-undervisningen, med utgångspunkt i vetskapen 
om att läroböckerna generellt var för avancerade för elevgruppen. Eleverna 
lärde sig kombinera texter utifrån dialogerna i processdrama, från gemen-
samma ur-roll-diskussioner, från TV, internet, och läroböckerna. Detta använ-
des sedan i det vidare processdramabyggandet och intertextuell kompetens ut-
vecklades. Dessutom började eleverna samarbeta och blev positiva ledare un-
der året med processdrama i SO-undervisningen.  

Intertextualitet utvecklades även i ett forskningsprojekt där O’Toole och 
Dunn (2008) undersökte hur processdrama och datorer kan komplettera 
varandra i historieundervisning i en klass med 12-åriga elever. De autentiska 
historiska texterna på internet genererade en förståelse för kontexten, vilket i 
sin tur förhöjde engagemanget i den dramatiska kontexten. De känslomässiga 
i-roll-sekvenserna, de kinestetiska momenten och de visuella momenten via 
datorn värderades högst av deltagarna (O'Toole & Dunn, 2008). 

Avslutningsvis nämner jag två studier under rubriken Lärande i andra äm-
nen, som undersöker processdrama som metod för att lära drama/teater, eller 
mer precist som metod för att lära skådespeleri på universitetet (Pratt Cooney 
& Sawilowsky, 2005; Weltsek, 2005). I den ena studien undervisades en grupp 
med traditionell Stanislavsky-teknik och en grupp undervisades med process-
drama som metod (Pratt Cooney & Sawilowsky, 2005; Weltsek, 2005). Båda 
grupperna examinerades på samma sätt med för- och eftertest och det visade 
sig att processdramagruppen hade bättre resultat i fyra av de sex teknikerna; 
fysikalisering, lyssnande, energi och tydlighet. Stanislavsky-gruppen hade 
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bättre resultat när det gällde tal och koncentration. Det som talade för process-
drama som metod kan hänföras till den improvisatoriska formen där varje roll 
har sitt ursprung i individens fantasi, vilket gör att en lär känna rollen inifrån. 
Dessutom bygger processdramat på allas idéer, och alla måste därför lyssna 
och vara uppmärksamma på det som sker och samspela, vilket i sin tur skapar 
en gemenskap och en stolthet över det unika som skapas kollaborativt (Pratt 
Cooney & Sawilowsky, 2005; Weltsek, 2005).  

I den andra studien, med utgångspunkt i kritisk teori, undersöktes en litterär 
texts narrativa konstruktion med fokus på makt och jämlikhet (Weltsek, 2005). 
Den deltagande studentgruppen fick närma sig Shakespeares En midsommar-
natts dröm via ett processdramaförlopp, där pjäsens underliggande teman ut-
forskades innan en uppsättning av pjäsen skapades, också det med processdra-
mastrategier. Weltsek (2005) poängterar att genom lärare-i-roll kan det domi-
nerande lärarcentrerade paradigmet vändas upp och ner och problematisering 
och problemlösning hamnar i centrum. 

Det är alltså ett vitt spektrum av ämnen som undervisas med processdrama 
och här är konstformens potential för att undersöka och tolka mänskliga relat-
ioner, känslor, värderingar och förhållningssätt via rolltagande, det som foku-
seras och som skapar motiv för att lära sig något. En gemenskapande aktivitet 
som processdrama implicerar lyssnande, uppmärksamhet och samspel vilket 
kan påverka individers förhållningssätt till varandra. Intertextualitet utvecklas 
då olika multimodala textformer används i förloppen, vilket underlättar lä-
rande. 

Engagemang i relation till lärande   
I flera av de studier som nämnts återkommer engagemang som en central 
aspekt av lärande med processdrama. Vissa studier kommer därför att nämnas 
igen under denna rubrik som dock främst presenterar forskning som satt en-
gagemang än mer i fokus. Utgångspunkten för detta forskningsområde är att 
fördjupa kunskapen om engagemang i drama med avstamp i de engagemangs-
taxonomier som figurerar och i bland annat Warners (1997) och Bundys 
(1999) forskning (se Bakgrundskapitel). 

De fyra engagemangstrategier vid rolltagande som Warner (1997) urskil-
jer; pratare, processorer, deltagande observatörer och lyssnare/outsiders vi-
sar sig alla vara nödvändiga i och ur roll för ett processdramaförlopps utveckl-
ing. Tidsaspekten, inramningen (framing) och elevers förmåga att skapa inre 
bilder, var andra viktiga aspekter för elevers engagemang (Warner, 1997). 
Dunn (1998) anknyter till Warner men menar att även de icke verbalt bidra-
gande eleverna skulle på en trygg plats, med längre partier av improviserad 
rollek med rekvisita, kunna delta på ett mer engagerat sätt ur ett jämlikhets-
perspektiv. 
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Bundys forskning (1999; 2002; 2003) har fokus på estetiskt engagemang 
och estetisk respons inom dramaundervisning. Värdet av att engagera sig i en 
dramaupplevelse handlar om möjligheten att få uttrycka sig genom en estetisk 
respons som låter oss bli berörda och förstå något på ett sätt som vi kanske 
inte skulle göra i verkliga livet, enligt Bundy (2003) med stöd i Dewey. Kun-
skap och estetisk erfarenhet hör ihop, enligt Dewey (1958) och kunskap trans-
formeras genom en estetisk erfarenhet. Bundy menar att pedagoger ofta intui-
tivt vet när det sker, men en medvetenhet om hur undervisning kan designas 
för estetiskt erfarande och estetiskt engagemang är eftersträvansvärd, enligt 
henne (Bundy, 2002).  

Bundy (2002; 2003; 2004) lyfter fram tre nyckelkomponenter som alla 
måste vara närvarande för att estetiskt engagemang ska upplevas. Animation, 
att känna sig upplyft/uppfylld och villig att engagera sig i dramat är den första 
komponenten. Connection, syftar på det som sker när deltagarna engagerar sig 
med processdramats idé som uppstår ur associationer mellan dramats olika 
komponenter och deltagarnas erfarenheter på en metaforisk nivå, så att det 
betyder något för den enskilde. Slutligen hightened awareness, en produkt av 
att animation och connection och det inträffar samtidigt, vilket innebär att 
medvetenhet om enskilda händelser i procesdramat släpps och istället riktas 
fokus mot en större social värld och en öppenhet mot nya frågor enligt Bundy 
(2003). När deltagarna upplever att de har ett fritt val och att det är en lekfull 
verksamhet där de har en medvetenhet om sig själva och sin roll men inte har 
ansvar för andra, uppstår estetiskt engagemang lättare enligt Bundy (2002). 
Bundy (2002; 2003) identifierar även sju aspekter pedagogen behöver vara 
medveten om, samt vad som möjliggör och hindrar dessa, för att deltagare ska 
få erfara estetiskt engagemang. Deltagare måste våga hålla tillbaka självcen-
sur och censur av andra, ta ansvar för sig själv, våga ta risker, släppa kontrol-
len, vara lyhörda och inte reagera innan situationen fått ta gestalt och slutligen 
vara ’här och nu’. Bundy (2002) menar att grundförutsättningen för att este-
tiskt engagemang ska kunna uppstå är trygghet hos deltagarna både när det 
gäller tillit till sig själv, till ledaren och gruppen. Bundy (2002; 2003) ger ex-
empel på att tillit uppstår om dramapasset börjar sakta och försiktigt och det 
relationsskapande arbetet får vara i fokus, något som också betonats i andra 
studier där överenskommelserna, kontraktet, vid starten av ett dramapass ses 
som avgörande (Baldwin, 2012; Bowell & Heap, 2001; Owens & Barber, 
2006). Val av pre-text och dramastrategier som fångar deltagares intresse är 
också av största vikt (Dunn & Stinson, 2011), men Bundy (2002) har ett till-
lägg, nämligen betydelsen av pedagogens lekfullhet, vilket även styrks i se-
nare studier (bl.a. Piazzoli, 2013b, Piazzoli & Kennedy, 2014). 

Att notera animation hos deltagare är relativt lätt, eftersom det till viss del 
tar sig fysiska uttryck, men att undersöka connection och hightened awareness 
är svårare menar Bundy. I en senare studie fokuserar Bundy vilka frågor som 
bör ställas för att just dess aspekter ska kunna artikuleras (Bundy, 2005). En 
reflektion efter en estetisk upplevelse, via lek eller gestaltning inklusive en 



43 

känslomässig eller begreppslig bedömning, kring något specifikt i förloppet 
kan innebära ett klargörande och fördjupning och möjliggör för att connection 
och hightened awareness artikuleras (Bundy, 2005). Räcker det inte med att 
deltagarna känner sig upplyfta, animated, att de har en rolig stund, undrar 
Bundy slutligen. Nej, vi kan inte frånsäga oss att ställa öppna frågor om 
mänskligheten, om vi anser att en konstnärlig upplevelse har ett utbildnings-
syfte och värde, vilket frågor som syftar till hightened awareness handlar om 
(Bundy, 2005).  

Att ha roligt lyfts dock som en viktig aspekt av engagemang i processdrama 
i SO-undervisningen, och återkommer i intervjusvar i Roslers studie (2008), 
där roligt inbegriper möjligheten att få uttrycka sig kroppsligt och verbalt, inte 
bara i skrift. Rosler (2008) noterar också hur engagemanget utvecklades från 
att eleverna var aktivt involverade till att vissa elever vågade ta risker och 
visade sig i nya positivt laddade roller som beslutstagare och ledare i dramat, 
vilket hade inverkan på hela förloppets utveckling. Det var kvaliteten på ele-
vernas bidrag som var avgörande, till exempel ett verbalt tilltal från en elev-i-
roll som stärkte och stöttade någon annans roll eller en förstärkt kroppslig 
hållning för att markera i vilken sorts situation de befann sig i, inte kvantiteten. 
Distanseringen som fiktionen skapade var också en avgörande faktor och fun-
gerade som ett skydd. Eleverna kunde göra saker som annars hade varit tabu, 
som till exempel att plötsligt resa sig och ställa sig på vakt vid dörren utan att 
fråga om lov, en helt adekvat handling inom fiktionens ram men inte i det 
vanliga klassrummet (Rosler, 2008).  

Entusiastiskt engagemang kännetecknade, enligt Duatepe-Paksu och Ubuz 
(2009), hur eleverna tog sig an geometriuppgifter i roll, vilket påverkade ele-
vernas förståelse av ämnet. Även eleverna i Rothwells studie (2011), lyfter 
roligt som en viktig aspekt av processdrama för förståelse av kulturella skill-
nader. Rothwell påpekar att det inte var något trivialt i elevernas uttalanden 
om roligt, utan roligt var starkt förknippat med viljan att kunna kommunicera 
på andraspråket och på grund av att de fick vara fysiska och använda alla kom-
munikativa resurser, så klarade de detta bättre än annars. Rothwell (2011) re-
fererar roligt till Bundys (2003) animation, vilket leder till djupare kognitivt 
och känslomässigt engagemang i skapandet av processdrama. 

Dunn (2013) problematiserar en egen tio år gammal opublicerad studie om 
engagemang, utifrån att det främst är den synliga aspekten av dramatiskt 
engagemang, animation, hon noterade tidigare och det var endast i-roll-
sekvenser som analyserades. Dunns (2013) nya insikt innebär att hon förstår 
engagemang som en indikation på meningsskapande och ska 
meningsskapande uppstå måste deltagare aktivt bidra i samskapandet (co-
construction) av den dramatiska världen. För vissa deltagare är engagemang 
en icke synbar inre process och animation är då inte ett helt relevant begrepp. 
Konsekvenen blir att deltagare måste få möjlighet att på olika sätt bli aktiva i 
det gemensamma meningsskapandet, genom användandet av en variation av 
dramakonventioner och utökade reflektionsmoment där fokus riktas mot 
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connection (Dunn, 2013). En annan konsekvens för det praktiska 
dramaarbetet, menar Dunn (2013), är att mer tid måste läggas på att skapa gott 
gruppklimat då samarbetet är en förutsätttning för dramatiskt engagemang och 
meningsskapande.  

Att skapa känslomässigt engagemang var Dunn och Stinsons (2012) mål, 
när de med utgångspunkt dels i Boltons (1986) arbete om drama och känslor 
med begreppet protect into emotion, dels i aktuell hjärnforskning som påtalar 
känslors roll vid inlärning skapade ett processdramaförlopp. Ett bredare käns-
loregister än ’bara’ roligt eftersträvades, och spänningarna som skapades mel-
lan rollerna genererade ett brett spektrum av engagemang i form av känslor 
som visades i tydliga kroppsliga uttryck och noterades i elevtexter. Utform-
ningen av lärare-i-roll är extra kritisk då det är lärare-i-roll som ger stöd åt 
deltagarna att gå in i den dramatiska världen och det är i mötet med elever-i-
roll som läraren har möjlighet att väcka olika känslor (Dunn & Stinson, 2012). 
Dunn och Stinson (2012) betonar betydelsen av att de olika känslorna stimu-
lerade elevernas agerande, tankar, tal och skrift. Förekomsten av uteblivna 
förväntade känslomässiga reaktioner är också värd att uppmärksamma. Dunn 
och Stinson (2012) noterar att beroende på om deltagarna var i roll eller inte 
när de fick information om nästa steg i processdramat, la de in olika mycket 
känslor i dramat.  

Dunn och Stinson fortsätter i en senare studie tillsammans med Bundy 
(Dunn, Bundy, & Stinson, 2015) att undersöka vilka faktorer som påverkar 
känslor i drama. Förståelse för dessa komplexa faktorer blir extra viktigt för 
ledare av drama, då komplexiteten handlar om känslomässig respons på två 
nivåer, i den verkliga och den fiktiva världen (Dunn, Bundy, & Stinson, 2015). 
De tar stöd i McConachie (2007) som avfärdar drama/teatervärldens mantra 
om ’willing suspension of disbelief’ och istället menar att dramaupplevelsen 
erbjuder deltagarna något mer – både fiktion och verklighet att svara an på, 
snarare än att något ska ’tas bort’. Dunn et al. skapar ett ramverk där deltaga-
res känslomässiga respons kan förstås utifrån olika grad av åtagande/hängi-
venhet (commitment) och olika grad av erkännande/samband (connection). 
Ramverket är en utveckling av Bundys (2003; 2004) tidigare definition, från 
att känna samband mellan fiktion och verklighet till en form av erkännande av 
något meningsfullt bortanför dramat men utlöst av dramats olika delar. Det 
utarbetade ramverket ger möjlighet till en medvetenhet i planeringsfasen om 
vilka chanser deltagarna ges att skapa erkännande/samband. Studien visade 
också att perioder av connection (erkännande) inte heller får vara för långa 
och att brister i ledarförmågan direkt ledde till sjunkande deltagar-åta-
gande/hängivenhet (Dunn, Bundy, & Stinson, 2015). 

Pheasant (2015) utvecklar förståelsen ytterligare kring topparna (aha-till-
fällena/epiphany) av förhöjt estetiskt engagemang när det gäller processdrama 
som metod för andraspråksinlärning. Pheasant (2015) menar att estetiskt en-
gagemang är något mer än Bundys (2003) ursprungliga definition med de cen-
trala aspekterna; animation, connection och hightened awareness. Berättelse, 
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roll och framförallt spänning är grundförutsättningarna för estetiskt engage-
mang och handhas de skickligt leder de till dubbel medvetenhet gällande 
metaxis vilket tidigare dramaforskning lyft fram men även till meta-kognition 
eller meta-emotion (Pheasant, 2015). Pheasant (2015) definierar metaxis, 
spänningen mellan verklighet och fiktion och jaget och rollen, meta-kognition 
som spänning som uppstår i relation till lärandet och meta-emotion som spän-
ningen mellan jaget och ’klassrummets ekosystem’. Den dubbla medveten-
heten antingen som metaxis, meta-kognition och meta-emotion ihop med este-
tiskt engagemang är enligt Pheasant det som skapar djupgående förändring 
när det gäller lärande (Pheasant, 2015). 

Känslors betydelse för lärande genom drama är uppenbarligen av stort in-
tresse inom dramaforskning och begreppet perezhivanie förekommer i flera 
studier om processdrama under de senaste åren (Bundy, Piazzoli, & Dunn, 
2015; Davis, 2015; Piazzoli, 2013a). Det kan kopplas till ett bredare intresse 
för känslors betydelse för lärande inom utbildningsvetenskaplig, och då främst 
sociokulturell forskning (John-Steiner, 2015). Piazzoli (2013a) tar begreppet 
estetiskt engagemang vidare och undersöker hur studenters engagemang kon-
strueras genom perezhivanie, genom en känslomässigt genomlevd upplevelse. 
Piazzoli (2013a; 2013b) menar att deltagarna investerar i perezhivanie genom 
att förnimma, känna, tolka, internalisera och återskapa mening kognitivt, af-
fektivt och socialt. Cykler av perezhivanie i processdramaförlopp konstrue-
rade för språkinlärning ledde till agens för deltagarna i målspråket och känne-
tecknades av en lekfullhet i relation till både språket och dramaelement. Ne-
gativa känslor, som talrädsla, lyckades deltagarna komma över när de kände 
behov av att kommunicera i roll (Piazzoli, 2013b), precis som i flera andra 
studier (Kao & O'Neill, 1998; To, Chan, Lam, & Tsang, 2011). 

Davis (2015) för ett teoretiskt resonemang utifrån perezhivanie, både som 
begrepp och som analysenhet, i relation till vanligt förekommande begrepp 
inom dramateori som metaxis och dual affect och estetisk fördubbling. Davis 
(2015 m. hänv. t. Gonzáles Rey och Veresov) förtydligande av Vygotskys ord 
där perezhivanie kan förstås som ett prisma där den egna personligheten och 
erfarenheten ger upphov till att nya erfarenheter bryts (refract) och upplevs på 
olika sätt för olika personer. Detta blir centralt för Davis som menar att be-
greppet perezhivanie är användbart vid skapandet av dramaförlopp i relation 
till lärande och meningsskapande. Det handlar om att öppna upp problemytor, 
gap och mellanrum där perspektiv kan brytas, spänning kan uppstå och enga-
gemang kan väckas, vilket metaxis och estetisk fördubbling genom rollta-
gande kan göra än tydligare. Lärarens konstnärliga kompetens lyfts här som 
en viktig aspekt av ledarskapet. Davis (2015) applicerar perezhivanie som 
analysbegrepp i en studie där fokus riktas mot gymnasieelevers involvering i 
ett processdramaförlopp över en längre tid och hur tecken på perezhivanie 
synliggjordes. Deltagarnas gestaltande uttryck som rolltagande och skrivande 
i roll, alltså den dramatiska responsen, inkluderade både idéer och känslor och 
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tolkades som kristalliseringar av perezhivanie och som tecken på menings-
skapande och begynnande ny förståelse (Davis, 2015). Samspelet mellan det 
redan kända och det nya gjorde att eleverna kopplade känslomässigt och be-
greppsligt till bredare mänskliga faktorer bortanför själva dramat (Davis, 
2015).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att intresset för engagemang uppstod ur 
behovet av att kunna bedöma, utmana eller stötta deltagare, för fördjupat lä-
rande. Estetiskt engagemang urskiljs som en specifik form av engagemang, 
vilket kräver estetisk respons för att alla aspekter av estetiskt engagemang ska 
uppnås. Det lustfyllda, animation, verkar dock ha en särställning ur deltagar-
nas perspektiv och det blir pedagogens uppgift att ansvara för att även con-
nection, hightened awareness och commitment kan uppnås. För fördjupat lä-
rande krävs även en dubbel medvetenhet om det som uppstår i fiktionen både 
gällande känslor och kognition i relation till jaget ur roll. Senare studier tar 
utgångspunkt i hjärnforskning som betonar känslors betydelse för inlärning 
och där blir lärare-i-roll-funktionen ett viktigt verktyg för att bredda känslore-
gistret hos deltagarna i roll. Slutligen framstår begreppet perezhivanie, känslo-
mässigt genomlevd erfarenhet, som ett begrepp för att förstå meningsskap-
ande genom estetisk upplevelse, så som processdrama.  

Skapande ledarskap 
Det tredje forskningstemat är även det indelat i två undergrupper och inleds 
med studier inriktade mot vikten av pedagogens kunskap om konstformens 
betydelse för lärande genom processdrama. Därefter följer studier inriktade 
mot ledarskap och maktfördelning.  

Konstformens betydelse  
För att dramats fulla potential ska kunna användas i inlärning måste pedago-
gen bemästra den dramatiska formens uttrycksmöjligheter. De dramatiska ele-
menten: roll, kontext, fokus, spänning, stämning, symboler, plats, tid, rum, 
språk och rörelse förhandlas och omförhandlas för att skapa den dramatiska 
formen som kan kulminera i dramatiskt meningsskapande (O’Toole, 1992 i 
Stinson & Piazzoli, 2013, s. 216-217). Med utgångspunkt i sin handbok i pro-
cessdrama (Bowell & Heap, 2001) och den ökande förekomsten världen över 
av ’artists in schools’ utan pedagogisk utbildning, preciserar Bowell och Heap 
(2005) de omfattande kunskaper som krävs av en den som undervisar med/ge-
nom processdrama för att deltagarna ska få chans till förhöjd inlärning. Främst 
görs det för att tydliggöra pedagogens roll än mer detaljerat än vad bland andra 
O’Neill (1995) gjort och på så sätt även göra pedagogrollen mer tillgänglig 
(Bowell & Heap, 2005).  
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Fem dimensioner urskiljs i pedagogrollen, dramatikern som ska hjälpa del-
tagarna skapa en berättelse som genererar lärande, regissören som genom val 
av dramakonventioner leder deltagarna mot lärandet inom berättelsen, skåde-
spelaren som både utmanar och stöttar deltagarna i skapandet av sina egna 
roller, pedagogen som håller ihop de olika uppdragen och sätter dem i relation 
till den reella kontexten (skolan, läroplanen, samhället) och slutligen själv-
granskaren, som bör ha en kritisk medvetenhet och reflexivitet under hela 
processen (Bowell & Heap, 2005). Allt detta sker i ett ’symbiotiskt samspel’ 
med deltagarna i motsvarande respons-roller, men drivna av potentiellt olika 
behov. Pedagogen med lärandeobjekt i fokus och deltagarna drivna av berät-
telsen, möts i ett spiralformat nu, som Bowell och Heap (2005) beskriver det, 
en praktik där små detaljer identifieras, tas emot eller avvisas, initieras, upp-
rätthålls, kartläggs och dekonstrueras för att öka kunskapen om den här speci-
ella formen av estetiskt engagemang och de olika dimensionerna i process-
dramaledarskapet (Bowell & Heap, 2005).  

En annan dimension av detta ’symbiotiska samspel’ framträder i Allerns 
(2008) analys av föregångarna Heathcotes och Boltons processdramaförlopp 
med fokus på dramaturgi och epistemologi, alltså strukturen på förloppet och 
kunskapssynen som kommer i spel. Allerns analys visar en motstridig bild, 
där olika dramaturgier för processdramaförloppen används i olika samman-
hang, vilket skulle kunna tyda på flexibilitet. Som Allern dock påpekar kan 
flexibiliteten också leda till en otydlig relation mellan struktur, agerande och 
kunnande (Allern, 2008). Stinson och Piazzoli (2013) lyfter även fram att äm-
nesdidaktisk kunskap i annat ämne krävs. Det är många aspekter att ha kun-
skap om, vilket också lett till ett flertal studier inriktade mot ledarrollen gene-
rellt och mot det specifika i processdrama, lärare-i-roll. Hit hör bland annat 
Ackroyds studier (Ackroyd, 2004; Ackroyd-Pilkington, 2010) som nämndes i 
Bakgrundskapitlet. Även Viirret (2016) fokuserar lärare-i-roll och med stöd 
av begreppet face-work (Goffman, 1967), synliggörs hur lärare-i-roll möjlig-
gör för pedagogen att ta ut svängarna, ibland till och med lite för mycket. 
Dessutom blir det i Viirrets studie tydligt, hur lätt det är att falla tillbaka på 
den traditionella maktordningen i klassrummet, trots att både deltagare och 
pedagog befinner sig i fiktionen, där mer jämlika regler ska råda (Viirret, 
2016). 

Dunn och Stinson (2011) undersöker vilka aspekter av dramaundervisning 
som påverkar lärprocessen på ett positivt sätt. De jämför två studier, där den 
första (Stinson & Freebody, 2006, 2009) hade ett mycket gott resultat med 
avseende på språkinlärning i den klass som undervisades med processdrama, 
i jämförelse med en klass med traditionell undervisning. Här hade alla lärare 
både drama och språklärarkompetens. Den andra studien hade samma design 
som den första men endast en av lärarna var dramautbildad, de övriga lärarna 
fick handledning i drama under arbetets gång (Dunn & Stinson, 2011). Fors-
karna fann att elevernas kunskapsnivå inte ökade som förväntat i den andra 
studien. Orsaker till detta fann Dunn och Stinson (2011) i bristen på lärarnas 
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konstnärliga kompetens; dramaövningar användes men isolerade och utan att 
skapa ett sammanhang, ett förlopp. På planeringsstadiet innebär det att skapa 
en effektiv pre-text. Studien visar att en effektiv pre-text ska lyfta frågor för 
deltagarna, väcka både känslor och tankar, ha ett element av tvetydighet, er-
bjuda öppna möjligheter, innefatta en grupp av något slag, indikera en dåtid 
och en framtid, skapa starka bilder, ha en inbyggd spänning eller skönhet och 
en krok som krokar an i deltagarnas intressen (Dunn & Stinson, 2011, s. 625). 
Vid genomförandet handlar det om strukturering i stunden i relation till delta-
garnas bidrag, att kunna byta riktning utifrån gruppens behov, skapa stämning 
igen när den brutits och liknande. Flexibilitet i stunden bygger på förståelse 
för konstformen och infinner sig bara om pedagogen är villig att ta risker, 
skriver Dunn och Stinson (2011). Det som skiljer deras studie från de tidigare 
är att de benämner och betonar att det är en konstnärlig kompetens som krävs 
vid sidan av den pedagogiska, vilket kanske säger något om hur drama/ teater-
ämnet är på väg att positionera sig mer som ett eget ämne än metod.  

Dunn (2016) återkommer till frågan om konstnärlighet när hon försöker 
bemöta fyra myter om processdrama. De fyra myter hon menar florerar och 
fungerar som hinder för pedagoger att använda processdrama är: 1) att det 
endast är för yngre barn, 2) en bra form för lärande av andra ämnen men inte 
för att lära drama, 3) kan inte användas då det inte går att bedömas och betyg-
sättas och slutligen 4) inte nog konstnärligt. Denna forskningsöversikt kan ses 
som ett bemötande av alla fyra, även om betygsättning inte explicitgjorts så är 
drama som ämne närvarande. Dunn menar dock att myten om brist på konst-
närlighet är svårast att bemöta, då det är så beroende av den enskilda pedago-
gens konstnärliga skicklighet och förståelse av konstformens möjligheter 
(Dunn, 2016). 

Ledarskap och makt 
En mängd studier följer i Bowell och Heaps spår men riktas mer mot om dy-
namiken och makten i klassrum påverkas när lärare-i-roll används och vad 
som eventuellt då sker. Flera av studierna som tidigare nämnts tar upp även 
detta (Aitken, Fraser, & Price, 2007; Nelson, Colby, & McIlrath, 2001; 
O'Toole & Dunn, 2008; Rosler, 2008; Rothwell, 2011). Genom att med hjälp 
av lärare-i-roll skifta maktbalansen i klassrummet ändrades elevernas förhåll-
ningssätt och etiska problem diskuterades på hög nivå, enligt Nelson et al. 
(2001). Utgångspunkten för Nelson och medarbetares studie var en grupp mel-
lanstadieelever som visat totalt ointresse för undervisning och diskussioner. 
Eleverna fick gå i roll som högstatuspersoner eller experter i olika process-
dramaförlopp och i roll hade de både makt och rätt att yttra sig och de hade 
även makt att påverka lärarna-i-roll. I skapandet av processdramaförloppen 
använde pedagogerna sig av sin kunskap om elevernas intressen, vilket visade 
sig vara en avgörande faktor för att få eleverna engagerade. När maktbalansen 
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i dramat däremot påminde för mycket om maktbalansen i det vanliga klass-
rummet tappade eleverna intresset, till exempel fungerade det inte alls när ele-
verna var i roll som vittnen och jury, lydandes under lärare-i-roll som domaren 
i en domstol (Nelson et al. 2001). Edminston (2003) tar också upp frågan om 
maktbalans, utifrån positionsteori (Harre & Langenhoven, 1999), och hur le-
dare och deltagare medvetet och omedvetet positionerar varandra i och ur roll. 
Edminstons utgångspunkt är utjämnande av maktbalansen i klassrummet för 
att deltagarna ska känna sig trygga, bemyndigade och agera med större aukto-
ritet i både fiktionen som i vardagslivet (as if/as is) (Edmiston, 2003). Att 
ständigt ställa sig frågan som lärare-i-roll hur rollen och dess status främjar 
dialog och gemenskap, är avgörande för maktutjämningen enligt Edminston 
(2003). 

Aitken, Fraser och Price (2007) utgår från teorier om relationell pedagogik 
(inspirerade av bl.a. Bergum, 2003, hooks, 2003) och diskuterar relationell 
pedagogik i förhållande till dramapedagogik. De saknar hur i de relationella 
teorierna och finner knappt några resonemang om hur maktrelationer strate-
giskt kan brytas (Aitken, Fraser, & Price, 2007). Fokus för Aitken, Fraser och 
Price (2007) är hur utrymme kan förhandlas och lärande fördjupas med dra-
makonventionen lärare-i-roll och de ställer sig frågan om hur den traditionella 
makt- och kunskapsrelationen påverkas av lärare-i-roll. Den primära funkt-
ionen för lärare-i-roll är att bryta vardagsrelationerna och bjuda in till en fan-
tasivärld och erbjuda delande av makt genom statussänkning. Att erbjuda och 
dela makt var inte helt lätt för pedagogerna (Aitken, Fraser, & Price, 2007). 
Det krävs säkerhet i lärarroll, kunskap om deltagare och skicklighet i hante-
ring av dramakonventioner och i byggande av tillit (Aitken, Fraser, & Price, 
2007). När delandet av makt skedde intuitivt och svarade an mot deltagarnas 
bidrag ledde det till ett djupt engagemang och eleverna beskrev detta som en 
känsla av ”we’re in this together”, en politisk egalitär handling (Aitken, 
Fraser, & Price, 2007, s. 12). Det var dock inte användandet av lärare-i-roll 
utan av andra dramakonventioner som fungerade som verktyg, för att få ele-
vernas idéer att utvecklas och expandera (Aitken, Fraser, & Price, 2007). 
Känslan av ”we’re in this together”, manifesterades även i studien av Rosler, 
där elever tog ansvar för varandra och hjälptes åt när de famlade i sina roller. 
Eleverna kände sig dessutom mer respekterade, då de fick en röst i klassrum-
met (Rosler, 2008). Rosler beskriver det som att Vygotskys begrepp ’den 
proximala utvecklingszonen’ manifesterades i rummet när de använde pro-
cessdrama och eleverna stöttade varandra genom rolltagandet (Rosler, 2008). 
Kollektivt rolltagande var den dramakonvention som i Dunns och Stinsons 
studie (2012) (se nedan) gav deltagarna mest agens. Genom det kollektiva 
rolltagandet byggdes berättelsen gemensamt, både utifrån ett kollektivt age-
rande som fungerade stöttande, och utifrån individuella insatser, men fortfa-
rande inom den kollektiva rollen (Dunn & Stinson, 2012).  
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Maktbalansens betydelse för interaktionen framkommer även i studien av 
O’Toole och Dunn (2008), där ett av de viktigaste resultaten handlar om in-
teraktion i roll. De av eleverna mest värdesatta momenten var de där diskuss-
ioner mellan elever- och lärare-i-roll uppstod. Eleverna vågade säga det de 
ville i roll och brydde sig inte om att någon lärare kunde bedöma dem. Mot-
svarande går att finna i Rothwells (2011) studie, där eleverna i roll faktisk 
tänkte äta upp sin lärare i roll. Här finns också beskrivningar av hur interaktion 
och maktutjämning gick till. I studien är lärare-i-roll kapten på ett skepp och 
eleverna är i en kollektiv roll som hungriga passagerare. Elevernas status i roll 
är lägre än kaptenens, något som kunde gjort eleverna-i-roll helt passiva och 
ointresserade, som i studien av Nelson, Colby, & McIlrath (2001). Det som 
skiljer dessa studier åt är framför allt de fiktiva platserna. Skeppet i Rothwells 
studie (2011) är en plats där rörelse är möjlig på ett annat sätt än i en domstol 
eller i ett klassrum, där alla är tydligt placerade sittandes och där det dessutom 
finns tydligt uttalade regler för rollernas beteende (Nelson, Colby, & McIlrath, 
2001). Kinestetiska möjligheter överbryggade inte bara gapet mellan verklig-
het och fiktion och användandet av ett annat språk utan överbryggade även 
gapet mellan traditionella maktpositioner i klassrummet (Rothwell, 2011). 
Eleverna föreslog till slut, alldeles uppspelta och engagerade, att de skulle äta 
upp kaptenen, ett gränsöverskridande som kan beskrivas som karnevaliskt (jfr. 
Bakhtin, 1991). I skydd av sin roll kunde deltagarna göra fysiskt motstånd 
vilket bidrog till deras ökade agens och engagemang (Rothwell, 2011).  

Det är dock inte alla deltagare som ens förstår vad rolltagande innebär och 
hur rolltagande går till och de får inte alltid den vägledning de behöver. Pi-
azzoli och Kennedy (2014) lyfter något som inte nämns i andra studier, näm-
ligen aspekten med deltagare som inte vet att ’gå i roll’ bland annat innebär 
känslan av att tänka och uppleva som någon annan. Deltagare som varken kan 
skilja mellan känslor upplevda i roll och som sig själv och som dessutom är 
rädda att de andra deltagarna och ledaren inte kan skilja mellan rollen och 
personen, distanserar sig från dramat och möjligheten till dramatiskt menings-
skapande. Att därför vid starten av ett processdrama förklara vad rolltagande 
och estetisk fördubbling innebär och hur det kan gå till, är en kritisk aspekt för 
allas rätt att delta och bör inkluderas i det som tidigare nämnts kontrakt 
(Piazzoli & Kennedy, 2014).  

Ett processdramaförlopp av hög kvalitet bör alltså konstrueras och ledas av 
en pedagog med både konstnärlig kompetens och kunskap om ämnesinnehål-
let i förloppet. Att förhandla och omförhandla med deltagarna om innehåll och 
form, genererar en dynamik där maktbalansen kan skifta genom till exempel 
statussänkning av lärarrollen och förhandling om utrymmet. Användandet av 
flera olika dramakonventioner i förloppet är viktigt för utvecklandet av delta-
garnas idéer. Också här lyfts det kollektiva rolltagandets betydelse för agens 
och för utvecklandet av berättelsen. Utan en pre-text som kan utvecklas till en 
gemensam berättelse, sker inget fördjupat lärande genom processdrama.  
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Nya frågor som uppstått 
Forskningsöversikten visar att rolltagande och engagemang i roll är undersökt 
ur flera olika perspektiv, både som eget fenomen och för att få syn på rollta-
gandets potential i lärande av ett annat ämne. Inom forskningsfältet finns en 
samsyn om att processdrama möjliggör fördjupat lärande i olika ämnen, där 
lärande av språk är mest undersökt. Processdrama har enligt forskning kom-
munikativa aspekter, deltagare och pedagoger är i dialog i en samskapad fikt-
ion. Fiktionen möjliggör att deltagarna kan agera utan att känna sig bedömda, 
och de kan dessutom använda ett bredare register av kommunikativa hand-
lingar i roll.  

Det förekommer många goda exempel med processdrama och rolltagande 
för fördjupat lärande och dessa studier tydliggör också vilka förutsättningar 
som krävs för ett lyckat resultat. Konstformen har betydelse för de lärsituat-
ioner som skapas och det lärande som utvecklas. Pedagogens konstnärliga 
kompetens och val av pre-text är avgörande men även ämneskunskap gällande 
det aktuella temat är av betydelse för ett gott resultat.  

Med utgångspunkt i ovanstående kan även slutsatser dras att dramapeda-
goger/lärare måste kunna känna igen, skapa och bedöma dessa lärsituationer. 
Vad är det pedagogerna och deltagarna gör mer precis och varför? Ackroyd 
(2004) och Bowell och Heap (2005) lyfter behovet av mer detaljerad forskning 
om interaktion i processdrama. Endast några få studier inkluderar beskriv-
ningar av hur rolltagande och möten i roll uppstår (Kana & Aitken, 2007; 
McNaughton, 2004; Rosler, 2008). Det som går att finna i refererade studier 
är små glimtar av rolltagande i processdrama. Därför anser jag att det är rele-
vant att undersöka hur rolltagande går till i processdrama.  

Bundy (2002) menar att det är eftersträvansvärt att designa lärsituationer 
för estetiskt erfarande och estetiskt engagemang. Studier om estetiskt engage-
mang och perezhivanie i relation till ledarskap och konstnärlighet blir därför 
relevanta att ha som utgångspunkt för mitt eget arbete.  

Mitt forskningsfokus är riktat mot rolltagande i processdrama. Hur går det 
till och hur kan det observeras? Frågan är hur pedagoger skapar dessa situat-
ioner, hur deltagare svarar an och hur samspelet i roll går. Vilken sorts samspel 
leder till estetiskt engagemang? Vad befrämjar rolltagandet och engage-
manget och vad hindrar? Hur ser hindren ut? Rummets betydelse och möjlig-
het till rörelse poängteras i flera studier men hur blir rummet ett redskap för 
deltagarna? Vad händer när elevernas motiv-drivna handlingar mot vissa mål 
krockar med pedagogens lärandeobjekt-drivna handlingar?  

En av de förutsättningar som lyfts fram för att estetiskt engagemang ska 
uppstå är trygghet. Betydelsen av tillit och att våga återkommer kontinuerligt 
i ovanstående studier. Ett visst mått av trygghet är sannolikt eftersträvansvärt 
i alla undervisningssituationer. Vad vi upplever som tryggt är dock kulturellt 
och historiskt betingat och kan alltså variera mellan tid och plats. Frågan är 
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om det går att vidga och nyansera detta sätt att se på trygghet som en förut-
sättning för deltagarnas rolltagande?  
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4. Preciserat syfte 

Begreppet estetiskt engagemang beskriver centrala kvaliteter i allt dramape-
dagogiskt arbete, och utgör en utgångspunkt för studien. Begreppet förekom-
mer i forskning om skapande av fiktiva situationer och är väl beskrivet i litte-
raturen internationellt. Det som dock inte framgår är hur estetiskt engagemang 
uppstår i praktiken. Rolltagande och möten i roll är essensen i allt dramapeda-
gogiskt arbete. Genom det specifika för den dramapedagogiska genren pro-
cessdrama, lärare-i-roll, skapas förutsättningar för deltagarnas rolltagande och 
estetiska engagemang. 

 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av innebörden av att gå i roll och 
att mötas i roll, för utvecklande och undersökande av tematiken i ett process-
drama. För att belysa rolltagande och möten i roll använder jag mig av såväl 
av verksamhetsteori och dialogism, samt dramapedagogisk teori. 
 
Forskningsfrågorna är:  

� Vad kännetecknar processdrama som verksamhet? 
� Vilka dramaspecifika redskap används i processdrama och hur går 

rolltagande till? 
� Hur används rolltagande som redskap för utvecklande och under-

sökande av det tematiska innehållet? 
� Hur ser relationen ut mellan rolltagande, perezhivane (känslomäss-

igt genomlevd erfarenhet) och estetiskt engagemang? 
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5. Verksamhetsteoretiskt och dialogiskt 
perspektiv på rolltagande 

En ansats inspirerad av verksamhetsteori och dialogism 
 
Att teoretiskt ta avstamp i den kulturhistoriska traditionen är förhållandevis 
ofta förekommande inom dramaforskning och då är det främst Vygotskys te-
orier om lek, kreativitet och lärande i den proximala zonen som använts. Le-
ontiev utgick från Vygotskys tankar men fokuserade på relationen mellan 
människans utveckling och de kollektiva verksamheter människor deltar i  
(Leontiev, 1977/1986). Gemensamt för både Vygotsky och Leontiev är att 
människor är aktiva och sociala och formas och utvecklas i relation till kul-
turella och historiska betingelser. Begreppet verksamhet inom verksamhets-
teori, syftar på att en grupp människor på ett medvetet sätt ägnar sig åt att 
förändra företeelser i sin omvärld i syfte att förändra och utveckla ett objekt 
(Stetsenko, 2013). När människor identifierar möjligheter att skapa något 
som kan tillfredsställa behov uppstår ett motiv (Eriksson, 2017). Objektet 
och motivet, eller det råmaterial som ska förändras och det vi vill åstad-
komma, är det som ger verksamheten dess riktning och olika objekt ger olika 
verksamheter (Leontiev, 1977/1986). 

Dialogism har sitt ursprung i litteraturvetenskap och Bakhtin (1991) syf-
tade på att en text står i dialog med andra texter och motsvarande borde gälla 
oss människor, som enligt Bakhtin skapar mening genom att vara i dialog med 
andra. Bakhtin ser en relation mellan språk, interaktion och transformation 
som central. Dialogism utvecklade Bakhtin från den Sokratiska dialogen som 
innebär att den som frågar inte själv har svaret, utan svar och mening skapas 
tillsammans med andra, mellan människor (Bachtin, 1991). 

 Verksamhetsteori ger möjlighet att analysera mänskliga handlingar i 
drama(undervisnings)verksamheten12, vad det är lärare och elever försöker 
åstadkomma genom sina handlingar och vad det är som är målet för deras 
handlingar. Bakhtins dialogism ger mig sedan redskap att närstudera och se 

                                                      
12 Jag kommer fortsättningsvis i texten att benämna det dramapedagogiska arbetet, 
drama(undervisnings)verksamhet. Detta för att visa att arbetet sker i en undervisningskontext 
vilket inte allt drama-arbete gör. 
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hur interaktion i roll går till. Inom dramaforskning har Bakhtins teorier an-
vänts av bland annat Edminston (1994; 2010), Holmgren-Lind (2007) och 
Marjanovic-Shane (2014) medan verksamhetsteori är sällsynt. Trots det kom-
mer jag endast att ge en kortare introduktion av verksamhetsteori eftersom den 
finns väl beskriven i svenska avhandlingar med relevans för undervisningsfrå-
gor (se t.ex. Alnervik, 2013, Andrée, 2007; Berthén, 2007; Waermö, 2017) 
och mer specifikt för dramafrågor och dockspelande (Forsberg Ahlcrona, 
2009). Efter den korta introduktionen till verksamhetsteori följer en beskriv-
ning av de begrepp jag använder. 

Introduktion till verksamhetsteori 
 
Leontiev (1977/1986) beskriver en verksamhet som att det är något som är 
drivet av ett motiv och riktat mot ett objekt och ständigt är under utveckling. 
En verksamhet inbegriper en grupp människor som gör en massa saker med 
hjälp av redskap under vissa betingelser, utifrån idéer och med intentioner att 
de ska försöka åstadkomma något tillsammans. Det betyder inte att de alla gör 
samma saker, utan på vägen i försöken att åstadkomma detta något, kommer 
vissa att göra vissa saker medan andra gör annat. Dessa handlingar utgör verk-
samheten och tillsammans försöker gruppen människor bearbeta eller trans-
formera objektet i syfte att realisera ett uppfattat motiv för verksamheten. En 
stor del av det som görs är medvetna handlingar men en hel del av det vi gör 
är omedvetna och/eller automatiserade handlingar, eller operationer som det 
benämns inom verksamhetsteori.  

Handlingar och operationer är kulturellt och historiskt betingade och att 
operationer förstås som omedvetna eller automatiserade handlingar innebär att 
de är oreflekterade. Det innebär att det självklara sätt något görs på en plats 
under en viss tid med vissa redskap med motiv att uppnå ett visst mål, inte 
alltid är lika självklart på en annan plats och i en annan tid under helt andra 
kulturella och historiska förutsättningar. Det kan till exempel räcka med att ett 
byte av lokal måste ske inför ett dramapass för att dramapedagogen ska få syn 
på en del av sina kulturella och historiska traditionsbundna föreställningar om 
hur ett dramapass ska genomföras. När lokalbytet visar sig innebära att det 
varken går att sitta på golvet eller springa runt för rummet är så litet och fullt 
möblerat, kan det uppstå problem i relation till dramapedagogens planering 
om den förutsätter tom golvyta och utrymme för rörelse. I den stunden övergår 
operationer som att till exempel ge instruktionen om att gå runt i rummet för 
att hitta rollen i gester, mimik och röst, till att bli medvetna handlingar. Peda-
gogen får hantera den nya situationen där det inte går att gå runt och ta plats 
kroppsligt och verbalt, utan istället skapa andra förutsättningar för eleverna att 
hitta sin roll och erbjuda eleverna andra relevanta redskap för detta. 
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Verksamhet konstitueras alltså av konkreta, medvetna handlingar som till 
stora delar realiseras av en sekvens omedvetna operationer (Leontiev, 
1977/1986). ”De viktigaste beståndsdelarna i de enskilda verksamheterna är 
de handlingar som genomförs i dem.”, skriver Leontiev (1977/1986, s. 158), 
och handlingar är riktade mot mål. Det som sätter igång handlingarna har sitt 
ursprung i objektet och dess motiv men det som ger riktning åt handlingarna 
är målet. Drivkrafterna ligger i den energi som genereras av de behov som ska 
tillfredsställas (Leontiev, 1977/1986). Handlingar och operationer kan bli be-
gripliga och ges mening i relation till verksamhetens motiv. Verksamhetens 
motiv är dock sällan observerbart utan det är genom en analys av handlingar 
som det eventuellt går att utläsa vad personerna försöker åstadkomma, vilket 
objekt som är under omvandling och tar form och vilket motiv som ligger 
bakom (Leontiev, 1977/1986). Verksamhetens objekt/motiv initierar indivi-
duella eller kollektiva historiskt och kulturellt formade handlingar eller kedjor 
av handlingar riktade mot olika mål, men det är alltså verksamhetens ob-
jekt/motiv som kan förstås som drivkraften. Dessutom kan handlingar förstås 
som både beroende av och betingade av tillgängliga redskap (Leontiev, 
1977/1986). Kulturella redskap som språk, symboler, verktyg och gester är 
historiskt utvecklade. Genom handlingar internaliserar människan kulturens 
sätt att använda redskapen och även de värderingar som finns lagrade i dem, 
eftersom tillägnandet sker i ett socialt samspel med andra (Vygotsky, 1978). 
Det innebär att redskapen öppnar upp för vissa handlingar men stänger för 
andra. 

Det kan krävas flera olika former av målinriktade handlingar för att reali-
sera en verksamhet och bland alla de handlingar som görs i en verksamhet går 
det ibland att urskilja olika grupper av handlingar i relation målen. Målen är i 
sin tur underordnade det uppfattade objektet men även de tillgängliga red-
skapen skapar ramar för de målinriktade handlingarna. Under ett process-
dramaförlopp kan det vara möjligt att urskilja olika grupper av handlingar rik-
tade mot olika mål i drama(undervisnings)verksamheten (jfr. Berthén, 2007). 
Det skulle i ett processdramasammanhang kunna innebära att en grupp av 
handlingar är riktade mot att få elever att gå i roll medan en annan grupp av 
handlingar skulle kunna vara riktade mot att se till att var och en får chans att 
komma till tals. Allt i syfte egentligen att realisera och utveckla objektet ge-
staltande förmåga. 

Undervisningsverksamhet som svar på samhälleligt behov 
En verksamhet svarar på ett samhälleligt behov, till exempel svarar bostads-
byggandet mot behovet av en växande befolkning som behöver boende. Ob-
jektet kan alltså förstås som det verksamheten är riktad mot och som på nå-
got sätt ska bearbetas och förändras. Objektet kan också förstås som att det 
både är bärare av en idé om det som ska bli och är råmaterialet för detta. 
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Undervisningsverksamhet svarar på samhällets behov av att bilda medbor-
gare inom olika områden (Andrée, 2007). Tidigare i historien skedde bildan-
det samtidigt som produktionen av det som samhället var i behov av, när 
barnen var med och fick lära sig det föräldrarna gjorde, som till exempel 
producerandet av mat eller byggandet av bostad. Idag är produktionen skild 
från bildningen i och med en tydligare specialisering och arbetsdelning och 
då uppstår ett samhälleligt behov av utbildning. 
     Dramaundervisning13 svarar därmed på ett samhälleligt behov av att bilda 
elever på ett särskilt sätt i relation till drama, dess innehåll och metoder (jfr. 
Andrée, 2007). I dramaundervisning kan utvecklande av elevers dramakun-
nande, deras gestaltande förmåga, ses som objekt och pedagogen kan förstås 
som subjekt, men även eleverna kan förstås som subjekt i processen att ut-
veckla dramakunnande, om de accepterar och omfamnar lärarens objekt.  

I relation till skolans kulturhistoriskt utvecklade tradition kring arbetsför-
delningen är det vanligtvis pedagogen som konstruerar uppgifter utifrån gäl-
lande regelverk, såsom läroplan, kursplan och mål men även utifrån tradit-
ioner. Uppgiftens konstruktion bör också sättas i relation till betingande fak-
torer som rums- och tidsaspekter och vad som är möjligt, till exempel lektion-
ens längd och i vilken sorts rum undervisningen ska ske, till exempel i en 
dramasal, vanligt klassrum eller kanske i matsalen. Elevernas ansvar i under-
visningstraditionen innebär då vanligtvis att utföra uppgifterna. Till sin hjälp 
har eleverna en mängd kulturellt och historiskt utvecklade redskap. I drama-
undervisningen kan det innebära förkroppsligade redskap som bland annat 
gestik, mimik och verbal kommunikation, begrepp och uttryck samt fysiska 
redskap som till exempel en bild av en plats eller en hatt att ta på vid byte av 
roll.  

I den här studien om processdrama kan pre-texten förstås som övergripande 
redskap då den inkluderar både en myt som utgångspunkt och en mängd dra-
makonventioner. Användandet av en pre-text som redskap medierar ett inne-
hållsligt fokus, vilket innebär att elever i processdrama även kan förväntas 
skapa en förståelse för ett fenomen, ett innehåll, förutom att utveckla sin ge-
staltande förmåga. Pre-texten medierar även en möjlig fiktiv värld att kliva in 
i, där bland annat de kroppsliga redskapen blir resurser för det gestaltande 
undersökandet.  
      Eleverna använder sig också av sina personliga kulturella och historiska 
erfarenheter som resurser när de tar sig an de olika uppgifterna de ställs inför 
via dramakonventioner. Om objektet uppfattas som att de förväntas utveckla 
sin gestaltande förmåga kan det ske genom användning av kroppsliga redskap 
som röst, mimik, rörelse och föreställningsförmåga om att vara någon annan. 
Men utvecklande av gestaltande förmåga behöver inte nödvändigtvis ske på 

                                                      
13 I länder där drama är ett ämne i läroplanen preciseras specifika dramaförmågor i läroplan och 
kursplaner. I länder där drama endast används som metod, blir rolltagandet ett verktyg för lä-
rande av innehåll och ämnesspecifika förmågor i andra ämnen. 
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detta sätt utan skulle kunna ske på andra sätt, till exempel genom att läsa om 
det.  

När en beskrivning ska göras av drama(undervisnings)verksamheten i 
denna studie kan alltså ett antagande göras att pedagogens och elevernas hand-
lingar är riktade mot att utveckla elevernas dramakunnande och gestaltande 
förmåga och dessutom utveckla förståelse för ett fenomen. Det går till exem-
pel att jämföra med Andrées (2007) studie där elever ska utveckla kunnande i 
NO och om fenomen som till exempel fotosyntes. Men frågan är vad som är 
verksamhet och objekt när deltagarna befinner sig i fiktionen?  

Situationer som skiljer sig från vardagslivet 
Speciellt betydelsefulla situationer som skiljer sig från vardagslivet, och som 
uppstår genom exempelvis lek och ibland i undervisning, beskrivs med olika 
begrepp inom olika forskningstraditioner. De benämns på olika sätt och inne-
fattar till viss del olika innehåll. Vygotsky talar om två världar: den verkliga 
och den imaginära (1925/1971) vilket inspirerat Lindqvists begrepp lekvärldar 
(1995), Bateson (1972/2000) talar om en play frame mellan det verkliga och 
fantasin, ibland benämns det kronotop (Brown & Renshaw, 2006; Rainio & 
Marjanovic-Shane, 2013; Rosborough, 2016) eller third space (Leander, 
2001) och ibland fifth dimension (Cole, 2006). Även om begreppen beskriver 
och används i skilda sammanhang och benämner olika verksamheter syftar de 
alla på verksamhet utförd på ett särskilt eller särskilda sätt inom en avgränsad 
tid och detsamma kan tyckas gälla för processdrama och den fiktiva värld som 
skapas där.  

Jag tar fasta på Bakhtins begrepp kronotop och kronotopisk då de innefattar 
både tid- och plats-aspekter som även är centrala i skapande av drama/teater. 
Kronotop definieras av Bakhtin som en särskild enhet av plats och tid med ett 
system av gemensamma värderingar, regler, seder och förväntningar som for-
mar det som sker (Bakhtin, 1994). 

Spatial and temporal indicators are fused into one carefully thought out, con-
crete whole. Time, as it were, thickens, takes on flesh, becomes artistically vis-
ible; likewise, space becomes charged and responsive to the movements of 
time, plot and history (Bakhtin, 1994, s. 184). 

 
Begreppet kronotop syftar på en speciell sorts verksamhet där det som skiljer 
sig mot andra verksamheter är, förutom olika motiv och historiskt utvecklade 
objekt, betoningen på kvalitetsaspekterna som en konstnärligt synlig och lad-
dad plats. Bakhtin beskriver det som att det är platsen där ”knots of narrative 
are tied and untied” (1991, s. 250), det vill sägs platser där sammanhang 
skapas, förstås och ifrågasätts, tänker jag. Bakhtin (1990) framhåller krono-
topers betydelse för gestaltningen av abstrakta och filosofiska begrepp och 
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idéer och för analys av orsak och verkan. Tidens sinnligt-åskådliga karaktär 
tydliggörs genom både förtätningar och konkretiseringar i enskilda händelser 
eller förlopp (Bachtin, 1990), Bakhtins kronotop-begrepp utvecklades i relat-
ion till litteratur men känns fruktbart även i relation till andra berättelseskap-
ande verksamheter som till exempel processdrama. Jag kommer dock inte i 
denna studie att gå in speciellt på de innehållsliga aspekterna av kronotoper 
som uppstår, utan mitt fokus är mer riktat mot hur eventuella kronotopiska, 
det vill säga fiktiva platser, kan uppstå och vilka handlingar som upprätthåller 
dem.  

Tiden kan ses som relativ eller multipel i ett processdramaförlopp när del-
tagarna går in och ut ur roll och in och ut ur en eller flera fiktiva världar, till-
fälliga kronotopiska verksamheter. Deltagarna kliver över en gräns där hand-
lingarna får en förändrad (alteric) betydelse på grund av den tillfälliga verk-
samhetens särskilda värde- och regelsystem, vilket även kan resulterar i kva-
litativt skilda sätt att samspela (jfr. Marjanovic-Shane & White, 2014). Det 
sker en kontinuerlig förflyttning mellan ur-roll-sekvenser och i-roll-sekvenser 
under ett dramapass och varje gång när övergång sker synliggörs verksamhet-
ernas olika värde- och regelsystem i elevernas handlingar (Marjanovic-Shane 
& White, 2014). Dessa övergångar, trösklar, mellan sekvenserna genererar 
spänning när elever förhåller sig till och tar sig an de nya förutsättningarna 
och i deras handlingar kan olika former av engagemang bli synligt (jfr. Reed, 
2008).  

Dialogiska handlingar 
Dialog betyder för Bakhtin inte bara turtagning i samtal. Baktins begrepp di-
alogism är en teoretisk idé som innefattar relationella aspekter i kommunika-
tiva handlingar. Det går endast att förstå sig själv i relation till andra och ge-
nom att vara i dialog med andra och genom att ställa egna frågor till den andre 
ges nya perspektiv och öppningar på det egna (Bakhtin, 1991). Bland annat 
innebär dialog att minst två perspektiv är närvarande samtidigt i ett samtal. 
Bakhtin (1991) syftar på att i ett litterärt verk hörs inte bara karaktärernas rös-
ter, utan även författarens röst är närvarande vilket skapar en polyfoni, ett di-
alogiskt samspel mellan olika röster. När människor möts i en dialogisk pro-
cess bidrar skillnader i förståelse till en dynamik som berikar förståelsen. En 
dialogisk interaktion är en strävan efter att skapa mening (author meaning), 
skriver Bakhtin. Dialog ska dessutom förstås som både en yttre och en inre 
process och för att meningsskapande ska ske krävs att pedagoger i undervis-
ningsverksamhet skapa möjlighet även för den inre dialogen, hävdar 
Edminston (1994) med hänvisning till Bakhtin. Edminston förtydligar att det 
som ska ske inte bara är ett litet meningsutbyte utan snarare ska en mer och 
mer komplex väv skapas av gammal förståelse som sätts i relation till ny för-
ståelse så att nya perspektiv och relationer uppstår (Edminston, 1994). Det 
betyder inte att dialogen når ett slut, meningsskapandet är aldrig slutfört, utan 
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det går alltid att ta det en bit till, vidga dialogen och förstå företeelsen på ett 
mer komplext sätt (Bakhtin, 1986).  

En dialog kan beskrivas som att den består av samhandlingar (joint action), 
vilka definieras av Edwards (2007) som att de sker när två eller flera subjekt, 
med hjälp av verktyg tillsammans riktar sina handlingar mot ett gemensamt 
mål och i förlängningen också mot objektet och på så sätt vidgas tolkningarna 
och objektet expanderas. Det vidgade objektet påverkar i sin tur subjekten, 
som troligtvis berikas av de olika tolkningarna (Edwards, 2007). När elever i 
ett processdrama riktar sina handlingar mot vissa uppgifter som presenterats 
av läraren via dramakonventioner, till exempel statybygge av en familj i en 
berättelse, kan elevernas handlingar förstås som dialogiska samhandlingar 
som i förlängningen leder till ett expanderande av objektet. Elevernas hand-
lingar är riktade mot målet att skapa en staty. Tillsammans funderar eleverna 
över familjens relationer och bestämmer en specifik situation de ska skapa en 
staty av med hjälp av sina kroppar. Det innebär då ofta också ett prövande av 
hur kropparna ska stå, blickar riktas och så vidare, vilket i förlängningen in-
nebär ett expanderande av objektet, gestaltande förmåga.  

När lärare-i-roll används förändras situationen och även om det tekniskt 
sett är en uppgift som ges till eleverna via lärare-i-roll, så har uppgiften en helt 
annan öppen karaktär. Processen kan möjligtvis förstås som målet samtidigt 
så behöver processen fyllas med ett innehåll. Detta innehåll vet ingen vad det 
är från början utan det skapas och utvecklas genom elever- och lärare-i-rolls 
samskapande handlingar. I-roll-sekvenserna skulle då kunna förstås som en 
verksamhet som är i färd med att etablera ett objekt, vilket hela tiden är under 
förhandling. Objektet i i-roll-sekvenserna och även målen kan beskrivas som 
genuint dialogiska till sin karaktär. De tar form som tentativa, prövande mål 
som hela tiden omformuleras mellan deltagarna, då målet inte är uttalat som 
en produkt utan det som efterfrågas är en process, karaktäriserad av utfors-
kande och skapande. Det är fortfarande samhandlingar i en kollektiv praktik 
men de tycks skifta karaktär i i-roll-sekvenserna där de är mer dialogiskt prö-
vande och under kontinuerlig förhandling, jämfört med i ur-roll-sekvenserna, 
vilket framgår i analysen. 

Postupak 
Marjanovic-Shane (2010) beskriver en speciell sorts handlingar i lek som 
postupak med hänvisning till Bakhtin (1993). Postupak14 är ett ryskt/serbiskt 
ord som innebär: en betydelsefull handling som söker svar, riktad mot någon 
annan, och som är möjlig att svara an på. En lek-postupak innebär alltså att 
bjuda in någon annan i en lekfull dialogisk process där deltagarna blir samar-
betspartners i skapandet av fiktionen, både när det gäller regler och innehåll 
                                                      
14 Postupak kan även skrivas postupok men jag har valt att hålla mig till stavningen med ’a’ 
som är den Marjanovic-Shane (2010) först använde. 
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(Marjanovic-Shane, 2010). Frasen ”I-for-myself, the other-for-me, and I-for-
the-other” (Bakhtin M. , 1993, s. 51) sammanfattar den känslo- och viljemäss-
iga dialogiska dans som kännetecknar utbytet av ömsesidigt riktade 
postupaks, där deltagare (barn) går in i och ut ur relationer i olika roller och 
kreativt skapar betydelsefulla sammanhang i leken, menar Marjanovic-Shane 
och White (2014). Ett av Bakhtins viktigaste begrepp, ansvarsfullhet 
(answerability), finns inbyggt i postupak, vilket innebär förväntan både på en 
själv och på den eller dem postupaken riktas mot. Begreppet postupak tydlig-
gör lekens komplexitetet, och den förhandling som sker med andra utifrån kul-
turella och historiska erfarenheter och som skapar nya världar (Marjanovic-
Shane & White, 2014).  

Så som jag förstår och använder postupak i denna studie, är det målinrik-
tade handlingar som innehåller öppna, ej färdigt definierade erbjudanden, rik-
tade till någon/några, med förväntan om att de återgäldas med nya erbjudan-
den. Det är en ansvarsfull akt fylld av allvar men samtidigt lekfull, där inget 
är givet från början. Denna dans av postupak-handlingar kan beskrivas som 
improvisatorisk och består av målinriktade handlingar utförda i ett lekfullt for-
mat där graden av frihet är stor. Lekfullt format i en verksamhet innebär kva-
litetsaspekter som handlar om hög nivå av medverkan och möjlighet till på-
verkan och relativt stor grad av frihet att agera och förhandla om verktyg, reg-
ler och mål (van Oers, 2013). Låg nivå av påverkansmöjlighet kräver hög nivå 
av yttre motivation (t.ex. belöningar) medan däremot hög nivå av möjlighet 
att påverka uppmuntrar deltagare att stå ut med osäkerhet och engagera sig i 
kreativa lösningar (van Oers, 2012). Detta tangerar det som gör att deltagare i 
i-roll-improvisationer står ut med en viss osäkerhet då de vet att deras hand-
lingar spelar roll, de kan vara med och skapa innehållet. De aspekter som på-
verkar graden av frihet och nivån på deltagarnas möjlighet att medverka och 
påverka är i sig förutsättningar för att fantasi och kreativitet ska uppstå och för 
att det ska upplevas njutbart och lustfyllt (van Oers, 2013, s.192). Alltså krävs 
det en viss grad av frihet för verksamhet som förväntar sig kreativitet och fan-
tasi och deltagare måste få vara sökande, spekulerande, göra misstag och för-
söka igen tillsammans med andra. 

Bakhtin (1991) menar att det uppstår två impulser när någon läser en no-
vell, nämligen impulsen att fortsätta för att se vad som händer och impulsen 
att se hur det slutar. Samma impulser återfinner Kanellopoulos (2011) i mu-
sikimprovisation. Öppenheten i en improvisation kräver att beslut tas och att 
de agerande agerar som om det var det enda rätta just då, samtidigt som ’det 
oåterkalleliga’ i handlingen innebär ett risktagande, vilket ger en skörhet åt 
processen och gör att deltagarna är närvarande i nuet och helheten 
(Kanellopoulos, 2011). Det är dock bara ett risktagande om den som agerar 
bryr sig om vad som skapas gemensamt, i det ligger ansvarstagandet 
(answerability) och beroendet av andra, som kännetecknar en dialogisk im-
provisation (Kanellopoulos, 2011). 
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Dialogen beskrivs av Bakhtin som oavslutad eller ej stängd, men det finns 
en möjlighet till tillfälligt slutförande genom distansering. Distansering be-
nämner Bakhtin estetisk empati vilket innebär att först kan en individ vara i 
det estetiska för att sedan kliva ur (outsideness/utanförstående) och objektifi-
era det som skett, de upplevda erfarenheterna och känslorna (Bakhtin, 1993). 
Bakhtin beskriver det som att ”På kulturens område är utanförståendet förstå-
elsens allra viktigaste hävstång” (Bachtin, 1990, s. 13).  

De improvisatoriska postupak-handlingarna är täta men samtidigt öppna 
samspel där deltagarna vet att det som kan uppstå inte skapas av en enskild 
individ utan det uppstår mellan människor genom relationella handlingar och 
i den dialogiska improvisatoriska processen har ingen enskild individ mer 
makt än någon annan. Alla, både barn och vuxna, elever och pedagoger, kan 
vara deltagare i en verksamhet med ett lekfullt format (van Oers, 2013). Del-
tagandet ska i så fall ske utifrån de speciella förutsättningar som gäller alla 
deltagare. Ur ett specifikt pedagogperspektiv kan deltagande ske först efter att 
frågorna När ska jag delta? och Varför ska jag delta? fått svar och satts i re-
lation till definitionen av lekfullt format, menar van Oers (2012). Största hotet 
mot det lekfulla formatet är att vuxna för in teoretiska begrepp och börjar för-
klara dem utan att eleverna efterfrågat det och på så sätt stänger elevernas 
möjlighet till gemensamt meningsskapande genom rollek (van Oers, 2013). 

Det som skapas genom de improvisatoriska postupak-handlingarna i roll 
kan inte kontrolleras, det tar sig vidare och omvandlas på olika sätt, där hand-
lingar av lyssnande är lika viktiga som dramaskapande handlingar. Improvi-
sation innebär också utmaning av det givna, allt sker inte i harmoni utan im-
provisation ska vara ett äventyr, menar Kanellopoulos (2011). Monologiska 
sekvenser kan förekomma i en dialog när en individ håller på att skapa eller 
utveckla en idé, men endast om de börjar i och återvänder till den öppna dia-
logen enligt Matusov (2009), annars är det inte längre en dialogisk improvi-
satorisk process. 

Inom verksamhetsteori är lärande ett resultat av deltagande i alla verksam-
heter och definieras i termer av förändrade handlingar och större möjlighet att 
delta. Utveckling av lekförmåga handlar om deltagarnas förmåga att använda 
sig av mer och mer komplexa regler på ett mer kreativt sätt (van Oers, 2013). 
Van Oers efterfrågar fler studier som analyserar verksamheter som teoretiskt 
är konstruerade som lek, med fokus på hur beslutsfattande gällande regler, 
graden av frihet och medverkan förhandlas. Begreppet playful format kan vara 
ett fruktbart verktyg för att analysera drama(undervisnings)verksamhet i re-
lation till det som sker i de olika sekvenserna i processdramaförloppet, speci-
ellt då lekfullhet är en av förutsättningarna för estetiskt engagemang, enligt 
Bundy (2003), som dock inte preciserar lekfullhetens innebörd. 
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Förhandling och agens 
Möjligheten till påverkan av regler, verktyg och mål och graden av frihet att 
agera avgörs genom förhandling. Inom dramapedagogik/drama(undervis-
nings)verksamhet är förhandling ett centralt begrepp men det definieras säl-
lan. Det som diskuteras i förhållande till förhandling handlar om det hand-
lingsutrymme deltagarna har att påverka utgången av dramat, på vilket sätt 
deras roller skapats och hur de ramas in (O’Toole, 1992, O’Connor, 2003). 
O’Toole menar att olika former av drama medför olika mycket förhandling i 
relation till hur processuell dess struktur är. Processdrama definieras som en 
form av drama helt baserad på förhandling, med syfte att skapa en så bra lär-
situation som möjligt för deltagarna. O’Toole beskriver det som ”negotiating 
and renegotiating the elements of dramatic form, in terms of the context and 
the purposes of the participants” (O’Toole, 1992, s.2). I det lekfulla formatet 
som processdrama innebär sker alltså en mängd förhandlingar, men hur för-
handlingarna går till och vad de handlar om är beroende av i vilken verksam-
het deltagare och pedagog befinner sig.  

Möjligheten att förhandla om regelverk påverkar hur relationer skapas och 
hur deltagare samspelar, vilket i sin tur kan leda till agens hos deltagarna 
(Marjanovic-Shane & Beljanski-Ristic, 2008; Marjanovic-Shane & White, 
2014). När deltagare har agens att vara med-skapande (co-authoring, Bakhtin, 
1990) och de är aktiva agenter, aktörer, leder det till mer sociala och skiftande 
i-roll-improvisationer (Edminston, 2010). Flera dramaforskare påpekar även 
att när deltagare kan utöva agens genom förhandling, främst i roll men även 
ur roll, och maktbalansen förändras noteras en kvalitativ skillnad i det känslo-
mässiga engagemanget jämfört med när deltagare inte har agens att förhandla 
(bl.a. Dunn & Stinson, 2012, Piazzoli, 2014, Rothwell, 2011).  

Begreppen agens och aktiva agenter hade från början inte något större ut-
rymme inom den verksamhetsteoretiska forskningen men intresset har nu 
vuxit för hur individer både påverkar och skapar sin värld och att de bli påver-
kad av den (Edwards, 2005). Stetsenko och Ho (2015) lyfter fram den ”ma-
giska kraft” (s.223) som får barn att dras in i lek, vilket hänger ihop med agens 
och som har sin utgångspunkt i de stora livsfrågorna och paradoxerna; individ 
mot kollektiv, det särskilda mot det universella, frihet mot nödvändighet och 
nyhet och kreativitet mot tradition och historicitet. Livsfrågor som återkom-
mer i stora filosofiska resonemang men även i lek och i drama. Stetsenko och 
Ho diskuterar att det är just lekens potential att barn/deltagare har agens, får 
vara aktörer och med-skapare av både världen och sig själva i en dialogisk 
process där livsfrågorna hela tiden sätts i spel och där överskridande av det 
redan givna är tillåtet (Stetsenko & Ho, 2015). 

Edwards (2007) introducerar dock ett utvecklat agensbegrepp, relationell 
agens (relational agency), som beaktar förmågan att justera och rikta sina tan-
kar och handlingar i linje med andra för att tolka och svara på problem i en 
specifik verksamhet. I verksamhetsteoretiska termer innebär det en förmåga 
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att tillsammans med andra expandera verksamhetens objekt genom att ta stöd 
i andras meningsskapande och använda sig av de resurser som de erbjuder när 
de svarar på den meningsskapande handlingen i micro-förhandlingar 
(Edwards, 2007). Edwards tar utgångspunkt i medieringsbegreppet och menar 
att de medierande verktygen är ”turboladdade” (Edwards, 2005, s. 171) och 
kan lyfta utförandet, det som görs med dem. Genom att lära sig samverka och 
använda vars och ens verktyg på ett bra sätt tillsammans med andra realiseras 
relationella agensen. Det innebär enligt Edwards, att gå vidare från tolkning 
av ett problem till att också agera i relation till det. Genom att ta kontroll över 
redskapen, de gemensamma kunskaperna, och ta dem i bruk tillsammans rea-
liseras relationell agens (Edwards, 2005). Det här tangerar postupak, där del-
tagarna dialogiskt samskapar (co-author) utifrån vars och ens bidrag. Det kan 
antas att inga postupak-handlingar initieras, om inte deltagarna har någon 
form av relationell agens och förstår att det egna bidraget har ett värde men 
även en insikt om att andras bidrag också har samma värde. Frågan är dock 
om begreppet relationell agens är tillräckligt för att beskriva postupak-hand-
lingar?   

Handlingar med känslomässiga motiv och perezhivanie 
När eleverna använder sig av pre-texten, och riktar sina handlingar mot att 
skapa den fiktiva situationen blir rollens motiv att handla det primära. Hand-
lingarna får då en annan karaktär eftersom målen inte är på förhand givna. 
Denna sökande och skapande process kännetecknas av både osäkerhet, för-
väntan och överraskning men också av starka känsloyttringar utifrån rollens 
perspektiv och upplevelse.  

Pre-texten som initialt väljs eller konstrueras av dramapedagogen används 
först som ett redskap för att skapa en ram och ett intresse för ett visst inne-
håll/tema. Att förstå vad temat är, blir den första funktionen för pre-texten i 
relation till deltagarna, där motivet bakom deltagarnas handlingar blir att 
greppa temat, ett kunskapsmässigt behov (jfr. Forsberg Ahlcrona, 2009). Le-
ontiev (1977/1986) talar om ’tingens drivande kraft’, vilket i det här fallet kan 
förstås som att pre-texten som håller på att fyllas med innehåll genom elever-
nas utforskande och utvecklande, skapar successivt ett behov hos deltagarna 
att veta mer vilket leder till mer i-roll-improviserande, handlingar som skapar, 
omformulerar och successivt utvidgar målet. Pre-texten fylls successivt med 
innehåll skapat av deltagarna nu utifrån deras känslomässigt stimulerade be-
hov. Detta tangerar Bakhtins (1991) tankar om två impulser som driver läsaren 
vidare; viljan att komma vidare, få veta mer och viljan att se hur det slutar. 
Behovet får en känslomässig karaktär av både nyfikenhet och lust, vilket blir 
en starkt drivande kraft att gå vidare. Leontiev skriver om känslomässiga mo-
tiv som blir drivkrafter: 
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Med emotioner och känslorna förhåller det sig likadant. Även här måste man 
skilja mellan å ena sidan föremålslösa, steniska/asteniska15 tillstånd och å den 
andra egentliga emotioner och känslor som framkallas av förhållandet mellan 
subjektets föremålsmässiga verksamhet och dess behov och motiv (Leontiev, 
1977/1986, s. 137). 

 
Användningen av pre-texten och rolltagandet har potential att generera starka 
personliga känslomässiga motiv hos deltagarna att delta i den tillfälliga fiktiva 
i-roll-verksamheten. Ett sådant känslomässigt engagemang genom rolltagande 
handlingar gör också något med förståelsen av både innehållet och känslorna 
som skapas, vilket belyses i Vygotskys citat. 

Art is the social technique of emotion, a tool of society which brings the most 
intimate and personal aspects of our being into the circle of social life. It would 
be more correct to say that emotion becomes personal when every one of us 
experiences a work of art; it becomes personal without ceasing to be social 
(Vygotsky, 1925/1971, s. 249). 

 
Med utgångspunkt i Vygotskys citat om att konsten fungerar som en möjlighet 
att få syn på känslor, går det att förstå det stora intresset inom både lek- och 
dramaforskning för känslors betydelse för lärande genom lek och drama. Be-
greppet perezhivanie förekommer i flera studier om processdrama under de 
senaste åren (Bundy, Piazzoli, & Dunn, 2015; Davis, 2015; Piazzoli, 2013a). 
Detta intresse återfinns även i en bredare utbildningsvetenskaplig forsknings-
kontext inom främst sociokulturell forskning, där intresset för känslors bety-
delse för lärande ökat (John-Steiner, 2015). 

Perezhivanie, en intensivt genomlevd känslomässig upplevelse (Ferholt, 
2010) har förklarats på olika sätt genom åren och även Vygotsky använde be-
greppet på lite olika sätt i sina olika texter (González Rey, 2016). Begreppet 
innebär att tanke, känsla och miljö är dynamiskt relaterade och begreppet är 
centralt i Vygotskys utvecklingsteori. Jag utgår bland annat från Blundens 
(2016) förklaring av en perezhivanie (plural perezhivaniya) som en upplevelse 
med en början, mitt och slut. En händelse eller en upplevelse i vilken männi-
skor är aktiva deltagare i, sociala situationer där det inte går att plocka ut en-
skilda element (Roth & Jornet, 2016), vilket också syns i citatet av Vygotsky 
nedan där en perezhivanies odelbara enhet lyfts fram. 

So in an emotional experience (perezhivanie) we are always dealing with an 
indivisible unity of personal characteristics and situational characteristics, 
which are represented in the emotional experience (perezhivanie) (Vygotsky, 
1934, s. 5-6). 

 

                                                      
15 Stenisk (från grekiskan) betyder kraft eller styrka. Astenisk betyder svag, klen eller sjukligt 
trött. (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi) 
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Denna händelse med början, mitt och slut där någon är socialt och känslo-
mässigt engagerad skulle i en pedagogisk kontext kunna exemplifieras av en 
sekvens i ett processdramaförlopp, anser jag. Med Bakhtins (1994) ord går det 
att förklara en perezhivanie som en händelse med kronotopisk karaktär, då den 
är avgränsad i tid och rum och har en tydlig laddning i relation till innehållet. 

Bakhtin (1993) lyfter fram att upplevelsen har en känslo- och viljemässig 
betoning. På ryska syftar ordet perezhivanie på något som en person måste 
arbeta sig igenom, genomleva, och när det har gjorts har personen förändrats 
något (Blunden, 2016). Det känslomässiga genomlevandet personen utsatte 
sig för gav resultat och hen har tagit ett steg till i livet. Skillnaden mellan att 
bara ha en upplevelse och en perezhivanie är att personen både har en upple-
velse och har processat och assimilerat den (Blunden, 2016). Ibland likställs 
perezhivanie med katarsis (själslig rening) men katarsis motsvarar endast ste-
get när du tagit dig igenom händelsen, medan perezhivanie däremot innefattar 
både processen och slutresultatet. Den mer (eller mindre) medvetna reflekt-
ionen efter en sekvens i kombination med estetisk fördubbling i ett process-
dramaförlopp kan antas utgöra den skillnad som gör dramasekvensen till en 
perezhivanie. En persons perezhivaniya påverkar val som görs senare i livet 
och kan sägas utgöra en persons personlighet (Blunden, 2016). Vygotsky me-
nar att perezhivanie fungerar som ett prisma som bryter händelser i relation 
till individens tidigare personliga erfarenheter (Vygotsky, 1934). 

Genom att vara i roll som någon annan, och på så sätt återanvända sina 
egna erfarenheter, känslor och föreställningar på nya sätt, får vi syn på möjliga 
sätt att vara, vilket inte skulle vara möjligt utan den processen. Ferholt (2009) 
menar att förmågan att inte vara sig själv utan någon annan, att höja oss över 
oss själva en stund, genom till exempel rolltagande, fungerar som en perezhi-
vanies pivot (hävstång). Det underlättar dessutom om någon annan hjälper till 
och speglar tillbaka och objektifierar känslorna som genomlevs i en perezhi-
vanie med hjälp av kulturella resurser enligt Blunden (2016, m. hänv. t. Va-
silyuk och Freud). Piazzoli (2013a) menar att engagemang och känslan av 
agens, att ha rätt att vara aktör och vilja sam-skapa med andra, är ett resultat 
av att deltagare varit med om en perezhivanie tillsammans. 

Ferholt och Nilsson (2016) kopplar perezhivanie till Schechners definition 
av performance som ”twice behaved behaviour” (Schechner, 1985, s. 36), vil-
ket innebär att en person både är sig själv och inte sig själv samtidigt. Genom 
att föra ihop de olika faserna som identifierats i perezhivaniya och i Schech-
ners performance-förståelse, skapas en modell över hur en perezhivanie ut-
vecklas. Modellen kan kort sammanfattas som 1) En konflikt uppstår och en 
resa in i en annan värld startar men gränserna är otydliga. 2) Skapande av den 
nya världen och interagerande i den. 3) Avslutande av den skapade världen 
och återvändande men med en längtan och en sammanfattning görs. Modellen 
av hur perezhivaniya utvecklas kan vara användbar vid studier av det som sker 
i processdrama.  
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Analys utifrån dialogism, verksamhetsteori,  
och dramateori 
En analys grundad i verksamhetsteori har en specifik verksamhet som analy-
senhet (Leontiev, 1977/1986, Stetsenko, 2005). Vad som egentligen är en 
verksamhet kräver i de flesta fall en analys, om Leontievs (1977/1986) rikt-
linjer ska följas. Utifrån operationer, handlingar och verktyg kan bakomlig-
gande motiv framträda och då även vad som konstituerar verksamheten. In-
ledningsvis behövs en tentativ avgränsning så att analysarbetet kan börja (Li-
nikko, 2009). I denna studie ser jag drama(undervisnings)verksamhet med 
processdrama som den avgränsade verksamheten. 

Verksamheterna formar individerna som ingår i dem men individerna är 
också med och påverkar och formar verksamheterna genom sina handlingar. 
Alltså kan verksamhetsteori användas som analysredskap för att få syn på och 
ge möjlighet att förstå vad deltagarna i en verksamhet gemensamt försöker få 
till stånd och varför de gör som de gör (Berthén, 2007).  

Ett första steg i analysen handlar om att synliggöra handlingar genom att 
identifiera sammanhängande operationer för att sedan gå närmare och upp-
märksamma motiv som finns bakom. Varför gör de som de gör? Nardi (2005) 
menar att önskningar, begär och till och med passioner som ligger bakom de 
personliga motiven att engagera sig i en specifik verksamhet måste lyftas fram 
för att ge en rik beskrivning av kollektiva objekt-orienterade verksamheter, 
där mänsklig agens är det främsta skälet till varför människor samarbetar. 
Hur-frågor gör att vi endast rör oss på handlingsnivå medan Varför-frågor får 
oss att lyfta blicken mot verksamhetsnivån och det övergripande objektet för 
verksamheten (Nardi, 2005). Behoven som ligger bakom de personliga moti-
ven utgör drivkrafter för eleverna i det här sammanhanget att gå i roll, vilket 
blir intressant för mig i sökandet efter vad som skapar förutsättningar för att 
gå i roll och för att möten i roll uppstår. Att söka efter motsättningar i de var-
dagliga handlingarna kan vara en guidande princip för analysen, i enlighet 
med Engeström, och motsättningar kan urskiljas genom att fokusera problem, 
dilemman och konflikter inom och mellan olika verksamhetssystem (Berthén, 
2007, s. 58). 

Berthén (2007) syftar i sitt analysarbete till att förstå vad det är lärarna för-
söker åstadkomma, vilket leder fram till motivet för verksamheten. Jag tar det 
som utgångspunkt i min analys, där jag börjar med att kartlägga vad pedagoger 
och elever gör, för att sedan försöka förstå vad pedagogerna försöker åstad-
komma och hur eleverna svarar på det, men även vad det är eleverna själva 
försöker åstadkomma. När uppstår ett gemensamt fokus, det vill säga när rik-
tas deras handlingar mot ett gemensamt mål? Skapas det tillsammans genom 
samhandlingar (Marjanovic-Shane & Beljanski-Ristic, 2008)? Start av en 
lektion, övergång från en sekvens i processdramat till en annan, lärare-i-roll, 
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rolltagande, möten i roll, fiktionsbrott är olika kritiska moment som jag foku-
serar, där handlingarna får sin mening när de analyseras i relation till verk-
samheten och dess objekt.  

I de verksamheter jag studerar används processdrama i en mer eller mindre 
obligatorisk undervisningsverksamhet, där deltagarna har liten eller ingen in-
verkan alls gällande valet av arbetsform, trots formuleringar om elevinfly-
tande i läroplanerna. Men utan elevernas medverkan blir det inget process-
dramaförlopp. Detta kanske kan uppfattas som en onödig kommentar men den 
kan inte avfärdas så lätt, då problemet med att använda sig av rolltagande och 
fiktion i lärandesituationer är att om inte deltagarna är med på det hela, så 
uppstår ingen fiktion. Fiktionen uppstår inte förrän deltagarna gått med på att 
förhålla sig till omgivningen och till de andra deltagarna på ett sätt som är i 
enlighet med det de har kommit överens om, den nya betydelse de gett rummet 
och sig själva. Vad får det för konsekvenser för den verksamhet som ska ge-
nomföras? Vilka motiv identifierar eleverna för att ge sig in i roll? 

Verksamhetsteori ger verktyg för att förstå varför deltagarna ger sig in i 
roll. Leontiev (1977/1986) bygger på Vygotskys idéer om att det bakom varje 
tanke finns behov och önskningar (needs and desires). 

Thought is not begotten by thought; it is engendered by motivation, i.e., by our 
desires and needs, our interests and emotions. Behind every thought there is an 
affective-volitional tendency, which holds the answer to the last ‘why’ in the 
analysis of thinking” (Vygotskij, 1986, s. 252). 

 
Genom att fokusera behoven och önskningarna bakom handlingarna och ob-
jektet kan en fördjupad förståelse utvecklas om varför till exempel människor 
samarbetar för att skapa en fiktiv värld i ett processdramaförlopp. Många olika 
motiv kan driva aktörerna mot ett och samma objekt, menar Nardi (2005) som 
belyser samspelet mellan ”passionately held motives” och ”objects of desire” 
(Nardi, 2005, s. 37). 

Deltagare i ett processdrama förväntas samarbeta med pedagogen och de 
andra deltagarna och vara medskapare till det som tar gestalt i rummet, det 
som sker. Det övergripande motivet för de verksamheter jag studerat är att 
deltagarna ska lära sig något, antingen om drama eller till exempel om stenål-
dern. De enskilda deltagarna kan dock ha andra underliggande behov och 
önskningar som styr deras engagemang i dramat.  

Sammanfattningsvis bör verksamhetsteori som analysverktyg kunna ge 
mig verktyg att för att förstå vad som kännetecknar processdrama som under-
visnings- och lärandesituation med rolltagande och möten i roll. Teorin ger 
redskap att förstå vilka motiv som får deltagare att gå i roll och vilka motsätt-
ningar, samhandlingar och dilemman som finns bakom att möten i roll skapas, 
upprätthålls eller avbryts. Dialogismen ger mig begrepp som för att förstå de 
dialogiska handlingarna i de tillfälliga kronotopiska verksamheterna och i i-
roll-improvisationerna. Från dramapedagogisk teori använder jag mig främst 
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av begreppen estetiskt engagemang och dramatisk spänning (som beskrivs i 
kapitlen Bakgrund och Forskningsöversikt) för analysen av hur rolltagande 
och möten i roll går till och hur rolltagande används i undersökande och ut-
vecklande av en pre-text.   
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6. Metod och genomförande 

I detta kapitel redogör jag för hur jag gått tillväga när det gäller planering och 
tillgång till fältet, hur jag gjort mitt urval, etiskt förhållningssätt och en ge-
nomgång av de metoder jag använt vid genomförandet av datainsamlingen 
och för analysen. 

Då studien är inspirerad av verksamhetsteori och dialogism blir deltagarnas 
handlingar extra viktiga för att synliggöra den konkreta verksamheten 
(Berthén, 2007), och därför ligger tyngdpunkten i forskningsdesignen på fall-
studier med deltagande observation och videodokumentation kompletterat 
med intervjuer. 

Fallstudier 
Fallstudiens unika styrka ligger i förmågan att hantera olika typer av empiriskt 
material genererade genom olika metoder (Merriam, 1994). Fallstudiens kän-
netecken är rika beskrivningar (thick descriptions) för att kunna ge en bild av 
och förstå det som deltagare i ett sammanhang delar, innebörderna i den spe-
cifika företeelsen (Merriam, 1994). Genom att återberätta det deltagare och 
pedagoger skapar gemensamt, ges deras ansträngningar ett värde, vilket möj-
liggörs genom just rika beskrivningar (O'Connor, 2007). Forskningsprocessen 
måste dock tas ett steg till då återberättandet av enbart det redan kända är re-
lativt ointressant menar O’Connor, och det är först när försök görs att rikta 
ljuset på det vi ännu inte riktigt förstår som det får ett värde i forskningssam-
manhang (O'Connor, 2007). Det är den heuristiska aspekten hos fallstudier 
som O’Connor syftar på, vilket innebär att vidga förståelsen av något snarare 
än att bevisa, och att förklara varför något sker utifrån bakgrund och kontext 
och diskutera och bedöma andra alternativ (Merriam, 1994).  

Tillgång till fältet 
För att kunna studera pågående processer i en verksamhet krävs tillgång till 
fältet där dessa processer sker. För mig som forskare innebar det att jag måste 
få tillgång till undervisning i skolan där processdrama användes som metod.  

Ramverk och styrdokument möjliggör för olika undervisningsverksam-
heter. Förutsättningarna för ämnet drama och dramapedagogik i skolor varie-
rar mellan olika länder och även inom länder. I Sverige är drama inte ett ämne 
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i grundskolan. I den övergripande inledningstexten till läroplanen, Lgr 11 
(Skolverket 2011/2016, s 10), nämns dock drama som en av de uttrycksformer 
elever ska ha rätt att möta. Det får konsekvensen att drama endast kan använ-
das som metod för undervisning om ett annat ämnesinnehåll. Dramakunnan-
det i sig, ämnesspecifika förmågor, är inte i fokus. Om processdrama används 
är det som metod för lärande i ett annat ämne som till exempel historia eller 
för att skapa fördjupad förståelse för mänskliga relationer. På gymnasiet kan 
elever välja estetisk inriktning teater. Inom specialskolan återfinns däremot 
drama inom ämnet Rörelse och drama i alla årskurser (Skolverket, 2011).  

I England är drama en del av ämnet engelska i de lägre årskurserna. I de 
högre årskurserna (från årskurs 7, 11 år) kan skolor kan även välja att ha drama 
som ett fristående ämne med en examen i årskurs 11, GCSE exam, vilket in-
nebär att drama är ett ämne med egen kursplan från årskurs sju (Department-
for-Education, 2011). När drama är ett ämne (eller del av ett ämne), handlar 
det om att utveckla ett specifikt kunnande som gäller drama, till exempel: roll-
tagande, dramastrategier, hur en föreställning skapas.  

Självklart blir förutsättningarna olika om processdrama används som me-
tod i ett annat ämne utan att eleverna har någon kunskap om det estetiska ut-
trycket, jämfört med om eleverna ska lära sig drama genom att göra 
drama/processdrama.  

Min önskan initialt var att hitta svenska dramapedagoger som använde pro-
cessdrama i undervisningen, vilket visade sig vara svårt vid starten för denna 
studie, 2011. Jag annonserade i facktidskrifter och i andra forum efter intres-
serade pedagoger men fick få svar. Det berodde troligen på att termen pro-
cessdrama ännu inte var så etablerad i Sverige, att de tillfrågade kände sig 
osäkra på metoden och utifrån det tveksamma till att släppa in forskare i dra-
masalen. Bland de få positiva svaren var en Kulturskola dit lågstadiebarn kom 
och deltog i tidsresor och en lågstadieskola där de skulle arbeta med stenåldern 
med processdrama som metod.  

Jag var dock intresserad av att följa processdrama även med äldre elever 
och vände mig till England, där det finns en lång tradition av processdrama i 
undervisningen. Via en professor i drama vid ett engelskt universitet kom jag 
i kontakt med en skola där processdrama användes i dramaundervisningen på 
högstadiet och gymnasiet. Jag följde både dramalektioner och frivillig drama-
fördjupning på lördagar, vilket jag ser som två skilda fall. Senare i avhand-
lingsprocessen fick jag även möjlighet att besöka en högstadieskola i Sverige, 
där de vid några tillfällen använde processdrama i SO-undervisning om de-
mokrati och främlingsfientlighet.  

Sammantaget har datagenerering om dess fem fall genomförts på fyra olika 
platser, med olika förutsättningar och resulterat i en stor mängd datamaterial. 
Jag avgränsar vad som ingår i ett fall till att det är liknande aktivitet som bed-
rivs men att det inom varje fall finns flera exempel eller tillfällen. Fem fall 
blev slutligen ett som finns beskrivet i studien och jag kommer att precisera 
hur det fortsatta urvalet gick till senare men fram till dess talar jag om alla fem 
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fall. Detta görs främst för att de också ligger som en resonansbotten för det 
fortsatta arbetet. 

Datagenererande metoder 
Drama beskrivs av Dunn som visuellt, verbalt och förkroppsligat, med flera 
fokus samtidigt som det är flyktigt, vilket gör forskarens uppgift extremt svår 
(Dunn, 2010). För att kunna ge en detaljerad beskrivning av fenomenen pro-
cessdrama som undervisning och lärandeform generellt och rolltagande och 
möten i roll specifikt, har jag använt flera olika datagenererande metoder som 
deltagande observation, videofilm, intervju, elevtexter och gruppintervjuer, 
vilket är en av fallstudiens starka sidor (Denscombe, 2000). Kombinationen 
av olika datainsamlingsmetoder kan bidra till en öppenhet som bör eftersträ-
vas (Dahlberg, Drew, & Nyström, 2001). Flera metoder kan även ge komplet-
terande eller kontrasterande perspektiv, vilket både kan bekräfta och ifråga-
sätta resultaten och det är främst olika perspektiv som kan öka giltigheten och 
trovärdigheten i en fallstudie (Denscombe, 2000). 

Deltagande observation – delvis i roll 
Deltagande observation kan beskrivas som en procedur där levd erfarenhet 
kan undersökas genom att forskaren kommer nära fenomenet (van Manen, 
1990). Pink (2009) lyfter fram Wengers teorier om att kunskap finns i delta-
gandet och genom att delta tillsammans med andra ges möjlighet att ta del av 
deltagarnas kunnande och lärandeprocesser. Att delta i drama(undervis-
nings)verksamhet som deltagande observatör för att få djupare förståelse för 
rolltagande och möten i roll verkar då vara det naturliga deltagandet, men kan 
även medföra vissa komplikationer.  

Min roll som observatör har skiftat något vad gäller graden av deltagande 
beroende på vilken kontext jag befunnit mig i, hur pedagogerna reglerat mitt 
deltagande och hur jag själv önskat delta. I det förlopp som återges i studien 
är jag deltagande observatör så till vida att jag sitter med i ur-roll-samlingarna 
ur roll, och jag går i princip inte in i roll eller in i fiktionen. När lärare och 
elever befinner sig i fiktionen står eller sitter jag nära det som sker men ute 
vid väggen, förutom vid något enstaka tillfälle då jag också går i roll för att 
kunna komma närmare och få höra vad deltagarna säger till varandra i impro-
visationer.  

I början av varje dramapass jag deltog i presenterade vi också möjligheten 
att även jag eventuellt skulle komma att gå i roll, så när det skedde väckte det 
ingen förvåning hos eleverna. Det skedde vid olika tillfällen och då var jag 
antingen i en kollektiv roll som delades med de andra deltagarna eller i en 
perifer lågstatusroll. En kollektiv roll eller en perifer lågstatusroll kräver inte 
att forskaren driver dramat framåt. Däremot har forskaren möjlighet att finnas 
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med i det som händer, att fråga om saker och be om hjälp utifrån rollen 
(Aitken, 2014a).  

Forskare-i-roll är en icke existerande företeelse i metodlitteratur generellt 
men används ibland i dramaforskning och benämns och beskrivs av Aitken 
(2014a). Aitken menar att precis som användandet av lärare-i-roll kan fors-
kare-i-roll ställa frågor från en annan position med lägre status, vilket gör att 
elever-i-roll kan agera med mer mandat och tydlighet. En insiderposition vid 
observation innebär inte en total identifikation med deltagarna, utan forskare 
har fortfarande möjlighet att skifta mellan att vara insider och analytisk outsi-
der (Fangen, 2005).  

Videodokumentation och anteckningar 
Med erfarenhet av observation både med och utan videokamera från tidigare 
projekt och den upplevda bristen på material när jag ej filmat, togs beslutet att 
filma processdramapassen jag följde för denna studie. En fördel med video-
observation är möjligheten att fånga händelser, förhandling och engagemang 
i sitt sammanhang som till exempel under en lektion. Möjligheten finns dess-
utom att fokusera delar av händelser som blickar, mimik, gester, kroppshåll-
ning, kroppsposition och rörelse (jfr. Derry, Pea, Barron, Engle, Erickson, 
Goldman & Sherin, 2010). 

Det finns en oro för att störa samspelet när en kamera ställs in i ett klassrum 
eller i en dramasal. Min erfarenhet stöder inte detta då jag i tidigare projekt 
filmat bland annat dramaundervisning på en högskola. De deltagande lärar-
studenterna sa sig inte ha tänkt på kameran mer än precis i början av passen. 
Detta trots att jag vid något tillfälle satt på golvet med kameran riktad rakt upp 
mot studenterna, involverade i en diskussion precis ovanför mig.16 Att video-
filmning inte stör deltagarna mer än i början av ett pass, är slutsatser som 
styrks av både Aspelin (1999) och Berglund (2004). Motsvarande har gällt 
även när jag filmat yngre elever. Vinsten med att kunna gå tillbaka och studera 
sekvenser flera gånger är enligt min mening betydligt större än den eventuella 
påverkan filmandet har på verksamheten. 

Hela processdramapass har filmats för att få en bild av hela förlopp, hur de 
byggs upp, hur rolltagande går till, var möten i roll sker, inte sker eller bryts. 
Fördelen med film är just möjlighet till överblick av hela förlopp över tid, 
samtidigt som det ger möjlighet att djupgående studera mikrosekvenser, till 
exempel där möten i roll sker, avbryts eller uteblir. Långsam uppspelning av 
en mikrosekvens gör att analys på detaljnivå kan utföras, för att sedan sättas i 
relation till hur hela förloppet skapats.  

                                                      
16 Deltagare kan snabbt röra sig till en ny plats i rummet under ett processdramaförlopp och i 
det här fallet hade jag inte hunnit flytta på mig och hamnade mellan två stående grupper. 
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Hur videokamera ska användas när ett processdramaförlopp ska filmas kan 
diskuteras, eftersom det kan vara en form av undervisning som är mycket rör-
lig och svårförutsägbar. En av nyckelfrågorna som gäller all filmning gäller 
om kameran ska var stationär eller rörlig (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). 
Stativ ger bättre bildkvalitet och är självgående när filmningen väl startat, men 
erfarenheten visar att många börjar med stativ men övergår till handkamera 
för att få med alla deltagare (Häikkilä & Sahlström, 2003). Jag gjorde valet att 
använda två kameror med mindre stativ för att om möjligt fånga fler dimens-
ioner av rolltagande och möten i roll.  

Kamera 1 har använts som handkamera men ofta också varit placerad på 
ett bord eller golv nära händelsernas centrum. När jag hållit i kameran har jag 
haft den i handen nere vid låret eller framför magen med skärmen vinklad så 
att jag lätt kunde kontrollera riktning och fokus. Kamera 2 har varit stationär 
för att ge överblick över hela dramasalen. Jag har fokuserat interaktion, mellan 
elever och elever och pedagog, och ett problem är att kameran bara kan följa 
en del av det som sker i rummet när många olika möten sker. Det är ett urval 
som gjorts, delvis slumpartat baserat på var i rummet jag befunnit mig med 
kameran. Min erfarenhet som dramapedagog har dock också möjliggjort ett 
förutseende som hjälpt till med placering i rummet. Det är viktigt att komma 
ihåg att en videosekvens inte är den egentliga händelsen utan bara en repre-
sentation av den, påverkad av mig som forskare och mitt intresse (Notér 
Hooshidar, 2014). Någon annan med annat fokus hade kanske varit placerad 
på helt andra platser i rummet, vilket resulterat i filmer som visat andra saker. 

 Varken deltagarnas visuella orientering eller kroppsorientering har kunnat 
följas fullt uti materialet, vilket är en brist enligt Goodwin (2010). Deltagarnas 
visuella orientering och kroppsorientering behövs som vägledning när det spe-
ciella i just det här sammanhanget ska förstås, för att kunna beskriva deltagar-
nas handlingar på rätt sätt. Men med de två kamerorna har trots allt en klar 
bild framträtt, utan att jag för den skull hävdar att allt som sker i dramasalen 
finns med på filmen. Filmen från den mobila kameran (K1) är den film jag 
utgått från i analysen men varje moment har även studerats ur stationära ka-
merans (K2) vinkel, vilket tillfört andra perspektiv för förståelse vid flera till-
fällen.  

Ljudupptagningen har skett dels via de två kamerorna och dels via två mp3-
spelare som hängdes eller lades centralt i rummet, och ibland sattes en fästes 
på pedagogen. Det visade sig att ljudet från kamerorna var tillräckligt bra för 
fortsatt analys av materialet och endast vid något tillfälle har kompletterande 
lyssning skett av mp3-spelarnas inspelning. Vid genomgång av filmer och ljud 
har jag försökt vara pragmatisk och satt tillgänglig tid i relation till vad jag 
eventuellt skulle kunna få höra ytterligare, och jag har valt att inte lyssna ige-
nom allt material från mp-3-spelarna. 

Förutom att observera skeendet och handha kamerorna förde jag även lö-
pande anteckningar. Jag hade alltid en liten anteckningsbok och penna till 
hands och när något skedde som jag ville gå tillbaka till senare antecknade jag 
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det. Även frågor som uppstod och annat som var av intresse som mina egna 
känslomässiga reaktioner på det som skedde, skrevs ner. Efter varje dramapass 
skrevs en kort sammanfattning som mest bestod av nyckelord. Anteckning-
arna har sedan främst fungerat som minneshjälp att komma ihåg frågor och 
tankar som uppstått och hjälpt mig vidare i analysarbetet. Att mina spontana 
känslomässiga upplevelser och reaktioner stod där när jag gick tillbaka till 
anteckningarna och läste dem på kvällen, men även senare i analysskedet, var 
ibland lite pinsamt men också konstruktivt. Noteringar om förnimmelser av 
känslor och energinivåer i rummet och mina egna känslomässiga reaktioner 
indikerade något att uppmärksamma (jfr. Fangen, 2005). Noteringarna synlig-
gjorde mina egna förutfattade meningar om hur processdrama bör genomfö-
ras. Att bli medvetandegjord om detta gjorde att jag successivt försökte inta 
en hållning av att inte veta något om det som skedde i drama(undervis-
nings)verksamheten, en hållning som bör eftersträvas för att tränga bakom det 
uppenbara, enligt Fangen (2005). 

Kompletterande metoder 
Deltagande observation och videodokumentation har varit huvudkällorna för 
skapandet av empirin. Som kompletterande metoder har intervjuer, gruppin-
tervjuer och texter skrivna i och ur roll använts. Utfallet av dessa metoder har 
främst använts för att fördjupa förståelsen av någon aspekt av observationerna 
och används endast som illustrationer i resultatredovisningen. 

Intervjuer  
För att ta del av pedagogers och elevers upplevelser av rolltagande och möten 
i roll i processdrama, har bandade intervjuer genomförts och transkriberats. 
För att få tillgång till det i regel oreflekterade förkroppsligade kunnandet, där 
kunskap och erfarenhet är integrerat i kroppen, krävs att jag som forskare 
skapar utrymme för reflektion (jfr. estetisk empati, Bakhtin, 1993). Att skapa 
öppenhet i intervjun är ett måste om det är djupgående data som eftertraktas. 
Dahlberg, Drew, och Nyström (2001) rekommenderar att en direkthet ska ef-
tersträvas som påminner om kvaliteten i ”här och nu” i gestaltterapi, som de 
refererar till, och som även upplevs i dramaarbete. Olika gestaltande tekniker, 
t.ex. ritande av bilder, kan fungera som startpunkt både för att få syn på en 
händelse och förstå meningsskapandet i den händelsen. Även dramatisering 
lyfts fram som ett sätt att komma åt förkroppsligad erfarenhet. Det handlar om 
att göra och erfara istället för att bara tala om en upplevelse. 

Thoughts and feelings are more intense in the ‘here and now’ action of the reen-
actment, because they are being directly accessed in the body, which is a repos-
itory for memories and emotions. As informants soliloquize about the recalled 
event they often are startled to find themselves experiencing memories and 



76 

emotions of which they were previously unaware (Dahlberg, Drew, Nyström, 
2001, s. 162). 

 
I dramaarbetet är det självklart att genom agerandet så erfars känslor och 

minnen som upplevts tidigare, men inte med nödvändighet i forskningsinter-
vjuer. Dahlberg och kollegor (2001) betonar dock att metoder som ger tillträde 
till den subjektiva kroppens erfarenheter är oöverträffade, när det gäller att 
komma åt intressanta fenomen. Min intention var att använda mig av flera 
gestaltande metoder. När verkligheten sedan gjorde sig påmind var tidsa-
spekten påtaglig och det enda gestaltande arbete som skedde var snabbskisser 
ritade av de engelska eleverna och av de svenska lågstadieeleverna, som låg 
till grund för våra samtal. 

Intervjuer genomfördes med alla pedagoger vid minst ett tillfälle och när 
jag återkom till skolan i England genomfördes även uppföljande intervjuer. 
Enskilda intervjuer genomfördes också med några elever i England. Det var 
dock mycket svårt att få till enskilda intervjuer då elevernas schema var 
späckat och rasterna korta. Bristen på intervjuer var en av anledningarna till 
att jag återvände till skolan men trots att lärarna lovade göra ett schema så att 
elever skulle kunna gå ifrån lektioner en stund, var det inte möjligt förutom 
vid några få tillfällen när jag väl var på plats igen. Förklaringen från lärarnas 
sida var att elever inte kunde missa just den lektionen.  

Förutom de mer formella intervjuerna med pedagogerna och de få eleverna 
fördes informella samtal med pedagoger och elever kontinuerligt. Det skedde 
under lektioner, i korridorer och i personalrum. Minnesanteckningar från de 
informella samtalen skrevs så fort det var möjligt när något av intresse för min 
studie sades.  

Gruppintervjuer 
Gruppintervjuer inspirerade av fokussamtalsmetodik genomfördes med de 
engelska högstadieeleverna efter genomförda processdramaförlopp på lörda-
gar. Eleverna delades in i grupper om fem och samtalen spelades in. Fokus-
samtal beskrivs som en metod att använda sig av när något inte går att komma 
åt bara genom att fråga eller observera (Barbour & Kitzinger, 1999; Andrén, 
2008). Jag tror att mina frågeställningar till viss del går att komma åt med både 
intervju och observation men jag föreställde mig att eleverna tillsammans i 
undersökande samtal, som innebär ett vändande och vridande på rolltagande 
och möten i roll, skulle kunna bidra till en tydligare bild av fenomenen. Fo-
kussamtal bygger på att deltagarna inspirerar varandra under samtalets gång 
och min förhoppning var att olika uppfattningar skulle bli synliga. Detta 
skedde verkligen i gruppintervjuerna som innebar både ett undersökande och 
lyssnande på varandra vilket ledde till fördjupad förståelse av fenomenen - för 
mig och som jag uppfattade det även för eleverna.  
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Texter i och ur roll 
Intentionen var att i processdramaförloppen skulle elever i roll skriva något, 
en dagbokssida eller ett brev, vilket är en vanlig teknik för reflektion i roll och 
ett fördjupande av dramat. Texterna skulle även kunna kombineras med att 
rita, till exempel en bild av dem själva i roll eller av platsen de är på i dramat. 
Ur roll fick eleverna skriva om vad de tycker det innebär att vara i roll och i 
relation till sina kamrater och sin lärare. De texter som skrevs både i och ur 
roll av de engelska eleverna användes i gruppintervjuerna som underlag för 
vidare reflektion och finns representerade i studien men endast som illustrat-
ioner till det som observerats. Syftet var dels att starta en tankeprocess kring 
de eftersökta fenomenen och att starta en tankeprocess hos var och en innan 
de skulle samtala tillsammans. 

Urval och avgränsningar  
Fältstudier och datagenereringen har alltså genomförts i fyra olika kontexter 
med fem fall där processdrama användes på olika sätt; som enstaka företeelse 
(Tidsresorna, Sverige), som ett arbetssätt under en avgränsad period inom ett 
visst ämne (stenålder på lågstadiet respektive demokrati och främlingsfient-
lighet på högstadiet, Sverige) samt som en del av ordinarie dramaundervisning 
och som frivillig ämnesfördjupning på lördagar (England). Orsaken till att jag 
valde att göra datagenerering på flera ställen hade att göra med möjligheten 
att ta del av olika sätt att iscensätta processdramaförlopp och vad som sker när 
deltagarna går i roll och möts i roll. Alla fem fall var mycket givande att ta del 
av och det var en ynnest att få tillträde till dem.   

Det digra ursprungsmaterialet har lett till flera avgränsningar vilka har skett 
stegvis under analysprocessen utifrån vad som har större, mindre respektive 
ingen relevans alls i relation till syfte och frågeställningar. Där har behovet av 
att gå på djupet för att få ökad och detaljerad förståelse för rolltagande och 
möten i roll i relation till estetiskt engagemang lett mig mot förlopp där feno-
menen förekommer ofta och på ett varierat sätt. Från början var det endast i-
roll-sekvenser som var i fokus för analysen men frågor uppstod som: Hur bör-
jade det där? Vilka motiv verkar eleven ha för att engagera sig och gå i roll? 
Varifrån kom den där rörelsen? Vad medierade den? Frågor som ledde mig 
vidare utanför i-roll-sekvenserna, då det som skedde där verkade ha sitt ur-
sprung i ur-roll-sekvenserna som introduktioner, reflektioner eller i andra dra-
maövningar ur roll. Detta gjorde också att från kortare transkript med endast 
i-roll-sekvenser växte textmängden. Nya beslut om nya avgränsningar behöv-
des tas, då det större sammanhanget i relation till i-roll-sekvenser behövde 
adderas. 
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Trots eller tack vare detta digra material gjordes sedan en mängd medvetna 
val, både praktiska och strategiska, som till slut resulterade i att den empiri 
som finns med som exempel i studien härrör från ett av fallen.  

Valet att endast ett procesdramaförlopp skulle finnas med som empiri i den 
färdiga texten har också ställts mot valet av kortare sekvenser från olika för-
lopp och där har just möjligheten att i detalj ge en bild av starten av ett förlopp 
och den successiva uppbyggnaden varit avgörande. Som jag redan nämnt in-
nebar det att jag valde att fokusera på den engelska kontexten. Där hade jag 
tillgång till olika former av dramaverksamhet med processdrama, både ordi-
narie lektioner och frivillig verksamhet på lördagar ledda av dramalärare med 
stor erfarenhet av processdrama, vilket gav mig möjlighet att ta del av rollta-
gande och möten i roll i många olika processdramaförlopp betingade av olika 
förutsättningar.  

I svensk dramaforskning finns dessutom ingen avhandling som ger en hel-
hetsbild av hur ett processdramaförlopp byggs upp och genomförs vilket blev 
ännu en faktor som spelade roll vid valet, då uppbyggnaden av förloppet vi-
sade sig spela stor roll för elevernas rolltagande och vilka möten i roll som var 
möjliga. Empirin i avhandlingen kommer nu från ett lördags-drama där pro-
cessdrama användes som metod för undersökande av ett fenomen. 

Genom att avgränsa mig till ett enda dramatillfälle kunde jag istället gå på 
djupet och fokusera nyanser och subtila förändringar i komplexiteten som ut-
gör ett processdramaförlopp (jfr. Denscombe, 2000). Det fall som slutligen 
valdes är representativt för sådant som förekom även i de andra fallen. I en-
lighet med Denscombes (2000) rekommendationer gällande urval exemplifi-
erar det valda fallet flera faktorer som sågs som direkt avgörande för studien 
av rolltagande och möten i roll i relation till undersökande och utvecklande av 
pre-texten. Det som talade för valet av en frivillig ämnesfördjupning i drama 
på en lördag var: 

 
� Möjligheten att studera ett längre tidsspann än en lektion vilket gjorde 

att varje moment kunde ges den tid som behövdes vid genomförandet 
av processdramat.  

� Det var ett processdramaförlopp med flera olika rolltaganden och en 
struktur med längre stunder av improviserande i roll och möten i roll 
vilket optimerade möjligheterna för mig att få exempel på det jag var 
intresserad av. 

� Det var färre deltagare (10 elever och en lärare) vilket gjorde det lät-
tare att följa varje elevs handlingar. 

� Deltagarna hade träffat mig vid flera tillfällen och verkade inte känna 
sig besvärade av mig eller av kamerorna.  

� Det var inte ett tillfälle som betygsattes vilket gjorde det mer likt en 
svensk situation där processdrama kan användas som metod. 

� Eleverna i det valda fallet var äldre vilket möjliggjorde mer reflekte-
rande samtal efter avslutat förlopp.  
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� Eleverna var relativt vana vid drama och kände till hur genomförande 
av processdramaförlopp kan gå till - så van någon kan bli när drama 
är ett ämne på schemat en gång i veckan. 

� Att eleverna var äldre var också intressant ur aspekten att det tycks 
finnas en tendens (se Forskningsöversikten) att processdrama används 
mest med yngre barn och här ges nu ett exempel på motsatsen. 

 
 
Alla dessa faktorer gjorde att jag kunde fokusera på mina forskningsfrågor 
och få dem belysta i relation till en väl avgränsad del av empirin. Jag kom-
mer att precisera mitt val av förlopp än mer senare i texten. Orsaker till att 
jag valde bort de övriga fallen var olika. I fallet med Tidsresorna var struk-
turen en annan än den vanliga strukturen för processdrama där deltagarna går 
in och ur roll kontinuerligt, vilket inte skedde utan alla stannade i samma roll 
under hela passet. Tidsresorna har dock beskrivits i en annan text (Hallgren, 
2016). Processdramaförloppen om stenåldern med lågstadieelever valdes 
bort för att pedagogerna var ovana att använda processdrama och var mer in-
riktade på att förstå metoden, vilket gav ett annat fokus. Högstadieeleverna 
som undersökte demokratibegreppet valdes bort i denna studie för att fallet 
kom in sent i avhandlingsprocessen. De vanliga lektionerna i England valdes 
bort av utrymmesskäl i avhandlingen med stöd i argumentet att rolltagande 
och möten i roll bäst exemplifierades i lördags-dramat. Varför nämner jag då 
dessa fall? Det beror på att fallen är en del av min förståelse och fungerar 
som en resonansbotten i studien.  

Fältstudier i England 
Läsåret 2012/2013 besökte jag en skola i England under två perioder för att 
genomföra fältstudier. The Contrivance Secondary School (fiktivt namn) lig-
ger i en förort till en relativt stor stad i England. Första besöket varade i drygt 
två veckor under höstterminen och det andra besöket skedde under en dryg 
vecka våren därpå. Min närvaro hade planerats så att besöken sammanföll med 
när de i sin dramaundervisning hade perioder som baserades på process-
drama.17 Mitt andra besök syftade till att följa upp de frågor jag ställt mig i 
analysen av de första veckorna, samt att verkligen få till intervjuer med elever. 
Främsta orsaken var dock att kunna få följa ännu ett längre processdrama på 
en lördag, då de första jag tog del av gav mig många ledtrådar i relation till 
rolltagande och möten i roll. 

                                                      
17 Processdrama kan förstås som en genre inom dramapedagogik och läsåret var uppdelat kring 
olika genrer. 
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På skolan fanns tre dramalärartjänster som under mina besök innehades av 
fyra dramalärare18, vilka jag följde i deras undervisning. Dramalärarna hade 
satt ihop ett schema åt mig så att jag skulle få ut så mycket som möjligt av min 
tid på skolan, vilket innebar fulla skolveckor plus lördagar med frivillig äm-
nesfördjupande dramaverksamhet. En av dramalärarna var min kontaktperson 
och guide in i den nya världen, och hon tog ansvar för att informera både per-
sonal och elever om min närvaro på lärarmöten och morgonsamling för ele-
verna i the hall. Alla som fanns på skolan kände alltså till min närvaro och vad 
jag skulle göra där.  

Skolan i England 
På The Contrivance Secondary School går elever från årskurs 7 till 13. Ele-
verna är mellan elva och sjutton år. Skolan ligger i en av de få delar av England 
där de fortfarande har en centralt organiserad examen vid elva års ålder, eleven 
plus exam (11+).  Därefter sker en uppdelning av eleverna där de som har 
lyckats bra i examen får gå vidare till en grammar school, och de övriga fort-
sätter till en secondary school. Skolan i studien sorterar in under den andra 
kategorin. Elevers socioekonomiska bakgrund mäts i England bland annat i 
termer av hur många på en skola som har gratis skollunch. På The Contrivance 
Secondary School har en majoritet av eleverna gratis skollunch. 

Eleverna kommer från ett stort upptagningsområde och bussas in från olika 
håll till skolan som ligger i en välbärgad och lantlig förort. Att skolor erbjuder 
busshämtning är ett konkurrensmedel när det gäller kampen om elever.  

Det är rätt hektiskt utanför skolan på morgonen med alla bussar, bilar med 
föräldrar som släpper av barn och ett fåtal elever som kommer gående. Mitt i 
röran står alltid några ur personalen, inklusive rektor, och hälsar alla välkomna 
med ett leende och några ord. Det verkar som att de kan alla elevernas namn. 

Drama i skolan 
Drama som skolämne i det engelska skolsystemet varierar i omfattning. I de 
lägre åldrarna finns drama med som en del i ämnet engelska, och beroende på 
lärarens intresse och kunskap varierar mängden drama eleverna får. De lärare 
som ingår i studien bedömer att många av eleverna som börjar årskurs sju haft 
lite eller inget drama alls i de lägre årskurserna, trots att det står i kursplanerna.   

När eleverna börjar på The Contrivance Secondary School i årskurs 7 är 
drama ett obligatoriskt ämne under tre år, för att sedan bli valbart i årskurs 10. 
Det innebär att eleverna i årskurs 7-9 inte har valt drama utan det är ett ämne 
bland andra med en lektionstid på 45 minuter i veckan. Eleverna i årskurs 10-
11 har däremot valt drama och har 120 minuter i veckan uppdelade på två 
                                                      
18 När jag refererar till pedagogerna i England kommer jag hädanefter att benämna dem drama-
lärare till skillnad från svenska dramapedagoger. 
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lektioner. För elever i årskurs elva kan skolor erbjuda examen i drama och det 
görs på den här skolan. I årskurs 13-14 finns sedan drama som profilämne med 
flera lektioner i veckan.  

Under de dryga tre veckor jag var där deltog jag på dramalektionerna med 
alla årskurser från 7-13 men med tyngdpunkt på årskurserna 7-11. Det fanns 
flera parallellklasser i de årskurserna och då varje årskurs dramaarbete utgick 
från samma pre-text innebar det bland annat att jag kunde få en inblick i hur 
olika dramalärare och elevgrupper tog sig an en och samma pre-text. Dessa 
årskursers elever var också de som erbjöds frivillig ämnesfördjupande drama-
verksamhet på lördagar. 

Lektionernas innehåll, betyg och belöning 
Lektionerna i drama utgick från de lärandemål som preciseras i läroplanen 
(Department-for-Education, 2011) för varje årskurs och key stage och lärarna 
hade tillsammans skapat lokala kursplaner indelade i kortare kurser som fo-
kuserade ett tema och en dramagenre som till exempel processdrama och 
sträckte sig över cirka sju, åtta lektioner. Samma teman återkom alltid i re-
spektive årskurs. När eleverna började en ny årskurs frågade flera av dem efter 
teman de hört talas om av äldre syskon eller kamrater. Det verkade finnas en 
förväntan om att själv få vara med om till exempel Darkwood Manor eller 
Spear Sports.  

Eleverna betygsattes i drama precis som i alla de andra ämnena. Betygskri-
terier och nivåer presenterades inför varje arbetsperiod och de fanns uppsatta 
på väggen i dramasalen. Oftast inleddes dramalektionen med att lärandemålen 
för just den lektionen stod på tavlan eller presenterades verbalt av läraren. 
Därefter gjordes en kort reflektion om läxan som utgick från den föregående 
lektionens innehåll. Läxorna kunde innebära att skriva något i roll som den 
person de varit i dramat, göra en bild av huset eller platsen de befann sig på 
eller en metareflektion om temat som processdramaförloppet handlade om. 
Att ha läxor i drama hade inte varit ett självklart inslag i tidigare dramaunder-
visning men då skolan antagit en policy att alla ämnen skulle ha läxor fanns 
inte mycket val, uttryckte en av dramalärarna. Lärarna ansåg också att de sett 
fördelar med läxorna både i relation till elevernas lärande och i fördjupandet 
av innehållet i till exempel ett processdramaförlopp. 

Så kallade merits, klistermärken som belöning för gott arbete, delades ut 
vid lektionsslut, när lärarna kom ihåg. När en elev fått ett klistermärke kan hen 
logga in på en sida på nätet och registrera merit-numret. Gott arbete i det här 
sammanhanget var sällan relaterat till lärande i ämnet drama, utan handlade 
till exempel om att en elev inte stört eller att hen hade plockat undan stolarna 
snabbt. Det hände ibland att även ämnesrelaterat arbete premierades, som till 
exempel att eleven verkligen vågade använda sin kropp i en fysisk-teater-upp-
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gift eller klarade av att stanna i roll fast de andra tappade fokus. Lärarna upp-
manades på lärarmötena att inte glömma att dela ut merits, för när alla utdelade 
merits registrerats blir skolan synlig i ”merits-kampen” på nätet. 

Drama erbjuds som jag också nämnt som frivillig ämnesfördjupning vissa 
lördagar, precis som andra ämnen och då kommer elever från olika klasser och 
årskurser. 

Krock med formaliteter 
Lärarna på skolan tilltalas alltid med Mr, Mrs eller Miss och efternamn, vilket 
jag som svensk är ovan med. Flera gånger använde jag lärarnas förnamn i 
samtal med eleverna eller direkt som tilltal till läraren under lektionen. Det 
gjorde att eleverna både blev förvånade och lite uppspelta av mitt regelbrott, 
vilket inte alls var min intention. 

En speciell dress code gällde både elever och lärare. Detta informerades 
jag om av eleverna så småningom! Eleverna hade skoluniform med kavaj, 
skjorta, slips, byxor eller kjol och det var mycket noga att det skulle se ut som 
det ska. Många elever försökte sätta sin personliga prägel på uniformen genom 
att vika upp kjolen eller kavajärmarna, eller varför inte något så lössläppt som 
att låta slipsen hänga oknuten. Upptäcks detta blir det anmärkning. Det här 
tydliggjordes på dramalektionerna när uniformen ofta var den enda kostym 
eleverna hade att tillgå när de skulle gå i roll som någon annan. Transformat-
ion av uniform uppmuntrades också av dramalärarna, som ville att eleverna 
skulle känna att dramasalen var ett frirum, men i slutet av en sådan lektion var 
det uppställning och extra inspektion av klädsel så att inga klagomål skulle 
riktas mot dramaämnet och inga elever skulle råka illa ut. 

Lärarna var korrekt klädda, alla män hade kostym och kvinnorna klänning, 
kjol eller eventuellt byxdress och högklackade skor. Jag som svensk drama-
pedagog och i det här sammanhanget observatör, visste redan innan att min 
tid som observatör skulle innebära mycket stående och gående under min tid 
på skolan, så jag kom i träningsskor och jeans. När jag började lära känna 
eleverna upplyste de mig om att jag därigenom överträtt två regler. Varken 
jeans eller träningsskor var tillåtet under skoltid, varken för elever eller lärare. 
Att jag inte alltid kände till gällande regler var inte enbart negativt, utan jag 
upplevde att det också avdramatiserade min närvaro som forskare för ele-
verna. Vi kunde skratta lite åt min okunskap. En mer informell kontakt upp-
stod och de samtal som fördes präglades av en öppenhet som inte riktigt åter-
fanns i de samtal som fördes under lektioner mellan elever och lärare i den 
tydligt hierarkiska och regelstyrda undervisningsverksamheten. När jag åter-
vände till skolan för min andra period möttes jag av rop i korridoren: Doctor 
Drama is back! och flera elever kom springande för att hälsa.  
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Dramasalar 
Lektionerna i drama hålls vanligtvis i dramasalen som är helt svartmålad, en 
black box på teaterspråk. Rummet är stort och det är högt i tak, längs väggarna 
hänger tunga svarta draperier ihopdragna lite här och där i buntar i hörnen. 
Draperierna kan täcka väggarna runt om men de kan även dras så att fyra 
mindre rum kan skapas i det stora rummet. I början av en lektion är de ifrån-
dragna och det ljusa parkettgolvet är tomt. På den bortre väggen, från dörren 
sett, sitter en smartboard och på en bänk bredvid står en dator. På väggen bred-
vid tavlan sitter några affischer med olika dramastrategier och en med be-
tygskriterier. Längs en annan vägg står stolar staplade. Vanligtvis är rummet 
upplyst av lysrören som ger ett rätt kallt sken i det svarta rummet men det 
finns också spotlights som används ibland för att skapa olika stämning. Spot-
lights sköts av både lärare och elever från ett mixerbord som står i ett hörn av 
salen. 

Det behövs flera dramasalar på skolan och det blir tydligt när flera klasser 
ska ha drama samtidigt. Då används både ett uppehållsrum med pingisbord 
stående längs väggarna och the hall, det stora samlingsrummet som används 
även till matsal och som genomgångsrum till andra delar av skolan. Dessa rum 
har varken möjlighet till mörkläggning eller avancerad musiksättning. De 
äldsta eleverna går i en helt modern tillbyggnad av skolan och där finns en 
välutrustad dramastudio, men den används bara av de två sista årskurserna, 12 
och 13, och av de elever som kommer till det frivilliga lördags-dramat. 

Analysförfarande 
Analys av fallstudier börjar redan på fältet och pågår kontinuerligt som en 
pendling mellan att identifiera och beskriva företeelser, egenskaper och inne-
börder som studien fokuserar (Merriam, 1994). Fältstudierna resulterade i en 
mängd olika material, som videofilmer, ljudupptagningar från intervjuer och 
dramapass, anteckningar, elevtexter och bilder. I det följande redovisas analys 
av filmerna. 

När fältstudierna var avklarade, eller redan innan dess, påbörjades nästa 
steg i analysprocessen vilket innebar upprepad granskning av filmerna och ur 
dessa valde jag ut sekvenser ur förloppen som var av intresse utifrån syftet 
men även genom abduktiva impulser. En abduktiv impuls slår ner som en 
blixt, enligt Peirce (1990). Det som sker är att en kombination av element som 
tidigare inte satts samman nu bildar en ny bild, och ger en insikt! Det kan vara 
en felaktig insikt, skriver Peirce (1990, s. 232) men trots allt en insikt. I ur-
valsprocessen innebar en sådan impuls till exempel att jag tog med sekvenser 
som jag kanske tyckte var röriga sedda utifrån som observatör och som jag 
inte såg någon vits att analysera, men som jag ändå fick en känsla av, en im-
puls, att de hade ett värde för deltagarna. Det oväntade stämdes av mot det 
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andra övriga materiealet och teoretiska begrepp och skapade ny förståelse som 
sedan prövades igen genom nya iakttagelser. Detta kommer att exemplifieras 
i de täta beskrivningarna och i tolkningarna.  

Transkription 
Transkription av skeenden av handlingar och kommunikation görs för att en 
analys ska kunna genomföras och för att en text ska kunna kommuniceras till 
läsare i ett senare skede i forskningsprocessen. Analys av filmer kan ske utan 
transkription men då slutprodukten för min del är en textbaserad avhandling 
valdes skriftlig transkription. Att språkliggöra filmmaterialet i textform inne-
bär också att analysen fördjupas (Göthberg, 2015).  

Att transkribera det som sker på en film är komplext. Vad ska med? Allt 
eller kortare sekvenser? Hur detaljerad transkriptionen behöver vara avgörs av 
forskningsfrågorna. Rolltagande och möten i roll i relation till utvecklande av 
pre-texten är i ett dramasammanhang tydligt kroppsliga aktiviteter bestående 
av en mängd multimodala uttryck. Målet med transkriptionen var att tydlig-
göra när deltagare samspelar på detaljnivå och se hur samspelet utvecklas. 
Mitt analytiska fokus var riktat mot deltagarnas handlingar, hur handlingar 
formades och med vilka kroppsliga resurser, hur handlingarna riktades mot 
andra, hur de svarade varandra, hur de orienterade sig i rummet och i relation 
till fysiska artefakter 

Transkriptionsprocessen av filmerna var precis så komplex som det går att 
föreställa sig för att få med alla multimodala uttryck i relation till tiden och 
samspelet mellan olika deltagare, och många olika sätt provades inspirerad av 
multimodal designteori (se Jewitt, 2006, Selander & Kress, 2010). Jag an-
vände tabeller med olika spalter men mängden spalter för varje semiotiskt ut-
tryck blev oöverskådlig – i alla fall i relation till mina forskningsfrågor. Slut-
ligen bestämde jag för en modell med endast tre spalter där deltagarna hade 
en spalt där verbala handlingar skrevs först och sedan i parentes följde rörel-
ser, gester, blickar i konkreta beskrivande termer för att undvika för tidig tolk-
ning. Pedagogens handlingar representerades på motsvarande sätt. Den tredje 
spalten användes för mina reflekterande kommentarer. Denna variant av tran-
skript gav mig möjlighet att se flödet av sam-handlingar mellan deltagarna och 
var lätt att orientera sig i och för att kunna hitta tillbaka till motsvarande se-
kvens på videofilmen. Det som dock saknades var bland annat intensiteten i 
samhandlingarna och samtidigheten i parallella handlingar.  

Att transkribera tar lång tid men transkripten har varit ovärderliga i relation 
till fortsatt analysarbete i pendling mellan filmer och transkript. Även inter-
vjuer och gruppintervjuer har transkriberats och funnits med som en del i ana-
lysen men de har inte använts som det primära materialet. 

När transkriptutdrag används i resultatredovisningen återges talet så som 
det yttrades på engelska. Viss dialektal färg kan antas ha slätats ut av mig då 
jag varken uppfattar eller behärskar alla engelska dialektala nyanser. Jag har 
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valt att inte översätta det engelska talet till svenska då jag tror att läsaren även 
förstår engelska. I transkripten motsvarar stora bokstäver (versaler) högt tal 
eller skrik, två punkter (..) markerar kortare paus i tal och flera punkter (…..) 
innebär längre paus. Alla namn som används är fiktiva. Vissa förkortningarna 
används ibland i texten och de står för lärare-i-roll (LIR), lärare-ur-roll (LUR), 
elev-i-roll (EIR) och elev-ur-roll (EUR). 

Distansering med hjälp av metaforer 
Ett av de svåraste momenten i analysprocessen var att inte bara se och beskriva 
det jag redan tyckte mig veta. Den första förståelsen jag skapade genom pend-
ling mellan filmer och transkript ledde till ett första försök med skrivande av 
täta beskrivningar, men de gav ingen ny förståelse. Jag kom inte vidare med 
analysen. Jag såg bara sådant jag redan visste eller så förvånades jag över se-
kvenser som jag upplevde smått kaotiska.  

Jag behövde distansera mig och jag började laborera med olika metaforer. 
Metaforer används dagligen i vårt språk och vi tänker knappt på att vi gör det 
som till exempel i metaforerna tid är pengar eller väntan är lång. Vi använder 
metaforer för att bli så tydliga och effektiva som möjligt i vår kommunikation. 
Metaforer är begrepp som baseras på erfarenhet och de skapar likheter mellan 
två domäner, vilket gör att vi kan se nya saker i det redan kända. På det sättet 
kan metaforer sägas vara både kreativa och fantasifulla, vilket också är poten-
tialen (Jakobsson, 2008; Liakopoulos, 2002). 

Inom forskning har metaforer använts både som undersöknings- och upp-
täckarverktyg samt för att kommunicera forskningsresultat (Rovira, 2008). De 
estetiska aspekterna, fantasi, symmetri och elegans lyfts fram av Domaingue 
(1992), som menar att metaforerna väcker engagemang och känslor och alltså 
motiv att vilja förstå (Domaingue, 1992; Jakobsson, 2008). Att metaforer till-
talar oss beror på att de på ett sätt är med sanningen överensstämmande, sam-
tidigt som de på ett annat sätt inte stämmer alls, de skaver lite. Just skillnaden 
mellan verklighet och fantasi är det som lockar oss och gör metaforer tillta-
lande och får oss att vilja förstå (Liakopoulos, 2002). En annan aspekt är den 
sociala funktion som en metafor har, att det skapas en intimitet mellan den 
som använder metaforen och den som lyssnar (Liakopoulos, 2002). Det krävs 
tillit hos den som använder metaforen till att hen kommer att göra sig förstådd 
när metaforer används, och tillit till att den som är mottagare verkligen vill 
försöka förstå. Processen som skapar en känsla av samhörighet, vi delar en 
förståelse som kanske inte delas av alla (Liakopoulos, 2002).  

Metaforer är kapabla att ge en ny förståelse av det vi upplever, menar 
Lakoff och Johnson (1980). Genom att använda begrepp från en domän kan 
en annan domän kartläggas och nya nivåer av information synliggöras med de 
inlånade begreppen (Lakoff & Johnson, 1980; Liakopoulos, 2002). Det är 
dock viktigt att beakta att samtidigt som metaforen lyfter fram vissa saker 
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döljs något annat (Lakoff & Johnson, 1980). Begreppet tid till exempel upp-
fattas helt olika beroende vilken metafor som används. I metaforen tid är 
pengar som jag tidigare nämnde, uppfattas tid som en vara som har ett högt 
värde och är sinlig, tiden kan ta slut. Skulle metaforen i stället lyda tiden är 
en ocean, får tiden en helt annan betydelse. En ocean är hur stor som helst och 
det finns vatten/tid i överflöd! Ingen av de två metaforerna är sann eller falsk, 
utan de lyfter helt enkelt fram olika upplevda aspekter av fenomenet tid. 

Mitt laborerande med metaforer innebar initialt att leta efter en som skulle 
kunna beskriva den process som ett processdramaförlopp med möten i roll 
genomgår. Metaforen skulle i mitt fall alltså komma att användas som en form 
av analysverktyg i första hand och även i kommunikation med läsare. Oavsett 
vilken metafor som används får den konsekvenser och ger efterklang åt det 
som redovisas. Vissa saker lyfts fram och vissa hamnar mer i bakgrunden be-
roende på val av metafor.  

Jag behövde en metafor som implicerar att det är något som skapas kollek-
tivt i stunden, men där det finns utrymme för att gå egna vägar. Både ’labyrint’ 
och ’kanelbulle’ testades. I mitt skissande och laborerande förstod jag till ex-
empel labyrint som en metafor för att det finns utrymme för att improvisera i 
lite olika avstickare, men avstickarna visar sig vara blindgångar. Så som jag 
förstår en labyrint finns en given väg mot målet trots allt – och det stämde 
kanske på en del processdramaförlopp men absolut inte på alla jag observerat. 

Till slut fastnade jag lite besviken för den klassiska ’väven’, när jag fort-
satte närgranskningen och analysen av filmerna. Väven som metafor för ut-
bildning och undervisning är ofta förekommande (Simon, 2013) och besvikel-
sen låg i att jag hade en känsla av att det ibland var något annorlunda jag varit 
med om när jag observerat, i jämförelse med traditionell undervisningsverk-
samhet. 

Väven gav mig dock redskap att förstå dramapedagogens och elevernas 
handlingar i i-roll-sekvenser. Jag ritade upp sekvenserna där pedagogens tal 
och handlingar formade en spänd varp som eleverna sedan gjorde inslag i. 
Varje elev ritades med en egen färg på sin tråd. Elevernas inslag tycktes oftast 
vara en reaktion på det pedagogen sagt, ibland ett svar på en fråga och ibland 
en protest. Någon enstaka gång gjorde en elev ett inslag i varpen som inte 
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Figur 2. Samma bild men här har jag täckt över varp-delen då jag förstår det som att eleverna 
inte alls väver i läraren Miss Booths varp utan de skapar sitt eget mönster vid sidan av.  

 

Frågan var hur jag skulle tydliggöra interaktionen att eleverna reagerade och 
knöt an och byggde vidare på olika impulser från de andra i gruppen. Till slut 
hade jag bildligt talat en härva av trådar framför mig som symboliserade ele-
vernas interaktioner och jag började först dra i en tråd i taget i härvan. Jag 
följde den för att synliggöra när den närmade sig och kanske knöt an till en 
annan tråd, alltså interaktion med en annan elev. Det räckte inte med att följa 
en tråd i taget utan hela tiden gällde det att pendla mellan en enskild tråd och 
alla trådar, en enskild elev och hela gruppen. Vad hände med de andra eleverna 
när den här eleven knöt in sig på den här elevens tråd och så vidare. 

Istället för en väv började nu ett makramémönster ta form på papperet fram-
för mig. Makramé kan beskrivas som olika trådar som knyts ihop på mer eller 
mindre komplicerade och återkommande sätt. Även detta tog form som en 
abduktiv process där en kombination av element som tidigare inte satts sam-
man nu bildade en ny bild, och gav mig en insikt. Makramé var något jag stött 
på i min barndom men inget jag alls förknippat med processdrama men här, i 
kombination med trådarna från väv-exemplet, förstod jag helt plötsligt något 
nytt. Detta nya kan kort sammanfattas som att deltagarnas handlingar delvis 
tog stöd i lärarens föregående handlingar men framför allt tog elevernas hand-
lingar stöd i de andra elevernas handlingar.   
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Varje elev ritade jag fortfarande med en egen färg. När en elev i handling 
samspelade med en annan elev markerade jag det som ett omtag, en knut, på 
den andres tråd. Svarade den andre an med någon form av handling, markera-
des det med omtag på den förstas tråd. Ett intrikat mönster av knutar som 
symboliserade elevernas sam-handlingar började utveckla sig på pappret, där 
tid och rörelse i rummet också synliggjordes. På papperet gestaltades alltså 
elevernas handlingar med hjälp av dessa metaforiska trådar. Vissa trådar knöt 
hela tiden ihop med andra trådar och ibland bildades stora trassel av knutar 
där flera trådar samtidigt knöt in sig i varandra. Andra trådar kunde löpa fritt 
rätt länge för att sedan antingen knyta in sig själv eller bli inknuten, inkluderad 
av någon annans handling. De frilöpande trådarna, elever som ej interagerade 
med de andra, hade mer eller mindre distans till de sam-handlingar som bil-
dade trasselhärvor. Vissa frilöpande trådar kunde befinna sig nära trasslet, 
ibland i trasslet utan att verbalt eller med gester interagera, bara fysiskt närvara 
där något hände. Dessa till synes neutrala handlingar verkade dock spela roll 
för det som skapades tillsammans. 

När makramémönstret blivit ett analysverktyg för mig, förstod jag att väven 
inte var tillräckligt tydlig som analysmetafor för när dramapedagogen var med 
i i-roll-sekvenser. Jag ritade om lärare-i-roll-sekvenser utifrån de insikter jag 
nu fått. Dramapedagogen representerades nu av flera egna trådar, som sym-
boliserade varje ny idé/aspekt hon introducerade och höll i. Det var onekligen 
lite varpliknande, där flera trådar utgick från samma punkt, i det här fallet 
dramapedagogen. Det som nu skiljde mitt sätt att analysera elevernas hand-
lingar, var att i den första modellen med väven gjorde eleverna inslag i peda-
gogens varp. Efterhand förstod jag det som att eleverna knöt in sig på den tråd 
som väckte deras intresse, där de identifierade ett motiv att engagera sig. Det 
skedde att elever också introducerade nya trådar men detta markeras dock bara 
med ett ord eller en ring om något nytt tillförts, och elevens linje löpte på som 
tidigare.  

Slutligen valde jag att frångå väven som analytisk metafor även för ur-roll-
sekvenserna och de sekvenser där övningar görs. Främst gjorde jag detta för 
att få syn på skillnaden mellan hur ur-roll- och en i-roll-sekvenser kunde se ut 
gestaltade med samma metod. De olika formerna av makraméer finns med på 
bild i det första resultatkapitlet. 

Ett makramémönster kan förgyllas genom att pärlor av olika storlekar och 
färger, och även andra saker som kan förhöja utseendet, knyts in. I mina me-
taforiska makrambilder av de olika sekvenserna har jag markerat med cirklar 
där jag uppfattar att det händer något speciellt, något av betydelse för dramats 
utveckling. Jag har också markerat med en symbol om något speciellt föremål 
får betydelse för det som sker, som till exempel draperier som symboliserar 
husvägg eller en tröja som blir ett sälskinn. 

Situationer som jag först upplevt som något kaosartade och ointressanta 
men som ändå valts ut baserat på abduktiva impulser, visade sig med mak-
ramémetaforen som redskap bli begripliga. När jag tog mig an sekvenserna 
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och började rita upp vars och ens trådar och såg hur de löpte och hur de knöt 
in sig på olika ställen, blev det lättare att nyansera och fördjupa den täta be-
skrivningen och så småningom också faktiskt ana vad eleverna ägnade sig åt 
och vilket mål som de med sina handlingar försökte etablera och expandera. 

Antropologiska trådar 
Makramé är ett hantverk med tusenåriga anor som knutits i olika kulturer och 
på varierande sätt beroende på var på klotet det gjorts. På segelfartygen an-
vändes makramé för tillverkning av bruksföremål och sjömännen spred och 
utvecklade olika mönster (Boberg & Svennås, 1972). Makramé hade en re-
nässans under 1960-70-talen, när jag var barn. Då knöts det amplar och vägg-
bonader överallt och det var något som vi provade i slöjden. Spår av makramé 
finns i de vänskapsband som barn idag fortfarande knyter. Min uppfattning av 
makramé är en modernare variant som inte är så styrd av symmetri, utan det 
jag tagit fasta på är trådarnas ihopknytande med varandra för att sedan kunna 
ta nya vägar och knyta ihop sig med andra trådar på helt nya sätt i nya mönster. 

När jag hade arbetat med mina analytiska makramébilder ett tag förstod jag 
att intresset för linjer, trådar, knutar och trassel delades av fler. I den antropo-
logiska litteraturen har bland andra Ingold (2007; 2008) gjort linjen till ett 
ämne att intressera sig för. På frågan om vad gå, väva, observera, berätta histo-
rier, sjunga, rita och skriva har gemensamt så är svaret linjen. Ingold (2007) 
skiljer mellan två klasser av linjer; trådar och spår. Trådar är tredimensionella, 
kan trassla ihop sig och ritas inte på ytor. Spår är något som lämnar avtryck 
på en yta, antingen genom att addera något som t.ex. krita på en svart tavla, 
eller genom att reducera något genom att en trycker ner eller mejslar bort en 
del av ytan. Trots denna definition talar jag om trådar som skapar makramé-
mönster på ett papper, trådar som aldrig fanns i verkligheten men som gjorde 
(satte) spår i deltagarna, genom de handlingar de symboliserar. Jag har dock 
Ingold (2007) med mig i denna omkastning, för han skriver att trådar kan 
transformeras till spår och spår till trådar. Trådarna i makraméerna symboli-
serar deltagarnas handlingar och när de interagerar knyter de an till varandras 
trådar och det bildas tydliga spår och mönster som till slut bygger upp ett mak-
ramémönster. Mönstret blir den erfarenhet de delar och kan reflektera över 
och återkomma till. 

Ingold (2007) beskriver skillnaden mellan wayfaring och transport som två 
ord som beskriver olika sätt för en linje eller tråd att röra sig. Wayfaring kän-
netecknas av rörelse och är en process av växt och utveckling och inkluderar 
och kombinerar både rörelse och perception. Alla sinnen är involverade för att 
kunna tolka de ledtrådar som kanske dyker upp längs vägen. En wayfarer rör 
sig hit och dit och kan ibland ta en paus för att sedan fortsätta. Transport, 
innebär en snabb förflyttning mellan två punkter och där emellan händer inget 
av intresse. Tidsfaktorn blir central och rörelse och perception är inte sam-
mankopplat (Ingold, 2007). Wayfaring är platsskapande och platser uppstår 
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där ihoptrasslade livslinjer, trådar, löper samman i en knut. Ingold kallar det 
meshwork, till skillnad mot network som han beskriver som ekrar runt ett nav, 
där endast navet innehåller liv (Ingold, 2007). När en wayfarer kommer till en 
plats, stannar hen upp ett tag, bidrar med rörelser i skapandet av platsen och 
ger sig sedan av igen. Trådar slingrar iväg åt olika håll mot nya intressanta 
platser de kan vara medskapare till. I-roll-sekvenserna i makraméerna kan 
onekligen beskrivas som processer av wayfaring. De här slingrande trådarna 
som knyter in sig på andra slingrande trådar är svåra att mäta till skillnad mot 
trådar som kännetecknas av transport, men kvalitén i det som skapas, i hant-
verket, kan uppskattas och värderas för sina egenarter. 

Att analysera handlingar som knytande av makramé 
För att skissa deltagarnas handlingar under ett processdramaförlopp användes 
de metaforiska makramémönstren som ett gestaltande analysverktyg. Hand-
lingar som driver berättelsen/processdramat, inte nödvändigtvis framåt utan 
lite hit och dit. Men vad är det som driver deltagarnas handlingar? 

De täta beskrivningarna som följer i nästa kapitel kompletteras av tolk-
ningar samt makramébilderna, så att även läsaren kan få en bild av hur elever 
och lärarens handlingar tog form och knöt in i varandra under förloppets gång. 
Verksamhetsteori och dialogism har fungerat som ram för det fortsatta ana-
lysarbetet. Frågor som formulerades till det empiriska materialet var:  

-     Vad försöker läraren åstadkomma?  
- Hur görs det och med vilka redskap?  
- Vad betingar och vad möjliggör?  
- Mot vilka mål är lärarens handlingar riktade? Lärarens handlingar sat-

tes i relation till elevernas handlingar.  
- Vad försöker eleverna åstadkomma?  
- Med vilka redskap?  
- I vilka situationer och med vilka redskap uppstår samhandlingar?  

 
De grafiska bilderna med makramémönster möjliggjorde en distansering 

och resulterade i en för mig ny blick på materialet. Att kunna följa de enskilda 
trådarna och se hur de tillsammans skapade en gestaltad erfarenhet, hjälpte 
mig att få en djupare förståelse av hur rolltagande går till i handling men även 
hur interaktion ur roll kan gestaltas. 

Relationen mellan lärarens handlingar och elevernas handlingar kunde ge-
staltas väl i makraméerna. Genom att lägga alla makramébilderna bredvid 
varandra och därefter sortera dem i högar, först endast utifrån hur mönstren 
såg ut baserade på likheter och skillnader i trådarnas rörelse över pappret, 
kunde olika former av handlingsgrupper identifieras bland de olika makramé-
mönstren. Frågan som uppstod var när dessa likartade handlingar som skap-
ade de olika grupperna bland makramébilderna återkom under processdrama-
förloppet. 
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Initiativ och respons 
I nästa steg urskiljdes skillnader i hur lärare och elever interagerade, graden 
av engagemang som tog sig uttryck genom respons och initiativ från elevernas 
sida men även från lärarens, inspirerad av Rainios (2008) analysmetod. Ana-
lysmetoden utvecklades för att analysera konstruktion och utveckling av 
agens, där begreppet initiativ är centralt, med syfte att definiera grundförut-
sättningar och krav för agens i lekvärldar (Rainio, 2008). Initiativ innebär en 
framåtriktad handling med motiv att påverka det som skapas tillsammans, till 
skillnad mot att respondera på lärarens fråga eller instruktion eller att inte 
svara an alls, att vara passiv (Rainio, 2008). I min analys framträdde en tydlig 
skillnad mellan grupper av handlingar där initiativ kännetecknade lärarens 
handlingar och där elevernas handlingar kännetecknades av engagemang ge-
nom respons, till handlingsgrupper där det omvända gällde och elevernas 
handlingar präglades av initiativ och lärarens handlingar uppfattades som pas-
siva. Även varianter där emellan urskiljdes.  

Makramé-metaforens terminologi med olika sorters knutar användes för att 
urskilja olika sorters handlingar. Handlingar som jag förstod som engagemang 
genom initiativ innebar någon form av inknytning. Engagemang genom ini-
tiativ tänker jag kan likställas med en av aspekterna i estetiskt engagemang, 
commitment eller åtagande/hängivenhet (jfr Dunn, Bundy & Stinson, 2015). 
Som exempel på engagemang i form av initiativ kan nämnas en elev-i-roll som 
tydligt säger till två andra elever-i-roll: Let’s show them! Och så går de tre bort 
till de andra eleverna och visar vad de hittat19. 

Handlingar som jag tolkade som responsiva kunde innebära att bli inknuten 
och själv då knyta en knut. Även att glida bredvid, att kroppsligen vara nära 
det som skedde men ändå inte knyta in sig, tolkades också som responsiva 
handlingar. Det kunde vara allt från en liten instämmande nick mot lärare-i-
roll för att visa ’att jag är med i roll nu’ till att följa lärare-i-rolls uppmaning 
om att gå in och sätta sig i det fiktiva klassrummet, om lärare-i-roll uppmanar 
till det20. 

En undergrupp handlingar urskiljdes som passiva inom dessa grupper och 
de innebar ingen respons alls i relation till det som skedde i rummet. Det tyd-
ligaste exemplet på passiva handlingar återfanns i sekvenserna där både elever 
och lärare var ur roll. När läraren berättade eller instruerade eleverna noterades 
i princip total frånvaro av respons. 

Handlingar i handlingsgrupperna närgranskades och sattes i relation till ett 
försök att förstå vilket objekt som var under omvandling, utifrån samma frågor 
som ställdes tidigare. Vad är det läraren försöker åstadkomma och med vilka 
redskap? Det visade sig att handlingsklustren där läraren stod för initiativ och 

                                                      
19 Fältanteckning 20130427 
20 Fältanteckning 20130427 
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eleverna var mer responsiva kunde hänföras till ur-roll-sekvenser eller öv-
nings-sekvenser, där målet är att utveckla elevers dramakunnande. Det blev 
till exempel synligt i en övning som fokuserade röstvolym och storlek på rö-
relser och hur det gick att skapa samband mellan röst och rörelse vid gestalt-
ning. Eleverna fick gå runt och säga ett eget valt ord som skulle sägas på olika 
sätt, glatt, högt och så vidare utifrån lärarens instruktioner. Därefter bads ele-
verna reflektera över vad som hände med kroppen när de sa ordet på olika 
sätt21. Elevernas handlingar betraktar jag som en respons på lärarens instrukt-
ion och initiativ. 

Gruppen av handlingar där elevernas handlingar uppfattades vara re-
sponsiva till initiativtagande och lärarens handlingar mer passiva kunde hän-
föras till i-roll-sekvenser, där målen framstod som mer tentativa och under 
konstruktion. I en skvallersekvens hade till exempel läraren-i-roll inlett ett 
samtal baserat på skvaller hon initierat. När eleverna-i-roll sedan deltog mer 
och mer och riktade sig till varandra tystnade läraren en stund och lät eleverna-
i-roll driva dramat själva 22. 

Med hjälp av identifiering av de olika grupperna av handlingar i relation 
till frågan om vilket objekt som var under omvandling, går det att förstå det 
som sker i ett processdramaförlopp som två olika verksamheter med olika ob-
jekt. Det är dels undervisningsverksamheten med lärarens objekt att utveckla 
dramakunnande och dels den tillfälliga fiktiva verksamheten där ett eller flera 
objekt är under konstruktion och prövas. 

Handlingar präglade av initiativ 
Nästa steg i analysarbetet var inriktat på hur rolltagande gick till genom att 
identifiera handlingar och engagemang genom initiativ. Vilka redskap använ-
der sig eleverna av? Vilka redskap erbjuder läraren? 

Därefter var analysen inriktad på att identifiera handlingar och engagemang 
genom initiativ i relation till om och hur rolltagandet ledde till undersökande 
och utvecklande av processdramat. Sex olika former av inknytande handlingar 
som präglades av initiativ och som på något sätt ledde till undersökande och 
utvecklande av dramats innehåll identifierades.  

Elevernas handlingar visade sig också fylla andra funktioner samtidigt som 
de skapade innehåll. Detta ledde till urskiljande av ytterligare sex former av 
handlingar med intention att möjliggöra för dramat att löpa vidare, utvecklas 
och laddas om, vilket i sin tur kan leda till estetiskt engagemang och menings-
skapande. Dessa handlingar exemplifieras och utvecklas i Kapitel 10.   

                                                      
21 Fältanteckning 20130427 
22 Fältanteckning 20130427 
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Handlingar kännetecknade av känslomässigt engagemang 
Känslor ses som en central aspekt i lärande med och genom drama (Bolton, 
1986; Dunn & Stinson, 2012). Känslomässiga motiv uppfattas också som sti-
mulerande parallellt med de meningsgivande motiven (Leontiev, 1977/1986). 
Intensitet i handlingar, närhet, blickar och känslouttryck var påtagliga redan i 
observationerna av processdramaförloppen. I relation till begreppet estetiskt 
engagemang är det aspekten animation, att känna sig uppfylld och villig att 
engagera sig, som är relevant här. Frågor som guidat mig i denna del av ana-
lysen har varit: När blir känslor synliga? Vilka känslor är det och hur tar de 
sig uttryck? Går det att förstå vad det känslomässiga engagemanget leder till?  

Variation i intensiteten i samhandlingarna kunde synliggöras genom det 
som metaforiskt beskrivs som tätheten mellan trådarna i makramébilderna. 
Stark intensitet i samhandlingarna ackompanjerades också av stark koncent-
ration och tydliga yttre känslouttryck medan låg intensitet präglades av passi-
vitet och neutralt uttryck. Det som kan beskrivas som trasselhärvorna, eller 
förtätningarna i makraméerna fångade min uppmärksamhet extra, då elever-
nas handlingar och känslomässiga engagemang tycktes intensifieras och kul-
minera där.  

Jag har valt att komplettera makramébilderna med linjediagram där inten-
siteteten under sekvenserna markerats. Stor skillnad kunde noteras mellan de 
olika sekvenserna där elevernas synbara känslomässiga engagemang kunde 
betecknas som neutralt i ur-roll-sekvenserna, lustfyllt i övningssekvenserna 
och koncentrerat allvar ofta kombinerat med relativt starka känslouttryck i i-
roll-sekvenserna. Identifierandet av deltagarnas känslomässiga initiativ eller 
respons genom engagemang blev en kvalitativ aspekt och en central dimens-
ion i analysen av deltagarnas handlingar i processdrama. I det som tog form 
som trasselhärvor urskiljdes gemensamt riktat fokus, där flera av de ovan 
nämnda funktionerna var i spel samtidigt med hjälp av olika redskap i ett ge-
nuint utforskande, där lusten att skapa tillsammans blev ett starkt drivande 
behov och motiv. 

Handlingar med redskap 
Fysiska artefakter fick en speciell betydelse för dramats utveckling och i för-
längningen både för rolltagandet och undersökandet av temat, vilket har mar-
kerats i skisserna. En jacka fick till exempel avsevärd betydelse under en se-
kvens som symbol för sälkvinnans sälskinn. Detta är inritat som en fisk i mak-
raméerna. Dessa symboler var känslomässigt laddade under en längre eller 
kortare stund under dramat. Känslor uppstår i situationer och de föremål som 
används symboliskt, blir i enlighet med verksamhetsteori ”märkta” då de till-
skrivs med emotionella kännetecken som sedan förknippas och återupplevs. 
På så sätt kan användning av föremålet/symbolen fungera som ett känslomäss-
igt stimulerande motiv (Forsberg Ahlcrona, 2009, s. 97).  
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Under hela analysarbetet har frågan om vilka redskap som använts och vad 
de medierar ställts i relation till lärares respektive elevers handlingar riktade 
mot motiv/objekt. Först urskiljde jag redskap viktiga för mediering av rollta-
gande och därefter redskap som användes för undersökande och utvecklande 
av processdramat samt hur dessa redskap användes.  

Etiska överväganden 
Att genomföra forskning med andra människor och särskilt med barn och ung-
domar, ställer krav på etiska ställningstaganden. Det finns dock etiska regel-
verk att följa och ha som stöd vid genomförandet. Deltagarna ska i enlighet 
med god forskningssed och enligt informationskravet i forskningsetiska prin-
ciperna (Vetenskapsrådet, 2002; 2017) och i den engelska motsvarigheten 
(BERA, 2011) informeras om syftet med forskningen och om de olika moment 
som kan komma att ingå i studien, så att de tydligt vet vad de tar ställning till 
att delta i, alternativt väljer att inte delta i. Deltagarna ska också informeras 
om att de har rätt att avbryta sin medverkan om och när de så önskar, och om 
att de kommer att vara anonyma när studien publiceras.  

Jag har följt ovanstående instruktioner i kontakten med skolledare, peda-
goger, vårdnadshavare och elever och proceduren följdes i samtliga fall. Kon-
takt togs först med skolledare/kulturskolechef via telefon för att kunna besk-
riva forskningsidén och skapa en första personlig kontakt. Detta följdes direkt 
upp med efterföljande brev för deras godkännande. Skolledarna informerade 
personal och de som var intresserade av att delta i studien fick även de skriftlig 
information. Pedagoger som svarade ja, träffade jag antingen personligen eller 
så pratade jag med dem på telefon för att ge ytterligare information och svara 
på frågor. Därefter skickades brev via skolorna till vårdnadshavare och elever 
innan jag kom och ansvarig pedagog samlade in svaren som överlämnades till 
mig. I England blev proceduren något annorlunda då mitt första besök inföll 
strax efter höstterminsstart. Skolan valde då att bifoga mitt informations- och 
samtyckesbrev tillsammans med deras egen ansökan om tillstånd att få filma 
eleverna för bedömning och forskning, som de skickade ut varje höst. Det in-
nebar att jag inte fick ta del av svaren men däremot har rektor på skolan skrivit 
under att föräldrar lämnat sitt samtycke. Att filma elever för betygsbedömning 
i till exempel drama görs inför varje examen och filmer skickas till externa 
bedömare, så den engelska skolan hade tydliga rutiner för och en vana av film-
ning. 

När jag slutligen träffade eleverna hade både deras pedagoger och vård-
nadshavare berättat om mig, och eleverna visste vad som gällde. Även jag 
berättade om vad jag höll på med och svarade på frågor när jag träffade dem. 
Jag förklarade också att om de inte kände sig bekväma med att bli filmade, 
kunde de säga till mig när som helst under dramat, eller efteråt. Detta skedde 
aldrig. Däremot hände det att jag upplevde att någon elev blev besvärad och 
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då vände jag bara bort kameran tydligt så att de såg det. I några av de svenska 
klasserna fanns det elever som inte godkänt att de fick bli filmade alternativt 
inte lämnat tillbaka svarstalongen. Jag har då undvikit att filma dem och har 
de ändå kommit med på filmen har jag valt att inte använda de sekvenserna. I 
en klass i England fick jag instruktioner att inte filma alls. Däremot fick jag 
tillåtelse att göra observationer.  

Anonymitetskravet har följts genom att pedagoger, elever och skolor har 
fått andra namn så att de inte kan identifieras vid handhavande av datamaterial 
eller vid publicering (se Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Att avidentifiera 
videomaterialet och foton genom maskering av ansikten rekommenderas 
(HSFR, 1996) och jag har följt det genom att göra ansikten suddiga i de foton 
som finns med i studien. Det är inte helt självklart att göra så när det gäller 
situationer där blickar och mimik spelar roll, vilket det gör i min studie men 
jag anser att de foton som publiceras i studien är tillräckligt tydliga så att lä-
saren ändå får en bild av situationerna.  

Att följa etiska regler är en sak i teorin och jag har verkligen följt de steg 
som föreskrivs i Codexen (HSFR, 1996) men i praktiken i mötet med elever 
och pedagoger krävs ett mer medvetet förhållningssätt, ett mellanmänskligt 
etiskt förhållningssätt och jag låter mig, precis som Edminston (2011), inspi-
reras av Bakhtin (1990; 1993). Bakhtin beskriver en etisk människa som nå-
gon som vågar vara i ett dialogiskt spänningsfält mellan olika röster som häv-
dar vad som är rätt och fel i en speciell situation, någon som är öppen att ändra 
sig i en senare dialog i en ny situation. Addressivity och answerability (en 
yttring eller en handling är alltid riktad mot någon och den förväntar sig ett 
ansvarsfullt svar) är centrala begrepp i Bakhtins teori om etiska handlingar, 
och människor är dialogiska när de utvärderar om en handling är rätt. Att 
kunna föreställa sig hur något kan uppfattas av någon annan är en sak jag som 
dramapedagog arbetar med hela tiden genom rolltagande. Även i relation till 
etiska överväganden i avhandlingsarbetet har jag strävat efter att använda mig 
av dialogiska inlevelseförmåga för att försöka fatta så etiska beslut som möj-
ligt genom att aktivera mitt etiska jag, inspirerad av Bakhtin. 

En etisk fråga uppstod i samband med planering av när en intervju med en 
pedagog ska genomföras efter ett undervisningspass. Berggraf Sæbø (2008) 
skriver i sin studie att när samtalet ägde rum för tätt inpå själva dramalektionen 
hade lärarna svårt att ha distans till sin egen undervisning, som de nu förvän-
tades tala om. Det etiska i det hela, menar jag, handlar om i vilken grad läraren 
får möjlighet att göra sig själv rättvisa i intervjusituationen. Har de själva hun-
nit reflektera över vad som hände i processdramat? Behöver de det? I Berggraf 
Sæbøs fall ledde det till att när samtalet låg i nära anslutning till lektionen gav 
lärarna uttryck för ett behov av någon form av didaktisk respons från henne 
som dramalärarutbildare, och inte bara ett samtal med en forskare. Jag hade 
tänkt att det var en fördel att ha samtalet i direkt anslutning till dramapasset, 
men utifrån Berggraf Sæbøs resonemang valde jag att boka in intervjun något 
senare samma dag eller under dagarna därpå. Jag såg det som en etisk fråga 
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som handlade om respekt för pedagogen och hens möjlighet till en egen första 
reflektion. Eleverna tror jag inte behöver samma återhämtningstid, då de inte 
varit ansvariga för processdramaförloppet på samma sätt som pedagogen. Med 
eleverna genomfördes istället gruppintervjuer i direkt anslutning till drama-
passet, då det kunde finnas en risk för att de lätt glömmer det som hänt när 
annat kommer emellan. 

Metoddiskussion 
Min position som dramapedagog, lärare och forskare har påverkat det jag lyf-
ter fram i studien. Frågorna jag ställer har jag funderat över under många år 
och i och med den här studien har jag fått en möjlighet att sätta in dem i ett 
teoretiskt ramverk som bidragit till att skapa en förklaringsmodell och ny för-
ståelse. Att mina frågor har relevans för det dramapedagogiska fältet och även 
för de som är intresserade av estetiska lärprocesser generellt, har jag fått be-
kräftat vid seminarier och konferenser, där delar av mina resultat och texter 
diskuterats. 

De teoretiska utgångspunkter och de metoder jag valt för min undersökning 
har hjälpt mig att kunna få syn på aspekter som är av betydelse i relation till 
hur rolltagande går till, hur rolltagande leder till utveckling, utforskande och 
upprätthållande av ett processdrama, och hur relationen mellan rolltagande, 
estetiskt engagemang och perezhivanie ser ut. En aspekt av trovärdighet i 
forskning är att läsaren ska kunna följa analysen steg för steg (Merriam, 2002), 
vilket jag har försökt tydliggöra. 

Jag påbörjade analysen med multimodal designteori (Jewitt, 2006, Selan-
der & Kress, 2010) som gav mig stöd för att notera multimodal kommunikat-
ion i drama. Förenklat blev det dock ett konstaterande av att rolltagande inne-
bär användande av en mängd olika semiotiska resurser. Däremot fick jag inga 
verktyg som hjälpte mig i förståelsen av varför elevernas handlingar uppfatta-
des annorlunda när de var i roll. Makramébilderna påvisade ju skillnader men 
vad berodde de på? I samband med det jag kom i kontakt med verksamhetste-
ori och förstod att verksamhetsteori skulle kunna ge mig nycklar som teore-
tiskt ramverk. Pendlingen mellan filmer, transkript och makraméer, tillsam-
mans med min kännedom av verksamhetsteori, ledde till en teoretisk förkla-
ringsmodell och en förståelse av hur människors handlingar, riktade mot olika 
objekt/motiv, konstituerar olika verksamheter. Marjanovic-Shanes (2014) ut-
tolkning av Bakhtins begrepp postupak hjälpte ytterligare till att förstå i-roll-
handlingarnas kvalitet.   

Behovet av avgränsning blev viktigt då jag hade samlat in ett digert 
material. Att ändå ha detta omfattande material som resonansbotten för min 
studie har varit mycket värdefullt. Det som presenteras är inte engångshändel-
ser, utan det som lyfts fram i studien utgör exempel på sådant som förekommer 
på flera ställen i datamaterialet.  



98 

Valet att endast presentera ett processdramaförlopp i avhandlingen har re-
dan motiverats tidigare. Forskningsfrågorna krävde att förloppet analyserades 
på mikro-nivå för att möjliggöra fokus på nyanser och subtila förändringar, 
samt behovet att följa ett förlopp från början till slut. Det var främst bristen på 
svensk forskning om processdrama och hur sådana förlopp byggs upp, som 
ledde till valet att ta med hela Sälkvinne-förloppet i texten. Jag ser det inte 
som ett problem att det analyserade förloppet är hämtat från England och där-
för inte skulle ha relevans för en svensk kontext. Skolan i England och Sverige 
skiljer sig åt i många avseenden men det jag fokuserar på är aspekter i själva 
processdramat och de är igenkänningsbara oavsett kontext. Exemplet är dess-
utom från en frivillig ämnesfördjupning en lördag med en mer informell in-
ramning som påminner om en svensk skolkontext. Det krävs dock ytterligare 
studier i Sverige med svenska (högstadie)elever som inte haft undervisning i 
drama 

Mångfalden av metoder för att generera data har gett en rik källa att ösa ur 
men då mina forskningsfrågor främst var riktade mot lärarens och elevernas 
handlingar, blev filmerna det primära materialet att utgå från. För att besvara 
den sista forskningsfrågan om relationen mellan rolltagande, perezhivanie och 
estetiskt engagemang, har gruppintervjuer och elevers brevskrivande i roll 
kompletterat filmerna och bidragit till förståelsen. Att reducera det intensivt 
upplevda först till film, sedan till skriven text, därefter ritade makraméer och 
sedan till ny text är en lång process där varje byte av medium genererar en 
transformation och en ny förståelse (jfr. Selander & Kress, 2010). Istället för 
att se det som en reducering går det att se det som en polyfoni av perspektiv, 
där jag är i dialog med materialet på flera olika sätt för att fördjupa förståelsen 
av det som sker. 

Detta presenteras sedan i form av en beskrivande text, en tät beskrivning, 
som kompletteras med foton och de metaforiska makramébilderna för att ge 
läsaren en så tydlig bild som möjligt. Trots det önskar jag att jag redan vid 
utskicket av samtyckesbreven till eventuella deltagare i studien, hade bett om 
tillstånd att få inkludera filmklipp där deltagarna var med på film. En QR-kod 
i avhandlingen som via mobilen tog läsaren med till dessa spännande möten i 
roll, som jag beskriver, hade ytterligare berikat texten och förståelsen för hur 
det går till när elever går i roll och genom postupak-handlingar utvecklar och 
undersöker ett tema och samtidigt upprätthåller och laddar om dramat. Att be 
om detta i förväg föreföll dock svårt då acceptans för filmande av dramapass 
inte alltid är en självklarhet.  

Min erfarenhet nu säger mig att filmandet inte är ett problem. Endast vid 
några tillfällen tydliggjordes fiktionens skörhet på grund av de två kamerornas 
närvaro, som användes vid observationen. Det hände ibland i början av ett 
drama att någon elev såg en kamera, ofta i samband med att hen famlade i sitt 
rolltagande, och det blev uppenbart att eleven tappade fokus och energinivån 
sjönk. Det skedde också när någon elev tog ut svängarna och verkligen an-
vände sig av sina kroppsliga resurser i gestaltandet. Plötsligt blev eleven 
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påmind om verkligheten när hen såg en kamera och fick ett utifrånperspektiv 
på sitt agerande. I båda fallen kom ofta ett leende och sedan en återgång till 
det de höll på med. Den störande effekten verkade inte vara långvarig. 

De metaforiska makraméerna var först en estetisk respons på något som jag 
försökte förstå på ett nytt sätt. Makraméerna visade sig sedan bli det som 
gjorde att jag tog nästa avgörande steg i analysarbetet. När makraméerna an-
vändes som analysredskap resulterade det i ny förståelse av hur rolltagande 
går till och hur utforskande av ett tema kan ske genom rolltagande. Att an-
vända makramé som analysverktyg var något som växte fram under arbetets 
gång. Fram till nu har detta endast varit en process mellan mig och mitt 
material. Kommer makraméerna att verka hindrande, exkluderande? Min för-
hoppning är att läsaren både vill och kan använda sin fantasi, vilket alltid krävs 
när det handlar om metaforer. Makramé-metaforen implicerar att i-roll-impro-
visationer är ett hantverk och att det måste finnas personligt handlingsut-
rymme för att kunna skapa mönster tillsammans med andra. Detta hantverk 
skapar platser där ”knots of narrative are tied and untied” (Bakhtin, 1991, s. 
250), och tidens sinnligt-åskådliga karaktär tydliggörs genom både förtät-
ningar och konkretiseringar (Bachtin, 1990). 

Jag hoppas att de täta beskrivningarna, tolkningarna och makraméerna för 
läsaren nära mitt material, vilket är en grund för att senare förstå mitt analy-
tiska resonemang. Här blir den yttre trovärdighet, som Merriam (2002) be-
nämner det, giltig och det som är av intresse är om studiens resultat är använd-
bart. Ambitionen är att läsaren ska förstå, kunna jämföra med egna erfaren-
heter och eventuellt applicera resultaten i egen verksamhet. 
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7. Tät beskrivning av  
processdramat om Sälkvinnan 

Det första resultatkapitlet består av täta beskrivningar av korta sekvenser från 
ett processdramaförlopp med tillhörande tolkning, i vilken den i metodkapitlet 
beskrivna makramé-metaforen varit vägledande. En tät beskrivning (thick 
description, Geertz, 1973) av en situation innefattar även sammanhanget så 
att en handlings riktning och intention, kommunikativa aspekt, kan tolkas. 

Övergripande beskrivning av drama-lördagen. 
Drama erbjuds alltså som ämnesfördjupning vissa lördagar och det är ett så-
dant processdrama som slutligen valdes som empiri för den här studien.  

Processdramaförloppet utgår från en pre-text ursprungligen skapad av 
O’Neill och Booth (1992), Sälkvinnan baserad på Selkie-myten23. Läraren har 
bearbetat pre-texten med tanke på den här gruppen och situationen. Mellan 
varje sekvens finns utrymme för reflektion, ibland i roll men oftast ur roll och 
därefter följer instruktioner om nästa steg. I texten används ibland förkort-
ningar för lärare-i-roll (LIR) och när läraren är ur roll (LUR). Motsvarande 
görs för elever-i-roll (EIR) och när elever är ur roll (EUR). 

 
  

                                                      
23 När O’Neill genomförde detta drama med lärarutbildare i Australien, kritiserades O’Neill för 
att inte använda det på ett mer medvetet sätt för att påvisa kvinnors utsatthet i samhället (Ack-
royd, 2006). Detta har sedan diskuterats internationellt i flera sammanhang. 
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Sälkvinnemytens pre-text på rubriknivå: 
 
 

1. Läser irländsk myt om Sälkvinnan med efterföljande diskussion om vad 
den handlar om. 

 
2. Statybygge i grupp av Sälkvinnans familj och tolkning + dekonstruktion 

LUR + EIR/EUR 
 

3. Skvaller-sekvens: LIR som skvallertant, EIR som bybor 
 
4. By-sekvens: EIR som bybor 
 
5. Ett-ords-övning, EIR/EUR 
 
6. Skol-sekvens: LIR som lärare, EIR som lågstadieelever 

4 EUR 
 
7. Hemma hos sälkvinnans familj: grupper om 5 elever, EIR som sälkvin-

nans familj 
 
8. Rörelsekomposition – Sälkvinnans drömmar/mardömmar, EIR 
 
9. Skriva brev i roll som sälkvinnan, EIR 
 
10. Ta emot brevet som ett av barnen, EIR 
 

 
Här nedan gestaltas processdramaförloppet som ett diagram där de som jag 
ser som övergripande grupperna av handlingar separerats i olika nivåer utifrån 
de sekvenser där de förekommer. Jag benämner dem ur-roll-sekvenser (ne-
derst), övnings-sekvenser (mitten) och i-roll-sekvenser (överst). Det går inte 
att likställa dessa tre nivåer med Leontievs nivåer (1977/1986) (verksamhet – 
objekt, handlingar – mål, operationer – betingelser) då varje sekvens innehål-
ler både operationer och handlingar. 
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Under processdramaförloppet uppstår speciella tillfällen som jag väljer att be-
nämna kairos-ögonblick, stunder med ännu starkare intensitet där djupet har 
större betydelse än den linjära progressionen. Motsvarande diagram finns även 
under makramébilder och där syns kairos-ögonblick som toppar i diagrammet 
och markeras med röda cirklar i makraméerna. Kairos, möjligheternas gud och 
Zeus yngste son, avbildades med en slängig lugg och vingar på sandalerna, 
och för den som ville få fatt på Kairos gällde det att snabbt greppa tag i luggen. 
Inom retoriken betecknar kairos den rätta tidpunkten för de viktigaste poäng-
erna, ett tillfälle som en god talare vet att fånga (Lindqvist Grinde, 2008; 
Pusztai, 2015). Missas tillfället återkommer det inte. Enligt Stern (2005) be-
tecknar kairos ett gynnsamt ögonblick, ett ögonblick av möjligheter, där hän-
delser kräver handling.  

I kapitlet följer en tät beskrivning av lördagens processdrama där elever 
och pedagog ägnar sig åt processdramaskapande utifrån en pre-text. Övrig tid 
de spenderar ihop denna lördag ägnas åt kortare raster, fika, lunch och 
gruppintervjuer med mig. Jag har valt att låta varje sekvens under förloppet 
finnas med som en detaljerad tät beskrivning, då en av de iakttagelser jag gjort 
i relation till aktuell forskning är att genomförandet av hela processdramaför-
lopp inte alls finns beskrivet, eller beskrivet allt för kortfattat eller ytligt i re-
lation till mina frågor. En mättnad uppstod dock i relation till mina frågor mot 
slutet av förloppet och de sista i-roll-sekvenserna är något mer summariskt 
beskrivna. 

Detta detaljerade sätt att beskriva ett processdramaförlopp från början ger 
en tydlig bild av hur ett förlopp successivt byggs upp och utvecklas. Texten är 
upplagd så att först följer en tät beskrivning av det som sker i dramasalen un-
der en kortare del av en sekvens eller hela sekvensen. Längd på sekvens är 
beroende på hur relevant den var utifrån forskningsfokus; rolltagande, utfors-
kande och estetiskt engagemang. De olika delarna har urskiljts utifrån abduk-
tiva impulser jag fått när jag gått igenom filmer och transkript. Här händer det 
något som verkar ha betydelse eller som jag överraskas av!  

Efter varje tät beskrivning följer en tolkning av sekvensen där jag försöker 
förstå vad det är som sker i relation till mitt fokus och där makramé-metaforen 
hjälpt mig uppmärksamma deltagarnas handlingar i samspel. Tolkningarna 
kompletteras med makramébilder så att läsaren kan se hur sekvenserna ut-
vecklar sig. Trådarna i makraméerna är alltså metaforiska gestaltningar av del-
tagarnas handlingar och ska förstås som schematiska och inte som direkta av-
bildningar. I de metaforiska makraméerna är trådarna olika mycket markerade 
och där betyder en stark/bred tråd ett aktivt och tydligt rolltagande och en sva-
gare/smalare tråd ett något mer finstilt, kanske passivt, agerande. Ibland är 
linjerna streckade vilket markerar att eleven går ur roll eller tappar fokus. Jag 
rekommenderar dock läsaren att fokusera på helheten och flöden i bilderna än 
att försöka gå in i varje detalj, då bilderna är relativt små. 
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Även foton används för att illustrera texten. Enkel ram på foton används i 
ur-roll- och ibland i övningssekvenser när eleverna inte förväntas identifiera 
motiv för rolltagande. Ram med suddig spegelbild under används när eleverna 
kan antas vara i roll och symboliserar den estetiska fördubblingen. Även in-
ledningen av processdramat, övergångar mellan sekvenser och övningar del-
vis ur roll finns också med, då det visade sig att de hade större betydelse för 
rolltagandet än vad jag först trodde.  

Lördagsdrama 
Processdramaförloppet genomförs på The Contrivance School en lördagsför-
middag i april och extra-drama erbjuds eleverna. Skolans policy är att er-
bjuda fördjupning i olika ämnen på helgerna. Det är helt frivilligt att delta i 
Drama, som kontinuerligt återkommer cirka var tredje vecka under termi-
nerna och sker mellan 9.30 och 15.00. Det är elever från olika klasser som 
dyker upp. Antalet kan vara mellan tio till tjugofem och vilka det är varierar 
från gång till gång.  

Den här lördagen är det tio elever från främst årskurs nio och tio, 14-15 år, 
som väntar utanför dörren när Miss Booth låser upp. Att mötas utanför skoltid 
innebär att varken elever eller lärare behöver ha uniform. Miss Booth står där 
i nötta jeans och en långärmad t-shirt och ser nästan ut som en av ungdomarna. 
Drama på lördagar innebär att även som elev får en ta del av några andra pri-
vilegier, vilket betonas av både Miss Booth och av eleverna själva. De får äran 
att vara i de äldre klassernas alldeles nybyggda dramastudio i den moderna 
delen av skolan och så bjuds det på fika som Miss Booth dukar upp direkt när 
de kommer in. Det är en märkbart gemytlig och kamratlig stämning när de 
samlas. För några av eleverna är det första lördagen de är med och just de är 
lite avvaktande till en början men när de ser dem som är mer hemtama tar de 
för sig av fika och börjar undersöka det nya rummet och dess möjligheter.  

The Drama studio är mindre än högstadiets dramasal, då antalet dramaele-
ver förväntas vara lägre i de äldre klasserna och storleken är anpassad till detta. 
Istället för att vara helt svart som den andra dramasalen är rummet målat i en 
mild grön ton. Det finns svarta draperier som hänger i buntar längs väggarna, 
så att det går att mörklägga och även dela in rummet i mindre utrymmen. 
Rummet är tomt så när som på fyra bord som står mot en av kortväggarna och 
några stolsstaplar som står på vagnar i ett hörn, dolda av draperier. Golvet är 
mjukare än vanliga golv. Spontant tar några av eleverna av sig skorna vilket 
aldrig sker i den andra dramasalen eller på andra lektioner. Spotlights är upp-
satta på olika ställen i taket och tillhörande mixerbord står tillgängligt för alla 
i ett hörn av rummet. Några elever testar direkt hur tekniken fungerar. Miss 
Booth står mitt bland dem som fikar och verkar inte reagera på att några provar 
tekniken. 



105 

Läser irländsk myt om Sälkvinnan och diskussion om vad den 
handlar om 
(1.45 min läsning av myt, 8.15 min diskussion) 
Efter en liten stund sätter sig Miss Booth på golvet och eleverna följer efter 
och sätter sig i en ring på golvet. Miss Booth säger direkt att hon ska läsa en 
irländsk myt som de sedan ska ha som utgångspunkt och tolka i sitt dramaar-
bete under dagen. Eleverna får berättelsen på ett papper så de kan följa med i 
texten när den läses. Miss Booth läser myten med berättarröst men svävar inte 
ut i beskrivningar, utan kortfattat får eleverna höra en berättelse om en säl-
kvinna som kan ta av sitt skinn och leva på land. Skinnet stjäls av en fiskare 
vid namn Patric, som sedan tar sälkvinnan till hustru. Sju år och tre barn senare 
kommer skinnet fram och sälkvinnan lämnar man och barn och återvänder till 
havet utan att ens ta farväl.  

Eleverna sitter tysta och lyssnar, verkar koncentrerade. Direkt när Miss 
Booth läst klart vänder sig flera av eleverna till den som sitter bredvid och 
säger något tyst. Sedan säger en av dem rakt ut Miss, does she really become 
a seal?, vilket blir utgångspunkt för Miss Booth att inleda en diskussion, med 
sin vanliga lärarröst, om vad de tror myten handlar om egentligen.  

Diskussionen om vad myten kan betyda har karaktären av att några få för-
slag kommer från eleverna och när sjöjungfru nämns tar Miss Booth emot det 
med ett Bra! Miss Booth beskriver hur sjöjungfrun, eller sälfrun som hon sä-
ger, har möjligheten att leva i två världar genom att ta på och av sitt skinn. 
Eleverna ser rätt blanka, nollställda, ut när de sitter och lyssnar på henne. Miss 
Booth ställer ibland öppna frågor som ger en tystnad i rummet i någon sekund. 
Miss Booth fortsätter sedan snabbt att precisera frågorna så att de mer får for-
men av kontrollfrågor när det gäller berättelsens innehåll eller ja- och nej-frå-
gor. Eleverna svarar kortfattat men Miss Booth fortsätter att utgå från deras 
korta svar och ”väver vidare” på en gemensam plattform, berättelsen, som 
börjar få fler dimensioner än den enkla hon startade lektionen med. Pete näm-
ner till exempel att det är som en kidnappning. It’s sort of kidnapping! Miss 
Booth svarar med OK, yeah, it’s denying her the life that she had, that world 
that she knows. Maybe it’s kidnap. Kidnap is normally done by force. Literally 
take someone, but there is a restraint going on there. She had that skin taken 
away from her, so she can’t go back into the old world. Ok. Samtidigt som 
Miss Booth för ett resonemang utifrån Petes svar, tittar hon noga på honom 
som för att stämma av om han vill lägga till eller invända mot något. 

Successivt blir elevernas svar mer utvecklade och de både fördömer och 
försvarar sälkvinnans lämnande av barnen när hon får tillbaka sitt sälskinn. 
How could she leave the kids? ställs mot She was restrained. Miss Booth upp-
repar delar av det som sägs och påtalar ambivalensen i elevernas olika kom-
mentarer och öppnar upp berättelsen både verbalt och kroppsligt. Ok, she was 
restrained, säger hon och håller ut vänster hand framför sig, didn’t want that 
life maybe, she shouldn’t be there in the first place. She’s been forced. It’s not 
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tas stannar de i. Endast någon i gruppen provar ett annat uttryck men återgår 
till det första. Handlingar inriktade mot målet att utföra uppgiften att skapa en 
staty. 

Grupp Bs arbete ser annorlunda ut. Där står eller ställer sig deltagarna upp 
när de börjar arbeta vilket tillgängliggör både hela kroppen och golvytan som 
resurs, vilket gestaltas av makramén där handlingarna tar plats ut över papper-
sytan. Det är kroppsliga handlingar som leder dem vidare där alla ser, provar, 
bejakar varandras handlingar. Ett samskapande där de bygger på varandras 
idéer vilket verkar generera energi och lust och de tar mer och mer plats i 
rummet och rörelserna provas till sin ytterlighet, för att sedan koncentreras till 
tydliga kroppsliga uttryck i relation till varandra i den färdiga statyn. 

Tidsmarkeringen från lärarens sida fungerar som en uppmaning om preci-
sering av arbetet i båda grupperna och ingen verkar stressas av den korta tid 
de har på sig. 

Tolkning av statyerna och dekonstruktion av statyer  
(13.20 min, LUR+ EUR/EIR) 
Statyerna tolkas först i sin helhet och därefter dekonstrueras de och tolkas. 
Grupp Bs staty tolkas först i sin helhet av den andra gruppen som då släpper 
sina positioner i den egna statyn. Grupp B som står kvar i statyn lyssnar bara 
på de andras tolkningar. Inga kommentarer förekommer om tolkningarna är 
rätt eller fel utifrån statygruppens tankar. Miss Booth ber den som tolkat för-
klara hur den tänkt. Sarah is the fisherman, slås fast. Why?, frågar Miss Booth 
och får svaret; She’s the boss! She’s strong!, baserat på hennes tydliga käcka 
position som tolkas som stark. 

 Adam is the mermaid!, föreslår Sarah om grupp As staty. Because he looks 
depressed. Miss Booth förtydligar med att säga att han håller ansiktet 
neråtvänt och tydligt kroppsspråk när han är så ihopkrupen. De funderar vidare 
om Petes arm runt Adams axel är kärleksfull eller om den uttrycker ägande. 

Därefter dekonstrueras statyerna utifrån att Miss Booth säger: If you aren’t  
the sealwife, leave the image! De båda gruppernas sälkvinnor intar sina posit-
ioner igen på golvet. De andra tittar successivt på en del i taget och jämförelser 
kan göras mellan grupperna. Fokus ligger på vad de tolkande tror att gruppen 
som skapat statyn vill förmedla.  

En hel del skratt hörs, för en av dem som kliver fram som sälkvinna, Katie, 
hade inte uppfattats som sälkvinnan i den första tolkningsomgången, utan som 
ett av barnen. En diskussion förs om vad i gestaltningen av de två som indi-
kerade mamma i ena fallet och barn i det andra i relation till myten. När de 
förstår att det är en gestaltning av sälkvinnan tolkas hon som någon som fått 
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Precis som i inledningen av processdramat så öppnas det för tolkningar och 
olika perspektiv på myten. Av samtalet om statyerna, som visar på olika sidor 
av familjens liv, framkommer att förståelsen av att situationen kan uppfattas 
på olika sätt och det fördjupas här. Genom dekonstruktion och jämförelse av 
ett statyelement i taget synliggörs skillnader i hållningar, gester och mimik 
och att samma person i myten har flera olika sidor. Tolkningarna sätts i relat-
ion till vad i en gestaltning som indikerar en viss sak men det sker aldrig en 
värdering om rätt eller fel. Genom att studera en del av statyn i taget ser ele-
verna även andra aspekter som inte blev tydliga i första steget med hel staty, 
och än fler perspektiv på sälkvinnans familj ges möjlighet att komma upp till 
ytan. I det här läget framstår det som att det finns en hel del frågetecken kring 
myten som vill ha svar. 

Introduktion till lärare-i-roll (LIR) och inventering av byliv 
(00.45 min) 
Miss Booth instruerar eleverna att de nu ska vara i roll som bybor och berättar 
att hon själv också kommer att vara lärare-i-roll som en av byborna. Hon po-
ängterar att de inte ska vara personerna i sälkvinnans familj de just gjort som 
statyer, utan de ska vara vilka bybor som helst. Right. I’m gonna go into role 
as ehh..someone from this village community. So you are members of this com-
munity. You’re not the children! You’re not the wife! You’re not Patric any-
more! You live in this small fishing village. Ok? 

De pratar också om hur livet kan vara i en liten by. Både Miss Booth och 
några elever försöker ge nyanserade bilder av hur livet i en by kan te sig. När 
någon till exempel säger att det är fattigt i byar, bemöter Miss Booth det och 
nämner en by som de alla känner till som är rätt välmående. När Miss Booth 
sedan föreslår att bybor ofta pratar bakom ryggen på varandra, byggs det på 
av flera elever men bemöts tillslut av en elev som säger, I think it actually 
would be more family like, everyone being nice to each other. Även en paral-
lell till en händelse i deras egen skola om hur rykten sprids lyfts fram av Miss 
Booth 

 
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Ur lärarens perspektiv kan sekvensen förstås som att här vill läraren skapa en 
tydlighet kring nästa steg gällande både form och innehåll. Formen innebär ett 
kollektivt rolltagande och vilka regler som gäller och sättet det instrueras på 
verkar till synes inte vara förhandlingsbart. Ett skifte i förhållningssätt sker 
när samtalet övergår till hur livet i en by kan vara. Här försöker läraren skapa 
en gemensam förståelse för by-liv genom inventering av elevernas erfaren-
heter men även en vidgning av det sker genom att läraren presenterar motbild 
er och drar paralleller.  

Eleverna förblir passiva så länge instruktioner om formen ges men när by-
liv diskuteras blir de mer aktiva och tillslut ges även en motbild av en elev. 
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Skvallertanten  
 (2.43 min, LIR/EIR) 
Samtalet om hur livet i en by kan vara avbryts hastigt av Miss Booth och grup-
pen uppmanas att snabbt resa sig upp efter någon minuts samtal. No sat down! 
All walking around! Alla reser sig direkt, börjar gå runt lite planlöst i rummet, 
pratar lite och några skuggboxas lekfullt.  

Miss Booth som drog sig ut i det angränsande rummet när hon reste sig, 
kommer inrusande igen och viftar frenetiskt med armarna för att få bybornas 
uppmärksamhet. Eleverna, som redan hunnit börja prata med varandra, kanske 
som bybor eller som sig själva, ser inte ut att ha märkt att pedagogen försvun-
nit ut ur rummet. Så fort hon kommer springande fäster de direkt sin uppmärk-
samhet på henne. Miss Booth väser med en helt annan röst än normalt att de 
måste komma. Hon sätter sig ner på golvet, andas häftigt, försöker återfå an-
dan, samtidigt som hon med händerna för munnen storögt tittar på byborna 
(elever-i-roll) som hastigt samlas runt henne på golvet. Med helt annan mimik 
än normalt; tungan spelar på insidan av kinden, munnen dras ihop och hon 
himlar med ögonen, berättar hon att hon kommer direkt från havet, där hon 
sett fiskaren Patric och hans barn. Hela gruppen med bybor lutar sig unisont 
framåt som för att höra och OOohhh! och Ahhh! hörs från dem. 

Skvallertanten, som jag kallar Miss Booths karaktär, fortsätter berätta att 
barnen skrek förfärligt och att fiskaren försökte få in dem i huset. Pete, i roll 
som bybo, frågar vad som hände sedan och hon fortsätter att berätta. Byborna 
lyssnar intensivt, fortfarande med framåtlutande kroppar men ingen säger nå-
got mer än några instämmande mummel. Skvallertanten hinner berätta både 
om mamman som bara är inne i huset… eller inne i huvudet?!, om alla kakor 
barnen får och om hur vilda barnen är i skolan. Allt hon säger ackompanjeras 
av hennes stora gester. När kakorna nämns hörs ett Noo! och alla bybor lutar 
sig lite bakåt med mer sträckta ryggar och förvånade miner och sedan framåt 
igen mot henne.  

När skolan nämns skakar Katie, i roll som bybo, instämmande på huvudet, 
Sarah tittar lite förvånat på henne, skrattar men skakar sedan själv på huvudet 
och tittar mot skvallertanten. Skvallertanten är tyst en liten stund, tittar ner och 
fortsätter sedan prata men nu lite tystare. Hon pekar mot tinningen i en gest 
som indikerar ”lite knäpp” och fortsätter viska men vänder sig nu mer direkt 
mot Sarah, You know something about that? Sarah samlar först ihop sig genom 
att titta ner men sedan börjar hon tyst berätta i roll, men hon vet bara lite, säger 
hon, så hon ber de andra om hjälp att komma ihåg ett namn på någon kvinna. 
De andra byborna ställer frågor och insinuerar saker som Sarah, i roll som 
bybo, svarar på och tillsammans bygger byborna vidare på berättelsen utifrån 
vad de sett och hört i byn. Fiskaren Patric har kanske en annan kvinna. Skval-
lertanten är nu tyst och lyssnar. Hon följer dock dem som talar med både blick 
och kropp, genom att luta sig mot den som säger något. Byborna driver själva 
samtalet vidare. 
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Läraren befinner sig i och med rolltagandet i två verksamheter samtidigt, 
både som sig själva i ur-roll-verksamheten där hennes handlingar är riktade 
mot lärandemål och i i-roll-verksamheten, där rollens handlingar är riktade 
mot det tentativa mål som finns i den fiktiva situationen men med en undertext 
som härrör från ur-roll-verksamheten och dess motiv.  

För eleverna skiljer det sig åt något, då de inte behöver ha ur-roll-verksam-
hetens lärandemål i fokus på samma sätt. Dock kan helt andra motiv härrö-
rande från ur-roll-verksamheten bli synliga i den tillfälliga i-roll-verksam-
heten, som att till exempel se om kamraterna godkänner det som görs. 

Trots att skvallertanten ”fångar byborna” med sitt skvaller, så är det från 
början inte många elever-i-roll som säger något. Läraren i roll som skvaller-
tanten knyter själv nya trådar på sin egen metaforiska berättelsetråd. Jag ser 
det som om att läraren successivt lägger ut en sorts stödtrådar som hon håller 
rätt spända. Rollen, blir ett verktyg för läraren att skapa en situation där hon 
har närhet till alla elever, genom att samla dem i en viskande skvaller-ring, där 
hon lätt kan uppfatta deras med- eller mothandlingar. Med rolltagandets histo-
riska och kulturella kodade handlingar innebär det att hon kan förstora rollens 
medierande resurser, mimik, gestik och röst utan att det uppfattas som över-
drivet.  

Elevernas handlingar som metaforiskt bildar makramétrådar löper tätt längs 
med lärarens men ännu gör ingen någon ansats att verbalt knyta in sig på hen-
nes trådar. Bybornas medverkan och engagemang visar sig dock både i den 
kroppsliga närvaron och närheten. Det kan förstås som att lärarens rolltagande 
och i-roll-handlingarna blir en resurs även för eleverna, i relation till att hitta 
ett motiv till att ta klivet in i berättelsen som både finns och inte finns, som 
både ska undersökas och utvecklas/ fördjupas. Elevernas kroppsliga hand-
lingar i roll som bybor, svarar fysiskt an på de i-roll-handlingar skvallertanten 
erbjuder både verbalt och kroppsligt. Den egna kroppen blir en resurs för ele-
verna i skapandet av sin egen bybo-roll och i samspelet med skvallertanten. 
Kanske behöver eleverna också lite omställningstid att bli de här byborna de 
förväntas vara? Hela situationen från att de fick instruktionerna att bli bybor 
till att skvallertanten kom inspringande gick mycket fort.  
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telsen ger motiv och fungerar samtidigt som medierande redskap in i den fik-
tiva verksamheten, men väl där är det trevande, sökande samhandlingar när de 
både undersöker och utvecklar objektet. Ett insinuerande samtal utvecklas, där 
halva meningar knyter an i varandra och skratt fyller ut luckorna. Ett samtal 
som handlar om något som eleverna själva verkar vilja prata om; moral och 
otrohet (eller vad man får och inte får göra i en relation). Hela tiden små sam-
handlingar, där avsändaren ger ifrån sig något litet men som också förväntar 
sig något av den som svarar. Ramberättelsen behöver påfyllnad för att betyda 
något för just den här gruppen, och ett tydligt samskapande uppstår. Läraren i 
roll som skvallertanten tystnar och lyssnar ett tag, när eleverna i roll som by-
borna börjar prata. Det kan tyckas gå i linje med antagandet att de inledande 
kraftfulla handlingarna användes för att ge gruppen inspiration och energi att 
ge sig in i dramat. När byborna nu genom sina gester och verbalhandlingar tar 
plats, syftar skvallertantens tystnad till att skapa utrymme för byborna, så att 
de får chans att undersöka det de själva tycker är intressant. Detta följer läraren 
i roll som skvallertanten med fortsatt närvaro genom att rikta blick och kropp 
mot den som talar.  

She’s done nothing wrong!  
 (2.47 min, LIR/EIR) 
Medan skvallret, som visar sig handla om otroheten, växer fram är byborna 
ivrigt framåtlutade och även om inte alla själva säger något, visar de med 
blicken som följer dem som talar och med leenden att de är med. En elev, Pete, 
är lite mer avvaktande under samtalet men efter en stund ger han sig in i sam-
talet, tydligt i roll. Han använder ett mörkare tonläge än vad han normalt har 
och irländsk dialekt. Han ifrågasätter vad det är de andra byborna säger. She’s 
done nothing wrong! Han tar sälkvinnan i försvar och säger vidare att egent-
ligen handlade det om något helt annat, nämligen att barnen fuskat med läx-
orna och åkte fast. Helt vansinnigt att det kan bli en sådan historia, säger han 
och tar mer plats genom att räta upp kroppen, sätta in en arm i ringen och luta 
sig på den. Flera av de andra tittar på varandra och skrattar när de hör hans 
dialekt men sedan samlar de ihop sig och övergår det till mer tydliga förvånade 
reaktioner. De sträcker på sig, lutar lite bakåt, lyfter ögonbryn och tittar på 
varandra. 

Direkt när Pete i roll slutar, lutar sig skvallertanten in i ringen och in i sam-
talet igen. Hon sträcker in armen och pickar med pekfingret i golvet mitt i 
ringen och börjar prata om något helt annat med ännu mer förändrad röst än 
tidigare. Hon påpekar att fiskarens hustru (sälkvinnan) aldrig engagerar sig i 
någonting i byn, till skillnad mot alla andra bybor. Fiskarens hustru går inte 
ens i kyrkan, avslutar hon med. De flesta i ringen har sjunkit ihop något där 
de sitter på golvet. Debbie tydliggör sitt rolltagande och tar tillbaka den håll-
ning med mycket pondus som hon tidigare intog. Hon nickar instämmande 
mot skvallertanten och förstärker nickarna med bestämda handrörelser. Pete, 
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läraren nu fått de signaler hon behöver på att gruppen är beredd att i roll un-
dersöka berättelsen ytterligare, alltså dags för nästa steg. Lärarens handlingar 
kan förstås som att hon vill återta initiativet och ledarskapet med motiv iden-
tifierade i undervisnings-verksamheten. Gruppens reaktion på det som sker 
kan förstås som en icke-handling, de förflyttas direkt från i-roll-verksamheten 
till ur-roll-verksamheten. Luften går bokstavligen ur dem och de blir passiva, 
ingen gensvarande handling skapas för det finns ingen tråd att ta tag i. Endast 
Pete är kvar i samma position som om han är kvar i roll. Hans handling med 
riktad kropp och blick mot läraren är som en markering direkt mot läraren ur 
roll, inte skvallertanten. Undertext: ”Få henne att förstå att hon förstörde det 
vi höll på att skapa.” Det kan förstås som att Pete lånar rollens status, manlig 
bybo med rätt att ta både plats och ton, för att möta Miss Booth på likvärdig 
nivå, inte som lärare med högre status än en elev, utan som två likvärdiga 
individer. 
Sammanfattningsvis innebär funktionen lärare-i-roll i de här två sekvenserna 
att dra upp riktlinjer för berättelsen och samla gruppen runt ett gemensamt 
fokus. Däremot uppstår det problem när lärare-i-roll används disciplinerande, 
för att styra upp situationen. Elevernas engagemang falnar, kropparna sjunker 
ihop och de tystnar, när ämnen de introducerat inte plockas upp av skvaller-
tanten. Rollen skvallertanten kan ses som en bland jämlika bybor. Men i och 
med att hon har information kan hon i ett första läge ta en högre status än den 
kollektiva rollen bybor. Jag skriver ta, för det är inte med automatik en ”skval-
lertant” har hög status. När sedan individer i den kollektiva rollen bybor börjar 
tydliggöras under samtalets gång, höjs även deras status i och med att de också 
vet en massa om sälkvinnans familj. I det skedet är det inte lika självklart att 
skvallertanten har rätt att avbryta, strunta i de andras berättelser och fortsätta 
med sin egen agenda. Här förstår jag det som att det är en lärar-funktion som 
hon använder sig av för att sammanfatta och gå vidare, även om hon inte går 
ur roll. Krock mellan handlingar från i-roll-verksamheten som krockar med 
mål i ur-roll-verksamheten. 

Tvekan  
(1.36 min, LIR/ LUR) 
Miss Booth säger Right!, ur roll, byter ställning och börjar resa på sig men 
avbryter och sätter sig igen, nu upprätt på knä med händerna på låren. Alla 
elever följer snabbt efter och är på väg att ställa sig men avbryts i sina rörel-
ser när Miss Booth stannar upp. Igen börjar Miss Booth tala i roll med skval-
lertantens sätt att låta. Hon säger att de måste fortsätta bjuda in fiskarhustrun, 
för annars kan vad som helst hända. Hon föreslår att de ska gå åt olika håll 
och om de hör något från dem de möter, så kan de ju ha en mötesplats där de 
träffas och berättar för varandra. Detta upprepar hon några gånger på lite 
olika sätt. Under tiden hon pratar reser sig alla elever upp och står lite håg-
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lösa med hängande armar och ryggar och tittar ner på Miss Booth. Hon av-
slutar med mycket teatral röst, att om de inte löser det som sker bakom de 
där stängda dörrarna så… Walls have ears! Do your best! DO YOUR BEST!  
Tillslut reser sig även Miss Booth upp och schasar iväg de redan stående. Ele-
verna, förhoppningsvis i roll som bybor, sprider sig åt olika håll i rummet och 
små grupper formas. Miss Booth, ur roll, drar sig bakåt och ställer sig i ett 
hörn av rummet och iakttar vad som sker. 

 
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Här fortsätter pedagogiska instruktioner som härrör ur ur-roll-verkamheten att 
levereras via skvallertanten i i-roll-verksamheten. Vilka mandat har skvaller-
tanten att säga till de andra byborna hur de ska förhålla sig och var och när de 
ska samlas? En annan roll i byn med annan status hade dock kunnat ge ett 
annat mandat att säga till byborna. Transformationsprocessen att bli bybo igen 
verkar starta i elevernas kroppar med en hållning, en handlingsberedskap och 
en spänning som först märks när de är på väg att ställa sig upp, tappas lite och 
fördröjs när läraren pratar vidare. Den håglöshet och osäkerhet som tycks spri-
das bland eleverna och som tar sig uttryck i att de varken vet om de ska stå 
eller sitta, skulle kunna få konsekvenser för skapandet av de egna rollerna. Det 
hänger ihop med den otydlighet som finns i lärarens sätt att gestalta och an-
vända rollen i detta skede av sekvensen. Både upprepningarna och den teatrala 
förstärkningen kan förstås som ett sätt för henne att förtydliga sitt budskap.  

Glidandet mellan i och ur roll, mellan de två verksamheterna, skapar up-
penbarligen osäkerhet som främst syns i elevernas håglösa kroppar. Samtidigt 
som det är tydliga lärarhandlingar med instruktioner som redskap, riktade mot 
nästa sekvens i pre-texten om de utförs i ur-roll-verksamheten, så är det nu 
skvallertanten som talar och handlingarna blir svåra att förhålla sig till för ele-
verna som inte riktigt är i roll som bybor. Samhandlingar är svåra att upprätta 
och att få svar på när de sker över verksamhetsgränserna. De eller den som 
förväntas svara an men som ännu inte är i-roll-verksamheten hamnar i ett di-
lemma om hur och som vem hen ska svara an. 

Metaforiskt kan det förstås som att tråden som blev en lasso drogs åt ännu 
några varva, men så släpptes spänningen i lärarens tråd och eleverna med sina 
trådar glider snabbt iväg över golvet. Än en gång kan överlämnandet av golv-
ytan genom lärarens tillbakadragande förstås som en symbolhandling riktad 
mot att få deltagarna att ta ansvar för situationen. Genom att beträda och röra 
sig över golvet, medierar rörelserna deltagarna kroppsligen in i fiktionen igen, 
medan lärarens position vid väggen markerar ett ut-steg. Att hon går ur roll 
sägs aldrig men skvallertantens hållning och mimik släpps när hon ställer sig 
vid väggen. Den spatiala uppdelningen innebär inte att den som är ”ute” inte 
är involverad, vilket tydligt syns i lärarens blick på det som sker, utan den 
befinner sig bara i en annan verksamhet, det vill säga ur roll. 
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och känna på sälskinnet. Både Pete och Alicia i roll som bybor rör sig vidare 
till nya grupper där Pete berättar för Debbie och Katie vad han funnit. Nu hörs 
den irländska dialekten tydligt, och Pete berättar att en av de unga hittade skin-
net och det är blod på det. Samtidigt vänder och vrider han på skinnet framför 
dem. Parallellt med detta passerar Adam förbi och han gör hela tiden en massa 
ljud som inte har med samtalet om skinnet att göra, men som gör det svårt att 
urskilja vad Pete säger. Byborna rör sig mot nya grupperingar som ännu inget 
hört.  

Pete vrider och vänder på skinnet och undersöker det ännu mer. Han går 
med bestämda steg över golvet mot Alicia och gruppen där hon står. Have you 
seen this? frågar han fortfarande med dialekt och börjar visa och berätta vad 
han har hittat. Gennie och Victoria tittar på varandra och viker sig av skratt 
när han säger Bluud! istället för Blood!. Pete ignorerar dem och riktar sig mer 
mot Katie som är i roll och som tar emot skinnet. De skrattande samlar ihop 
sig och lyssnar på vad de andra pratar om. Pete lämnar skinnet hos Katie och 
går själv därifrån. När byborna rör sig över golvet följer Miss Booth med pa-
rallellt längs väggen. 

Debbie och Sarah ansluter till gruppen med skinnet. Intensiv diskussion om 
skinnet förs och Victoria påstår att fläcken på skinnet är juice. Katie säger att 
det kan vara juice, ketchup eller kanske blod och hon tar med sig skinnet till 
ett lab för att kolla vad det är. Hon går till väggen på andra sidan rummet. De 
andra väntar och följer henne med blicken.  

Efter en liten stund skriker Katie när hon fått lab-svaret att; It’s made up of 
fresh blood!, vilket får alla att utbrista i ett OOOHhhhh! Alla tar också något 
steg bakåt som för att hämta andan och tittar både förväntansfulla och avvak-
tande på varandra. Vad ska hända nu? Någon säger Take that to the police!, 
någon annan säger emot, No we can’t!  
 
 
 
  







130 

också in sig på hans tråd och adderar i sin tur saker om skinnet. Så håller Pete 
på tills han till slut lämnar skinnet i Katies händer, där det fortsätter vara en 
central medierande resurs för utvecklandet av pre-textens grundberättelse. 
Uppdraget slutfört, kanske Pete tänker när han drar sig bort från trasslet av 
knutar en stund.  

Tillgången på en fysisk artefakt att ha i handen, att skicka vidare och att ta 
emot, blir en symbolhandling för att berättelsen expanderar och en seriositet 
växer. Artefakten blir något som alla kan rikta sitt fokus och sina handlingar 
mot och som hjälper dem att vara kvar i i-roll-verksamheten. Successivt växer 
berättelsen med hjälp av andra kulturellt medierade erfarenheter som bland 
annat detaljer från kriminalhistorier på TV, vilka blir resurser i berättelseskap-
andet. 

Rummets tomma golvyta förstår jag i den här sekvensen som avgörande 
för att de målinriktade handlingar som initierades av skvallertanten; bege sig 
ut i byn för att höra sig för, skulle vara möjliga. Genom att eleverna rör sig 
över golvet och pratar med dem de möter, handlar de som om de vore bybor 
som hör sig för om sälkvinnan. När sälskinnet förs till labbet går Katie tvärs 
över rummet och med sina handlingar markerar hon tydligt att labbet är bor-
tanför byn. Lager på lager läggs till ramberättelsen, eller knutar knyts på knu-
tar som tillslut blir en förtätning, en punkt i undersökandet och skapandet av 
berättelsen som kräver något nytt. Allt står och väger en stund. 

There you are Jimmie! 
(00.34 min, EIR) 
Pete som hållit sig på avstånd från de andra ett tag, går fram och möter bybon 
Katie och drar med henne tillbaka till gruppen och mot bybon Adam. There 
you are Jimmie!, säger Pete med den irländska i-roll-rösten till Adam. Adam 
står stilla men och förs fram av de andra. Alla samlas kring dem. Pete ber 
Katie ge skinnet till Adam och så berättar Pete upprört att det hittades vid 
fiskare Patrics ställe och att det har blod på sig! Är det barnens? Pete undrar 
var barnen är och han berättar att de precis gjort ett test och att det är riktigt 
blod. Adam står med skinnet hängande i händerna och han tittar lite på det. 
Han tar inget initiativ till att bygga vidare på berättelsen. Miss Booth står kvar 
vid väggen trots att det som sker ute på golvet avstannar lite. 
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That’s Patric over there!  
(00.39 min, EIR) 
Helt plötsligt sänks bybornas röster och de börjar mummelviska samtidigt 
som gruppen dras tätt, tätt ihop och de tittar intensivt på varandra. Ur 
klungan drar sig Sarah sakta bakåt medan de andra fortsätter att viska. That’s 
him over there! hörs och flera viskropar Patric! med smått hysteriska röster. 
Sarah intar nu den kroppshållning som hon hade i den tidigare sekvensen där 
gruppen gjorde statyer av sälkvinnans familj och där Sarah var i roll som 
pappan Patric i statyn. Alla i klungan börjar röra på fötterna, en oro sprider 
sig och så snabbt rör de sig iväg åt olika håll. Flera av dem fnittrar och söker 
skydd bakom draperier.  

Katie däremot går lugnt mitt på golvet. Hon tittar över axeln mot fiskaren 
Patric/Sarah och vänder sig sakta om och närmar sig försiktigt honom. Flera 
av dem som står bakom ett av draperierna kommer nästan som på rad och 
passerar förbi Patric, ler och några hälsar som hastigast. Någon frågar hur det 
är med frun. Alicia frågar hur det är med Patrics barn. Några adderar något 
nytt som att frun råkat ut för en olycka. Pete går samtidigt förbi med skinnet i 
handen men gömmer det under sin tröja när han passerar Patric. När han kom-
mer bort till motsatta väggen, drar han fram skinnet och kastar det ifrån sig in 
bakom draperiet.  

Katie närmar sig sakta Patric och säger att hon hört att barnen varit olydiga 
i skolan. Patric svarar med stolt röst Nooo, my kids, full of gold they are!, och 
håller handen mot bröstet samtidigt som han håller upp den andra armen fram-
för sig som ett stopp mot Katie.  

Flera bybor närmar sig fiskaren Patric, som börjar dra sig bakåt, samtidigt 
som han har fullt upp med att tacka ja till ett erbjudande om att Debbie ska 
baka en kaka och försöka förstå varför Katie tjatar om var hans fru är och 
vinka till några andra. Patric blir trängd bakåt av gruppen. 

Miss Booth fortsätter att följa gruppen med blicken och genom att röra sig 
längs väggarna för närhet till det som sker ute på golvet. 
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Daddy, daddy! Can I have another biscuit?  
(00.35 min, EIR) 
Patric (Sarah-i-roll) är mer och mer trängd av gruppen bybor som säger att 
hans barn är bråkiga i skolan och undrar om hans fru varit med om en olycka. 
Alla utom två är mer eller mindre samlade runt Patric. Samtidigt bakom ett av 
draperierna befinner sig David och Aron. Aron går in och ut bakom draperiet 
så han syns lite då och då på filmen och han har åsikter om det David gör där 
bakom draperiet, vilket förstås genom hans gester och mimik. Ingen annan 
verkar notera vad det är de gör. 

Helt plötsligt hörs en barnröst som ropar på pappa och vill ha en kaka och 
alla vrider sig åt det hållet där ljudet kommer ifrån. Daddy, daddy! Can I have 
.. Can I have another biscuit? David kommer in gående på knä, för att se ut 
som om är ett litet barn. Efter honom kommer Aron som bybo som ser frå-
gande ut. De andra byborna stannar upp och det blir alldeles tyst en stund och 
sedan vrider sig alla och tittar från det lilla barnet (David) till Patric (Sarah). 
Patric tittar från den ena till den andra med allvarlig, skrämd blick. Han drar 
ihop armarna något framför sig. David, i roll som barnet, stannar upp när det 
är två meter mellan dem. Han tittar upp mot pappa Patric med glad, förvän-
tansfull min. Byborna tar nu något steg in mot Patric och sedan exploderar det. 
De nästan skriker ordet kakor mot Patric. Bybon Pete ifrågasätter med be-
stämd röst hur Patric över huvud taget kan ge en treåring kakor. Kakor som 
har 50 % socker i sig!, fyller bybon Alicia på med upprörd ton. 

Då frågar barnet (David) om han inte kan få en Penguin då? (Penguin är en 
chokladbit som många engelska barn har i sin medhavda lunch-matsäck.) 
Snabbt lägger Adam, som fram till nu varit en av byborna, en försiktig men 
skyddande arm om barnets axlar och för ut honom mot draperiet igen. Aron 
följer efter. Några fortsätter ansätta Patric om hur galet det är att ge kakor till 
barn och hur mycket socker det är i dem. Bybon Pete lägger armen om bybon 
Alicia och går iväg med henne en bit och ser ut att säga något i förtroende. 
Alicia springer därefter iväg och tar med sig Katie bort från Patric. Samtidigt 
söker Pete upp byborna Gennie och Victoria och för dem åt sidan. När Sarah 
i roll som Patric lämnas ensam, hastar han ihopkrupen mot draperiet där Da-
vid, Aron och Adam befinner sig. Det hörs skrik på pappa därifrån och de slår 
på varandra. 
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Det lilla barnets fråga genererar överdrivna reaktioner kan tyckas, om en tän-
ker sig berättelsen i en ”mytisk dåtid” då kakor endast var något gott. Förstås 
handlingar som historiskt och kulturellt grundade speglar de den tid eleverna 
växer upp i, år 2013, då hälsolarm om ”giftigt socker” och brittiska skollun-
cher är frekventa. Ur-roll-verksamhetens erfarenheter blir resurser i i-roll-
verksamheten. Att dessutom få bli upprörd och skälla på någon i roll, att ta ut 
svängarna med de resurser som står till buds, framstår som något deltagarna 
upplever lustfyllt i sig. Det glittrar i flera par ögon när de skäller på Patric.  

I slutet av sekvensen finner även Adam ett motiv att knyta in sig själv i 
dramat, genom att skyddande föra ut barnet David när byborna börjar ge sig 
på pappa Patric. De här tillfällena när en deltagare antingen blir inknuten, men 
kanske ännu viktigare, knyter in sig själv i dramat, framstår som viktiga för 
den enskildes engagemang. Det handlar om att identifiera ett personligt motiv 
att engagera sig men det måste vara ett motiv relevant för den fiktiva situat-
ionen. Av gesten och hans hållning att döma intar Adam en roll som någon 
som är äldre än det lilla barnet David. Även Adam använder sig av rollen han 
intog i den tidigare statyövningen, sälkvinnan/fiskarhustrun. Adams agerande 
kan ses som en berättelseskapande samhandling som genererar flera lager i 
berättelsen. Sälkvinnan får här göra entré på golvet och hennes omtanke om 
sitt barn blir synlig i den försiktiga men ömma gesten och bostadens plats i 
rummet indikeras av draperiet mot vilket barnet förs. 

Rummets storlek och tomma golvyta möjliggör för en förstärkning av vi 
och dem, bybor och fiskarfamilj. Bybon Petes handling när han tar med några 
av de andra till motsatta sidan av rummet, kan ses som en förstärkning av 
polariseringen och upplevelsen av vi och dem. Pete knyter in dem i sin tråd 
rent kroppsligen, genom att lägga armen om dem, och sedan föra dem åt sidan 
där alla bybor samlas utom Patrics familj. När Patric (Sarah) beger sig mot det 
andra hörnet med draperiet där det hörs skrik på pappa, är det med ett helt 
annat kroppsspråk än den stolte fadern som alldeles nyss mötte byborna. En 
kränkt och missförstådd person med böjd rygg och små skyndande steg, som 
går hem till den bråkandefamiljen. Hur blir det mötet? Än en gång blir rum-
mets och kroppens betydelsebärande aspekter synliggjorda i skapandet och 
undersökandet av berättelsen. 

Kaos i hemmet  
(1.32 min, EIR) 
Pappan Patric (Sarah) går hem med böjd rygg, ner till hörnet bakom draperiet 
där de tre i huset bråkar. Patric gör inget åt bråket utan ställer sig vid draperiet, 
husets vägg och tittar bort mot byborna. En av byborna, Alicia, går med 
snabba steg fram mot Patrics hus och höjer handen och bultar hårt i luften som 
om det vore en dörr där och efter en liten stund öppnar Patric. Byborna som 
diskuterar livligt i mitten av rummet stannar nu upp och lyssnar vad som sägs 
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där borta vid dörren. De blir upprörda och pekar och tittar på varandra. Victo-
ria drar med sig Gennie mot huset och upptäcker att det lilla barnet (David) 
tittar ut genom ett fönster på baksidan, alltså mellan två draperier. Victoria 
visar även Pete att barnet är där i fönstret men så plötsligt försvinner barnet 
och draperiet dras igen. 

Samtidigt kommer bybon Alicia tillbaka till gruppen i mitten och är mycket 
upprörd. Hon säger att hon just gjort en kaka till familjen, som Patric tackade 
nej till. Borta i huset ser man hur Patric slår familjen. Bybon Katie rusar bort 
till huset, står och knackar på samtidigt som pappans slag fortsätter. Resten av 
gruppen med bybor går närmare huset och försöker höra något genom väg-
garna (draperiet). Pete står med båda händerna vid sidan av ögonen som om 
han håller dem mot ett fönster och tittar in. 

Patric öppnar dörren leende men bakom honom kommer Adam, nu tydligt 
i roll som sälkvinnan/fiskarhustrun som håller handen mot kinden och ser ut 
att ha ont. Katie frågar, Is everything alright, love? Sälkvinnan (Adam) nickar 
jakande men det ser inte ok ut, då han kniper ihop ögonen och grimaserar. 
Bybon Katie frågar om hon kan komma in samtidigt som hon kliver in och 
tittar närmare på sälkvinnans kind. Sälkvinnan visar och pekar hur hon först 
for åt ena hållet och slog i och sedan åt det andra. Patric (Sarah) står bredvid 
men så börjar några av byborna, Victoria och Gennie, försöka öppna ett föns-
ter eller en bakdörr och Patric rusar dit. Sälkvinnan (Adam) och bybon Katies 
samtal avstannar och de blir lite avvaktande i relation till det andra som hän-
der. Ett kaos uppstår av skrik och fysiskt dragande i barnen. De får tag på det 
lilla barnet, David, och försöker rädda honom ut ur huset men till slut drar 
pappa Patric honom tillbaka. Dörren stängs och man hör Patrics röst bakom 
draperiet. Byborna hyschar på varandra för att de ska höra vad som sker i hu-
set. Stupid you! You got yourself up on a rock! Byborna som står utanför upp-
repar Rock? och tittar med tydlig förvåning på varandra. Upprepade slag och 
gråt hörs. Byborna blir stående lite handfallna, fortsätter lyssna men så går 
Katie därifrån med orden I can’t take it any more!  

Då hörs viskande rop från andra sidan rummet. Det är skvallertanten som 
är tillbaka ”inne i byn” och ropar på dem att komma. De springer över till 
henne och sätter sig ner. 
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varandra. Ska samhandlingar kunna uppstå krävs ett inbjudande, lyssnande 
och givande, vilket till slut inte var möjligt. Att sälkvinnan förs in i dramat 
skulle ha kunnat vara en avgörande punkt i processen, då hon ju är huvudper-
sonen i myten de undersöker. Trots det drunknar initiativet i kakafonin av ljud 
och ebbar ut efter en stund. 

Några av eleverna väljer fortfarande att vara nära sin kamrat från fritiden, 
vilket jag initialt i dramat uppfattade som ett hinder i rolltagandet men som 
här nu kan förstås som stöttande i agerandet och i samskapande handlingar. 
Nu som tydligt gestaltade bybor blir Gennie och Victoria mycket aktiva i rädd-
ningsförsöken av barnen, Aron och David. Det blir en dragkamp, inte bara 
mellan pappan som drar inifrån i barnen och bybor som drar utifrån, men även 
mellan den slagna kvinnans berättelse och barnens försök till flykt. Ord kontra 
handling, det finstilta kontra det högljudda. Sälkvinnans metaforiska tråd fall-
ler till marken och Adam drar sig bakåt när alla fokuserar kampen om barnen. 
Jag förstår det som att de två berättelserna blir för mycket att härbärgera för 
gruppen. Det får dock konsekvenser för den enskildes engagemang när det 
den varit engagerad i släpps.  

När familjen inne i huset vinner dragkampen och dörrar och fönster stängs, 
klipps trådarna av mellan de två grupperna. De på utsidan försöker upprätt-
hålla ett intresse för det som sker på insidan och vaknar liksom till liv en liten 
stund, när de hör kommentaren från Patric om You got yourself up on a rock! 
En kommentar de i roll inte kan förstå, men som de som sig själva med en fot 
i ur-roll-verksamheten och med vetskap om myten kan dra slutsatser om, vil-
ket tar sig uttryck i ”spelad förvåning”, här ovan. Det kan förstås som att fikt-
ion och verklighet möts och förhöjer situationen.  

Den sista energin har dock metaforiskt sipprat ut genom de avklippta trå-
darna för dem utanför huset. De försökte hindra misshandel men lyckades inte 
och de ger till synes upp när de inte längre kan knyta an till dem där inne. De 
har dessutom varit i i-roll-verksamheten i en rätt lång sekvens, tio minuter, 
vilket är energikrävande då det innebär stor närvaro, lyhördhet och koncent-
ration. Lärarens val att bryta, eller styra upp händelseförloppet, sker denna 
gång när energinivån är låg och riktigt samspel inte längre sker. Kommentaren 
från en av eleverna-i-roll om att hon inte klarar det längre, fungerar som en 
signal för läraren. Omdirigeringen sker tydligt inifrån i-roll-verksamheten, då 
rolltagandet men även vald plats för samling i rummet markeras med synliga 
handlingar av lärare-i-roll.  

Återrapportering  
(2.31 min, LIR/LUR + EIR/EUR) 
Skvallertanten ropar till sig byborna med viskande röst. Hon står på knä på 
andra sidan av rummet och sträcker ut armarna mot dem och vinkar dem till 
sig. Byborna kommer springande och sätter sig ner direkt. Det tar lite längre 
tid för Patric och hans familj inne i huset att avsluta sitt improviserande, så 
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skvallertanten får ropa igen och då kommer även de, fast något mer avvak-
tande. Byborna pratar i munnen på varandra och berättar för skvallertanten om 
vad de varit med om vid fiskarfamiljens hus. Debbie pratar lite högre och visar 
med sin kropp att hon är upprörd. Hon lutar sig bakåt, tittar på Skvallertanten 
med stora ögon och öppen mun It’s not just the wife, it’s the kids too. They are 
black and blue! Hon avbryts av skvallertanten som nästan skriker: It’s so much 
BIGGER than I thought it was! Hon för båda armarna i stora cirklar upp mot 
taket och ner mot golvet, för att visa hur stort det verkligen är. Aron som siste 
man slår sig ner i ringen och tittar storögt på henne. 

Skvallertanten lutar sig fram mot dem och fortsätter prata. Rösten förändras 
nu och blir lägre och mer glidande och hon säger att av allt de såg och hörde 
där borta vid huset, kan hon nästan slå vad om att de alla kan välja ut ett ord 
som representerar det de såg eller ett ord de hörde. Aron studsar upp igen och 
gör sig beredd men ställer sig sedan bakom ringen när han ser att de andra 
sitter kvar. Katie reser sig upp på knä. Skvallertanten fortsätter instruktionen 
med samma glidande röst, att om man skulle gå bakom gruppen av bybor, så 
skulle man kunna höra de här orden. Hon sätter handen vid munnen som hon 
skulle viska och säger Rock! och tittar sig omkring. Eleverna följer henne noga 
med blicken. Debbie tar sats, stramar upp kroppen lite och lutar sig bakåt. Hon 
rör lite med ena handen framför sig, en gest hon nu använt flera gånger i rollen 
som bybo, innan hon säger en hel mening. I heard he said he found it on a 
rock down the road. Hon får bifall av Skvallertanten som nickar och pekar på 
henne. Katie sträcker också på sig och kommenterar det Debbie sa, men blir 
sedan tveksam och sjunker ihop igen. Fortfarande med lite speciell glidande 
röst preciserar Miss Booth att de ska alla tänka ut ett ord. Några säger ett ord 
till den bredvid. Miss Booth sätter ihop händerna och gnuggar dem lite mot 
varandra samtidigt som hon tittar på varje elev. Hon stannar vid Aron med 
blicken, lutar sig fram, pekar på honom och frågar What’s yours? Aron svarar 
Beach. och hon upprepar Beach. Mmmm! Debbie sätter handen mot hakan och 
ser mycket bekymrad och tänkande ut. Katie säger Seal! Miss Booth pekar på 
henne med öppen mun och upprepar I heard that! flera gånger, samtidigt som 
hon nickar. Ord och kommentarer går som en energivåg genom gruppen. Skin! 
Thatched! Ours was gonna be skin…  Something about a bridge..? Factory 
dump! Hidden ! Skvallertanten tar emot och upprepar orden. David blir miss-
förstådd och fel ord upprepas på det lite mystiska sättet. David vars ord blev 
fel står redan upp och går nu iväg och ställer sig på lite mer distans.  

Orden sammanfattas av Skvallertanten och hon ser alldeles förfärad ut när 
hon upprepar Missing skin... roof... hidden… thatched... mud... Ahhh! Två av 
eleverna låtsas svimma av förfäran in i ringen, först Pete och sedan följer 
Aron. He fainted!, kommenterar Alicia och fnittrar lite. Miss Booth släpper då 
helt den glidande mystiska rösten och fortsätter tydliggöra vad de ska göra 
med det där enda ordet de valt. Ibland ska de säga orden tyst och då exempli-
fierar hon med mycket tyst röst och hon kryper också ihop med kroppen för 
att därefter övergå till mycket hög röst samtidigt som hon sträcker på sig. Aron 
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bybor kommer direkt och börjar samspela med skvallertanten. För de som va-
rit i roll som Patric och sälkvinnans familj tar det lite längre tid att bryta sitt 
interagerande bakom draperiet. Till skillnad mot byborna var de i roll som 
enskilda individer i en komplex familjesituation, som de nu ska släppa och 
transformeras tillbaka till en i mängden av bybor. Att samlingsplatsen är på 
andra sidan rummet, en bit från fiskarfamiljens hus, ger dem dock lite tid att 
ställa om men de är inte lika aktiva i samspelet. Det kan eventuellt förstås som 
att stark identifikation med en roll kräver tid för transformation och perspek-
tivskifte in i ny roll. 

Det finns dock en tydlig vilja i hela gruppen att få ta plats och berätta vad 
de varit med om och de tar stöd i sina roller via än mer explicita kroppshåll-
ningar, blickar, rörelser. Vissa rörelser återkommer hos enskilda elever, som 
om de blivit symbolrörelser för rollen och på det sättet tycks de fungerar de 
som redskap för att hålla kvar i-roll-verksamheten för alla. Det är också med 
hela kroppen de svarar på varandras samhandlingar, inte endast verbalt, och 
kropparna medierar en stegring i samspelet som kulminerar i lärarens utrop 
om att det är större än de kunnat föreställa sig. Utropet, en verbalhandling som 
fungerar som en sammanfattning och är riktad mot instruktion av nästa se-
kvens. 

Den här gången är läraren tydligt kvar i roll när hon ger instruktioner men 
hon använder en förändrad röst för att ändå markera någon form av skifte, 
trots att de alla är kvar i samma verksamhet. Hon leker och lockar med rösten 
och utmanar byborna. Rörelserna, blicken och mimiken är övertydliga och 
fungerar som leksignaler som bjuder in och på något sätt avdramatiserar ut-
maningen. En handling som eleverna svarar an på, en dans av medskapande 
handlingar som studsar fram och tillbaka.  

Den lekfulla stämningen gör att två elever överträder en gräns för vad som 
är acceptabelt beteende i roll ur lärarens perspektiv, när de låtsas svimma. 
Skiftet från att vara lek-instruerande skvallertant till att gå ur roll och bli lärare 
går blixtsnabbt genom att hennes röst skärps till och kropp stramas upp. Hon 
fortsätter instruerandet och använder både kropp och röst som exemplifie-
rande redskap för vad de ska göra härnäst, men nu sker ingen förväntan på 
samspel från hennes sida. Lärarens skifte från i-roll-verksamheten till ur-roll 
fungerar som tillrättavisning för de ”avsvimmade” eleverna, som genom sina 
handlingar visar att de förstår genom att återgå till sittande. Trots att läraren 
tydligt klev ur roll benämner hon golvytan som byn, när eleverna ska starta 
övningen. Hennes handlingar är tycks vara riktade mot att få eleverna att förstå 
att det är inom fiktionens ram som övningen ska utföras och en övningsse-
kvens startar. 
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Elevernas och lärarens handlingar skapar nu metaforiskt ett annat makramé-
mönster. Det är lärarens verbalhandlingar som eleverna agerar utifrån. Lära-
rens tråd skapar en tydlig inramning runt eleverna, men ingen knyts in och 
ingen elev knyter in sig på hennes tråd heller, utan här finns en ansamling lösa 
trådar som korsar varandras vägar innanför ramen som hela tiden förstärks. 
Målinriktade handlingar så till vida att eleverna svarar med sitt valda ord me-
dierat via röst och även rörelser, på det sätt som läraren uppmanar. Här är det 
läraren som driver övningen vidare. 

När sekvensen väl genomförs finns ingen förväntan på att eleverna är i roll, 
trots att golvytan benämndes som byn. Övergången till ur-roll är okomplicerad 
och det framstår som att det är lättare att gå ur roll om ramen inte kräver ett 
rolltagande, än att stanna kvar. Att gå ur roll tillbaka till det vanliga jaget, 
innebär ingen ansträngning medan att gå i roll innebär ett mer eller mindre 
medvetet användande av de kroppsliga resurserna. 

Ett-ords-övningen består av fysiska och verbala uttryck, ur-roll-handlingar 
som ger eleverna en möjlighet att undersöka hur ljudnivå och kroppsrörelser 
hänger ihop och kan kombineras, för att uppnå olika syften. Idén till att an-
vända övningen uppstod i stunden, berättar läraren för mig, när hon iakttog 
det fria improviserandet mellan byborna och fiskarfamiljen och hur ordet 
Rock? upprepades av byborna när de hörde det inifrån huset. Läraren ville 
uppmärksamma eleverna på hur nyanser i volym och fysiskt uttryck kan an-
vändas i rolltagande och hon la då in övningen. Här ändras motivet tydligt för 
hennes lärarhandlingar från att ha varit riktade mot att skapa situationer där 
elever-i-roll får möjlighet att undersöka och utveckla berättelsen, till lärar-
handlingar riktade mot lärandeobjektet dramakunnande. 

Lärarens intensiva närvaro och blick på det som sker och hennes återkom-
mande instruktioner, befriar till synes eleverna från ansvar att driva framåt och 
utveckla dramat. Eleverna bara gör, riktade mot objektet som i stunden blir att 
utföra uppgiften att prova röstvolym i relation till fysisk gestaltning. Till skill-
nad mot elevernas samskapande i roll som präglats av koncentration och in-
lyssnande, uppstår här en annan form av uppsluppenhet och de skrattar och 
busar ihop när de utför övningen. Ett givet objekt som inte förutsätter ett sö-
kande och skapande ger en annan form av engagemang. Övningen styrd av 
läraren kan upplevas som lätt efter det de gjort innan och som efter anspän-
ningen här skapar en form av avspänning, en aktiv mental vila. 

Reflektion ur roll  
(02.50 min, LUR + EUR/EIR) 
Miss Booth avslutar övningen med att be eleverna komma och sätta sig och 
berömmer deras arbete. Hon förblir stående och medan eleverna sätter sig i 
ring på golvet, frågar hon dem om vad som hände och vad de tänkte när de 
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gjorde de olika kombinationerna av ord och kroppsligt uttryck. Alla följer lä-
raren med blicken och någon enstaka räcker upp handen för att svara. Någon 
svarar som om de gjort övningen i roll, som till exempel att ’sakta och tyst’ 
indikerade att Patric var i närheten. I was thinking when doing slowly and 
whispering that Patric might be near. Andra svar indikerar att övningen kan 
ses som en illustration av livet, där sakta och högt handlade om att de verkli-
gen ville få någon att förstå, och när de skrek var det som att de hade ett gräl. 
We were speaking fast and loud, like we were in a row speaking about some-
thing.   

Miss Booth kommenterar hur det var att stå som åskådare och se deras 
märkliga förehavanden och därefter börjar hon spela teater för dem, ger fler 
exempel på olika kombinationer av ljud och rörelser. Några av eleverna skrat-
tar och ser ut att bli underhållna medan några tittar med helt oförändrad min. 
Ingen elev säger något mer och efter någon minut drar Miss Booth paralleller 
mellan hur monsterlika de blev på golvet och hur monstruösa och farliga ryk-
ten kan bli. Än en gång nämner hon rykteshändelsen på deras egen skola. 

 
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Gruppen landar i ur-roll-verksamheten, där läraren är den som har fortsatt an-
svar och makt att leda, vilket tydligt indikeras genom hennes handlingar. Ele-
verna visar att de förstår vilka regler som gäller för interaktionen genom att 
räcka upp handen och vänta på sin tur.  

Metareflektionen tydliggör hur både berättelsen de håller på att skapa och 
livet tar plats i deras dramaarbete. Någon tar stöd i berättelsen om sälkvinnan 
för att handlingarna ska bli meningsskapande medan någon annan ger öv-
ningen relevans i relation till livet. 

Läraren tar mer och mer tal- och handlingsutrymme för att exemplifiera ett 
ämnesrelaterat lärandeinnehåll och successivt framstår det som att elevernas 
fokus riktat mot henne avtar. Det gemensamma motivet som urskiljdes i bör-
jan av passet och under i-roll-sekvenserna, att undersöka och bygga berättel-
sen, får här konkursens av lärarens motiv att undervisa i drama. Att läraren till 
slut knyter till egna skolans problem kan förstås som att hon letar efter något 
som kan väcka eleverna igen, men de fortsätter sitta passiva och identifierar 
det inte som ett skäl att handla.  

Intro till Byskolan  
(02.05 min, LUR + EUR) 
Miss Booth lämnar snabbt reflektionsmomentet och går direkt över till att ge 
nya instruktioner. Hennes röst får en annan ton, något svalare och sakligare, 
en markering när hon glider över till att instruera att alla elever som spelat 
barn i sälkvinnans familj, i statyövningen eller i byn, nu ska vara samma barn 
i en skolklass. De fyra elever som spelat mannen i familjen, Patric, och säl-
kvinnan ska stå utanför spelet och iaktta det som sker i klassrummet. Alla 
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elever sitter på golvet och tittar upp mot Miss Booth som står upp när hon 
beskriver hur det kommer att gå till. Eleverna lyssnar och ser allvarliga ut. 
David sitter och tittar på sina utsträckta ben och på fötterna han rör fram och 
tillbaka, någon annan pillar på sin arm. 

Miss Booth målar upp bilden av en liten lugn byskola där bara barn från 
byn går. Små klasser med 20 elever så alla barn får mycket uppmärksamhet, 
ja till och med ”en till en undervisning”, individuell uppmärksamhet, betonas 
som något speciellt. Just av den anledningen vet läraren också lite om vad som 
sker i barnens hem, insinuerar Miss Booth. Alicia ler och vänder sig till Katie 
och säger något tyst. Katie ändrar inte en min utan fortsätter att titta på Miss 
Booth. 

Än en gång betonas att fyra elever ska observera vad som sker i klassrum-
met. Miss Booth säger att det aldrig skulle ske i verkligheten men eftersom de 
arbetar inom en konstform är det möjligt och för syftet med processdramat 
behöver observatörerna veta vad som sker i klassrummet. Katie, som var en 
av sälkvinnorna i de tidigare familjescenerna, nickar lite.  

Slutligen får de som ska vara barn en påminnelse om att barnen är sju år 
eller yngre och uppmanas att tänka efter hur små barn beter sig. Vad är karak-
täristiskt för dem? Kan de sitta still? Hur ser deras kroppsspråk ut? En situat-
ion från tidigare där barnen drog varandra i håret lyfts. Några av eleverna fnitt-
rar till. Är de väluppfostrade i skolan? undrar Miss Booth, vilket Aron svarar 
spontant nej på och ler och tittar på Victoria, som han busade med i tidigare 
situation. De andra eleverna börjar röra lite på sig men lyssnar fortfarande 
noga på Miss Booth. En sista gång poängteras att observatörerna måste lyssna 
och titta noga för till slut kommer barnen att komma hem från skolan och då 
ska observatörerna gå in i föräldrarollerna. 

Med mer bestämd röst ger Miss Booth order om att observatörerna ska 
ställa sig längs bakre väggen och barnen ska också upp från golvet. Victoria 
frågar om de alla är barn och Miss Booth svarar att de är alla barn samma 
klass, i hennes klass. 

 
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Läraren använder sin röst som ett verktyg även ur roll och här används ett nytt 
tonläge för att lyfta nya viktiga aspekter av nästa sekvens. Genom att betona 
att det är en konstform de arbetar inom, knyter hon både till föregående övning 
och till att gemensam improvisation i roll inte behöver vara realistisk. Det 
konkurrerande objektet/motivet, utveckla dramaspecifika förmågor, blir syn-
ligt igen trots att det är en i-roll-sekvens och att rolltagandet tidigare använts 
för att undersöka och utveckla berättelsen ur lärarens perspektiv. 

Att läraren flera gånger upprepar att fyra elever ska stå som observatörer 
framstår som något märkligt, då ingen av eleverna ställer några frågor om det. 
Det kan förstås som att läraren själv är osäker på om eleverna verkligen upp-
fattat vad det är hon ber dem om eller så är hon själv osäker på konstruktionen 
av momentet. 
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Beskrivningen av byskolan tydliggör kulturellt medierade erfarenheter, och 
med beskrivningen skapar läraren ett nytt fiktivt rum för eleverna att stiga in 
i. Både den uppmålade bilden och lärarens frågor om hur yngre barn beter sig 
medierar övergången in i i-roll-verksamheten. Samtidigt skapar de en rätt snäv 
ram för vilken sorts gestaltning som kan ske, vilken sorts elever som läraren 
tänker sig ska ta plats i dramat. 

Byskolan  
(6.44 min, LIR + EIR + 4 EUR) 
De fyra föräldrarna, Sarah, Katie, Pete och Adam reser sig lite avvaktande och 
ställer sig som observatörer längs väggen. Aron, nu i roll som barnet han spe-
lade tidigare i statyn och i fiskarfamiljen, hoppar upp och går fram till Victo-
ria, sparkar på hennes fötter och börja agera mot henne som om han var ett 
yngre barn. Direkt uppstår ett lekbråk dem emellan och de far fram över gol-
vet. David går fram mot dem som bråkar men blir snabbt deras måltavla och 
drar sig bakåt mot ”sina staty-syskon”, Debbie och Alicia. De andra eleverna 
utom Alicia ställer sig också upp och det bildas två grupper utifrån de tidigare 
statyerna. Ett av de äldre syskonen, Gennie i roll, drar sig bort från bråket mot 
Debbie och Alicia. Alicia förblir sittandes på golvet ända till Debbie sträcker 
ut sin hand och de tillsammans rör sig fram mot det fiktiva klassrummet, som 
Miss Booth nu markerat med en stol.  

Aron och Victoria i roll bråkar rejält och de tar mycket plats. Miss Booth i 
roll som ”läraren” skriker med gäll stämma över ljudet från de som bråkar, att 
de ska samlas. Hon går fram mot Victoria och Aron som är rätt vilda, sträcker 
fram en arm lite avvaktande och säger att de pratat om detta tidigare. Hon 
delar på dem, för bort Aron med utsträckta händer och säger igen att de pratat 
om detta tidigare. Aron tar sig på kinden där han fått ett slag. ”Läraren” pla-
cerar dem långt ifrån varandra på golvet. De andra skolbarnen rör sig fram 
mot den plats där skrivtavlan i ett klassrum skulle finnas. De slänger en blick 
på dem som tjafsar men sätter sig sedan på golvet med ryggen mot dem. För-
äldrarna som står längst bak iakttar det hela med neutrala miner.  
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Miss Booths röst, i roll som läraren, förändras och hon viskar nu ner mot 
barnen att de ska starta ett nytt projekt som kommer att ta dem på utflykt. 
Rösten sänks ännu mer mot slutet och hon ler förväntansfullt. Aron, bredvid 
läraren, sprätter till av glädje och det smittar av sig på några av de andra barnen 
som också ler. Ännu mer utdraget, ord för ord, berättar läraren att det är till 
havet de ska åka. Direkt reagerar Victoria högt med att säga: We’re not al-
lowed to the sea! ’Läraren avfärdar det med att det säkert beror på att de inte 
uppfört sig tidigare. Alicia piper då med sin ”barnröst” att hon inte vill åka för 
att det är läskigt. Läraren berättar att de ska ha en fantastisk dag och försöker 
prata om djur i havet. Alicia bygger på med hajar som hon visar hur stora de 
är med händerna och fortsätter säga att det är farligt. Till och med pappan 
säger att havet är en dålig plats, fortsätter Alicia. Även Victoria säger något 
om vad pappan sagt, men upprepar det inte när läraren frågar vad hon sa. 

Läraren pratar vidare om hajar och andra djur i havet och någon nämner 
sjöjungfrur och klippor. Läraren frågar skrattande om det finns sjöjungfrur och 
alla barnen ropar Yes!, och ser alldeles glada ut. Aron säger lite tystare: 
Mummy told me she … never mind. Han tystnar, kryper ihop och håller om 
benen och tittar i golvet. Trots att läraren väntar in honom säger han inget mer 
och hon berättar istället att sjöjungfrur finns i sagoböcker och inte i havet. Prat 
om sjöstjärnor som leder till ordlek om diarré fortsätter samtidigt som det bör-
jar bli oroligt igen. Debbie knuffar omkull Alicia när hon pratar om diarré. 

Observatörerna följer fortfarande gruppen på golvet uppmärksamt men tit-
tar lite på varandra, ler och någon håller handen i huvudet och ser trött ut. För 
att få slut på tjafset hotar läraren med att de inte kommer att få någon mjölk 
och kaka om de fortsätter, vilket blir gnistan för en livlig diskussion om att de 
inte får äta kakor för pappan men för mamma får de. Alla sitter fortfarande på 
golvet framför lärarstolen utom Aron som sitter bredvid läraren. 

Kakorna släpps och än en gång för Miss Booth som läraren tillbaka samta-
let till deras projekt och hur det ska genomföras. Ett brev ska tas hem till för-
äldrarna där de ska skriva under att barnen får åka på utflykt. Hon håller ett 
högt tempo nu och de elevkommentarer som kommer avfärdar hon med 
mycket ord. Ännu ett tjafs med Victoria involverad, resulterar i en skrikande 
tillrättavisning från läraren. Läraren för ut eleverna ur skolsalen och säger att 
de ska gå hem till föräldrarna med brevet. De flesta elever studsar upp och 
rusar iväg. Victoria kastar sig över Aron. Alicia sitter kvar på golvet och vill 
inte gå hem utan dras iväg av sitt syskon Debbie. Sarah, som fram till nu stått 
utanför och tittat på, går direkt i roll som pappan, passerar barnen och säger 
samtidigt åt dem att följa med. Debbie fortfarande dragandes på sitt syskon 
Alicia följer efter. 
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med hjälp av; disciplinerande handlingar som att ringa till föräldrar, informe-
rande handlingar om utflykten till havet, att göra skolprojekt samt belöna med 
trevligheter och kakor. Ibland är det det ena som är i fokus men så skiftar det 
snabbt till nästa. Det synliggörs i makramén med aktiv heldragen mörkgrön 
linje för det som är i fokus eller streckad linje när ämnet inte är aktivt. Det går 
också att se hur olika elever identifierar motiv att agera i relation till olika 
trådar. Alicias tråd (orange) visar att hennes handlingar är riktade mot det som 
handlar om utflykt till havet men övergår till kakor och socker. 

Konstruktionen med fyra observatörer tycktes mig först märklig men i och 
med att de eleverna inte var med i improvisationen, skapades utrymme för 
flera av de elever som tidigare inte tagit så stort plats. Observatörernas roll vid 
sidan av påverkade inte det som skedde på golvet. Däremot verkade de efter 
ett tag tappa intresse för det som skedde. 

Genom samtalet i klassrummet problematiseras situationen i Sälkvinne-fa-
miljen något. Det framkommer att det uppenbarligen finns en skillnad i för-
äldrarnas förhållningssätt. Att barnen i familjen vet något om havet och 
sjöjungfrur är också påtagligt men genom sin konstruktion med undanhållande 
av information, genom att bara säga halva meningar och sedan avbryta sig, 
skapas en gemensam kunskap om att det ska hållas inom familjen. Lager på 
lager av gemensamt skapad information fördjupar och utvecklar innehållet i 
myten. 

Hemma hos sälkvinnans familj  
(06.00 min, EIR) 
Eleverna i roll som lågstadiebarn går hem till sina föräldrar och berättar att de 
ska åka till havet på utflykt. De två ursprungliga statygrupperna hittar varsin 
plats i rummet som blir deras hem, där själva improvisationen tar plats. Texten 
koncentrerar först Familj A och sedan Familj B. Därefter följer tolkningen. 

Hemma: berätta om utflykten till havet – Familj A (EIR) 
Läraren för ut eleverna ur skolsalen och därefter går Miss Booth ur roll, vilket 
markeras med att hon tittar i golvet och drar sig sakta bakåt ut ur händelsernas 
centrum. 

Direkt när läraren går ur roll springer de som stått som observatörer in i 
handlingen som föräldrar och hämtar sina barn som fortsatt bråka utanför sko-
lan. Pappan (Pete) tar mamman (Adam) i armen, då hon vill slå barnen men 
sedan fortgår barnens skrik och spring in och ut ur rummen (draperierna) dit 
de skickats. Pappan säger till dem igen att de ska lugna ner sig samtidigt som 
han är helt lugn själv och talar med en låg, lugn röst. Han tittar på mamman 
(Adam) som hela tiden står bredvid honom och pappan säger They are not 
going to the sea side. 

Pappan samlar barnen och ber dem sätta sig för föräldrarna har något att 
berätta. Aron tar en väska och håller i famnen som en nalle. Med handen på 







158 

Sekvensen avbryts när Miss Booth sakta räkna ner från fem, fyra, tre…,   
för att bryta dramat. De lämnar sina platser under eller bredvid borden och 
släpper sina roller och går fnittrande och rätt glada till Miss Booth. 
 
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Att eleverna som stått som observatörer direkt kliver in i roll som föräldrar 
råder ingen tvekan om. Det förekommer inget samtal om vem som ska vara 
vem utan alla fyra går in i den föräldraroll de hade i statyn i början av förlop-
pet. Deras handlingar har en självklarhet när de med hjälp av sina kroppsliga 
resurser gestaltar fiskaren Patric och Sälkvinnan som hämtar sina barn på skol-
gården. Det är med en vuxens kroppsspråk och attityd de närmar sig barnen 
men de gör det på fyra helt olika sätt.  

Båda grupperna identifierar en plats för sina hem där det i rummet finns 
någon form av material som kan markera hem och rum. Än en gång något att 
förhålla sig till och använda sig av i fiktionsbyggandet. 

Det som sker i de olika grupperna startar på ett likartat sätt med bråkiga 
barn men utvecklas till mycket olika händelseförlopp. I Familj A försöker ele-
ven som agerar som pappan hela tiden trappa ner konflikten, genom att samla 
familjemedlemmarna nära sig, ta i den han talar med och få dem att sätta sig 
ner. De som agerar som barnen far in och ut mellan draperierna men saktar 
successivt ner och landar hos pappan, där själva berättelsen hinner ta en ny 
vändning. Säkvinnan ger sig av men återvänder och mottas av mannen med 
en klapp. Den fysiska beröringen tycks betydelsefull för att lugna ner tempot 
och för hur improvisationen utvecklar sig. I och med att det inte går så fort 
verkar nya trådar få chans att ta form och bli besvarade. Denna grupp skapar 
flera nya vinklar på berättelsen som inte tidigare kommit upp. Både en annan 
bild av pappan tar form, samt mamman som ger sig av men som väljer att 
komma tillbaka.  

I Familj B visar eleven som mamma redan på skolgården att hon inte bryr 
sig om sin familj. Konflikten som uppstår utifrån innehållet i brevet eskalerar 
snabbt och alla elever använder de tillgängliga resurserna maximalt. Vill ele-
ven som är pappan till exempel visa att han struntar i barn och fru, markeras 
det mycket tydligt och läsandet av tidningen görs i en överdrivet stor tidning, 
vilket visas genom stora men exakta rörelser. För den här gruppen tycks möj-
ligheten att kunna uttrycka sig fysiskt, att agera på ett sätt som de vanligtvis 
knappast gör, spela större roll än vad som faktiskt sker i relation till myten. 
Eleverna verkar roas av både sitt eget överdrivna agerande som av de andras. 
Hela tiden strävar de dock efter att återupprätta fiktionen när någon faller ur 
roll genom ett direkt tilltal till den som famlar. Det fungerar som ett stöd och  
seriositeten i deras agerande ökar igen. 
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Reflektion  
(09.00 min, LUR + EIR/EUR) 
Eleverna samlas ur roll och några av dem är alldeles uppspelta men tystnar när 
Miss Booth kommenterar hur fruktansvärt det måste vara att leva i familjer 
som har det så som eleverna gestaltade det.   

Eleverna bes att reflektera i eller ur roll på det som skett. Alla väljer att 
svara i roll till att börja med och de berättar i tur och ordning och pekar på 
draperierna och borden som om de fortfarande var deras hem och rum. 

När eleven som pappan i Familj A reflekterar i roll berättar han inte alls om 
de försök han gjorde att trösta och förklara, utan han säger att han började slå 
barnen, vilket inte alls skedde egentligen. (Det kommenterar han däremot i 
gruppintervjun efter dramapasset. Gruppintervju 20130427.) Ingen säger emot 
honom. Miss Booth låter vissa svar vara okommenterade medan andra bemöts, 
som Katie (mamman) som och utmanas med frågan om att hon inte ångrar sig 
beteende mot barnen. Lärarens fråga får henne att tänka till och hon svarar 
sedan allvarligt ur roll med blicken fäst på Miss Booth No! She was just pus-
hed like any other time. 

De gör också försök i roll att förstå varför barnen i båda familjerna betedde 
sig så illa mot sina föräldrar. Aron förklarar samtidigt som han pekar på sig 
själv, sina syskon och mamman och pappan, för att tydliggöra relationerna. 
They are selfish, ́ cause dad’s selfish in what he did to her, so kind of coppying 
what he did to her. … the kids do!  

Reflektionen avslutas med att Miss Booth sammanfattar det de sagt. Hon 
berömmer dem också för arbetet i roll som de drivit helt själva och klarat av 
att ta i olika riktningar.  

 
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Lärarens första spontana kommentarer tystar eleverna och tar dem tillbaka till 
det vanliga interaktionsmönstret ur roll. När eleverna däremot erbjuds ett tyd-
ligt val att reflektera som sig själv eller i roll ökar elevernas synbara engage-
mang direkt. Att alla börjar med att svara i roll kan förstås som att de fortfa-
rande är känslomässigt engagerade i det som skett men att de under reflekt-
ionen successivt distanserar sig från händelsen och ser tillbaka på det som 
skett ur roll. Flera försök görs för att förstå varför det skedde det som skedde 
i familjerna. Att Pete inte berättade om eller stod för sina handlingar i roll och 
att ingen sa emot honom kan tyckas märkligt. Det kan finnas många orsaker 
till detta. Eventuellt kan det förstås i perspektivet av lärarens inledningskom-
mentar om att det var förfärligt det som skedde i familjerna. Läraren hade tro-
ligtvis inte uppfattat vad som skedde innehållsligt i Familj A. Att hinna upp-
fatta allt i rummet är omöjligt oavsett hur uppmärksam en lärare är. Kanske 
fanns det ett behov hos A-gruppen att med den andra gruppen som mottagare 
i reflektionsrundan hålla skenet uppe. Det var ju redan innan sekvensen eta-
blerat att pappan var en elak man. Kanske berörde det något i livet utanför 
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Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Rörelsesekvensen innebär en annan uttrycksform där kroppen är mer central 
än i i-roll-sekvenserna. Sättet de kommunicerar på synliggörs tydligt när krop-
parna tar emot, svarar genom att på något sätt inkludera den första rörelsen 
och ger ifrån sig något som byggts på. När ljud och ljus tillförs av läraren 
fungerar det som resurser som hjälper eleverna att förstärka sina rörelser. 

Reflektionen följer samma mönster som tidigare där eleverna är fåordiga 
och den här gången övergår läraren snabbt till att börja berätta om sina egna 
erfarenheter. De hopplösa bilder av Sälkvinnans situation som målats upp av 
båda grupperna lämnas i princip okommenterade. Att läraren tillför ännu ett 
perspektiv kan förstås som ett erbjudande om en nyansering men det är en bild 
som förstärker hopplösheten. 

Skriva brev i roll som sälkvinnan  
(20 min, EIR) 
Eleverna får i uppdrag att i roll som Sälkvinnan skriva brev till sina barn tio 
år efter det att hon lämnade familjen för att återvända till havet. Läraren ställer 
en mängd retoriska frågor och successivt när hon frågar börjar hon tilltala ele-
verna som om de nu är sälkvinnan.  

Eleverna kastar sig över papper och penna när det blir dags att skriva och 
de hittar en plats på golvet där de lägger sig. Eleverna ligger utspridda och 
skriver, funderar och skriver vidare. Någon elev vänder sig till någon annan 
för att stämma av en sak med återgår sedan tillskrivandet som präglas av lugn 
och eftertänksamhet. Även till detta ges eleverna gott om tid. 

Ta emot brevet som ett av barnen  
(20 min, EIR) 
Breven de just skrev används nu i en par-improvisation. Läraren förklarar att 
de kommer att använda breven i en form av forumteater där två i taget kommer 
att få agera. De andra kommer att se på men vara med och stötta och komma 
med förslag på om någon av de två på golvet, skulle kunna prova att göra på 
ett annat sätt. De kan också få testa att gå upp och byta ut och prova själv. 
Hela gruppen verkar tycka att det ska bli spännande, vilket visas genom någon 
kommenterar till läraren och att de småpratar med varandra. 

Interaktionen börjar med att läraren läser upp ett av breven medan två ele-
ver frivilligt ställer sig upp på golvet och lyssnar koncentrerat. David studsar 
upp som förste man att erbjuda sig, tätt följd av Aron. En är pappan och en är 
ett av de tio år äldre barnen som fått brevet och vill prata med pappan om det. 
Innan de sätter igång ber Miss Booth med sänkt röst och tonläge, dem båda att 
i roll verkligen tänka till vad de känner inför situationen. 

Att gå upp och prova är frivilligt och nästan alla provar att vara i åtminstone 
en av rollerna. Vissa elever provar flera gånger, då varje brev som dras är ett 





164 

mot slutet? tydliggör dock att de tycker rätt olika. Pete tycker till exempel att 
Patric hade något han gillade i början, att han agerade snabbt och tog saken i 
egna händer. På frågan om han gillar honom mot slutet så svarar Pete nej, för 
han gillar inte folk som slår barn. Läraren ber eleverna glömma att det är en 
myt och istället fundera över vad i verkliga livet det kan handla om. Alicia 
föreslår att det handlar om självkänsla och vad som händer när friheten tas 
ifrån en så minskar självkänslan. Någon annan nämner arrangerade äktenskap. 
Läraren lyfter det till förtryck kvinnor utsätts för över hela jorden. Till slut 
berömmer läraren dem för mycket gott jobb och eleverna själva klappar i hän-
derna, samtidigt som de reser sig för att ta en paus innan gruppintervjuerna 
ska genomföras.  

  
Tolkning – ett försök att förstå det som sker 
Läraren talar till eleverna om formen på nästa övning (forumteaterinspirerad) 
som att de är väl bekanta med den och att de förstår att formen kan påverkas 
och utvecklas. Forumteater är också något de mött i dramaundervisningen. 
Eleverna positioneras som kunniga dramaskapare och det är med hjälp av 
konstformen som verktyg, mytens innehåll nu ska undersökas ytterligare ett 
sista steg. Som utgångspunkt finns breven som eleverna har skrivit och inve-
sterat en hel del i. Det innebär också att de har en förförståelse för vad som 
kan komma ske. Om det alls går att tala om distansering vid det här rolltagan-
det, så skapas det genom att situationen förläggs tio år framåt i tiden, men det 
är en starkt känslomässigt laddad situation.  

Eleverna som ska gå i roll som de två ges en liten stund av fokusering när 
de står och lyssnar på uppläsningen av brevet. Ibland syns en anspänning i 
kroppen när de står där, en näve som knyts eller armar som korsas över bröstet 
som en markering i roll. Det går att förstå det som sker som ett genuint under-
sökande av olika handlingsalternativ och en fördjupad förståelse. Varje par-
möte i roll genererar en stark koncentration både mellan de som agerar och de 
som observerar. Elevernas vilja att delta är påtaglig då det aldrig uppstår en 
väntan på om någon ny vill prova utan det är hela tiden någon som ställer sig 
upp som frivillig igen. Den estetiska formens påverkan på det känslomässigt 
genomlevda blir också påtaglig när till exempel det aggressiva och högljudda 
avbryts av det stilla och tysta. 

När det kommer till reflektionen försöker läraren febrilt få eleverna att göra 
kopplingar mellan dramat och livet och hon erbjuder dem olika sätt att få dem 
att tala utifrån en mer nyanserad bild.  
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Sammanfattning  
Processdramaförloppet baserat på myten om Sälkvinnan har beskrivits i detalj 
genom täta beskrivningar, som följts av tolkningar gjorda med hjälp av mak-
ramé som metafor för lärarens och elevernas handlingar. Foton har komplet-
terat texterna och makraméerna i ett försök att även för läsaren ge en så rik 
bild som möjligt.  

I makramébilderna markerade jag med cirklar där jag uppfattar att det hän-
der något speciellt, något av betydelse för dramats utveckling. Dessa cirklar 
kan liknas vid ”knots of narrative” (Bakhtin, 1991, s. 250), knutar som jag 
förstår som platser där sammanhang skapas, förstås och ifrågasätts. Det är 
kring dessa punkter de täta beskrivningarna koncentrerats. Att handlingarna 
bildade olika former av mönster fick mig att fundera över varför? Detta gjorde 
att jag tog nästa steg i analysen för att fördjupa förståelsen av dessa handlings-
mönster. 
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8. Undervisning genom processdrama - en 
verksamhet eller två? 

 
För att förstå processdrama som drama(undervisnings)verksamhet analysera-
des elevers och lärares handlingar. Ledtrådar till vad de försöker åstadkomma 
finns i deras handlingar med redskap, i de regler och rutiner som betingar 
verksamheten, i arbetsdelningen, vem som har ansvar och i hur de agerar till-
sammans. I analysen tydliggörs att lärarens respektive elevernas handlingar är 
riktade mot olika mål och i förlängningen drivna av olika motiv/objekt, vilket 
gör att processdrama kan förstås som två verksamheter. Jag börjar dock med 
att beskriva processdrama som en verksamhet, för att tydliggöra vad som låg 
till grund för tanken att det som sker inte lät sig förklaras inom ramen för en 
och samma verksamhet. 

Makraméernas metaforiska trådar fungerar som analytiska ledtrådar som 
kan hjälpa till att skapa förståelse för lärarens och elevernas handlingar vid 
rolltagande och möten i roll. Makramétrådarna visar vars och ens handlingar 
mot mål i rummet, hur de rör sig i relation till varandra och i relation till rum-
met, tiden och eventuella fysiska redskap som används av elever eller lärare. 
De metaforiska trådarnas tjocklek indikerar graden av engagemang och inten-
sitet i samspelet dem emellan. Att samspel sker och hur samspelet går till ge-
staltas genom knutarna på trådarna. Makramétrådarna ger också en förståelse 
för hur dessa handlingar hänger ihop och skapar olika grupper av handlingar. 

Olika grupper av handlingar 
I analysen av makramémönstren synliggörs en rad olika grupper av hand-
lingar. Dessa grupper av handlingar består av kedjor av handlingar riktade mot 
olika mål, eller mer precist delmål, men drivna av samma motiv/objekt 
(Leontiev, 1977/1986), vilket i det här fallet kan sägas vara att utveckla ge-
staltande förmåga. De olika grupperna av handlingar med kedjor av hand-
lingar har olika karaktär. Vissa av de metaforiska makramémönstren spred ut 
sig över papperet och alla elever var i rörelse och i relation med varandra, 
medan andra grupper dominerandes av lärarens handlingar (markerad med 
grön färg) och elevernas handlingar var då mer passiva/återhållsamma och 
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mönstret på pappret var snävare. Detta indikerade att olika former av proces-
ser med olika betingelser var i spel under förloppet, vilket inte är förvånande 
då det är uppbyggt av olika sekvenser. Handlingsgrupperna särskiljdes utifrån 
när under förloppet de förekom, såsom ur-roll-, övnings- och i-roll-handlingar 
med sinsemellan lite olika karaktär. De handlingskedjor som dominerades av 
lärarens handlingar återfanns i ur-roll-sekvenserna och till viss del i övnings-
sekvenserna medan när deltagarna var i roll antog kedjorna en annan karaktär. 
De olika grupperna indikerade något men vad? Varför ändrade de karaktär? 
Detta besvaras av analysen och redogörs för i texten nedan. Makramébilderna 
som finns med i detta kapitel är samma bilder som fanns i kapitel 7. Här åter-
ges de i något mindre format då det viktigaste är att påvisa de likartade mönst-
ren som ledde till att jag kunde urskilja olika grupper av handlingskedjor. Vill 
läsaren gå tillbaka och studera de större bilderna finns hänvisning till vilket 
nummer figuren hade i kapitel 7. 

Kedjor av handlingar i ur-roll- och övningssekvenserna 
Handlingskedjor i ur-roll-sekvenserna domineras starkt av lärarens handlingar 
och kännetecknas av att lärarens handlingar tar mycket utrymme i form av 
berättande eller instruerande och när eleverna ges utrymme är det i form av 
’fråga – svar – bekräftelse av svar-modellen’ (IRE). Lärarens ur-roll-hand-
lingar är aktiva till skillnad mot elevernas handlingar som utifrån sett uppfattas 
som passiva till monologiskt responsiva, då elevsvaren riktas mot läraren och 
inte bygger vidare på någon annan elevs respons. Läraren verkar sträva efter 
att nå alla elever och inkluderar var och en med blicken. Det sker ingen ut-
vecklad dialog mellan elever och läraren men läraren bekräftar de fåordiga 
svar hon får genom att upprepa och utveckla dem, vilket kan förstås som att 
svaren ändå ges ett värde. I de metaforiska makramébilderna nedan synliggörs 
lärarens (mörkgrön färg) dominans när hon först läser myten och leder reflekt-
ionen efteråt samt leder tolkning och reflektion vid dekonstruktion av staty-
erna. 
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där de sitter och lyssnar. Några få elever svarar på de frågor som ställs till 
gruppen, annars är de tysta. Elevernas ur-roll-handlingar är genomgående 
likartade i reflektionssekvenserna mellan i-roll-sekvenserna, och de utgör en 
tydlig kontrast mot de synligt mer aktiva handlingarna i övnings- och i-roll-
sekvenserna. 

Övningshandlingar 
De handlingskedjor jag urskiljer som utspelar sig i övnings-sekvenserna (ex-
empel: Statyövningen, Ett-ords-övningen) kännetecknas av att läraren defini-
erar vad eleverna ska göra, vad som är målet, och av att eleverna därefter utför 
uppgiften. Lärarens handlingar är riktade mot att skapa ramar och ett fokus, 
samt hålla tiden och reglera tempot.  

Elevernas handlingar är samhandlingar så till vida att eleverna utför upp-
gifterna tillsammans men ingen förväntas bygga vidare och utveckla övningen 
utanför ramen, utan det finns ett tydligt avgränsat mål de ska nå. Handlingarna 
är mer riktade mot att utveckla ämnesspecifika förmågor i drama än mot att 
undersöka och utveckla innehållet, även om det också sker. Elevernas hand-
lingar är responsiva målinriktade handlingar. De ska bygga en staty eller un-
dersöka kopplingen röststyrka – kroppsrörelse, vilket i makramébilderna mer 
liknar en urgröpning än ett flöde, mer ’på stället gå’ än en rörelse framåt.   

Elevernas handlingar kan benämnas övningshandlingar och så fort en över-
gång till övningssekvens (och även i-roll-sekvens) skett blir eleverna aktiva 
subjekt som ser ut att identifiera tydliga mål för sitt handlande. Ibland genom-
förs uppgiften enskilt av eleverna och diskuteras först efteråt. Ibland ska upp-
gifterna lösas i grupp och resulterar i en slutprodukt som tolkas av de andra 
grupperna. Arbetet i smågrupperna karaktäriseras av snabb planering och tyd-
liga förhandlingar, där ett förslag läggs fram, testas, utvecklas eller förkastas. 
Övningshandlingar kan innebära att eleverna tar erbjudna redskap i bruk, ofta 
de egna kropparna, i relation till berättelsen de gemensamt lyssnat på. Oavsett 
uppgift ges ganska kort tid för genomförandet och en intensitet syns i de mål-
inriktade handlingarna. Tolkningarna som görs av eleverna kan ha fokus både 
på det dramatiska uttrycket och på innehållet i relation till myten. Betoningen 
på handlingar riktade mot att utforska och utveckla pre-texten är dock starkare 
när det är lördag än vid en vanlig lektion.  
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gängliga redskapen i bruk på ett tydligt sätt. Hela det kroppsliga registret an-
vänds som medierande redskap, såsom rörelser genom rummet, stora gester, 
mimik och ändrat röstläge, för att trigga igång elevernas rolltagande och kliv 
in i den fiktiva verksamheten. Successivt under förloppets gång, när eleverna 
gått i och ur roll några gånger och övergångarna blivit mer av en vana, använ-
der inte läraren lika stora rörelser och investerar inte lika mycket i sina hand-
lingar. Även det lärare-i-roll säger till gruppen, hennes verbalhandlingar som 
till exempel skvallret eller förslag om vad ett skolprojekt om havet kan handla 
om, fungerar som meningserbjudanden som kan användas på olika sätt av ele-
verna. 

Ibland finns en otydlighet när det gäller instruktionerna när lärare och ele-
ver befinner sig i ett sådant tröskelläge. Otydligheten som uppstår går att förstå 
om vi uppfattar processdrama som två verksamheter. Det handlar om att ele-
ver och lärare befinner sig i olika verksamheter under en kortare stund, när 
någon form av instruktioner ges av läraren, i eller ur roll. Ibland ges instrukt-
ionen av läraren men eleverna befinner sig i roll som till exempel bybor, eller 
så kommer information från lärare-i-roll som skvallertanten men eleverna har 
hunnit gå ur roll och är bara sig själva. De som ska agera i enlighet med in-
struktionen hamnar i ett dilemma om hur och som vem de ska identifiera motiv 
att svara och agera, som sig själv eller som någon i roll. När en sådan otydlig-
het uppstår sprids passivitet i gruppen. Motsvarande sker också när läraren 
börjar med att vara ur roll när hon ger instruktioner inför nästa sekvens men 
glider över till att vara i roll som skvallertant som fortsätter att ge instrukt-
ioner.  

Rolltagandet haltar och försvåras också när instruktionerna inför i-roll-se-
kvensen inte tar slut utan fortsätter att fyllas på av läraren, trots att eleverna 
verkar ha uppfattat det som att instruerandet var klart. Det förefaller krävas en 
tydlig gräns mellan ur- och i-roll-verksamheterna. För de elever som snabbt 
identifierar motiv för rolltagandet och vågar leka med rollen är detta inte något 
större problem men för de som inte har lika lätt att hitta ett motiv att kliva in i 
roll ser det ut att bli ännu svårare om gränsen är otydlig.  

Från kedjor av handlingar till flöden av handlingar i roll 
I i-roll- och till viss del i övnings-sekvenserna ändrar de metaforiska mak-
ramébilderna karaktär och här kännetecknas handlingskedjorna mer av flöden 
av handlingar som letar sig hit och dit och tar nya vägar samt förtätas ibland, 
vilket skiljer sig från vad som kännetecknar kedjor. I makramébilderna fram-
står lärarens och elevernas handlingar, symboliskt, inte så låsta som en länk i 
en kedja, då målen är temporära och måste förhandlas hela tiden i en i-roll-
situation. I kedjor av handlingar är målen både kulturellt och historiskt utveck-
lade och relativt självklara och givna. Skilda objekt/motiv indikerar att det 
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handlar om två skilda verksamheter sett ur ett verksamhetsteoretiskt perspek-
tiv 

Genom att benämna det flöden istället för kedjor av handlingar, poängteras 
en kvalitativ skillnad i hur handlingarna genomförs. Det jag här beskriver som 
flöden av handlingar kommer jag att utveckla i relation till begreppet 
postupak, när de enskilda handlingarna beskrivs och analyseras. Därefter av-
slutar jag kapitlet med att utveckla hur processdrama analytiskt kan förstås 
som två verksamheter.  

Makramébilderna över i-roll-sekvenserna fångar metaforiskt likartade pro-
cesser som alla kännetecknas av flöden där sökande, skapande handlingar tar 
olika vägar mot ett mer eller mindre okänt mål, ett mål som kontinuerligt för-
handlas och omförhandlas. Det går att urskilja två varianter av sådana hand-
lingsflöden. 

 

Flöden av handlingar i den tillfälliga fiktiva verksamheten 
Den första varianten av flöden av handlingar i roll visar snävare handlingsflö-
den där lärare-i-roll är den som driver processen framåt och elever-i-roll kny-
ter in sig på de av läraren uppdragna fiktiva berättelsetrådarna. Lärarens hand-
lingar i roll är tydligt riktade mot att etablera det som framstår som en egen 
verksamhet, om än en tillfällig fiktiv sådan, som att skvallra på bytorget eller 
vara barn i byskolan.  

Lärarens relativt öppna meningserbjudanden skapas genom till exempel en 
skvallersituation där vissa idéer sprids, eller i sekvensen med skolan där in-
formation om ett nytt skolprojekt och en utflykt till havet ska nå eleverna i roll 
som barn. Lärarens motiv återfinns i undervisnings-verksamheten, där motivet 
är att skapa en ram för en fiktiv situation inom vilken eleverna kan arbeta med 
rolltagande och gestaltande. Det finns alltså ett tydligt motiv för läraren i ur-
roll-verksamheten när lärare-i-roll används. Men när läraren går i roll som 
skvallertanten blir motivet att sprida skvaller det primära. Ett generellt anta-
gande för handlingar i en tillfällig fiktiv verksamhet är att den fiktiva verk-
samheten befinner sig inom en yttre ram av en drama(undervisnings)verksam-
het vars motiv/objekt kan ses som övergripande.  
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Här är det enskilda elevers idéer som tar form i interaktion med en eller flera 
andra elever som genom en typ av samhandlingar, postupaks, börjar forma 
och utveckla målen. Lärarens fiktiva berättelsetrådar kvarstår endast som en 
yttre ram för fiktionen och används ibland som resurs för berättelseskapandet. 
Det är ingen tydlig riktning i elevernas handlingar och nu är det absolut inte 
ett färdigt mönster eleverna-i-roll följer, utan de skapar flödet tillsammans un-
der processens gång, vilket blir tydligt i hur de interagerar med varandra och 
bygger vidare på varandras idéer, upprepar, utvecklar och överger, i improvi-
sationen. Det finns många möjliga vägar att ta och ibland synliggörs att olika 
grupper av elever ägnar sig åt parallella samskapande handlingar som ibland 
sammanfaller för att sedan dela på sig igen. Det finns även trådar som löper 
parallellt i närhet till det gemensamma knytandet, samskapandet. Det är lätt 
att förringa dessa handlingar som att de inte bidrar till undersökandet och be-
rättelsebyggandet. Det stämmer dock inte utan i och med att eleverna riktar 
sina handlingar och ger fokus och energi till det som sker, så fungerar även 
dessa mer neutrala responsiva handlingar som stöd för gruppens skapande och 
bidrar till flödet.  

I-roll-handlingar 
Den tillfälliga fiktiva i-roll-verksamheten innebär en realisering av redskapet, 
myten, som får ta gestalt i rummet, inom ramen för drama(undervis-
nings)verksamheten. Genom gestaltande handlingar skapas alltså en särskild 
tillfällig fiktiv verksamhet med ett eget motiv men där objektet är under skap-
ande och prövande på ett helt annat sätt än när objektet är givet. Även om 
motivet för den övergripande verksamheten, att utveckla gestaltande förmåga, 
hela tiden finns som en fond för det som sker, är det motivet som härrör ur 
pre-texten och rollernas motiv att agera i den tillfälliga fiktiva verksamheten 
som utgör drivkraften för handlingarna.  

I roll som några andra styrs inte elevernas handlingar längre av att de ska 
utveckla dramakunnande, och eftersom objektet ännu inte är uttalat så kan i-
roll-handlingarna sägas vara mer prövande och sökande. Läraren initierar en 
i-roll-sekvens men vet inte åt vilket håll utforskandet kommer att ta vägen då 
det är en öppen, löslig, process där målet måste förhandlas fram.  

Samhandlingarna ändrar också karaktär när både lärare och elever är på väg 
in i den tillfälliga i-roll-verksamheten. Handlingarna blir snabbt betydligt mer 
fysiska, vilket i sig inte är anmärkningsvärt då rolltagandets historiskt och kul-
turellt kodade handlingar innebär att kroppen är det instrument, det redskap, 
som används när drama och teater skapas. Skillnaden mot de till synes passiva 
ur-roll-eleverna är påtaglig och även noterbar jämfört med de dialogiskt  
responsiva handlingar som tog form i övnings-sekvensen. Även i i-roll-verk-
samheten är samhandlingarna först responsiva och endast icke-verbala och 
sker som helgruppsrörelse från elevernas sida. Eleverna speglar varandra ge-
nom i princip samtidiga rörelser, som är tydligt riktade mot att reagera på och 
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förstärka lärare-i-rolls skvaller-handlingar. Det är spontant koordinerade 
kroppsliga uttryck som att de lutar sig mot eller ifrån, gapar förundrade, skakar 
på huvudet eller liknande.  

När enskilda elever börjar ta initiativ, att så småningom urskilja sig ur grup-
pen och svara an individuellt, är deras handlingar betydligt mer nertonade, 
nästan diminutiva i sitt kroppsliga uttryck. Det gäller för läraren att uppfatta 
dessa handlingars finstilta nyanser och att eleven nu är beredd att ta nästa steg. 
Eleven-i-roll har troligtvis identifierat ett motiv för ett tydligare rolltagande 
men kan behöva flera erbjudanden från lärare-i-roll att använda som verktyg 
för att fullfölja skiftet in i en individuell roll. Sådana erbjudanden består av ett 
direkt tilltal, antingen verbalt eller med en gest, eller att en sak räcks över. 

Postupak 
Lärarens i-roll-handlingar är fyllda med erbjudanden. Det explicita kroppsliga 
rolltagandet, de olika berättelsetrådarna och till exempel den direkt riktade 
frågan, skiljer sig tydligt från de handlingar som läraren använder ur-roll. Lä-
rarens ur-roll-handlingar är mer informativa och väntar sig oftast ingen annan 
respons än ett ja eller nej. I-roll-handlingarna uppfattar jag som postupak, mål-
inriktade handlingar som samtidigt bjuder in till svar (Bakhtin, 1993; 
Marjanovic-Shane & White, 2014). Läraren utsätter sig för ett risktagande, för 
om ingen svarar an på initiativet faller det platt, vilket å andra sidan gör situ-
ationen just till en inbjudan: ”Ni är välkomna att delta och ni behövs!”  

Postupak-handlingar sker även mellan eleverna. Det är relationella hand-
lingar som innehåller öppna, ej färdigt definierade erbjudanden, som riktas till 
någon/några med förväntan att de återgäldas med nya erbjudanden. Det sker 
till exempel när en elev, tydligt i roll som bybo, hämtar en tröja som används 
som sälskinn och som visas med långsamma, allvarliga frågande rörelser för 
två av de andra byborna. En elevs postupak får en annan elevs postupak till 
svar när sälskinnet bejakas och en fråga ställs som leder vidare, Det är en strä-
van efter att fritt få hitta på, samtidigt som de så fort de svarar på varandras 
postupaks, tillsammans är ansvariga för att skapa och upprätthålla dramat (jfr. 
Kanellopoulos, 2011). Erbjudandet resulterar i att de så småningom går vidare 
till de andra byborna som gör sina tillägg till berättelsen. Det är en ansvarsfull 
akt fylld av allvar och samtidigt lekfull, allvarlig lekfullhet, där inget är klart 
från början (jfr. Heikkinen, 2005; van Oers, 2013). 

Urskiljandet av postupaks som något kvalitativt skilt från samhandlingar i 
i-roll-verksamhet görs utifrån att postupaks inte bara expanderar objektet ge-
nom samhandlingar. Det som sker i en postupak är en samkonstruktion av ob-
jektet, då objektet inte är givet i den tillfälliga fiktiva verksamheten. Hand-
lingarna i en postupak är ofta sökande, lyssnande men även fyllda av förvän-
tan, kanske efter erbjudanden som ger motiv att bygga vidare. En postupak 
kan uppstå både genom att någon metaforiskt knyts in, involveras, eller att 
någon knyter in sig själv. Handlingen att knyta in någon, innebär att personen 
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tas i anspråk, vilket kan ses som en bekräftelse och ett förtroende för hens 
förmåga att bygga vidare på det de gemensamt skapar. Det är en ansvarsta-
gande handling för undersökandet och byggandet men den kan resultera i att 
erbjudandet avvisas. Framför allt tyder dock handlingen på en öppenhet för 
det oförutsägbara, en förhoppning om att något kommer att hända. Att knyta i 
sig själv på någon annans tråd innebär att stöd både ges och tas i den andres 
dramaskapande handling, att den fungerar som ett verktyg för vidare berättel-
sebyggande.  

Postupaks är prövande, skapande handlingar som bygger på förtroende och 
en ömsesidighet när det gäller ansvarstagande för undersökandet och utveck-
landet av dramat. Det är handlingar fyllda av förväntan och förhoppning om 
att skapa något gemensamt. I och med att postupak-handlingar bygger på den 
andres öppna, inte helt avslutade handlingserbjudande, uppstår det som jag 
beskriver som ett tydligare flöde av handlingar, istället för de kedjor av hand-
lingar Leontiev (1977/1986) talar om. Det är inte vanliga förhandlingar som 
sker, vilket sker i övnings-sekvenserna, utan i i-roll-sekvenserna karaktärise-
ras handlingarna av förväntan riktad mot det som kan uppstå och skapas, när 
en eller flera möts i roll, med en förhoppning om delat ansvar. Det är enskilda 
elevers handlingar mot ett ännu ej utvecklat, gemensamt objekt som de till-
sammans undersöker och skapar nya möjliga världar av. Ska flöden av 
postupaks uppstå krävs både inbjudande, inlyssnande och givande, något som 
i vissa situationer var praktiskt omöjligt i det observerade processdramat, då 
ljudvolymen var för hög och alltför många parallellhandlingar pågick samti-
digt, vilket gjorde att eleverna tappade fokus. 

Skörheten i en postupak blir uppenbar när ett erbjudande och en förväntan 
om påbyggnad bemöts med ett nekande, en icke-postupak, så allt stannar upp. 
I detta avstannande kan dock en generativ spänning uppstå. Spänningen hand-
lar om ifall fiktionen kommer att brytas eller om något nytt kommer att uppstå 
som leder dramat vidare. Är det en elev som skapar avbrottet krävs en motiv-
förändring hos övriga deltagare för att den fiktiva praktiken inte ska raseras. 
Det gemensamma motivet, som till exempel fanns i gruppen av bybor att ta 
reda på vad det var för blodfläckar på sälskinnet och mot vilket deras hand-
lingar var riktade, släpps och handlingarna avstannar när en av eleverna inte 
svarar an på den postupak hen bjuds in till. Här sker en motiv-om-orientering 
i gruppen, verkligheten gör sig påmind och med den skörheten i i-roll-verk-
samheten. Eleverna behöver göra nya motivuttolkningar och om-orienteringar 
mot nytt motiv för att inte den fiktiva verksamheten ska kollapsa. Den ständiga 
pendlingen mellan i och ur roll tydliggörs och eleverna, nu med avstamp i ur-
roll-verksamheten, verkar inse att de snabbt behöver ett nytt mål att orientera 
sina handlingar mot, för att kunna stanna kvar i roll. I den stunden material-
iseras fiskaren Patric mitt i byn. Det handlar om små motivförskjutningar som 
det gäller att identifiera och acceptera för att kunna fortsätta undersöka och 
utveckla dramat. 
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När det är läraren som skapar avbrottet och inte svarar an på en postupak, 
tydliggörs maktbalansen i klassrummet snarare än att deltagarna behöver göra 
en motivförskjutning inom den fiktiva praktiken. Lärarens avbrott, oavsett om 
det sker i eller ur roll, handlar om att läraren tar tillbaka makten och ansvaret 
för den pedagogiska situationen. Det handlar då ofta om att sammanfatta och 
avsluta en sekvens för att ta dramaförloppet vidare. Ibland upplevs avbrottet 
som en befrielse av eleverna, när de inte kommer vidare med den situation de 
håller på att utforska och läraren har varit så lyhörd att hon uppfattar det. Det 
händer dock några gånger att läraren avbryter eleverna mitt i ett flöde av 
postupaks. Då uppstår en maktkamp mellan läraren-i-roll och elever-i-roll vil-
ket ibland innebär att eleverna först framhärdar med sin fiktiva verksamhet, 
men när läraren inte svarar an utan går vidare med något eget eller helt enkelt 
avslutar, släpper eleverna sina roller.  

Två verksamheter 
Det som framgår av analysen är att handlingarna i grupperna av handlingar 
(som nämndes i början av kapitlet) har olika karaktär beroende på när i ett 
processdramaförlopp de förekommer. De olika grupperna av handlingar är rik-
tade mot olika mål och i vissa fall tycks målen vara relaterade till olika objekt, 
vilket innebär att ett processdramaförlopp analytiskt kan betraktas som två 
verksamheter. Dessa två verksamheter benämner jag som jag redan nämnt 
drama(undervisnings)verksamhet och tillfällig fiktiv verksamhet. Ur-roll- och 
övnings-sekvenserna hänförs till drama(undervisnings)verksamheten där mo-
tiv/objekt är att utveckla elevernas dramakunnande och förståelse för de feno-
men som myten härbärgerar.  

I-roll-sekvenserna är synonyma med den tillfälliga fiktiva verksamheten 
där motiv/objekt för att handla hämtas från pre-texten. Verksamheten är tem-
porär och kontinuerligt under uppbyggnad och deltagarna agerar utifrån de 
motiverbjudanden de identifierar i pre-texten. Möjliga motiv finns inbyggda i 
pre-texten men det objektet som sedan är under skapande, formas allt eftersom 
och realiseras och upprätthålls av elevers och lärares handlingar i fiktionen. 
Objektet i den tillfälliga fiktiva verksamheten kan sägas vara dialogiskt till sin 
karaktär och de handlingar som utförs är dialogiska, tentativa och prövande, 
då de hela tiden söker andras svar för att skapa och utforska vidare. Det är en 
söka-sig-vidare-process, bestående av relationella handlingar som karaktäri-
seras av det oförutsägbara och spontana i en kontext av gemensam kreativitet 
(jfr. Stern, 2005). Det som skapas är dels beroende av pre-texten som har en 
samhällelig grund, vilken deltagarna har med sig och som utgör en kollektiv 
utgångspunkt. Det som skapas färgas också av deltagarnas uttolkningar som 
kan ge upphov till sökande efter ett objekt. Objektet i den fiktiva verksam-
heten bör också förstås som polyfont och handlingarna är inriktade mot att 
skapa, väcka, identifiera och pröva olika objekt. Att handlingarna antar en 
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postupak-karaktär, och att objektet uppfattas som polyfont och under skap-
ande utgör grunden för att förstå processdrama som bestående av två verksam-
heter. 

Att uppfatta processdrama som bestående av två verksamheter eller verk-
samhetssystem implicerar också att det kan uppstå motsättningar där emellan, 
då verksamheterna har olika objekt. Som jag redan nämnt är det övergripande 
objektet i drama(undervisnings)verksamheten att eleverna ska utveckla gestal-
tande förmåga medan motiv/objekt i den tillfälliga fiktiva verksamheten är 
under ständig utveckling. 
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9. Handlingar med redskap för rolltagande 

 
 
 
Handlingar som genomförs med hjälp av redskap är centralt i verksamhetste-
ori och utifrån forskningsfrågorna blir det väsentligt att identifiera vilka red-
skap som erbjuds och används vid rolltagande. Pre-texten innehållande myten 
om Sälkvinnan är ett historiskt utvecklat redskap i drama(undervisnings)verk-
samheten för att skapa en tydlig ram och meningserbjudanden för eleverna.  
Genom att öppna myten för utforskande och tolkning kan en del av våra hi-
storiska och kulturella föreställningar som normer och värden undersökas. 

I relation till frågan om hur rolltagande går till kan både pre-texten, det vill 
säga myten och dramakonventionerna, betraktas som redskap för rolltagande. 
Även tillgängliga föremål och själva rummet spelar en betydande roll tillsam-
mans med de öppna postupak-handlingarna som initieras av lärare-i-roll och 
som sedan präglar samhandlingarna i den tillfälliga fiktiva verksamheten och 
skiljer den från drama(undervisnings)verksamheten. 

Pre-texten det primära redskapet 
Pre-texten består i det här fallet av den mytiska berättelsen om Sälkvinnan 
men även av den plan läraren skapat innan passet med olika dramakonvent-
ioner. Vid detta tillfälle får eleverna höra hela berättelsen innan de beger sig 
in i dramat. Det skulle kunna upplevas som att de redan fått facit, vad mer 
finns att utforska om denna berättelse? Men genom att låta en elevs fråga, 
Miss, does she really become a seal?, initiera den första reflektionen visar 
läraren att berättelsen är tillgänglig för tolkning, och genom att tydliggöra di-
lemman i berättelsen synliggörs att det finns flera perspektiv. 

Pete nämner till exempel att det som sker är som en kidnappning. It’s sort of 
kidnapping!  
Miss Booth svarar med: OK, yeah, it’s denying her the life that she had, that 
world that she knows. Maybe it’s kidnap. Kidnap is normally done by force. 
Literally take someone, but there is a restraint going on there. She had that skin 
taken away from her, so she can’t go back into the old world. Ok.  
         (från sekvens: Läser irländsk myt, se Kapitel 7) 
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Samtidigt som läraren för ett resonemang utifrån elevens svar, tittar hon noga 
på honom som för att stämma av om han vill lägga till eller invända mot något. 
Successivt blir elevernas svar mer utvecklade och de både fördömer och för-
svarar sälkvinnans lämnande av barnen när hon får tillbaka sitt sälskinn. How 
could she leave the kids?, ställs mot She was restrained. Motsättningarna inom 
fiktionen är det som laddar dramat med spänning. 

Pre-texten erbjuder eleverna motiv att kliva in i berättelsen, en ram som ger 
stadga att ta stöd mot, ett medierande redskap för steget in i roll. Pre-texten 
definierar en plats och vissa aktörer men samtidigt är den öppen och kan be-
folkas med fler. Platsen och personerna både definierar och implicerar möjliga 
handlingar. Genom att eleverna tar steget in i i-roll identifieras nya möjliga 
motiv och objekt utifrån deras roll och situation. Ur-roll-verksamhetens mål 
lämnas, sätts inom parentes en stund, för att handlingar mot nya mål ska kunna 
ta form i en tillfällig fiktiv verksamhet. 

De metaforiska berättelsetrådar som först spänns upp av läraren fungerar 
inspirerande men används knappt av eleverna mer än som ram. Ramen håller 
dem inom myten men de både bygger vidare och adderar nya trådar till berät-
telsen. Elevernas handlingar i relation till pre-texten visar att de har frihet att 
använda den på sitt sätt och de skapar delvis mening kring andra frågor än de 
frågor läraren öppnar för. Skvallret till exempel, som växer fram när lärare-i-
roll som skvallertanten är tyst en stund och eleverna styr samtalet, handlar om 
otrohet istället för om det skvallertanten initierat.  

Att introducera pre-texten och dess dilemman 
Pre-textens utgångspunkt; myten och det sätt som myten presenteras på, 
skapar vad Bundy (2003) skulle benämna en öppen och tillitsfull inledning. 
Pre-texten fungerar också som en spänningshöjande ram för ett fortsatt utfors-
kande. Att det går att tolka myten på olika sätt väcker nyfikenhet hos delta-
garna och en vilja att gå vidare med de dilemman som snabbt synliggörs i 
reflektionen, trots elevernas relativa passivitet och tystlåtenhet när de är ur 
roll. Dessutom lyfter läraren dessa dilemman i myten, mycket tydligt och ger 
tyngd åt dem, både verbalt och kroppsligt, då hon skapar imaginära vågskålar 
med sina händer och där i placerar olika sidor av ett dilemma. Myten som vid 
första genomläsningen kunde ses som rätt enkel fylls med tvetydighet och 
väcker en mängd frågor, på det sätt som kännetecknar en effektiv pre-text (jfr. 
Dunn och Stinson, 2011). Myten härbärgerar frågor om tvångsgifte, hur en 
förälder kan lämna sina barn och hur sådana situationer kan påverka livet i en 
familj. Det är frågor som vanligtvis diskuteras muntligt i samhälls- eller relig-
ionsundervisningen, eventuellt exemplifierade med en text. Genom att istället 
addera en fiktiv ram med plats, situation och personer ges eleverna en möjlig-
het att kliva in i problematiken för en stund. Detta generar möjlighet att agera 
och känna som om en vore där och dessutom ges en chans att erfara ur flera 
perspektiv, om dramat är designat på ett sådant sätt.  
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Att det läggs tid på från början att urskilja dilemman och tvetydigheter när 
en färdig myt eller berättelse presenteras i sin helhet är en kritisk aspekt och 
en nödvändighet för att en utvecklande och utforskande process ska kunna 
påbörjas. Motsättningar anses som drivkraften för förändring och utveckling 
inom verksamhetsteori men det är oftast i dess olika manifesteringar som de 
blir synliga, som till exempel i dilemman (Engeström, 1999). Detta ger även 
en första indikation på vad som fångar elevernas intresse och kan guida fort-
satta pedagogiska val. Det tema som verkar engagera eleverna mest i den ef-
terföljande reflektionen är när sälkvinnan efter sju år får tillbaka sitt sälskinn 
och lämnar man och barn och återvänder till havet. Redan här börjar flera av 
eleverna visa inlevelse och känslomässiga reaktioner på berättelsen. Just den 
aspekten av myten återkommer i en i-roll-sekvens långt senare i förloppet. Det 
sker genom ett elevinitiativ där en av grupperna i Hemma-sekvenserna provar 
att sälkvinnan lämnar man och barn och beger sig tillbaka till havet i enlighet 
med myten. Men i elevernas gestaltning återvänder sälkvinnan upp på land till 
familjen för att hon saknar dem, vilket knappt berörs i reflektionen efter den 
sekvensen. Även läraren återkommer till sälkvinnans lämnande av familjen i 
slutet av dramat, när eleverna får skriva brev i roll som sälkvinnan till sina 
barn, för att därefter skifta roll och ta emot ett brev från mamman i roll som 
barn. 

Ett annat sätt att öppna för olika tolkningar av myten och generera motiv 
för eleverna att engagera sig i dess innehåll, är att bygga in moment med upp-
gifter som har potential för att deltagarna ska vilja ta reda på något (O'Toole, 
1992), något mystiskt, en hemlighet eller något otänkbart och på så sätt höja 
spänning och energi via pre-texten. I fallet med skvallertanten när hon rusar 
in och dessutom känner till något hemligt, genererar konstruktionen motiv för 
deltagarna att börja agera. I den senare lärare-i-roll-sekvensen i skolan är det 
chocken att skolbarnen ska behöva åka till havet som blir drivkraften att 
handla och det som genererar dramatisk spänning. Konstruktionerna med 
skvallret, hemligheten och chocken, innebär dock vissa begränsningar för ele-
verna då lärare-i-roll är den som vet mer, en fråga om makt och kontroll. 

Dramakonventioner som redskap  
Mytens dilemman eleverna tillsammans med läraren identifierat, fortsätter att 
undersökas genom användandet av en rad dramakonventioner. Dramakon-
ventionerna kan genom sin konstruktion skapa dramatisk spänning på olika 
sätt. I processdramat om sälkvinnan används dramakonventionerna staty, lä-
rare-i-roll, kollektiv roll, elever-i-roll, ett-ords-övning, rörelsekomposition, 
skriva i roll samt gestaltning två och två (se kap. 7). Rolltagande är en be-
ståndsdel som är en förutsättning för och ett resultat av dessa dramakonvent-
ioner.  
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Det är främst i övnings-sekvenserna olika dramakonventioner (staty, ett-
ords-övning, rörelsekomposition) används för att precisera uppgifter med 
syfte att exempelvis fokusera enskilda aspekter av en situation, sakta ner eller 
höja tempot, fördjupa engagemang och koncentration eller för att samla ihop 
och dela en gemensam bild av något (jfr. Baldwin, 2012). Mönstret är ofta att 
eleverna i mindre grupper skapar produkter som visas för de andra och därefter 
förs en diskussion ur roll om form och innehåll, och olika tolkningar görs. 
Varje dramakonvention som läraren väljer att använda sig av i processdramat 
har sina regler och krav som betingar vilka handlingar som är möjliga och inte 
möjliga för eleverna. Även lärarens instruktioner innan och frågorna i reflekt-
ionerna efteråt betingar möjliga handlingar och lärande. 

Beroende på frågornas fokus i reflektionen betonas form eller innehåll, vil-
ket också resulterar i att de två verksamheterna hamnar i för- respektive bak-
grunden. Betoningen på form innebär främst handlingar riktade mot 
drama(undervisnings)verksamhetens objekt, gestaltande förmåga, vilket sker 
till exempel i Ett-ords-övningen. Betonas däremot innehållsaspekterna ut-
vecklas och undersöks myten ytterligare genom elevernas handlingar i roll och 
det är rollernas uppfattade motiv som styr verksamheten. Kombinationen där 
formaspekter sätts i relation till innehållet förekommer. Det sker till exempel 
i reflektionen efter statyövningen, där formaspekter de undersökte sattes i re-
lation till fiktionens innehåll. 

Exempel 1: Statyövningen 
Statyövningen innebär ett första rolltagande, där eleverna får tillfälle att pröva 
kroppen som redskap för skapande av roll och fiktion, utan att vare sig vara i 
rörelse eller prata. Relationen mellan fiskaren och sälkvinnan (i familjen) är 
central i myten, och i statyövningen placeras eleverna mitt i familjens di-
lemma. Distans skapas genom att de närmar sig familjen via en staty, istället 
för en i-roll-improvisation. Elevernas position som skapare av statyn gör upp-
giften till en rätt kall situation som ger eleverna möjlighet att kommunicera 
om hur de tror relationerna i fiskarfamiljen ser ut, en distanserad position. En 
kall situation syftar på hur distanserade rollerna är. Genom att bedöma var 
rollens position och möjlighet att kommunicera i en situation befinner sig på 
en skala mellan het eller kall, går det att förstå hur distanserad rollen är. Be-
finner sig karaktärerna mitt i händelsernas centrum eller har de en viss distans 
skapad genom tid eller svag känslomässig relation? Bowell och Heap (2001) 
menar att distansering och kommunikationsmöjligheter måste sättas i förhål-
lande till temat som ska undersökas. Övningen ger eleverna en utgångspunkt, 
där de inte bara kan prata om utan även kroppsligen gestalta och undersöka 
familjemedlemmarnas inbördes relationer. 

Statyövningen innehåller två moment. Först ska eleverna utforma statyn, 
vilket innebär ett utifrånperspektiv så länge deltagarna diskuterar hur statyn 
ska gestaltas och kan benämnas som en kall situation. Därefter gestaltar alla 
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elever i roll några av familjemedlemmarna. När eleverna står i roll som en av 
familjemedlemmarna är situationen något varmare så till vida att de faktiskt 
är en av centralfigurerna i myten och ges möjlighet att uppleva rollen och re-
lationer inifrån. Situationen kyls dock av och eleverna skyddas eftersom de 
inte behöver svara eller agera i roll, endast lyssna till de övriga elevernas tolk-
ningar. En inre dialog får tillfälle att utvecklas då jaget är i dialog med rollen 
utan att verbalisera något utåt. I den här gruppen elever med relativ dramavana 
verkar alla veta att de förväntas vara i roll även i en staty. Statyövningen ses 
som en början på rolltagande och att rolltagande kräver fullt fokus. 

Att ta initiativ är en handling som indikerar åtagande (commitment) och 
som ofta tar sig uttryck genom en känsla av liv och en vilja att engagera sig 
(animation), två aspekter av estetiskt engagemang (Bundy, 2003). I den staty-
övning som genomfördes i det observerade förloppet skilde sig de två elev-
grupperna åt gällande graden av animation och commitment. Båda grupperna 
tog sig an uppgiften men det var tydligt att den grupp som startade övningen 
stående, direkt hade tillgång till kroppen, den centrala resursen för rollskap-
ande, vilket också påverkade det fortsatta statyarbetet. Genom att de stod upp 
kunde de med lätthet röra sig i rummet. Rörelserna växte och genom ett tydligt 
samskapande, där de speglade varandras rörelser, gav respons och lät sig in-
spireras, höjdes intensiteten och lusten i deras arbete. I och med att rörelserna 
också prövades till sin ytterlighet, föreföll det vara lättare att slutligen hitta 
koncentration och tydlighet i den färdiga statyn. Det här är ett exempel på det 
jag tidigare benämnt ’på stället gå’, mer en fördjupning än en rörelse framåt.  

Den grupp som inledningsvis satt eller låg ner när de samlades och startade 
statyarbetet, blockerade själva sina kroppsliga resurser när de inte ställde sig 
upp och provade olika uttryckssätt. Deras åtagande och vilja att engagera sig 
uppfattades inte vara av samma grad som i den andra gruppen. Gruppens ar-
bete resulterade dock i en staty strax innan tiden var ute och de löste alltså 
uppgiften.  

 Eleverna beskriver i en efterföljande gruppintervju hur de använder sig av 
sina erfarenheter när de ska gå i roll. Samtidigt som rörelserna prövades be-
rättar en elev hur hon såg sin mamma framför sig och hur mamman skulle 
reagera på en liknande situation och använder sig av det i rollskapandet. En 
annan elev använder däremot sina erfarenheter av fiskare och pirater eftersom 
de associeras med havet förklarar hon när hon ska gå i roll som pappan i fa-
miljen.  

Sarah: I thought of fishermen and I thought of pirates… Because they are both 
associated with the sea and .. I thought that pirates are raw and fishermen hap-
piness. And I thought.. (hörs ej) and that made the dad..ahhh…. I just enjoyed 
it so…… 

(Gruppintervju grupp B/2 20130423) 
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Erfarenheter kombineras på en mängd olika sätt och återanvänds i ett yttre 
gestaltande, vilket eleven sätter ord på här ovan. 

Det är även påtagligt vid flera tillfällen under dramaförloppet att eleverna 
återvänder till och återanvänder en hållning eller rörelse de först skapade i 
statyövningen. Den kroppsliga erfarenhet statyövningen innebar, medierar 
elevernas rolltagande upprepade gånger under förloppet. I vissa fall när grup-
pen eller en enskild elev famlar med hur dramat ska utveckla sig vidare, blir 
symbolhandlingarna från statyn halmstrån som de tar till. Det sker till exempel 
när dramat står och väger eller där gruppen efter intensiv spänning definierar 
en av eleverna som fiskaren, eller vice versa, när hen intar den käcka fiskar-
positionen, eller när en annan elev till slut hittar in i fiktionen via rollen som 
förälder med den böjda, omfamnande armen. Att återanvända symbolrörelsen 
för rollen eller statyn hjälper också till att hålla kvar deltagare i i-roll-verk-
samheten. Det kan vara en nick eller gest som återupprepas som verkar fun-
gera som en förstärkning för den enskilde. Vissa positioner från statyerna åter-
kommer när en elev behöver tydliggöra rollen för sig själv men fungerar även 
stöttande för de andra i improvisationen. 

Exempel 2: Ett-ords-övningen 
Ett-ords-övningen, som har en annan karaktär än statyövningen, kräver varken 
uttalat rolltagande eller samarbete mellan deltagarna men trots det tar jag upp 
den här. Övningen har tyngdpunkten mer på lärande i drama i enlighet med 
dramat och teaterns kulturhistoriska tradition där kropp och röst är centrala 
verktyg. Läraren vill uppmärksamma eleverna på hur nyanser i volym, fysiskt 
uttryck och tempo hänger ihop och i förlängningen kan användas vid ett roll-
tagande för att förstärka en karaktär. Elevernas handlingar är responsiva och 
riktade mot att utföra uppgiften och de tar de kroppsliga redskapen i bruk. Det 
som sker är mer ’på stället gå’ och en fördjupning av tre aspekter än en rörelse 
framåt. Här varken förväntas eller krävs någon form av samhandlingar, utan 
här löper allas symboliska makramétrådar fritt. 

Övningen kunde fått en annan riktning, mer i linje med målet att utforska 
och utveckla berättelsen, om frågorna som ställdes i reflektionen hade varit 
mer fokuserade på relationen mellan hur något sas och vem mottagaren i fikt-
ionen var. Några av eleverna genomförde övningen spontant i roll och fick en 
erfarenhet av att sättet de använde sina egna resurser, kombinationen av röst 
och kropp, också påverkar den egna upplevelsen i den fiktiva situationen. 

Ett-ords-övningens placering i förloppet efter en lång i-roll-sekvens, och 
dess funktion just där, innebar främst en förlösning av den anspänning och 
koncentration det innebär att vara i roll och i samspel med andra under en 
längre stund. I övningen uttrycks en livfullhet, nästan en explosivitet, som 
kommer till uttryck både verbalt och fysiskt i elevernas kroppar, vilket tycks 
vara en annan form av engagemang. Graden av animation är stor men det ge-
nereras inget utrymme för de andra aspekterna av estetiskt engagemang just 
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här. Det enda som krävdes av eleverna var att göra det läraren sa till dem, 
istället för att som i i-roll-sekvenserna hela tiden ta ansvar för både skapande 
och utforskande.  

Föremål och rum som redskap  
I analysen tydliggörs vikten av tillgängliga redskap i relation till rolltagandet. 
Det som har stor betydelse för rolltagandet i den här studien är att det finns 
material tillgängligt som kan användas som om det vore något annat. Det är 
alltså inte färdig rekvisita det handlar om när det gäller processdrama utan 
eleverna använder sig av det som redan finns i rummet eller som någon råkat 
lägga ifrån sig, som till exempel en tröja.  

Munkjackan som hämtas i ett hörn och helt plötsligt blir ett sälskinn är 
centralt i relation till elevernas initiala rolltagande som bybor. Sälskinnet 
skapar ett fokus, något att rikta sin koncentration mot. Istället för att fokus 
befinner sig direkt mellan eleverna, som försöker hitta sina individuella roller 
inom ramen för den kollektiva rollen, riktas deras handlingar mot något tredje 
utanför dem. Så fort sälskinnet hålls fram mot en ny grupp elever och någon 
av eleverna i roll som använder sig av sälskinnet berättar att de funnit det, blir 
elevernas rörelser tydligare och deras rolltagande förstärks både för dem själva 
och för andra. I en av Hemma-sekvenserna använder en av eleverna en väska 
att trycka mot bröstet och hålla om som nalle. Det råder ingen tvekan om att 
det är en litet och mycket oroligt barn som söker tröst. 

Draperierna längs väggarna och några bord i ett hörn tas också i bruk för 
att definiera plats och tydliggöra handlingar när de används som scenografi i 
Hemma-sekvenserna och fungerar som rumsavgränsare och markering mellan 
inne och ute. Även parallellhandlingar, där grupper av elever ägnar sig åt olika 
saker, möjliggörs tack vare draperierna, som till exempel när en tidsficka 
skapas och två elever testar agerande i skymundan. 

Användandet av rummet på olika sätt har också betydelse för den drama-
tiska spänningen. Möjligheten att benämna olika delar av rummet som speci-
fika platser och möjligheten att kunna röra sig däremellan hjälper deltagarna i 
den gemensamma realiseringen av dramat, från torget till laboratoriet och till 
fiskarfamiljens hus och så vidare. Förflyttningen mellan nivåer och platser och 
polarisering genererar energi som till exempel mellan det lilla barnet och pap-
pan mitt i cirkeln av bybor. Barnets utsatthet accentueras av nivåskillnaderna 
och avståndet mellan barnet och pappan, och av bybornas distansering från 
dem båda. Handlingar i roll som tar stöd i dessa redskap synliggör, preciserar 
och förstärker de rolltagande handlingarna i sig. 

Det är skillnad på lärarens instruktioner i en dramasal som lyder ”Rör dig 
runt i rummet.” eller som till exempel viskande sägs ”Gå runt i byn och se om 
du möter någon annan bybo! Eller sägs mycket bestämt ackompanjerat av en 
pekande hand ”Gå in i klassrummet och sätt dig på din plats längst fram.”. 
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Den första indikerar endast en uppmaning till en viss handling och initierar en 
övnings-sekvens. De två sistnämnda har en riktning mot en annan plats och 
en annan roll. De medför ett helt paket med kulturella och historiska föreställ-
ningar som kan fungera som resurser, när den enskilde deltagaren ska börja 
skapa en bild av den fiktiva platsen och sin egen roll. Vilka gemensamma fö-
reställningar som finns i gruppen om det ena eller det andra stället, byn eller 
skolan i det här fallet, synliggörs och tar först form i en diskussion och fram 
växer gemensamma bilder som fungerar som stöd för deltagarna när de ska 
kliva in i fiktionen. 

Att rummet har en tom golvyta medför att olika sorters rörelse är möjliga. 
Detta blir synligt under förloppet då både läraren och elever springer eller 
skapar rörelsekompositioner genom rummet, rör sig runt i grupper, finns ut-
spridda över hela golvytan eller lekbråkar med stora fysiska rörelser. Ett höjt 
tempo riktar allas fokus åt ett håll. Även pendlingen mellan att vara utspridda 
i rummet och samlade på en mindre plats, genererar höjd energinivå och ge-
mensamt fokus. Tempoväxlingar inom och mellan olika sekvenser verkar be-
tydelsefulla för att ge ny energi till det som sker. Antingen initieras en växling 
avsiktligt för att skapa energi eller så uppstår en tempoväxling som en konse-
kvens av det som sker. Det kan vara skvallertanten som springer in i byn och 
på så sätt skapar en kontrast mot det nästan loja som pågick, eller som en 
förlösning när fiskaren Patric helt plötsligt materialiseras ur gruppen bybor. 
Då sätter alla fart och börjar röra sig över golvet med lust och energi, främst 
för att det är möjligt. 

Läraren men även eleverna tilldelar olika delar av rummet olika betydelser 
under processdramats gång och förhåller sig till det därefter. Rum i rummet 
möjliggör olika sorters handlingar, eftersom olika rum betingar olika sorters 
interaktion. Ofta uppstår rummen i stunden i den meningsskapande processen 
utifrån behov i den tillfälliga fiktiva verksamheten. Även möjligheten att an-
vända rummets yta för att polarisera och accentuera skillnader, avstånd och 
gränser mellan grupper eller enskilda individer, är av vikt för de meningsskap-
ande handlingarna. 

Olika platser i rummet får betydelse för att markera växlingen mellan i och 
ur roll och får ett symbolvärde när läraren till exempel stiger ur handlingen 
och ställer sig längs väggen. Handlingen kan ses som ett erbjudande om att nu 
är rummet och dramat elevernas för en stund. 

Postupak-handlingar som redskap  
Postupak både uppstår i och skapar möten i roll, som alltså har en annan ka-
raktär än interaktion ur roll. Postupaks fungerar dessutom som redskap och 
medierar den enskildes rolltagande. I mötet med den andre/de andra i en 
postupak erbjuds en del av något som kan bli större innehållsmässigt, och de 
andras erbjudanden kan tas i bruk för att forma den egna rollen i relation till 
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deras roller. En speciell rörelse, ett fysiskt uttryck får ett fysiskt uttryck som 
svar, ett tilltal formulerat med dialekt förstärker ofta uttalet hos den som svarar 
an och så vidare. Det är tillåtet att härma, att inspireras, att bli smittad! Det 
ligger i en postupaks natur: ”Jag vänder mig till dig och jag erbjuder dig något 
som du/vi kan använda om du vill. Jag har också en förväntan, att du ger något 
tillbaka, som vi kan använda tillsammans.” Gemenskapande prövande hand-
lingar fyllda av erbjudanden, både kroppsliga och verbala, blir resurser i den 
enskildes rolltagande. Ett exempel är situationen när Sälkvinnan är med och 
öppnar dörren för en av byborna samtidigt som hon håller handen mot kinden 
(sekvens Kaos i hemmet). Gesten tas emot som ett meningserbjudande om 
misshandel, inte som till exempel tandvärk, vilket det också skulle ha kunnat 
indikera. Ingen av de inblandade visste vad som skulle hända när dörren öpp-
nades, men här bemöts sälkvinnan av en granne som bryr sig om. Nu vet vi att 
Sälkvinnan misshandlas och att det finns grannar som bryr sig om och inte 
bara skvallrar. Ännu ett lager i berättelsen om Sälkvinnan har skapats. 

Kommer däremot inget svar på en postupak sker det motsatta, rollen och 
dess motiv förstärks inte, vilket kan bero på att nya mål hela tiden uppstår i 
dansen av kollektiva målprövande handlingar. Då gäller det för den vars roll 
inte har samma tydliga motiv längre, att identifiera ett nytt mål. Det är vad 
som sker när sälskinnet förlorar sin laddning som symbol för fiskarens onda 
gärningar. Den elev som initierade sälskinnet gör sig snabbt av med det som 
nu åter bara är en tröja, och återvänder till gruppen bybor, vilka precis börjat 
ifrågasätta pappan. Eleven-i-roll hittar snabbt ett nytt motiv och bygger vidare 
på det som de andra redan påbörjat med frågan om hur en far kan ge kakor till 
sitt barn.  

Lärare-i-roll som redskap  
Den som initierar postupak-handlingar i processdramat är lärare-i-roll som 
rent bokstavligt bjuder in eleverna i roll och in i fiktionen genom sina öppna 
men förväntansfulla handlingar. Ofta initieras improvisationerna i i-roll-verk-
samheten med hjälp av lärare-i-roll kombinerat med en annan konvention som 
skvaller eller ett möte, för att ladda situationen med dramatisk spänning. 

En av de avgörande sakerna initialt för elevernas rolltagande i processdra-
mat är lärarens eget rolltagande. Det är ett osäkert moment i varje process-
drama när lärare-i-roll används för första gången, och det är ovisst hur delta-
garna kommer att svara an. I den här gruppen togs lärare-i-roll emot på ett 
positivt och konstruktivt sätt och initiativet får därmed den samlande och 
spänningshöjande effekt som var lärarens avsikt. Det kritiska är att en, eller 
flera, behöver identifiera motiv att anta utmaningen att svara i roll som någon 
annan/andra. När det steget sedan var taget följde de andra efter. I en ovan 
dramagrupp kan lärarens rolltagande leda till både skratt och generade elever 
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och det kan snarare bli en verklig prövning av lärarens eget engagemang i 
dramat, enligt O’Neill (Taylor & Warner, 2006).  

Den del av dramapedagogens konstnärlighet som handlar om förmågan att 
följa gruppen och snabbt ladda om spänningen när så behövs med hjälp av de 
konstnärliga verktygen (Dunn & Stinson, 2011; O’Neill, 1989/2006), tydlig-
görs till exempel när lärare-i-roll springer in i rummet som skvallertant då ele-
verna går runt lite planlöst som bybor. Det får en överraskande effekt att lära-
ren faktiskt springer i klassrummet, vilket hör till ovanligheterna. Även hen-
nes tydliga användande av kroppen i skapandet av karaktären skvallertanten, 
där både mimik, gester, hållning och röst förändrar hennes utseende radikalt, 
överraskar. Det är första gången under det här passet som lärare-i-roll används 
och det fångar verkligen elevernas uppmärksamhet och väcker deras engage-
mang.  

Lekfullhet från lärarens sida är en aspekt i skapandet av ett grundläggande 
tillitsfullt klimat (Bundy, 1999; Heikkinen, 2005; Piazzoli, 2013b) och an-
vänds här som en medveten strategi i inledningsskedet av i-roll-verksamheten, 
där det första rörliga roll-tagandet ska ske. Genom att läraren bjuder på sig 
själv och visar att det är okej att vara lite tokig, tydliggör hon att graden av 
frihet är stor och att andra regler gäller (jfr. van Oers, 2012) i den tillfälliga 
fiktiva verksamheten än i undervisningsverksamheten.  

När lärare-i-roll kommer in som skvallertanten eller som läraren i 
skolsekvensen, sker ett skifte i hur instruktioner ges. Från att på avstånd och 
ur roll prata om hur något ska gå till i nästa sekvens, positioneras eleverna som 
bybor och det är som bybor de blir tilltalade respektive elever i en byskola. 
Det händer här och nu, det är inte något som ska ske senare, och det kräver ett 
gensvar. Läraren använder sig av något som kan uppfattas som ett överdrivet 
kroppsspråk, vilket blir en del av erbjudandet som ligger i postupak-
handlingen. 

Lärare-i-roll som redskap för fördelning av handlingsutrymme 
I båda lärare-i-roll-sekvenserna konstruerar läraren sina roller (skvallertant, 
lärare) med relativt hög status och makt, med motiv att samla eleverna och ha 
rätt att inta en central position i gruppen. De olika karaktärernas maktposition 
har dock olika ursprung. Skvallertanten är egentligen en bland likar och hen-
nes höga status uppstår genom att hon har information som de andra byborna 
är nyfikna på. I uppgiften som konstrueras via skvallertanten ska byborna ta 
reda på så mycket som möjligt om sälkvinnans familj. Konstruktionen med 
skvallret ger läraren i roll möjlighet att ge exempel på vad som kan ske i en 
familj, men det är bara spekulationer. Skvaller är inte sanning, det är fragment 
av en eventuell sanning som andra kan bygga vidare på eller säga emot. Skval-
ler är i vår historiskt och kulturellt formade nutida miljö något negativt men 
åtråvärt, då det hänger ihop med makt. Den exklusiva skara som har tillgång 
till skvallret har makt. Makt kopplad till att ha information är i regel temporär 
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och när informationen är känd, sjunker skvallertantens status och hon håller 
lägre profil en stund genom att bara lyssna. Hon bjuder in elever-i-roll att fylla 
på och utveckla berättelsen, vilket kan ses som en maktutjämnande handling 
och en fördelning av ansvar för dramats utveckling. Den maktutjämnande po-
sitionen håller dock inte hela tiden. Skvallertanten tar tillbaka sin position som 
den som bestämmer över vad som ska göras och vems bidrag som ska tas i 
beaktande. Det får direkt konsekvenser för elevernas rolltagande som avstan-
nar och eleverna avbryter det kroppsliga gestaltandet som signalerar deras 
rolltagande. 

Lärare-i-roll som lärare i en byskola ageras också med hög status. Denna 
lärare-i-roll är på ett sätt mer komplicerad, då den uppenbart tangerar lärarens 
egen funktion. Gestaltningen av läraren skiljer sig inte heller direkt från lära-
rens eget sätt att vara lärare. Inga attribut används för att markera att hon är i 
roll, förutom en stol som markerar skillnaden gentemot eleverna-i-roll som 
barn sittandes på golvet. Lärare-i-rolls höga status används för att initiera se-
kvensen och samla ihop gruppen. Till skillnad mot skvallertanten har läraren 
en formell maktposition som, när den ageras med hög status, kan trigga delta-
garna att utmana den, vilket också sker i sekvensen. Läraren gör senare ett 
försök att sänka sin status men det fungerar inte då flera elever-i-roll tagit 
chansen att testa gränser inom fiktionens ram. Detta får läraren i roll att fort-
sätta sin auktoritära gestaltning för att hantera situationen. Det handlingsut-
rymme som återstår för eleverna i relation till läraren blir att antingen tystna 
eller att fortsätta bråka och därigenom sker ingen direkt fördjupning av rollen 
eller berättelsen. 
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10. Rolltagande för utvecklande, 
upprätthållande och utforskande av 
innehållet 

För att förstå hur postupak-handlingar i roll präglade av engagemang genom 
initiativ leder till undersökande och utvecklande av processdramat är det 
centralt att förstå vad det är som görs och hur det görs. För att någon handling 
alls ska ske, krävs att eleven identifierat ett motiv för att handla. Det krävs att 
situationen som eleverna bjuds in i av läraren är en innehållsrik situation som 
väcker nyfikenhet och vilja att agera, speciellt då objektet är tentativt och un-
der skapande i den tillfälliga fiktiva situationen och inte så påtagligt. Eleverna 
behöver förhandla med varandra när det gäller att förstå vad problemet de 
ställs inför handlar om, samtidigt som de behöver skapa det sammanhang de 
befinner sig i. Ramarna drogs upp av läraren via myten i vilken eleverna iden-
tifierade motsättningar och dilemman. Genom inramningen av den enskilda 
sekvensen fokuseras något eller några dilemman och de fungerar som grund 
för elevernas motivskapande och vilja att skapa och upprätthålla den fiktiva 
verksamheten. När de väl är där fortsätter de att samhandla genom kollektiva 
postupak-handlingar som successivt tydliggör sammanhanget. Var och ens 
kulturhistoriska erfarenheter utgör resurser i det kollektiva arbetet att upprätt-
hålla och utveckla den specifika situationen och samtidigt utforska mytens in-
nehåll. Att dramat berikats med fler roller än i ursprungsmyten nämndes tidi-
gare som ett sätt att skapa dialogisk polyfoni (Bakhtin, 1984). Tack vare del-
tagarnas olika erfarenheter förstärks polyfonin ytterligare när än fler relationer 
sätts i spel och fler röster hörs och vars och ens bidrag blir resurser för de 
andra att bygga vidare på. 

I materialet urskiljdes dels handlingar som innehållsligt byggde berättelsen 
och handlingar som med hjälp av de konstnärliga verktygen genererade energi 
till dramat. Dessa handlingar har sitt ursprung i att spänningar och dilemman 
identifierandes i myten och frågor kunde ställas, vilket fungerade motivskap-
ande och sattes i relation till roller eleverna erbjöds, vilket utvecklas i kapitlet. 
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Handlingar i roll som utvecklar innehållet  
I gruppen av handlingar i roll som identifierades som handlingar präglade av 
initiativ, urskiljdes sex olika former av metaforiskt inknytande handlingar som 
utvecklade dramat innehållsligt på något sätt. Det rör sig om postupak-hand-
lingar som antingen byggde vidare på annans idé, eller inkluderade någon an-
nan i sin egen idé eller knöt in en helt ny idé och bröt det pågående postupak-
flödet och erbjöd något helt nytt. Vissa flöden av handlingar pågick i många 
omgångar där eleverna byggde vidare på varandras idéer och ingen enskild 
idé var förhärskande. Ibland kännetecknades detta samhandlande av att grup-
pen febrilt famlade och sökte efter nya idéer men en osäkerhet och komplexitet 
noterades. Slutligen urskiljdes handlingar som innebar ett negerande av ett er-
bjudande från någon annan, men som ändå ledde vidare och utvecklade inne-
hållet. Dessa sex olika postupak-handlingar som ledde till utvecklande av in-
nehållet i dramat beskrivs något mer ingående här nedan. 
 
Att bygga vidare på någon annans idé (att metaforiskt göra ett omtag och 
knyta in sig själv och addera något på någons berättelsetråd) är egentligen 
grunden i varje postupak och sker till stor del när eleverna adderar saker till 
lärare-i-rolls metaforiska grundtrådar om till exempel ”att något mystiskt sker 
i fiskarfamiljen” eller om klassutflykten till havet. Dessa responderande 
postupaks fungerar bekräftande och stöttande och vidgar basen för berättelsen. 
Ett annat exempel är när sälskinnet förs runt av en av byborna och de andra 
byborna ställer frågor, bekräftar eller förfasas. Den gemensamma berättelse-
basen utvecklas ytterligare genom samhandlingar. 
 
Att inkludera någon annan i sin egen idé (att knyta in någon på sin egen 
berättelsetråd) innebär en inkluderande handling riktad mot någon. Den som 
initierar postupaken tar någon annan i anspråk, vilket till exempel sker när 
barnet ber pappan om kaka. Förutom att det är en helt ny tråd, en ny idé (dock 
baserat på något som nämndes i början av skvallret) som erbjuds gruppen, så 
är postupaken direkt riktad till pappan och på så sätt innebär det även en för-
väntan om att just pappan ska svara. En annan inkluderande situation är när 
bybon Pete tydligt möter upp och riktar sig till Adam, den enda elev som ännu 
inte knutit in sig i den gemensamma makramén, och tilltalar honom med fik-
tivt namn och som om han är en efterfrågad person. 
 
Att knyta in en helt ny idé och bryta det pågående postupak-flödet och 
erbjuda något helt nytt (att göra dubbelknut och knyta in ny berättelsetråd) 
sker till exempel när mamman lägger armen om och för bort det lilla barnet 
från de aggressiva byborna. Barnet-i-roll hade precis innan också gjort en 
likartad ’dubbelknut’ när det kom in på torget i byn. 
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Att i flera omgångar bygga vidare på varandras idéer där ingen enskild 
idé är förhärskande (att ömsesidigt göra omtag på varandras tråd) innebär 
en längre växling av postupaks präglade av inlyssnande (t.ex. by- och hem-
masekvenserna). Det är också i dessa längre sekvenser som ett ordentligt ut-
forskande kommer till stånd. Där har eleverna tid att prova ett annat förhåll-
ningssätt och hinner få en uppfattning av konsekvenserna, som till exempel 
eleven som provar en annan pappa-variant. 
 
Att gruppen står ut med osäkerhet när de famlar i en situation präglad  
av osäkerhet och komplexitet (knyta ihop trassel av många trådar). Det sker 
under stark koncentration och uppmärksamhet riktad mot varandra där flera 
gör försök att ta dramat vidare men det uppfattas som svårt och eleverna 
famlar. De lyckas inte riktigt identifiera varandras postupaks, eller ta dem i 
bruk. När objektet är tentativt och under skapande kan det vara svårt att 
identifiera motiv och meningserbjudanden. När det till slut löser sig och en 
tydlig tråd så att säga utkristalliseras i trasslet av erbjudna handlingar, upp-
fattas det som en förlösning och energinivån höjs ännu mer. 
 
Att negera ett erbjudande från någon annan (aktivt avstå från att knyta in 
sig), är onekligen en passiv handling som i sin tur genererar nya postupaks 
från resten av gruppen för att hålla fiktionen vid liv. Det sker till exempel när 
Adam inte svarar an som bybon Jimmie, när han får erbjudandet av Pete. Då 
börjar hela gruppen febrilt identifiera nya motiv för att engagera sig och ta 
dramat vidare. Motsvarande räddning av fiktionen sker inte av gruppen när 
det är läraren i roll som inte tar emot en erbjuden postupak. I den stunden när 
läraren negerar, tydliggörs makt- och ansvarsförhållanden baserade i under-
visningsverksamheten och den tillfälliga fiktiva verksamheten upphör. 
 
Dessa sex olika sätt att knyta vidare eller att aktivt inte knyta vidare på berät-
telsen som är under skapande, ledde till viss del till utvecklande och undersö-
kande av dramats innehåll. Men för att det alls ska kunna kallas drama behöver 
berättelsen ta gestalt i rummet. För att det ska ske krävs att dessa innehållsrika 
handlingar samtidigt fyller andra funktioner för att dramat ska löpa vidare och 
laddas om så att ett utforskande ska kunna ske.  

Handlingar med konstnärliga verktyg - genererar spänning 
och upprätthåller dramat 
Målet för läraren är att eleverna-i-roll ska fortsätta driva processen själva när 
det är möjligt och läraren ska lämna utrymme för det, enligt O’Neil (1995), 
vilket också sker vid flera tillfällen i det här förloppet. Framför allt i by-
sekvensen utvecklas dramat genom att de nya trådarna knyts in i den 
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metaforiska makramén på ett sätt så att spänning genereras och laddas 
efterhand om av eleverna själva så att dramat tar gestalt. Det finns operativa 
inslag i de berättelseskapande handlingarna som hos dessa relativt dramavana 
elever är automatiserade. Samtidgt som eleverna utvecklar innehållet i 
berättelsen använder de sig av de konstnärliga verktygen på olika sätt för att 
upprätthålla dramat och ladda om spänningen så att ett utforskande kan 
komma till stånd, vilket synliggörs successivt i gestaltningen.  

Första gången det sker är genom att ett föremål förs in, sälskinnet, vilket 
fångar allas uppmärksamhet och fungerar som pivot in i roll, ett hjälpmedel 
att skapa den imaginära verksamheten. I de fall då dramat tappar energi när en 
inknytande postupak negeras, materialiseras fiskaren Patric ur gruppen bybor. 
När fiskaren Patric blivit konfronterad av byborna ett tag dyker hans son upp 
och vill ha en kaka. Kak-sekvensen bryts av en annan elevs initiativ trots att 
den till synes inte är helt uttömd. Sälkvinnan materialiseras dock bland 
byborna och tar med sig barnet hem till huset, som visar sig ligga i den bortre 
delen av byn på andra sidan rummet vid draperierna.Vad är det som gör att 
det flyter på och dramat utvecklas? Att den ena transformationen efter den 
andra sker utan diskussion och planering ur roll? (Vilket skulle ha varit fullt 
möjligt men det är inte den strategi som används här.) 

Som jag förstår det är det elevernas förmåga att läsa av det som sker i 
dramat och agera i relation till det, deras spelkompetens, som resulterar i det 
som jag urskiljer som olika former av betingade handlingar som eleverna 
använder sig av för att tillsammans lyfta det berättelseskapande momentet till 
att bli ett gestaltat processdrama. Handlingarna har sex olika funktioner, en 
dramaturgisk, en relationell, en explicit agerande, en symbolanvändande, en 
regisserande och slutligen en utforskande, prövande funktion. Handlingarna 
är betingade av att de utförs inom ett processdrama i den tillfälliga fiktiva 
verksamheten 

 
Handlingar kännetecknade av dramaturgiska initiativ innebär att den 
agerande, den som utför handlingarna, har en överblick över processen och 
vart dramat är på väg, hen adderar genom sina handlingar nya berättelsetrådar 
när det behövs, och knyter ihop löst hängande berättelsetrådar till en helhet 
för att koncentration ska skapas och dramatisk spänning höjas. För många löst 
hängande trådar skapar ingen makramé, genererar ingen energi och inget 
engagemang. Funktionen är framåtsyftande samtidigt som hen med sina 
handlingar snitslar en bana för de andra. 

 

Handlingar kännetecknade av relationella initiativ innebär att den 
agerande har överblick men i det här fallet över gruppen av medspelare. Det 
gäller att få med alla in i dramat. Är det några som inte verkar hitta in i 
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fiktionen skapas erbjudanden med hjälp av både verbala och fysiska artefakter 
direkt riktade till dem som ännu inte tagit steget in i roll, de knyts in dramat25. 
 
Handlingar kännetecknade av explicit agerande fungerar som förebilder 
och inspiration i användande av kroppsliga resurser som röst, mimik, rörelse 
och användande av rummet, och när någon använder sig av de resurser som 
står till buds fungerar det spänningshöjande.  

 

Handlingar kännetecknade av symbolanvändande introducerar och 
använder föremål som blir symboliska meningsbärande artefakter, adderar 
några glimmande pärlor i makramén vilka genererar gemnsamt fokus. 
 
Handlingar kännetecknade av regisserande i och ur roll används i 
övnings-sekvenser eller tidsfickor där några tillsammans föreslår och provar 
idéer som sedan förs in i i-roll-verksamheten och tillför berättelsen nya 
dimensioner. 
 
Handlingar kännetecknade av utforskande prövar för givet tagna aspekter 
i rolltagandet eller i berättelsen som skapas, fördjupar och tillför nya vinklar 
vilket också genererar dramatisk spänning genom överraskning. 

 
Dessa olika former av ibland automatiserade och ibland medvetna handlingar 
fyller olika funktioner i i-roll-sekvenserna. De utförs av elever i roll och 
möjliggör att dramat löper vidare och successivt tillförs energi, vilket i sin tur 
leder till estetiskt engagemang och meningsskapande, utan att läraren behöver 
vara i roll eller tillhandahålla motsvanade funktioner från sidan av dramat. De 
relationella och symbolanvändande handlingarna hade till exempel avgörande 
betydelse när sälskinnet fördes från grupp till grupp, samtidigt som även de 
dramaturgiska och de explicit agerande handlingarna var i spel. 

De båda grupperna av handlingar, dels de som utvecklar innehållet i dramat 
och dels de som med konstnärliga verktyg genererar spänning och gör dramat 
till just ett drama, visar den komplexitet det är att vara i roll tillsammans med 
andra. De enskilda handlingarna kan fylla flera funktioner samtidigt. Till ex-
empel kan en inknytande handling där en elev inkluderas i någon annans idé 
ha både en relationell innebörd som att få med just den eleven in i dramat och 
en dramaturgisk innebörd som att det behövs något nytt för att ta berättelsen 
vidare och generera ny energi. 

                                                      
25 Om några befinner sig ur roll en längre tid tappar dramat fokus och energinivån sjunker. 
Därför är den relationella funktionen viktig fö upprätthållandet av den dramatisk spänning och 
i förlängningen till hela processdramaförloppets utveckling.  
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Identifierade spänningar i myten fungerar motivskapande  
Grunden för att utvecklande och utforskande av processdramats innehåll ska 
ske, läggs redan i de initiala sekvenserna där elevernas frågor och identifierade 
spänningar i myten fungerar som en utgångspunkt för motiv/objektskapandet, 
som till exempel frågan om hur en förälder kan lämna sina barn eller om man-
nens handlingar var präglade av kärlek eller ondska. De teman eleverna initialt 
identifierade efter läsningen av myten inkluderas delvis i statyerna av eleverna 
själva, trots att de inte lyfts av läraren när hon instruerar. Gestaltningarna i 
statyform indikerar tvetydighet gällande pappan, hur jobbigt det kan vara med 
tre små barn i huset och mammans längtan bort, och det är om detta eleverna 
kommunicerar, samt om relationerna mellan familjemedlemmarna och vilken 
känsla de ska utstråla i roll. 

Tolkningarna och dekonstruktionerna av statyerna synliggör en mängd 
olika perspektiv men framför allt ställs många frågor. Dessa frågor är motiv-
skapande och ger en drivkraft åt processdramat då eleverna själva ställt frå-
gorna och vill få svar på dem. I tolkningsprocessen formuleras även de första 
kopplingarna till sammanhang utanför själva dramat. 

Genom att gå från det verbala till ett fysiskt gestaltande, som sker i övnings-
sekvenserna, ges deltagarna möjlighet till en estetisk respons (jfr. Bundy, 
2003). Den estetiska responsen och reflektionen med hjälp av ett annat uttryck 
än bara ord, fungerar även det motivskapande och kan betraktas som erbju-
danden om att nå de mer svårtillgängliga aspekterna av estetiskt engagemang, 
såsom connection och hightened awareness. Statyövningen med dekonstrukt-
ion och tolkning är ett exempel på en estetisk respons och kan ses som ett 
första meningserbjudande för eleverna att identifiera motiv för att se samband 
mellan dramat och egna livet och att lyfta frågorna till en samhällelig nivå 
(estetiskt engagemang). Varje användning av en dramakonvention kan ses 
som ett sådant erbjudande. Beaktande av den estetiska formen i övningsse-
kvenserna accentuerar andra innehållsliga aspekter än vad rolltagandet gör i i-
roll-sekvenserna. Det ger flera olika dimensioner åt innehållet och i förläng-
ningen meningsskapandet. 

Rollernas potential för upprätthållande och utforskande av 
innehållet 
Den specifika situation som rollen befinner sig i, genererar motiv för att 
handla/agera. Detta kan förstås som ett driv in i både roll och fiktion. Direkt 
när ett motiv identifierats och steget tas att börja agera, ökar den dramatiska 
spänningen och i förlängningen engagemanget och utvecklingen samt under-
sökandet av dramat. Beroende på vilka roller dramapedagogen/läraren väljer 
åt sig själv och åt deltagarna på planeringsstadiet sätts ramarna för om och i 
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vilken grad dramatisk spänning kan uppstå när processdramaförloppet genom-
förs. Deltagare identifierar olika motiv för att gå in i roll men just att det ge-
nom rollen går att delta i och påverka en fiktiv under process skapad verksam-
het, verkar väcka nyfikenhet och vilja att utforska vad som är möjligt. En roll 
som erbjuds eleverna utan utrymme att agera, där ingen potential för drama-
tisk spänning kan uppstå, innebär svårigheter för eleverna att utveckla motiv 
för rolltagande och då sker inget alls och engagemang som leder till utfors-
kande uteblir. Vilken potential finns för dramatisk spänning och estetiskt en-
gagemang i de roller och situationer eleverna ställs inför? Vilket utrymme att 
agera i relation med varandra har rollerna som finns i de presenterade situat-
ionerna? 

Dramaläraren har i det aktuella exemplet befolkat pre-texten med fler roller 
än vad som finns i ursprungsmyten, där endast sälkvinnans familj nämns. De 
roller som adderats är skvallertant, bybor, lärare och elever. Det möjliggör en 
mer levande gestaltning när fler relationer kan sättas i spel och fler röster hö-
ras, vilket kan jämföras med Bakhtins koncept polyfoni (1984). Det är i möten 
mellan olika roller eller perspektiv som berättelsen kan utvecklas och under-
sökas och framför allt är det flera olika möten i roll som ger möjlighet till flera 
perspektiv.  

Elevernas roller - först i roll som familjemedlem i sälkvinnans familj i 
statyövningen, sedan som bybo och så åter familjemedlem, skolelev, sälkvin-
nans drömmar och slutligen sälkvinnan och ett av hennes barn - är alla inra-
made med fast mark under ena foten (one foot on the firm ground, min över-
sättning, Bowell & Heap, 2013, s.59), så att eleverna kan använda sig av den 
kollektiva erfarenheten de har av otaliga familje- och elevsituationer. För att 
upprätthålla distans till elevernas egna familjer förläggs dramat till en familj i 
en by i en mytisk dåtid. Att vara bybo är för dessa elever inte självklart men 
erfarenheten av att vara en del av olika kollektiv och lärarens hjälp att föra ett 
resonemang om vad det innebär att bo i en by, ger dem möjlighet att använda 
även det som resurs både för rolltagandet och utforskandet. 

Genom att dessutom låta deltagarna få vara med om flera rollbyten, från 
sälkvinnans familj till bybo, till elev i byskolan och åter till sälkvinnans familj, 
får eleverna i olika roller möjlighet att uppleva flera olika vinklar på frågor 
aktualiserade via myten. Den erfarenhet och kunskap som uppstår genom 
varje perspektivbyte ligger till grund för och sätts i spel under följande se-
kvens(er), vilket genererar dramatisk spänning och engagemang. Skiftet från 
staty- till by-sekvensen till exempel, innebär ett perspektivbyte för eleverna. 
Från ett inifrånperspektiv på sälkvinnans familj genom gestaltandet i statyn, 
positioneras eleverna sedan som bybor. Genom den nya positioneringen 
skapas en annan form av distans genom ett utifrånperspektiv på familjen, vil-
ket även det ger ett nytt innehåll att kommunicera om. Situationen kan även 
beskrivas som en relativt kall situation, trots att de nu börjar agera i roll ef-
tersom de nu inte är i roll som Sälkvinnans familj, utan som bybor med distans 
till familjen.   
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Kollektiv roll  
I det analyserade processdramaförloppet sker övergången från att vara ur roll 
till en individuell roll alltid via en kollektiv roll, där eleverna bemöts som om 
de är en grupp människor som delar gemensamma intressen, som byborna i 
det här fallet. Kollektiv roll är det vanligaste tillvägagångssättet i alla förlopp 
i det empiriska materialet. Lärarens i-roll-handlingar är riktade mot att få ele-
verna ur roll att ge sig in i den fiktiva praktiken genom att ta stöd i den kol-
lektiva rollen. Den kollektiva rollen blir sedan ett verktyg för individuellt roll-
tagande som nämnts i föregående kapitel. 

Lärare-i-roll förhåller sig först till hela gruppen som mottagare för sina 
postupak-handlingar. Handlingarna är fyllda av erbjudanden som initierats via 
en postupak från lärare-i-roll. ”Kom, jag har en massa skvaller om sälkvin-
nan!” eller den senare skolsekvensen ”Gå in i klassrummet och sätt er för jag 
har något roligt jag ska berätta för er!” Postupaks som bjuder in att tillsam-
mans som grupp agera som några andra, i de här fallen som bybor och som 
elever. Läraren anger tydliga historiskt och kulturellt medierade ramar, som 
ändå är så vida att alla elever kan identifiera motiv att svara an och kliva in i 
i-roll-verksamheten. Det kan ses som en relativt öppen ingång för eleverna där 
de kan ta så stor eller liten plats de önskar. Att bli en av många i en grupp kan 
underlätta att tillägna sig och utveckla ett motiv. Kamraterna i den kollektiva 
rollen bybor och läraren-i-roll fungerar både som några att imitera, inspireras 
och utmanas av genom interaktion i roll.  

Den kollektiva rollen initialt beskriven som en helgruppsrörelse, blir en re-
surs och ett verktyg för den enskilde deltagaren att träda in i fiktionen. Grup-
pen i den kollektiva rollen kan liknas vid ett fiskstim eller en flock flygande 
fåglar som är mycket lyhörda för varandra. Gör någon en rörelse härmas och 
förstärks rörelsen av resten av gruppen. Lutar sig en bybo bakåt i förvåning 
när skvallertanten säger något, speglas det snabbt i de andras rörelser och de 
lutar sig än mer bakåt med ännu öppnare munnar. Ibland är det svårt att ur-
skilja vem som initierar de simultana rörelser. Härmandet är ett djupt mänsk-
ligt sätt att skapa mening, att förstå det som sker omkring en, och jag tolkar 
dessa fysiska grupp-imitationer som ett intensivt kollektivt meningsskapande 
där deltagarna tillsammans famlar och försöker förstå vartåt dramat är på väg. 
Famlar, men inte desperat utan det är lust och förväntan i deras blickar och 
kroppar. Det är njutbart när de söker sig vidare. Just denna kollektiva process, 
improviserandet tillsammans, kännetecknas av lekfullhet, vilket jag återkom-
mer till i nästa kapitel.  

Det kollektiva innebär att ta stöd i varandras handlingar och ett svar från 
den kollektiva gruppen blir så att säga allas svar. Den som kanske inte utveck-
lat så tydliga motiv för sitt rolltagande är ändå en del av det som skapas. 

Det går att förstå den dramatiska spänning som skapas initialt som en 
aspekt av ett meningserbjudande från lärarens sida, genom vilket eleverna 
identifierar motiv att engagera sig. Den dramatiska spänningen genereras först 
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genom överrumpling och nyfikenhet och hålls sedan kvar på en hög spän-
ningsnivå när maktutjämning sker och roller och relationer definieras och 
skvallret, det vill säga fler lager i berättelsen, växer genom allas bidrag. Ett vi 
skapas först genom att lärare-i-roll som skvallertant tilltalar alla elever som en 
kollektiv grupp bybor som hon har något att berätta för. Det är ett tilltal som 
ingen direkt kan undkomma men ingen behöver heller urskilja sig ur gruppen 
om hen inte vill.  

När informationen är levererad sänker lärare-i-roll sin rolls status och lierar 
sig med byborna. Vi har en hemlighet och vi vet saker som binder oss samman. 
Denna vi-känsla uppstår med viss automatik i och med den kollektiva rollen 
och dess gemensamma mål, oavsett om det är att skvallra, undersöka ett mys-
tiskt sälskinn, ifrågasätta fiskaren Patric, hjälpa utsatta kvinnor och barn eller 
vägra åka på skolutflykt till havet. Känslan av att vara ett vi framstår som 
mycket lustfylld från början, trots att det endast är fysiska tecken på att de hör 
ihop som gemensamma rörelser som förstärks med gemensamma utrop som 
svar på lärare-i-rolls agerande som indikerar vi. Det gemensamma agerandet 
genererar en stark energi i gruppen som att de är uppfyllda av att vara just ett 
vi.  

Den kollektiva rollen som bybor innebär att eleverna är i roll som vuxna 
personer, de har därmed högre status än som elever. Bybo-rollen ger eleverna 
mandat att prata med varandra inklusive skvallertanten och mer specifikt; att 
både ställa frågor om och berätta det de vet, föreställer sig, om sälkvinnans 
familj. Att skifta från att vara elever vilka vanligtvis är de som svarar på frågor 
till att själv ställa frågorna, innebär en förändring gällande både makt och kon-
troll i rummet (O'Toole, 199 2). Ingen vet egentligen mer än någon annan och 
en tämligen jämbördig situation utspelar sig temporärt i dramat, där både frå-
gorna och att föreställa sig tänkbara händelser har en tydlig framåtriktning.  

Den dramatiska spänning som uppstod i relation till överraskningsmomen-
tet och den kollektiva vi-känslan räcker dock inte för att upprätthålla engage-
manget speciellt länge. Något annat behöver hända för att engagemanget inte 
ska dala, men elevernas vilja att hålla fiktionen igång är påtaglig och vid flera 
tillfällen arbetar de ihärdigt på att skapa eller få en impuls som tar dem vidare 
i fiktionen.  

Utkristalliserande av individuell roll 
Ibland uppstår någon form av mättnad i gruppen. Ett tillstånd av väntan, för-
väntan, något nytt måste ske men vad? Ett nytt motiv ska utvecklas men vil-
ket? Vilket tentativt objekt ska de ta tag i? Det är en avvaktan som till slut 
ackumuleras till en förlösning, och alla rör sig ännu ivrigare, som till exempel 
i situationen där en elev helt plötsligt blir fiskaren Patric. Efter en stund med 
den kollektiva rollen som plattform och utgångspunkt kan förflyttning i en-
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skilda individers motivorientering ske. I de gemenskapande handlingarna rik-
tade mot objektet, exempelvis bybornas skvaller om sälkvinnan, kan nya per-
sonliga uttolkningar av motivet utkristalliseras hos enskilda deltagare utifrån 
egna kulturellt och socialt medierade erfarenheter. Den kraftiga kontringen 
som sker när en elev säger emot skvallret om sälkvinnan och försvarar henne 
istället, kan ses som en sådan personlig uttolkning och motivförskjutning. Den 
kollektiva rollens skvaller används som resurs för att skapa en motsättning i 
situationen. Handlingen kan förstås på flera plan, till exempel som en handling 
riktad mot ett av undervisningsverksamhetens mål att utforska och utveckla 
berättelsen, genom att ge flera perspektiv på skvaller-händelsen. För denna 
bybo är motivet att försvara sälkvinnan det primära. Som enskild elev i en 
grupp som verkar vilja samma sak som läraren, kan den enskilda elevens mo-
tiv vara att utmana både grupp och lärare, att urskilja sig ur kollektivet och det 
givna. 

Att utveckla motiv eller acceptera motiverbjudanden för att gå in i en roll 
ser mycket olika ut för de enskilda individerna i ett processdramaförlopp i 
fråga om preciserat rolltagande, tydlighet och synligt engagemang. Alla del-
tagare har varit inkluderade i en kollektiv roll och ett flertal har även själva 
preciserat sina roller inom ramen för den kollektiva rollen. Hur tydlig du vill 
vara i din roll som bybo eller som elev i roll i byskolan bestämmer du alltså 
själv, och för vissa elever räcker den vida, opreciserade rollen. Vissa elever 
tolkar och utvecklar sin förståelse av aspekter av motivet vilket gör att de tar 
rolltagandet vidare, och preciserar sina roller genom yttre handlingar synliga 
för de andra. Utkristalliserandet av enskilda roller startar ibland genom en 
postupak från lärare-i-roll som uppfattat att en enskild elev är beredd till mer, 
vilket synliggjorts via en blick eller en gest. Lärare-i-roll knyter in personen 
på sin metaforiska tråd och tillsammans bygger de vidare. Det kan också vara 
så att en enskild elev erbjuder något helt nytt till dramat, via en postupak riktad 
mot lärare-i-roll eller mot gruppen, och då sker en inknytning metaforiskt med 
dubbla knutar och en ny riktning tas och innehållet utvecklas ytterligare, vilket 
nämndes inledningsvis i kapitlet. Till skillnad mot i övnings-sekvensen är 
handlingarna inte produktinriktade (mot att skapa till exempel en staty) på 
samma sätt, utan här är det slingrande, lyssnande, sökande, handlingar som 
utvecklar dramats innehåll samtidigt som handlingarna undersöker innehållet.  

För att skapa roller tar deltagarna sina kroppar i bruk på ett performativt 
sätt som är relativt specifikt för drama- och teaterkontexten. För flera av ele-
verna startar det enskilda rolltagandet i en hållning eller rörelse som kan spåras 
tillbaka till den initiala statyövningen. En symbolrörelse eller hållning som 
bevarats som ett kroppsligt minne, den böjda armen eller den speciella dialek-
ten, blir redskap att förstärka sitt rolltagande med. Den böjda armen som man-
nen la om sin fru i statyn, blir också ett kulturellt och historiskt redskap att ta 
i bruk, som innefattar alla mäns, fäders, äkta makars omsorg om sin familj 
men även patriarkala maktstrukturer genom historien synliggörs. Armrörelsen 
blir en symbol inte bara för den enskilde deltagaren utan för hela gruppen som 
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ser den, och sätter in dramat de håller på att skapa i en större historisk och 
kulturell kontext. 

De performativa handlingarna är både större och yvigare än i vardagen. En 
övertydlighet som i andra sammanhang skulle tyckas märklig fyller här en 
praktisk funktion då handlingarna är berättelsebyggande, skapande handlingar 
som bygger något som ännu inte riktigt finns och därför behöver vara extra 
påtagliga. Det är signalerande handlingar riktade mot de andra, så att alla ser 
vad den enskilde gör. Av samma anledning görs vissa handlingar långsam-
mare och noggrannare än hur de normalt skulle utföras och ibland upprepas 
de för att förstärka fiktionen. Det handlingarna är riktade mot, det som skapas 
i stunden, är ännu fler lager i utvecklandet och undersökandet av innehållet 
och det behöver identifieras av alla. Viktiga aspekter för att enskilda roller kan 
urskiljas ur den kollektiva rollen, är att det finns tid att låta en karaktär växa 
fram inom en själv och även i samspel med de andra. 

Processdramaförloppet är en kollektiv angelägenhet. Successivt krävs dock 
att enskilda elever tar steget ur den kollektiva rollen, urskiljer en egen karaktär 
och definierar nya motiv för sina handlingar, men det måste ske i fortsatt sam-
spel med kollektivet. Det går inte att en elev struntar i de andra och gör som 
hen själv vill, utan det är hela tiden fråga om samspel genom postupaks, er-
bjudanden som önskar svar och en motprestation från de andra. Det sker ge-
nom att en enskild elev, i fortsatt samspel med de andra inom fiktionens ram, 
axlar en annan roll eller position som har eller kan ta sig större handlingsut-
rymme, agens. Exempelvis sker det när sälskinnet förts runt bland byborna 
och när handlingen är uttömd och inget nytt framkommer uppstår en vilja till 
något nytt. Kates roll som bybo skärps då till och nu vill bybon Kate verkligen 
veta vad som skett med skinnet, vilket får henne att addera en ny plats i byn, 
labbet, som hon tar sig till genom hela rummet. Handlingen får egentligen 
betydelse först när den erkänns av de andra som tar emot den som en postupak, 
och svarar med sina kroppar som uttrycker förväntan och är helt fokuserade 
på henne och det svar som labbet kommer att ge. Dessa spänningshöjande 
utvecklingar eller förgreningar, har betydelse för hela processdramaförloppet 
och måste ges utrymme för att deltagarna ska känna att de kan påverka dra-
mats utveckling.  

Hemma-sekvenserna kan till viss del uppfattas bestå av ytligt agerande och 
springande ut och in mellan draperier när konflikterna i familjen ställs på sin 
spets. Det ytliga agerandet kan eventuellt förklaras med att det sker just för att 
det är en för het situation. Eleverna befinner sig mitt i familjens kaos, utan 
något distanserande skydd varken i formen eller i inramningen. Sekvensen in-
nehåller dock även moment av utmanande av könsstereotyper och prövande 
av olika handlingsalternativ. En av eleverna i roll som pappan väljer att göra 
tvärs emot vad andra i roll som pappan gjort i tidigare sekvenser, när både 
sälkvinnan och barnen misshandlats. Eleven prövar de nya handlingsalterna-
tiven genom att sätta sig ner på golvet, klappa på sina barn och sälkvinnan 
istället för att slå. Eleven kommenterar även vid intervjutillfället efteråt att det 
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var ett prövande av tidigare handlingar han höll på med och att han ville skapa 
nya sidor hos pappan. 

Pete: I sort of put my twist on it, right it was not the easiest case but I wanted 
to show another side of .. doing a.. a passionate side of a dad who actually loves 
his kids. 
Intervjuare: Why is that? 
Pete: ‘Cause I think we’d been over doing that and they were too.., so I wanted 
to do it differently.. so…           (Gruppintervju 20130427) 

 
Citatet blir ett exempel på hur processdrama kan bli den arena där förgivet 
tagna beteenden och attityder kan utforskas och utmanas något om det ges 
utrymme och tid för det. 

Tid som förutsättning för utveckling olika handlingar 
Tiden kan ses som relativ eller multipel i ett processdramaförlopp när delta-
garna går in i och ut ur roll och in i och ut ur en eller flera fiktiva verksamheter. 
Tiden är central för vilka handlingar som kan ske och ta gestalt i ett process-
dramaförlopp. I det analyserade fallet är det ett längre processdramaförlopp 
som genomförs sammanhängande under några timmar samma dag. Motsva-
rande pre-text och planering skulle kunna användas och delas upp i lektions-
långa pass vid ett flertal lektionstillfällen och genomföras under ett antal 
veckor, om sammanhållen tid inte finns att tillgå. Detta processdramaförlopp 
med denna pre-text är alltså inte avhängigt att det finns en heldag till förfo-
gande. 

Tid per sekvens är dock en viktig aspekt att beakta. Det handlar bland annat 
om att tillräckligt med tid ges till en sekvens (staty, skvallerscen, o.s.v.) för att 
något ska kunna uppstå, tid för en process att utvecklas inom en sekvens men 
även över hela förloppet. Att tiden begränsas kan också fylla en funktion i 
vissa delar av dramaförloppet, i övnings-sekvenserna till exempel då uppgifter 
utförs på kort tid med ett speciellt syfte. 

Andra aspekter av tid synliggörs när olika grupper av handlingar urskiljs i 
analysen. Tiden tar sig olika gestalt i sekvenserna. I ur-roll-sekvenserna är det 
kronos-tid som är aktuell, linjär tid i relation till klockan, tid att organisera och 
planera utifrån. I det här fallet är det myten om Sälkvinnan och de teman den 
härbärgerar, som ska undersökas och utvecklas i processdramaförloppet och 
det ska organiseras på ett visst sätt inom en viss tidsram med en specifik grupp 
i åtanke. Både presentationen av myten och inventeringen av deltagarnas fö-
reställningar görs genom diskussioner och genom övningar.  
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Övningssekvenserna kännetecknas av att tiden är knapp, det ska gå fort, 
’var effektiv, släpp hämningarna och lös uppgiften’. Det är läraren som defi-
nierar de väl avgränsade uppgifterna eller övningar, ofta med mer fokus på 
form än innehåll.  

I i-roll-sekvenserna är det kairos-tid som gäller. Här är det inte längre mi-
nuter som räknas, utan det som behöver ske måste få en chans att ske genom 
utforskande och byggande så att ännu en dimension, en oförutsägbar aspekt 
av berättelsen - relevant för just den här gruppen - kan komma till stånd. Ögon-
blicket när det väl händer går fort men ofta verkar det behövas lite mer tid 
innan för berättelsen att växa, för att hinna lyssna in vad den andra erbjuder, 
för att sedan svara an på det i ett ömsesidigt utbyte och byggande.  

Trots att det är kairos-tid som gäller, så beskriver jag i-roll-sekvenserna 
som kronotopiska, då kronotopisk enligt Bakhtin (1990) syftar på en speciell 
sorts verksamhet. I-roll-sekvenserna skiljer sig främst från ur-roll-sekven-
serna men även från övnings-sekvenserna. I en kronotopisk verksamhet ligger 
betoningen på kvalitetsaspekter som en konstnärligt synlig och laddad plats. 
En plats där tidens sinnligt åskådliga karaktär görs tydlig genom både förtät-
ningar och konkretiseringar i enskilda händelser eller förlopp, en beskrivning 
som stämmer väl överens med i-roll-sekvenserna. 

’Tidsfickor’ skapas, som jag nämnde tidigare, av några få deltagare i i-roll-
verksamheten när ett behov uppstår att utveckla något tillsammans, något som 
kräver att de kan gå ur det specifika i-roll-sammanhanget, men inte ur hela 
berättelsen, för att testa en idé som sedan kan föras in från övnings-sekvensen 
till i-roll-sekvensen. Det sker exempelvis när två elever hjälps åt med att hitta 
det lilla barnets kroppsliga uttryck, innan den ene i roll som barnet möter hela 
gruppen som bybor. 

Det framstår som att en förutsättning för att dramat ska utvecklas och 
spänning genereras är att eleverna ges just tid och utrymme, vilket bland annat 
möjliggörs när läraren tydligt går ur roll och ställer sig längs väggen. I både 
By-sekvensen och Hemma hos sälkvinnefamiljen överlämnar läraren initiativet 
och ansvaret till eleverna för en längre tid. Lärarens ut-steg ur roll kan tolkas 
som att eleverna lämnas åt sitt öde men lärarens fortsatta närvaro i rummet 
indikerar en koncentration på det som sker mellan eleverna, Genom att följa 
det som sker finns hela tiden möjligheten för läraren att att gå in igen i roll i 
dramat, som skvallertanten eller någon annan. Lärarens position vid väggen 
uppfattar jag inte alls som övervakning. Elever och lärare vet att det är ett 
samspel och då behöver alla veta vad som sker, även om de inte just då 
befinner sig i i-roll-verksamheten. 

När dramat står och stampar, det vill säga när objektet/motivet inte framstår 
som tydligt eller möjligt, riskerar dramat att falla ner i ur-roll-verksamheten 
om inget objekt/motiv accepteras eller utvecklas. Det är nära att hända när en 
elev inte svarar an på den invit, en postupak, från en annan elev som innehåller 
ett förslag om roll med namn (Jimmie!), eller när byborna sliter vilt i barnen i 
fiskarfamiljens hus. Situationer när objekt/motiv framstår som otydliga för 
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eleverna är situatuioner när läraren skulle kunna tänkas bryta. Det sker dock 
inte, utan istället framstår det som att lärarens meningserbjudande genom att 
stå kvar vid väggen innebär att hon visar tillit till att eleverna i roll kommer 
att ta dramat vidare, vilket de också gör genom att utveckla ett nytt 
objekt/motiv. När tid ges till eleverna att själva försöka ta processen vidare 
blir det gynnsamt för elever som behöver mer tid för att uttolka motiv för att 
ge sig in i dramat. Både gestaltning av det lilla barnet och av sälkvinnan i slutet 
av By-sekvensen kan ses som exempel på det. Elever som under en längre tid 
av improvisationen endast bidragit med sin fysiska närvaro och koncentration, 
låter till slut sitt rolltagande explicitgöras genom gester och ord, vilket tog 
processen vidare. 
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11. Spänningsfält som genererar känslor  

Inom dramapedagogik ses känslor som en central aspekt i lärande med och 
genom drama (Bolton, 1986; Dunn & Stinson, 2012) och begreppet estetiskt 
engagemang inbegriper bland annat känslor som synliggörs i aspekten ani-
mation men för att ett fördjupat lärande ska ske genom drama krävs ett åta-
gande och även att dramat sätts i relation till det egna livet och även i relation 
till en samhällelig kontext (commitment, connection och hightened aware-
ness) (Bundy 2003; Dunn, Bundy & Stinson, 2015). Känslomässiga motiv 
uppfattas som stimulerande parallellt med de meningsgivande motiven i verk-
samhetsteori (Leontiev, 1977/1986). Begreppet perezhivanie (Vygostky, 
1925/1971; 1934), känslomässigt genomlevd erfarenhet, förekommer i utbild-
ningsvetenskaplig forskning på senare tid (Fleer, Gonzáles Rey & Veresov, 
2017; John-Steiner, 2015). Frågan är hur relationen mellan rolltagande, este-
tiskt engagemang och känslomässigt genomlevd erfarenhet (perezhivanie) ser 
ut?  

Kapitlet inleds med en analys av förutsättningarna för att känslomässigt 
engagemang ska kunna uppstå. Därefter följer en precisering av vad i process-
drama som har karaktären av en lekfull verksamhet. Den form av dramatisk 
spänning som något som uppstår mellan två verksamheter och som ett resultat 
av postupak-handlingar sätts slutligen i relation till begreppet perezhivanie.  

Förutsättningar för att estetiskt engagemang ska uppstå 
Den informella starten på dagen, då elever och dramalärare småpratar med 
varandra och de som vill undersöker rummet och tekniken innan själva sam-
lingen sker, kan förstås som ett meningserbjudande om att skapa relationer 
både till varandra och till rummet. Läraren visar tydligt genom sitt bemötande 
att alla är välkomna, och det finns en förväntan på att eleverna vill vara där 
och ta ansvar för sig själva, vilket syns genom att hon hälsar på var och en av 
dem men inte säger direkt till dem vad de ska göra som på de vanliga lektion-
erna. Den informella inledningen är en kontrast mot skolvardagen som känne-
tecknas av regelföljande både när det gäller ämnesinnehåll, betyg, klädkoder 
och umgängesordning. Trots att skolans dramalärare i intervjuer talar om att 
de eftersträvar att skapa ett frirum i dramasalen i jämförelse med resten av 
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skolan, är skillnaden påtaglig när det är helg och dramaverksamheten är fri-
villig. Läraren strävar tydligt efter att uppnå en avslappnad och tillitsfull stäm-
ning, vilket kan tänkas resultera i en mer tillåtande och utforskande process. 

För dramaläraren börjar ett processdramaförlopp långt innan själva genom-
förandet med val av eller skapande av en pre-text, och då startar också den 
konstnärliga processen av förhandling och omförhandling om hur de drama-
tiska elementen ska användas (O'Toole, 1992). Först förhandlar läraren med 
sig själv i relation till lärandemål och de ramar som gäller men så fort process-
dramat startar sker förhandling även med deltagarna. Centralt i detta är hur 
dramatisk spänning beaktas i relation till situation och roller så att eleverna 
kan uttolka och utveckla motiv för att agera. Lärarens val i det här fallet base-
rades på en egen processdramaupplevelse av Sälkvinne-myten som varit be-
tydelsefull för henne och intentionen är att den även ska bli det för eleverna. 
Här framstår det också som att det finns en genuin önskan hos läraren att till-
sammans med eleverna få undersöka mytens olika teman. 

Pre-texten till det aktuella processdramaförloppet om Sälkvinnan, liksom 
genomförandet av densamma, har ett traditionellt upplägg med en blandning 
av ur-roll- och i-roll-sekvenser, strukturerade så att de ska möjliggöra en vi-
dare tolkning av den irländska myten ur olika perspektiv.  

Undersökandet av myten om Sälkvinnan börjar direkt efter uppläsningen, 
genom en diskussion där läraren är mån om att öppna för flera tolkningsper-
spektiv. Det framstår som ett försök att lägga grunden för att det inte finns ett 
rätt sätt att förstå myten. För att möjliggöra vidare tolkningar krävs en öppen 
ingång till myten. Eleverna behöver få möjlighet att tillägna sig lärarens motiv 
men även att successivt utveckla egna motiv. 

Öppenhet i tolkningar av det eleverna själva skapat eller sett några andra i 
gruppen skapa genomsyrar förloppet. Det blir tydligt i statyövningen till ex-
empel, där en ’fel-tolkning’ görs i relation till hur statygruppen tänkte när de 
skapade statyn. När ’fel-tolkningen’ yttras är det ingen som rättar, eftersom 
det är betraktarnas tolkning. När statyn dekonstrueras och den som tolkades 
vara ett barn kliver upp och tar position i statyn som mamman, uppstår skratt 
i relation till den första tolkningen, men inte utifrån att det var fel utan det var 
bara ett annat sätt att se det. Det som sker här, att eleverna som står i statyn 
utstår andras blickar och klarar av att bli feltolkade och vara orsak till skratt 
utan att bryta och gå ur roll, tyder på att ett öppet klimat är på väg att etableras, 
vilket kan vara ett första steg mot estetiskt engagemang. 

Om relationsskapande arbete och öppet klimat är initiala förutsättningar för 
att möjliggöra estetiskt engagemang krävs att samma förhållningssätt sedan 
genomsyrar hela arbetet. Sker inte det, vilket det finns exempel på under ru-
briken om spänningsfall, drar sig eleverna tillbaka till en mer passiv hållning. 
Det relationella förhållningssättet som präglas av informell öppenhet, delat 
ansvar och förhandling förefaller grundläggande för att en process präglad av 
utforskande och skapande ska äga rum. 
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Formatet på verksamheten - ett meningserbjudande 
Processdramaförloppet som här analyserats innehåller en mängd sekvenser 
som har likheter med hur en lekfull verksamhet kännetecknas, så som den be-
skrivs av van Oers (2013), som tecknar en verksamhetsteoretisk bild av lek-
fullhet som ett specifikt format på en verksamhet. Att en verksamhet har ett 
lekfullt format innebär inte att den är synonym med lek, utan lekfullt format 
kan egentligen vilken verksamhet som helst ha och det handlar alltså om gra-
den av frihet, hög nivå av involvering och möjligheten att omförhandla reg-
lerna. De improviserade i-roll-sekvenserna innanför fiktionens ramar samt 
även en del av övningarna i övningssekvenserna, innebär just att eleverna är 
mycket aktiva och engagerade (hög nivå av involvering) och friheten är stor. 
Eleverna kan omförhandla reglerna och ibland styr de till stor del över dem, 
vilket genererar en lekfullhet som är njutbar och kan uppfattas som en känslo-
mässigt genomlevd erfarenhet, perezhivanie.  

Känslan av att vara ett vi när lärare-i-roll som skvallertanten sänker sin sta-
tus är påtagligt lustfylld och det gemensamma agerandet genererar en stark 
energi i gruppen. Detta hänger ihop med den höga nivån av medverkan och 
möjligheten till påverkan och den relativt stora graden av frihet att agera. 

I i-roll-sekvenserna i det analyserade förloppet är det ingen som struntar i 
den kanske viktigaste om så outtalad regeln, om att inte bryta fiktionen. Istället 
skapas ’tidsfickor’, för att en idé ska kunna provas med hjälp av en kamrat, 
men dessa handlingar hindrar inte flödet för de andra, utan pågår parallellt. 
Detta kan uppfattas som en omförhandling eller omskapande av en regel. Kra-
vet som egentligen kommer från undervisningsverksamheten om att utforska 
och utveckla pre-texten med hjälp av olika dramaövningar och rolltagande, 
accepteras av deltagarna och de kliver in i fiktionen. Varför kan en undra? Det 
kan förklaras av att det finns tydliga yttre ramar för fiktionen med ett definierat 
men öppet problem att ta tag i via pre-texten och viktigast av allt, innanför 
ramarna finns en viss grad av frihet. Genom de roller som erbjuds går det att 
uttolka motiv att handla i relation till lärarens meningserbjudanden. I och med 
att det är en verksamhet med ett lekfullt format (van Oers, 2013) är deltagarna 
fria att göra egna uttolkningar av motivet på olika sätt. Då objektet/motivet är 
under skapande och alla är medskapare av något nytt med hjälp av gammalt, 
kan alla bidra med sina egna historiska och kulturellt medierade erfarenheter 
som kombineras på nya sätt i den nya situationen i den kreativa processen 
(Vygotsky, 1930/1995). De i-roll-situationer som initieras av läraren, får när 
hon går ur roll, lite vidare ramar och det finns ofta utrymme för eleverna att 
hitta oförutsedda vägar både i rummet och i fiktionen. Även möjligheten att i 
roll tänja på gränserna för vad som räknas som ett acceptabelt beteende är 
lockande och genererar energi.  
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Personliga uttolkningar av motiv för rolltagande och involvering 
Utifrån elevernas handlingar går det att urskilja att eleverna har personliga 
uttolkningar av motivet och stundtals verkar de även pröva olika motiv för 
sina rolltagande handlingar. En grupp elever utvecklar motiv som verkar 
handla om att få pröva sina idéer, ta ansvar och få dramat att fungera. De for-
mulerar egna tydliga postupaks, både kroppsligt och verbalt, och svarar även 
an på andras. I och med att eleverna är i roll som någon i en specifik situation, 
när de tar rolltagningsredskapet i bruk, så väcks direkt ett känslomässigt en-
gagemang i roll. Rollen måste förhålla sig till något och agera i relation till 
detta. 

En annan grupp elevers handlingar är riktade mot det som sker utan att 
egentligen direkt interagera, istället bidrar de med stöttande samhandlingar 
genom att finnas med kroppsligen och ibland även verbalt. De här eleverna 
blir inknutna av andra men knyter sällan aktivt in sig själva. Fysisk närhet till 
de elever som knyter makramén, de som bygger dramat, har betydelse och 
med relationellt fokus mot det som sker har de också lättare att tolka de andra 
elevernas handlingar i roll som motiverbjudanden för att ge sig in i roll mer 
fysiskt och verbalt.  

Den performativa aspekten av rolltagandet, att de handlingar som utförs är 
dialogiska och behöver vara synliga för dem som just då interagerar, verkar 
generera såväl större kroppsliga uttryck som större känslouttryck. Att vara i 
rörelse verkar i sig vara lustfyllt, vilket blir synligt när eleverna till exempel 
rör sig fram och tillbaka genom byn och även i ett-ords-övningen. 

En viss elevs motiv uttolkat i handlingarna går att förstå som bejakande 
handlingar riktade mot lärare-i-roll med ett mycket tydligt kroppsligt uttryck 
i roll. Att det kroppsliga uttrycket är betydligt tydligare mot läraren än när 
agerandet sker riktat mot de andra eleverna, skulle kunna förstås som att målet 
är att visa läraren vad hen kan, men är då ett mål som drivs av undervisnings-
verksamheten. Ett annat sätt att förstå skillnaden i elevens uttryck är att i sam-
handlingar med läraren är lärarens motiverbjudanden tydligare och alltså lät-
tare att uttolka av eleven. Det blir därför lättare att besvara med samma tyd-
lighet. För några andra elever verkar det uttolkade motivet för att gå i roll vara 
att få vara nära en kamrat, vilket sedan blir en resurs för deltagande i i-roll-
verksamheten för den enskilde eleven. Det framstår som att alla elever som 
deltar i processdramaförloppet slutligen utvecklar motiv för deltagande i den 
dialogiska och tillfälliga fiktiva verksamheten.  

Oavsett personlig uttolkning av motivet så är känslomässiga motiv av stor 
betydelse för elevernas rolltagande och involvering. En tydlig vilja blir synlig 
genom deras handlingar att de vill vara kvar i fiktionen när den ibland fallerar. 
Eleverna kämpar kollektivt för att kunna göra nya motivuttolkningar och ta 
dramat vidare. 



209 

Prövande av gränser 
De rolltagande handlingarna skapar en plats i fiktionen, ett handlingsutrymme 
där gränser av olika slag kan prövas. Fiktionen blir ett rum eller en behållare, 
en safe space där utforskande av ’nytt eventuellt farligt innehåll’ kan ske ge-
nom fantasi och kreativitet, där nya förhållningssätt kan provas innan de an-
vänds i verkligheten. Hunter (2008) förklarar begreppet safe space som en 
processuell handling av ständig tillblivelse där utopiska föreställningar kan ta 
form. Det har större betydelse än att bara vara förutsättningen för handlingarna 
utan riktar handlingarna framåt. Den säkra platsens gränser behöver ständigt 
tydliggöras och omförhandlas och i förloppet om Sälkvinnan handlar det både 
om gränser för acceptabelt beteende inom skoldiskursen, och om var grän-
serna går för hur samspel mellan elever och mellan elever och lärare kan se 
ut.  

Gränsprövande kan övergå i gränstänjande och kan handla om att skälla 
och bråka i roll, eller att vara varandra mycket närmare kroppsligen än ele-
verna vanligtvis är. Att tänja på gränserna är ett exempel på det som kan upp-
stå i pendlingen mellan nuet, dåtiden och framtiden när vi är i roll som någon 
annan och samtidigt oss själva. Några av eleverna driver flera gånger fram 
konflikter mellan karaktärerna som blir påtagligt fysiska, syskon som slåss 
eller bybor som sliter och drar i sälkvinnans barn, och det tycks i de här fallen 
vara just det fysiska uttrycket de strävar efter och njuter av, då de återuppre-
pas. Det är beteenden som under en lektion i något annat ämne skulle vara helt 
förbjudet och resultera i ’stående kvarsittning’ utanför lärarrummet (en vanlig 
bestraffningsmetod på skolan), men som här skapar spänning på gränsen mel-
lan fiktion och verklighet. Även de ordlekar som förekommer när eleverna 
agerar som mindre barn i skolsekvensen, där de bland annat rimmar på ordet 
diarré, fyller samma gränsprövande funktion som i sig är lustfylld och laddad. 
Gränsprövningar och överdrifter är element i den kreativa processen som 
drama och fantasilek är exempel på. Där det som sker inte ska förstås som 
vardagshändelser, utan mer som negativ av vardagshändelser där olika erfa-
renheter kombinerats på nya sätt, i enlighet med Vygotskys (1930/1995) be-
skrivning av fantasilek.  

De fysiska konflikterna inom den fiktiva verksamhetens ram tangerar dock 
en bortre gräns för fiktionen. När konflikten inte längre bygger dramat, inte 
tillför ännu en tråd i den berättelseskapande makramén, utan konflikten mellan 
rollerna bara blir en anledning att få utföra de lustfyllda busiga handlingarna 
sjunker den dramatiska spänningen snabbt. Det blir synligt när till exempel 
byborna står utanför fiskarfamiljens hus. Efter en stunds bråkande tappar flera 
av dem intresset. Den fiktiva trygga platsen (safe space) har möjliggjort ett 
prövande och när det känns färdigt reglerar eleverna sig själva genom att sluta. 
Läraren behöver inte fungera disciplinerande utan kliver istället in som skval-
lertanten igen, när den dramatiska spänningen sjunkit så lågt att det är svårt 
för eleverna att själva ladda om, då inga nya motiv uppfattats. 
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I skvallerscenen utmanar en elev-i-roll som bybo, både elever-i-roll och 
lärare-i-roll med en motberättelse. Motberättelsen bör först och främst förstås 
som ett seriöst försök att ta dramat vidare med ännu ett lager och en ny riktning 
för de andra att svara an på, ett nytt personligt uttolkande av motivet. Motbe-
rättelsen kan också tolkas som en kommentar mot hela skvaller-diskursen, vil-
ket har bäring för både i-roll och ur-roll-verksamheten. Motberättelsen är ett 
tydligt användande av det estetiska uttrycket, där rollen blir ett redskap för att 
föra fram en helt annan åsikt. Handlingen genererar definitivt dramatisk spän-
ning genom att skapa konflikt mellan skvallertantens diskurs och det nya per-
spektiv som förs in. Handlingen smittar dessutom de andra byborna så att de-
ras kroppsliga uttryck förstärks ytterligare. Även läraren inspireras av elevens 
tydliga rolltagande med dialekt och läraren förstärker sitt kroppsliga uttryck 
men ger inte innehållet i postupak-handlingen det bemötande som kunde för-
väntas. Istället blockeras de nya kommentarerna om skvallret, och ingen an-
nan än lärare-i-roll ges utrymme att svara an, vilket gör att spänningen direkt 
sjunker i hela gruppen. Istället avslutas sekvensen och läraren tar dem vidare 
till nästa sekvens. Situationen är ett exempel på hur lätt en blockering (jfr. 
Johnstone, 1985) kan förstöra samspelet, den gemensamma överenskommel-
sen som kännetecknar den tillfälliga fiktiva verksamheten, och synbarligen 
släcka viljan att engagera sig och bidra.  

När eleven senare i samma sekvens stannar kvar i roll och använder bybo-
rollen som en möjlighet att testa lärarens auktoritet när läraren går ur skvaller-
tants-rollen, kan det uppfattas som en annan sorts testande av gränser. Även 
här blir rollen ett redskap för att protestera men den används nu mot läraren 
som befinner sig i ur-roll-verksamheten. Det blir betydligt mer provokativt, 
för där gäller andra regler för samspel mellan lärare och elev och sker inte 
inom samma trygga zon som i fiktionen. Elevens användande av rollen som 
redskap för att föra fram en åsikt görs vid båda tillfällena i enlighet med en 
postupak men bemöts inte i något av fallen av läraren som en postupak, vilket 
resulterar i att energin och initiativet faller. 

En annan form av gränsprövning sker när läraren medvetet designar en si-
tuation som ligger mycket nära verkligheten men samtidigt inte. Sekvensen 
med byskolan där läraren är i roll som lärare och eleverna som barn till säl-
kvinnan påminner om en vanlig skolsituation. Eleverna ramas dock in som 
yngre och busiga barn, vilket ligger en bit från de flesta av eleverna som deltar 
i processdramat. De är rätt ordentliga elever som normalt inte skulle bråka på 
en lektion. Med den vetskapen placerar läraren dem i roll som busiga barn, 
vilket genererar spänning som uppstår mellan verklighet och fiktion. Det ex-
emplifieras av Victorias beskrivning av sig själv som busig elev-i-roll, som 
inte lydde läraren i skolsekvensen trots att läraren skrek åt henne. Detta är 
något hon vanligtvis inte skulle göra. 
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Victoria: I was being naughty as well. It’s weird because when Miss shouts at 
you, you stop but now you kept on.         (Gruppintervju gr. B/2 130423) 

 
Denna sekvens är än mer komplex i sin konstruktion, då läraren presenterar 
ett projekt om havet och att de alla ska åka på utflykt till en strand. Pre-texten 
implicerar att den kunskap som barnen har om sin mamma sälkvinnan, är nå-
got som fröken-i-roll inte vet. Detta genererar ett spänningsutrymme, en form 
av undanhållande av information som de medvetet leker med. Tack vare pre-
textens konstruktion och elevernas förmåga att hantera relationen mellan ur- 
och i-roll-verksamheterna, skapar de själva ett utrymme där deras lekfullhet 
får plats.  

Dramatisk spänning mellan två verksamheter  
Att deltagarna upplever allt i processdramaförloppet både som sig själva och 
som sina rollkaraktärer (estetisk fördubbling, Østern, 2005) genererar en 
grundspänning som ofta förhöjer upplevelsen vid rolltagande. När O’Toole 
(1992) i dramasammanhang använder ordet metaxis syftar det på hur drama-
tisk spänning uppstår mellan fiktion och verklighet och det medvetna uppen-
barandet av dessa två samtidigt för gruppen som är i roll, vilket kan höja spän-
ningen ytterligare. I verksamhetsteoretiska termer skulle det snarare uttryckas 
som motsättningar eller spänningar mellan två verksamhetssystem och den 
spänningen kan förstås som ett motiverbjudande som uppstår där emellan. 
Den spänning som uppstår mellan och är resultatet av att två verksamheter 
med olika objekt/motiv (undervisnings- och tillfällig fiktiv verksamheten) är 
närvarande samtidigt, byggs dessutom på av den spänning och förväntan som 
uppstår genom postupak-handlingar och som kan antas finnas bakom själva 
rolltagandet. Slutligen den dramatiska spänningen i den specifika fiktiva situ-
ationen skapad via lärarens inramning. Dessa lager av spänning verkar inne-
bära att när individen stiger in i en fiktiv situation erfars de känslor som upp-
levs av rollen som starkare och de tar sig större uttryck. Det handlar dels om 
dramats performativa karaktär men det framstår även som att känslorna startar 
från en högre energinivå i fiktionen genererad av dubbla verksamheter, 
postupak-handlingar och dramatisk spänning.  

Det ska också nämnas att inte alla elever använder stora uttryck, varken 
kroppsliga eller verbala. Flera av eleverna kan inom ramen för den kollektiva 
rollen bara med en blick eller ett steg åt sidan visa för de andra att de är med. 
Det finns alltså utrymme för deltagande på olika nivåer och på olika sätt.  

När läraren bjuder in till enskilt rolltagande, med frågor riktade till en en-
skild elev, kan det ses som en skärpning av kraven och på så sätt påverkas 
spänningen ytterligare för både den enskilde deltagaren men även för de andra, 
som här går från att vara medspelare till att bli med-skådare till samspelet 
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mellan läraren och en elev i roll. Plötsligt blir förväntningar från ur-roll-verk-
samheten på en kamrats agerande synliga genom leenden och blickar mellan 
de andra eleverna. Det eleverna reagerar på är att en elev tar steget och urskil-
jer sig ur kollektivet och agerar på ett annat sätt än normalt, eftersom hen tyd-
ligare går in i roll. Det är en annan form av spänning som genereras och som 
uppstår genom metaxis, när de två världarna sammanfaller (O'Toole, 1992). 
Ibland när de båda verksamheterna sammanfaller innebär det ett hinder för 
spontanitet och skapande. 

Att kunna leka med rollens kunskap eller okunskap om något är centralt i 
genererandet av dramatisk spänning genom rolltagande. Det sker genom med-
veten strukturering av pre-texten från lärarens sida och hanteras kontinuerligt 
i förloppet av både lärare-i roll och elever-i-roll, vilket redan synliggjorts. Ex-
tra tydligt blir det i reflektionsfasen i roll i slutet av by-sekvensen när skval-
lertanten samlar byborna för att få höra vad de luskat fram om sälkvinnefa-
miljen. Alla elever, fortfarande i roll som bybor, berättar ivrigt vad de sett och 
hört för skvallertanten. Skvallertanten som egentligen är deras lärare, som un-
der hela sekvensen stod ur roll ute längs väggen några meter från det som 
skedde, vet precis vad som hänt men lyssnar intensivt på vad byborna berättar 
och förstärker sina reaktioner med både mimik, gester och röstvolym. Jag ser 
det som ett tydligt exempel på hur rollerna möjliggör för deltagarna att gå med 
på att manipulera sin vetskap om att någon redan vet och låtsas att skvaller-
tanten inte har en aning, för att höja spänningen i situationen och på så sätt 
öka dess värde. Sekvensen som alltså sker i roll har en reflekterande och sam-
manfattande funktion, inför nästa steg. Här är eleverna aktiva i jämförelse mot 
flera av de andra reflektionsmomenten ur roll där de är passiva.  

Senare i förloppet sker i princip samma sak gällande manipulerande av rol-
lens okunskap men då är det endast elever som är i roll. Situationen är den att 
fyra elever stått ur roll och observerat det som skett i roll i skolsekvensen. 
Sälkvinnans barn kommer hem från skolan och berättar om en utflykt till havet 
för observatörerna som nu blivit barnens föräldrar. Eleverna som i skolsekven-
sen var observatörer har hört allt som sagts, men i roll som föräldrar vet de 
inget när barnen berättar om utflykten. Även detta är en spänningshöjande ef-
fekt som tar sig uttryck i kontraster mellan återhållsamhet och livfullhet. I 
samma sekvens visar sedan eleverna i en av grupperna exempel på att de un-
dersöker berättelsen ytterligare genom att prova alternativ och de bygger 
själva in spänning i det de skapar. Det är mamman, sälkvinnan, i en av famil-
jerna som först lämnar hemmet i enlighet med ursprungsmyten, men som efter 
ett tag faktiskt återvänder till familjen igen. Det kan tolkas som ett undersö-
kande av olika handlingsalternativ i en svår familjesituation, där det givna går 
att pröva och förändra.  

You got yourself up on a rock! är en kommentar som byborna hör genom 
väggen på sälkvinnans hus, där fiskaren Patric grälar högljutt på sälkvinnan. 
Egentligen förstår inte byborna denna kommentar men som sig själva, elever 
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som känner till hela myten, vet de mer än vad rollen vet och den spelade för-
våning de leker med ger en förhöjning av den dramatiska spänningen där 
undervisningsverksamheten informerar den fiktiva verksamheten på ett subtilt 
sätt.  

Mindre subtila är de återkommande kommentarerna i förloppet om hur far-
ligt det är med socker och kakor. Elevernas sätt att använda en resurs från 
verkligheten i fiktionen och leken med det ’giftiga sockret’ blir en metakom-
mentar om vår samtid, där socker är mer upprörande än till och med hustru- 
och barnmisshandel. Elevernas i-roll-kommentarer är på gränsen till ralje-
rande och det går att tolka det som att eleverna inte är seriösa i sitt rolltagande. 
Det jag dock uppfattar att de egentligen säger är att de tycker att larmet om 
socker är överdrivet. Men det är precis där, på gränsen mellan de två verksam-
heterna, som laddning uppstår. 

Samband mellan dramat, egna livet och det samhälleliga samt 
perezhivanie 
Dessa tillfällen, när de två verksamheterna, dramaundervisning och fiktion, 
överlappar varandra och motsättningen där emellan tydliggörs för alla i rum-
met, blir resurser i meningsskapandet. Aspekter av estetiskt engagemang sätts 
i spel, som att se samband mellan dramat och det egna livet samt eventuellt 
även i ett större samhälleligt perspektiv (connection och hightened aware-
ness). Handlingarna i roll skapar en reflektionsyta där relationen mellan det 
egna vanliga beteendet och beteendet i roll som en elev som till exempel brå-
kar, leder till ett medvetandegörande. Kanske synliggörs en möjlig framtid 
genom rolltagandet, ett möjligt sätt att agera eller inte agera (jfr. Schechner, 
1985).   

Om elever erfarit känslor i roll eller endast agerat som om de kände något, 
ett yttre gestaltande, kan vi som observatörer eller pedagoger inte veta. Vi kan 
dock erbjuda sammanhang för reflektion i och ur roll, där det blir möjligt att 
synliggöra och reflektera kring den eventuellt känslomässigt genomlevda er-
farenheten, perezhivanie. Den efterföljande gruppintervjun med eleverna efter 
lördagens processdrama fyllde den funktionen i det här sammanhanget. Under 
intervjun beskriver en elev hur arg hon blev i roll som pappan, när han kom 
hem till familjen och såg hur barnen och frun bara satt där och därför började 
misshandla dem. En annan elev svarar och lyfter fram sälkvinnans ansvar för 
hemmet, vilket pappan aldrig tog del i. 

Interviewer: But then things happened? 
Sarah: and I got really mad and slapped them 
Int: Why did he get mad? 
Sarah: Because he got home.. I came from work or something and saw the 
children and the wife and they just sat there and he was trying to relax .. and 
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watch football or stuff and she just Ohh my good and.. why are the kids and.. 
so I .. 
Int: Did this dad understand why she was like that? 
Sarah: Yes. But then the … she doesn’t have to do all the work I have to do! 
(skratt från de andra)  
Int: What did the woman think when he got home? (vänder sig till eleven som 
agerat som sälkvinnan I familjen) 
Kate: He never does anything like... He always sat around and never told the 
kids to be quiet and never like said do your homework and stuff. She had to 
manage three kids, three screaming kids who wouldn’t be quiet or had like re-
ally bad attitude. It was.. like she had to control them all by the same time and 
he was just not doing anything while she.. while the character got mad. My 
character was always angry and like wanted to see her family ‘cause she got 
angry because he never did anything . 
Sarah: Ok…     

(Gruppintervju grupp B/2 20130423) 
 
Det är intressant att notera att Sarah byter pronomen och börjar prata i jag-
form om sig själv som pappan som är så irriterad över barnen och sälkvinnan. 
Det kan förstås som en pågående erfarenhet som ännu inte riktigt tagit formen 
av avslutad, vilket belyser att det är/var en känslomässigt engagerad situation 
som de gestaltade i dramat och som finns med som ännu en del i hennes pe-
rezhivanie, erfarenhetsprisma. Den andra eleven, Kate, som beskriver sälkvin-
nans upplevelse av mannen och hur tungt det var att sköta allt, lyfter även in 
perspektivet av att längta efter sin ursprungliga familj i havet. 

En annan elev beskriver lärandekvalitén i rolltagande som ett sätt att lära 
sig hur andra känner när egna erfarenheter används på ett kreativt sätt i skap-
andet av en annan karaktär. 

Victoria: I’m trying to be serious! I can’t explain it so I’m gonna turn to a situ-
ation like when you’re mum and dad like you gonna feel like they feel and learn 
what they feel, and get in touch with their feelings more like when playing that 
character. 
              (Gruppintervju grupp A/1 20130423) 

 
Rolltagandet blir en möjlighet att återanvända både sina egna erfarenheter och 
andras, kombinerade på nya sätt genom den kreativa fantasiprocessen som ex-
plicitgörs genom gestaltandet (Ferholt & Nilsson, 2016; Schechner, 1985; 
Vygotsky, 1930/1995). Förutom att rolltagandet ger möjlighet att erfara andra 
perspektiv i det kollektiva skapandet, sker något även i mellanrummen mellan 
rollen och jaget samt rollen och jaget i den givna situationen i dramaförloppet. 
Pendlingen i mellanrummet mellan de olika aspekterna syftar på det som kän-
netecknar perezhivanie, där elevernas egna kultur-historiska erfarenheter blir 
resurser i mötet med myten. Genom gestaltandet av rollerna i dramat blir det 
till en meningsskapande kollektiv process där både känslor och tankar ges 
plats (jfr. Ferholt, 2015, Göthberg, 2015).  
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Även breven eleverna skrev i roll som sälkvinnan till sina barn för att för-
klara varför hon lämnade dem, bär tydliga spår av känslomässigt engagemang 
och kan ses som tecken på perezhivanie, känslomässigt genomlevd erfarenhet. 
Den elev vars rolltagande var minst synligt utåt skriver i sitt brev som sälkvin-
nan följande: 

 
 … I will always love you and hopefully one day in the future I will see you 
again. Things weren’t great between me and your father, he treated me like 
dirt and forced me into things I didn’t want to. Hopefully you understand 
that I tried to put up with it for a long time but I had enough and I couldn’t 
put up with it anymore.  
Love from mum XX  
P.S. I am so sorry!” 

    (Kopia av Gennies brev i roll som sälkvinnan 20130423) 

Brevet är inte ett av de mest uttrycksfulla men det visar tecken på att även 
denna elev identifierat motiv för rolltagande och i och med det fick hon också 
en chans till en känslomässigt genomlevd erfarenhet. 

Att eleverna känt sig uppfyllda av liv (animation) och visat en vilja att en-
gagera sig och gjort det seriöst (commitment) finns ingen tvekan om. Men det 
är egentligen först i metaxis-tillfällena, när aspekter från verkligheten blir syn-
liggjorda och kommenterade på ett lekfullt sätt, samt i reflektionerna som 
kopplingar kollektivt i gruppen görs mellan dramat och den egna situationen 
(connection) och till samhället i stort (hightened awareness. 

Spänning genererad av postupak-handlingar 
Postupaks inbyggda krav eller förväntningar om motprestation för att initiati-
vet ska leva vidare gör dramasituationen delikat. Den är lockande men skör. 
Ett intensivt bearbetande av motivet sker för att utröna vilket objekt hand-
lingar ska riktas mot och vad det är de ska försöka åstadkomma. Ger inte nå-
gon i roll respons på en initierad postupak är det slut. Då övergår allt till ur-
roll-verksamheten direkt och fiktionens bubbla spricker. De gånger när det 
står och väger, när det är nära att spricka, blir lättnaden och glädjen än större 
när någon eller några svarar an på den initierade postupak-handlingen. Det 
intensiva riktandet av fokus mot varandra, för att uppfatta och förstå det som 
är på gång att skapas genererar ett energifält. En oväntad vändning leder till 
att energinivån höjs ytterligare och deltagarna vibrerar synbart av lust och lek-
fullhet, vilket i sig genererar nya spontana inknytningar som motsvarar förtät-
ningarna, trasselhärvorna i den metaforiska makramén.  

När spänningen stiger innebär det en känsla av förväntan och en blick 
framåt (jfr perezhivanie), på vad som ska ske i dramat. Vad gör den enskilda 
kamraten, vad håller läraren-i-roll på med och kommer de tillsammans att 
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lyckas hitta en fortsatt väg för dramat, när det står och väger? Som jag tolkar 
det är förväntan främst kopplad till något lustfyllt för eleverna men ibland 
även till något osäkert som synes vara relaterat till elevernas prestation.  

Genom speciella kollektiva samhandlingar, postupaks, uttrycks vilja att 
fortsätta, genom kroppslig närhet, intensiva blickar och just en förväntan på 
det som de tillsammans skapar i stunden. Postupak-handlingar i roll kräver en 
stark närvaro och ett intensivt fokus mot varandra för att uppfatta och förstå 
det som skapas och det genererar ett kraftfullt energifält.  

I gruppintervjuerna lyfter eleverna fram de improviserade i-roll-sekven-
serna som de roligaste eller mest betydelsefulla. Det de nämner som orsaker 
är att det inte finns rätt och fel utan det är upp till varje deltagare att göra på 
sitt sätt men i samarbete med de andra. Även överraskningsmomenten, att inte 
veta vad som ska ske, till skillnad mot arbetet med en skriven pjäs, ses som 
viktigt. 

Alicia: ’Cause you actually think on the spot like, you didn’t have time to think 
about it and no one can say you did that a bit wrong… you were meant to say 
this at that point…yeah! 
David: And it’s really surprising when you see what people come up with .. like 
what they think like.. You don’t expect it. When you have a script you know 
what they’re going to say and what they are going to do but when you don’t it’s 
really surprising when you do it.  

    (Gruppintervju gr. B/2 130423) 
 

Aron: You make yourself into character and you sound like your character and 
you mix yourself together like.. holding different things like and with them .. 
like make the story different ‘cause you put what you like into your character 
and in the story.  
Pete: You know it matters when you’re doing improvisation, like you never 
know what other people are going to say, but like in a scripted piece you know 
what other people are gonna say ‘cause it says what you’re gonna say, but here 
you try to make it fit into what other people are saying and into the situation.  

    (Gruppintervju gr. A/1 130423) 
 
Förväntan och överraskningsmomenten och öppenheten som beskrivs av ele-
verna ovan fångar kärnan i postupak-handlingar och handlar även om för-
mågan att ansluta sig själv till det som sker och att involvera andra. 

Exempel på spänningsfall  
Spänningsfall och sjunkande energinivå uppstår främst när läraren tar tillbaka 
makten och tar över styrningen av det som sker i i-roll-verksamheten, trots att 
eleverna-i-roll tidigare erbjudits ett delat ansvar. Ibland handlar det om att lä-
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raren själv blir så inspirerad av det som händer att hennes kroppsliga och ver-
bala uttryck kväver de andra i roll istället för att bygga på deras initiativ. Ibland 
avbryts utforskandet av läraren innan eleverna ser ut att vara klara. Lärarens 
beslut att bryta skeendet kan ha olika orsaker. Ofta hänger det ihop med att ur 
hennes perspektiv har de kommit en bit på väg och påbörjat processen, hon 
som lärare-i-roll har hunnit knyta in de trådar hon behöver för dramats fort-
levnad enligt hennes planer eller att dramat börjar ta en riktning hon inte alls 
tänkt sig.  

Tydliga spänningsfall sker även när eleverna tycks känna sig överkörda, 
när deras utvecklade motiv/objekt inte uppfattas av läraren. Istället framstår 
lärarens uppfattade objekt som viktigare och betonas på bekostnad av elever-
nas mål i i-roll-situationen. Detta är än mer framträdande under de vanliga 
dramalektionerna där lärandemålet att utveckla dramakunnande prioriteras 
mer än att utveckla ett tema, som i lördagsdramat. Oavsett orsaken till spän-
ningsfallet blir resultatet passiva elever som snabbt släpper sina roller.  

Spänningsfall kan också ske när eleverna är i en kollektiv process av im-
provisation i i-roll-verksamheten, där strävan efter att upprätthålla dramat hela 
tiden balanseras mot strävan efter att uppfinna något nytt (jfr. Kannelopoulos, 
2011). När någon till slut inte klarar av att dra ut på spänningen längre, utan 
drar ihop det som skapas, snörper ihop det så att inget mer kan läggas till, sker 
ett spänningsfall. Det sker till exempel när Kate får svaret från laboratoriet och 
snabbt skriker It’s made of fresh blood!, eller när Adam till slut blir sälkvin-
nan, lägger armen om det lilla barnet och för ut honom från gruppen av bybor, 
eller när dörren till huset stängs så byborna inte längre kommer åt familjen.  

Den anspänning rolltagande innebär tar också kraft, eftersom det kräver en 
speciell uppmärksamhet och närvaro att vara i roll (Piazzoli, 2014, m. hänv. t. 
Van Lier) och efter längre energikrävande i-roll-sekvenser orkar deltagarna 
inte hålla koncentrationen och öppenheten för de andra. Energinivån sjunker 
och de svarar inte an på postupaks med samma intensitet.  

Att gå ur roll går fortare och verkar upplevas lättare av eleverna än att gå 
in i roll, vilket inte är så konstigt då det handlar om att släppa något istället för 
att skapa och upprätthålla något. Undervisningsverksamheten är hemtam och 
till stora delar automatiserad medan den tillfälliga fiktiva verksamheten hela 
tiden måste upprätthållas med målmedvetna handlingar. Avslutet sker oftast 
när situationen är uttömd, inga nya idéer kommer och energin börjar ta slut. 
Det går att förklara med att den känslomässigt genomlevda erfarenheten käm-
pats igenom de olika stadier som kännetecknar en perezhivanie (Vasilyuk 
1998/1988 i Clarà, 2016). Detta kräver interagerande och medskapande som 
leder till ett avslut och ett återvändande till den egna världen med en känsla 
av förlösning och lättnad ((Blunden, 2016 b; Clarà, 2016; Ferholt & Nilsson, 
2016). En perezhivanie går att se tillbaka på som något som påverkat ens liv i 
någon form av ny riktning. I ett processdramaförlopp kan dock olika grupper 
som befinner sig på parallella spår i fiktionen vara mer eller mindre klara med 
utforskandet, eller med genomlevandet av perezhivanya. Med parallella spår 
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menar jag att en grupp elever samhandlar i relation till ett gemensamt mål 
medan en annan grupp har ett annat mål, men de befinner sig fortfarande i 
samma verksamhet med syfte att utveckla samma motiv/objekt, vilket till ex-
empel synliggörs när byborna är färdiga och har uttömt situationen men säl-
kvinnans familj fortsätter agera inne i huset. Makt att bryta en i-roll-sekvens 
har egentligen vem som helst som tydligt går ur roll men mandat att bryta en 
i-roll-sekvens innan den känns genomarbetad för deltagarna, har principiellt 
bara läraren. Det sker antingen genom att läraren helt enkelt avbryter sekven-
sen och ber eleverna gå ur roll eller att lärare-i-roll kommer in och samlar ihop 
gruppen på något passande sätt för situationen som att till exempel be dem 
återrapportera till skvallertanten. 

Estetiskt engagemang och perezhivanie 
Sammanfattningsvis framgår det genom analysen att processdrama kan ses 
som en känslomässigt genomlevd erfarenhet, perezhivanie. Intensiteten i 
handlingarna, genom närhet, blickar och känslouttryck, är ofta påtaglig när 
deltagarna är i roll. Det kan förklaras med hjälp av Vygotskys (1925/1971) 
ord om att konsten möjliggör externaliserande av känslor och ett synliggö-
rande av dem.  

Den varierande intensiteten i elevernas samhandlingar synliggjordes i ana-
lysen genom det som metaforiskt beskrivs som tätheten mellan trådarna i mak-
ramébilderna. Makramébilderna kompletterades med linjediagram där inten-
siteteten under sekvenserna markerades med en uppåtgående linje. Förtätning-
arna i makraméerna och topparna i diagrammen fångade min uppmärksamhet 
extra under analysarbetet, då elevernas handlingar och känslomässiga engage-
mang tycktes intensifieras och kulminera där.  

Stora skillnader noterades mellan de olika sekvenserna. Elevernas synbara 
känslomässiga engagemang kan beskrivas som neutral passivitet i ur-roll- 
sekvenserna, lustfyllt i övningssekvenserna och koncentrerat allvar ofta kom-
binerat med relativt starka känslouttryck i i-roll-sekvenserna. Identifierandet 
av deltagarnas känslomässiga initiativ eller respons genom engagemang är en 
kvalitativ aspekt, och en central dimension i analysen av deltagarnas hand-
lingar i processdrama, vilket redan framgått i studien. I det som tog form som 
förtätningar, som jag benämner trasselhärvor, urskiljdes ett gemensamt fokus, 
där postupak-handlingarna med konstnärliga verktyg som genererar spänning 
var i spel och resulterade i ett genuint utforskande, där lusten att skapa och 
utveckla objektet/motivet tillsammans, blev ett starkt drivande behov. 

Denna känslomässigt genomlevda erfarenhet (perezhivanie) tangerar två 
aspekter av begreppet estetiskt engagemang som animation, att känna sig upp-
fylld och villig att engagera sig och att ta sig an något, commitment. Dessa 
båda aspekter tar sig ofta yttre känslomässiga uttryck som är observerbara och 
det är dem jag syftat på när jag skrivit känslomässigt engagemang.  



219 

Även de två andra aspekterna av estetiskt engagemang som handlar om att 
se samband mellan dramat och sitt eget liv samt i relation till ett större sam-
hälleligt perspektiv (connection och hightened awareness), sätts i spel redan 
genom rolltagandet men synliggörs först via reflektionsmomenten i brevskri-
vandet i roll och i de efterföljande intervjuerna med eleverna, som redan 
nämnts. Det är också där eventuella spår kan skönjas om den känslomässigt 
genomlevda erfarenheten (perezhivanie) satt några djupare spår. Begreppens 
användbarhet i en dramapedagogisk praktik återkommer jag till i diskuss-
ionen.  
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12. Sammanfattning av resultat 

Avhandlingens syfte är att fördjupa förståelsen för hur rolltagande går till och 
kan leda till utvecklande och undersökande av tematiken i ett processdrama. 
Ett centralt dramapedagogiska begrepp, estetiskt engagemang, sätts i relation 
till känslomässigt genomlevd erfarenhet, perezhivanie, och rolltagande. De 
fyra forskningsfrågorna belystes i de fem föregående kapitlen, där det första 
resultatkapitlet innehåller täta beskrivningar av ett processdrama med efter-
följande tolkningar, där makramé används som en analytisk metafor. De täta 
beskrivningarna och tolkningarna ligger till grund för vidare analys utifrån 
verksamhetsteoretiska, dialogiska och dramapedagogiska begrepp.  

Processdrama som två verksamheter 
Jag påstår att det går att tala om processdrama som bestående av två olika 
sorters verksamheter, då det handlar om olika objekt/motiv som driver hand-
lingarna i de olika verksamheterna. I drama(undervisnings)verksamheten är 
handlingarna riktade mot att utveckla gestaltande förmåga och det sker främst 
i ur-roll- och övningssekvenserna. I den tillfälliga fiktiva verksamheten, i-roll-
sekvenserna, är motivet härrörande från pre-texten och rollernas motiv att 
handla i relation till det blir drivkraften i den fiktiva verksamheten. 

Handlingarnas karaktär och graden av handlingsutrymme skiljer sig påtag-
ligt mellan drama(undervisnings)verksamheten och den tillfälliga fiktiva 
verksamheten. I den första är lärarens handlingar formella och främst infor-
merande och instruerande. Handlingarna är framför allt ämnade att lägga en 
grund för senare utvecklande och utforskande och kan förstås som erbjudande 
av ett antal redskap. Ur roll är elevernas handlingar passiva till monologiskt 
responsiva, men övergår till dialogiskt responsiva i övningssekvenserna.   

När lärare och elever kliver in i den fiktiva verksamheten ändrar interage-
randet tydligt karaktär. Lärarens handlingar i roll är betydligt mer fysiska och 
rörelser, mimik och röst används för att skapa inspirerande exempel och me-
ningserbjudanden för eleverna att identifiera motiv i, för den initierade i-roll-
verksamheten. Eleverna går från responsiva till initiativtagande handlingar 
med betydligt mer handlingsutrymme, agens. När de kliver in i den tillfälliga 
fiktiva verksamheten, förväntas och behövs deras initiativ för att dramat ska 
utvecklas.  
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Eleverna bjuds in i den tillfälliga fiktiva verksamheten via postupak-hand-
lingar, som kvalitativt skiljer sig från tidigare samhandlingar genom sin tyd-
liga relationella intention. Det är något som erbjuds men det också finns en 
förväntan på ett återgäldande genom nya erbjudanden. Tillsammans skapar 
kollektiva postupak-handlingar dramat. 

Det som kan urskiljas som kritiskt för övergången från ur-roll till i-roll-
verksamheten är det jag kallar tröskelläge. Det syftar på övergången mellan 
de två verksamheterna där lärarens handlingar ibland blir tvetydiga. I början 
av rolltagandet är lärarens handlingar mycket resursrika och fungerar som me-
ningserbjudanden till eleverna och deras rollskapande. Ibland händer det dock 
att samtidigt som läraren använder dessa handlingar, fortsätter motivet från 
undervisningsverksamheten att skina igenom och läraren fortsätter att ge in-
struktioner om vad som ska hända. Motsvarande kan ske i slutet av en i-roll-
sekvens om lärare-i-roll tar tillbaka makten omotiverat i relation till det som 
sker i dramat. Däremot är det helt i linje med undervisningsverksamhetens 
motiv och läraren bedömer att något nytt behöver ske i relation till objektet att 
utveckla gestaltande förmåga. Oavsett när i en i-roll-sekvens en sådan otyd-
lighet uppstår och det tillfälliga fiktiva objektet/motivet förloras ur sikte och 
ur-roll-objektet blir dominerande, sprider sig en passivitet bland eleverna. Den 
dramatiska spänningen försvinner. 

Handlingar med redskap för rolltagande 
Redskap som möjliggör och underlättar rolltagande är först och främst pre-
texten och de öppna erbjudande postupak-handlingarna i roll som förväntar 
sig svar. Dessutom är statyövningen betydelsefull, där specifika gester och 
rörelser används, liksom lärare-i-roll, tillgängliga föremål i rummet och en 
relativt tom golvyta. 

Pre-texten med myten samt dramakonventionerna uppfattar jag som de 
centrala verktygen i relation till rolltagandet. Genom reflektion efter läsning 
av myten, öppnar läraren för de dilemman, som deltagarna identifierar i  
myten, och det som från början tycktes vara en rätt enkel berättelse visar sig 
ha betydligt fler lager att undersöka. 

Statyövningen innebär att eleverna tar sina kroppar i bruk för ett första roll-
tagande. Att tillgängliggöra sina resurser genom att stå upp och vara i rörelse 
visar sig spela stor roll, då det kroppsliga uttrycket kan preciseras genom att 
testa det till sina ytterligheter för att sedan hitta en koncentration. Eleverna 
utgår från egna och andras erfarenheter och kombinerar dem på nya sätt i ge-
staltandet av en fiktiv person i statyn. Att vara stående med möjlighet till rö-
relse verkade göra det lättare för eleverna att nå aspekter av estetiskt engage-
mang som åtagande och känslan av liv och viljan att engagera sig. 

Återanvändande av erfarenheter synliggörs även senare i förloppet då flera 
av eleverna intar en kroppslig hållning eller använder en rörelse de först erfor 
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i statyn. Rörelsen eller hållningen blir en resurs i gestaltandet av rollen men 
även för det gemensamma berättelsebyggandet. 

Postupaks, de öppna erbjudande handlingar som används i i-roll-improvi-
sationerna fungerar också som redskap för rolltagande. De meningserbjudan-
den som tas emot i form av en speciell rörelse, en dialekt eller kanske ett namn, 
används som inspiration för att forma den egna rollen. Att inspireras och 
härma är fullt tillåtet och innebär ett återanvändande av historiskt och kultu-
rellt utvecklade redskap. 

Rekvisita i vanlig mening används inte i processdrama men däremot visar 
det sig att tillgängliga föremål som kan användas som om de vore något annat, 
spelar stor roll i fördjupandet av elevernas rolltagande. Föremålet skapar ett 
fokus och är något eleverna kan rikta sina handlingar mot. Även användandet 
av rummet har stor betydelse för rolltagande handlingar som genom att de 
kontextualiserades får en tydlig riktning. Förflyttning mellan platser och po-
larisering mellan platser och nivåer genererar energi, då motsättningarna i si-
tuationen förstärks. Rolltagandet i sig genererar ett annat handlingsutrymme 
och att läraren tydligt stiger ur roll och ställer sig vid väggen fungerar som 
maktutjämnande handlingar som indikerar att eleverna kan ta över. 

Lärarens eget rolltagande är avgörande för elevernas rolltagande. Lärarens 
erbjudanden genom postupak-handlingar förflyttar eleverna direkt in i den till-
fälliga fiktiva verksamheten. För att svara an på lärarens postupak måste ele-
verna svara i roll som bybor. ’Måste’ låter som ett tvång men den lekfulla 
postupak-handlingen är ett erbjudande till eleverna om att de behövs och en 
förväntan om att de vill delta.  Att svara som sig själva hade varit att bryta en 
outtalad regel och fiktionen hade fallerat. Det går att uppfatta användandet av 
lärare-i-roll som en maktutjämnande handling. Då gäller det dock att beakta 
med vilken status lärare-i-roll konstrueras och hur lärare-i-roll används i re-
lation till det som sker i den fiktiva verksamheten och vilket handlingsut-
rymme eleverna erbjuds.  

Rolltagande som redskap för utvecklande, upprätthållande 
och undersökande 
En förutsättning för att processdramat ska leda till utveckling och undersö-
kande av pre-texten är att lärarens meningserbjudanden ger rika möjlighet för 
eleverna att uppfatta dilemman, som grund för sitt motivskapande. Elevernas 
kulturhistoriska erfarenheter utgör resurser för att både upprätthålla och ut-
veckla innehållet. 

Elevernas postupak-handlingar i roll utvecklar innehållet och med hjälp av 
de konstnärliga verktygen genererar de även spänning och gör det till just ett 
gestaltat drama. Sex olika former av postupak-handlingar i roll utvecklade 
dramat innehållsligt, genom att eleverna på olika sätt byggde vidare på  
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varandras idéer. En postupak innebär ett erkännande av medspelarna som 
några att räkna med och det är genom att ta till vara varandras resurser som 
dramat utvecklas innehållsligt. Men för att det alls ska kunna kallas för drama 
måste ett gestaltande ske i rummet och i relation till det urskildes även sex 
handlingar som tog de konstnärliga redskapen i bruk och laddade om spän-
ningen successivt. Elevernas handlingar, eller kanske till viss del operational-
iserade handlingar hos dessa relativt dramavana elever, kännetecknades av 
dramaturgiska, relationella, explicit agerande, symbolanvändande, regisse-
rande och utforskande initiativ, som alla på något sätt bidrar till en gestaltad 
helhet. 

Genom att spänningar i myten identifieras, utvecklar eleverna motiv för att 
fortsätta ställa frågor. Frågorna är motivskapande i sig, då eleverna vill ha svar 
på sina egna frågor, vilket leder till fortsatt utforskande.  

Sätts elevernas egna frågor i relation till de kollektiva roller och perspektiv 
eleverna erbjuds, finns stor potential för att eleverna i roll utvecklar motiv att 
engagera sig i och utforska situationerna de ställs inför, det vill säga lärarens 
meningserbjudanden. Flera perspektivbyten, liksom flera olika rolltaganden, 
leder dessutom till djupare förståelse för situationen och insikt om dess mot-
sättningar. 

När någon elev uppfattar motiv till att skapa en enskild roll utvecklas inne-
hållet ytterligare. Performativa handlingar fyller en praktisk funktion då de 
används för att signalera till medspelarna vad som sker, då de tillsammans 
skapar situationen och behöver veta vad som sker för att kunna ta emot och 
bygga vidare med nästa postupak. 

Tidsaspekten verkar vara avgörande för att alla ska hinna utveckla motiv 
och känna sig delaktiga av utvecklande och utforskande i den fiktiva verksam-
heten. Det tar olika lång tid för olika deltagare. Eleverna har agens att hantera 
även tiden, genom till exempel tidsfickor med utrymme för eget prövande. 
Kairos-tid innebär att processen får pågå ett tag, så att erbjudanden hinner for-
muleras och kan lyssnas in. Det går att se det som sker som sinnligt åskådliga 
händelser som får tid på sig att ta konstnärlig form och nå den kvalitativt skilda 
kronotopiska karaktären, som Bakhtin talar om. Ska detta ske måste eleverna 
erbjudas handlingsutrymme både vad gäller status och tid. 

Rolltagande, känslomässigt genomlevd erfarenhet och 
estetiskt engagemang 
Relationen mellan rolltagande, känslomässigt genomlevd erfarenhet (perezhi-
vanie) och estetiskt engagemang undersöks i det sista resultatkapitlet. Sättet 
som pre-texten introduceras, där dilemman identifieras och rolltagandet sedan 
används för att deltagarna ska ta ett kliv in i händelsernas centrum, leder direkt 
till ett synbart känslomässigt engagemang hos eleverna. I och med att eleverna 
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är i roll som någon, när de tar rolltagningsredskapet i bruk, väcks direkt ett 
känslomässigt engagemang ur rollens perspektiv i den fiktiva situationen.  

Att den tillfälliga fiktiva verksamheten har ett lekfullt format, innebär att 
deltagarna är fria att göra uttolkningar av motivet på lite olika sätt, då objek-
tet/motivet är under skapande och alla är medskapare av något nytt. De im-
proviserade i-roll-sekvenserna och till viss del även övningssekvenserna inne-
bär att eleverna är mycket aktiva och engagerade (hög nivå av involvering), 
friheten är stor. Eleverna kan till viss del omförhandla reglerna och ibland styr 
de till stor del över dem, vilket genererar en lekfullhet som är njutbar, en 
känslomässigt genomlevd erfarenhet, perezhivanie. Spänningsfall uppstår 
ibland när läraren avbryter, kväver eller förminskar elevernas handlingsut-
rymme, vilket direkt leder till passiva elever. Animation och commitment, 
aspekter av estetiskt engagemang både möjliggjordes och synliggjordes i och 
med rolltagandet, vilket också är tecken på känslomässig genomlevd erfaren-
het, perezhivanie.  

Att processdramaförloppet består av två skilda verksamhetssystem innebär 
att det däremellan kan uppstå motsättningar som gör situationen till ett laddat 
sammanhang. Dessutom genereras spänning utifrån de dilemman som identi-
fierats i myten, genom de relationella postupak-handlingarna och slutligen ge-
nom den estetiska fördubblingen där både jaget och rollen blir synliga för den 
enskilde deltagaren. Reflektionsytorna, mellanrummen där spänningar upp-
står, är platser där de två andra aspekterna av estetiskt engagemang, con-
nection och hightened awareness, sätts i spel och mening skapas när jämfö-
relser med det egna livet kan göras och sättas i relation till samhälleliga ske-
enden. 

Det relationella förhållningssättet som präglas av informell öppenhet, delat 
ansvar och förhandling framstår som grundläggande för att en process präglad 
av utforskande och skapande ska äga rum. 
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13.   Diskussion 

Att gå i roll och undersöka ett tema är inget ovanligt i dramasammanhang men 
hur kan vi förstå det som sker och hur kan vi tala om det? Avhandlingens syfte 
har varit att fördjupa kunskapen om hur rolltagande går till och hur rolltagande 
kan leda till utvecklande och undersökande av tematiken i ett processdrama, 
sett ur verksamhetsteoretiskt och dialogiskt perspektiv.  

I kapitlet kommer följande att belysas och diskuteras a) vikten av att förstå 
processdrama som två verksamheter, b) betydelsen av rika meningserbjudan-
den genom postupak-handlingar och statyövningens konsekvenser för det 
fortsatta rolltagandet med redskap, c) hur postupak leder till förhandlings- och 
förhoppningsagens (expectagency), d) postupaks som redskap för utveck-
lande, undersökandet av identifierade teman och upprätthållande av dramat 
och slutligen d) relationen mellan rolltagande, perezhivanie och estetiskt en-
gagemang. 

Innebörden och betydelsen av två olika verksamheter  
Varför blir det då viktigt för mig att tala om två verksamheter, när det redan 
finns så många andra som påtalar skillnaden mellan verklighet och fiktion? 
Att skilja mellan verklighet och fiktion görs generellt i drama- och lekteorier. 
Allern (2002) riktar blicken mot om det är autonoma världar eller om det är 
två världar som leder till varandra, medan Linds (2006) tar fasta på mellan-
rummet och det som sker där mellan verklighet och fiktion.  

Genom att som i studien lägga ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på pro-
cessdrama synliggörs dock en viktig distinktion mot ovanstående förklarings-
modeller. Genom att identifiera att det är två skilda verksamheter med skilda 
motiv/objekt innebär det att handlingarna i de olika verksamheterna är riktade 
mot att försöka åstadkomma olika saker. I och med att motiv/objekt i den till-
fälliga fiktiva verksamheten är tentativt, under uttolkande och skapande, för-
klarar det också att handlingarna i den fiktiva verksamheten måste anta en 
annan karaktär, som jag med hjälp av Bakhtin och Marjanovic-Shane (2010) 
förstår som postupaks. Att den fiktiva verksamheten får anta en kronotopisk 
karaktär där kvalitets-aspekter som betonar att platsen som skapas är laddad 
och konstnärligt synlig är av stor betydelse. Det måste få vara platsen där 
”knots are tied and untied” (Bakhtin, 1991, s. 250). Så, som svar på Allerns 
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fråga, kan det förstås som två skilda verksamheter, där objekten inte får sam-
manblandas. Däremot är verksamheterna genomsläppliga och det är just när 
erfarenheter från den ena verksamheten tangerar eller influerar den andra 
verksamheten som några av de mest betydelsefulla tillfällena under process-
dramaförloppet i studien sker. Detta kan jämföras med O’Tooles (1992) 
förtsåelse av metaxis i relation till dramatisk spänning.  

Genom att förstå processdrama som två verksamheter med olika motiv/ob-
jekt gick det också att förklara den tydliga skillnaden i elevernas engagemang 
i och ur roll och det blev också lättare att förstå när i-roll-verksamheten inte 
fungerade. För att kunna agera i fiktionen krävs att eleverna både ges möjlig-
het och klarar av att släppa drama(undervisnings)verksamhetens objekt. Ele-
verna måste få en chans att tillägna sig och utveckla ett motiv som kan fungera 
som grund för rollens handlingar i den specifika fiktiva situationen, till exem-
pel som skvallrande bybo. Det övergripande objektet i drama(undervis-
nings)verksamheten kan inte dominera, eller ens bli synligt i den tillfälliga 
fiktiva verksamheten, för då avstannar de sökande och skapande handlingarna 
som utvecklar och upprätthåller fiktionen och undervisningsverksamheten 
kväver den fiktiva. Dramapedagogens/lärarens uppdrag blir att skapa inne-
hållsrika situationer som väcker elevernas nyfikenhet att agera. Det krävs rika 
meningserbjudanden med möjlighet för eleverna att engagera sig och tillägna 
sig motiv.  

Läraren föreföll ibland vara styrd av dram(undervisnings)verksamhetens 
motiv/objekt och ville ta dramat vidare. Detta kan jämföras med Berggraf 
Sæbøs (2009; 2011) varning för att lärare-i-roll används som förklädd peda-
gog. När elevernas postupaks blockerades minskade genast deras engagemang 
och agens. Det här hänger ihop med frågan som dramapedagogen/läraren bör 
ställa sig i relation till hur lärare-i-roll kan bidra till att förhöja och fördjupa 
dramat, så att det lekfulla formatet på verksamheten bibehålls (jfr. van Oers, 
2013). 

För att eleverna skulle gå från att vara passiva eller monologiskt responsiva 
till att bli aktiva och ta initiativ, krävdes också att elevernas handlingsutrymme 
ökade och att de fick förutsättningar att använda sig av relationella postupak-
handlingar, det vill säga erkänna varandras meningserbjudanden och bygga 
vidare på dem. Det betyder i sin tur att och så länge lärare-i-roll är med i den 
fiktiva verksamheten måste hen också använda sig av postupak-handlingar. 
Målet att låta deltagarna vara medskapare av dramat är inget nytt och delta-
garna ska till och med få ta över. Bowell och Heap (2001) menar till och med 
att det är lika viktigt för en lärare att kunna gå ur roll som i roll.  

Att som dramapedagog/lärare låta eleverna släppa undervisningsverksam-
hetens objekt för en stund, ställer krav på dramapedagogen/läraren att faktiskt 
låta den fiktiva verksamheten ta plats och få nödvändiga förutsättningar, trots 
inramningen i undervisningsverksamheten. Det visade sig att så fort läraren 
fortsatte att ge instruktioner, trots att hon gått i roll, medförde det svårigheter 
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för de elever som hade svårare att urskilja och utveckla motiv för sitt rollta-
gande. Motsvarande gällde när läraren avslutade en sekvens innan hon gått ur 
roll. Deltagare som förväntas agera i enlighet med instruktionerna hamnar i 
ett dilemma om hur och som vem de ska identifiera motiv att svara och agera, 
som sig själv eller som någon i roll. 

Rika meningserbjudanden  
Skiftet mellan de två verksamheterna är av central betydelse. Det är det jag 
benämner tröskelläge och det är ett avgörande läge. Läraren har ansvar för att 
skapa denna speciellt utformade didaktiska situation med ett lekfullt format 
(van Oers, 2013), innehållande rika meningserbjudanden som väcker elever-
nas nyfikenhet och vilja att engagera sig. Val av pre-text och hur den introdu-
ceras visade sig vara av stor betydelse för hur i-roll-verksamheten senare 
kunde ta gestalt. Även den inledande statyövningen och tolkningen och de-
konstruktionen av statyerna hade stor vikt för det som senare skedde i dramat. 
Av avgörande betydelse var alltså hur dessa meningserbjudanden gjordes ge-
nom postupak-handlingar vilket även var av stor betydelse för elevernas roll-
tagande och den fortsatta utvecklingen av processdramaförloppet. 

Meningserbjudanden via pre-texten 
Betydelsen av hur en pre-text introduceras och används av en dramapedago-
ger/lärare har lyfts fram i tidigare forskning av (Dunn & Stinson, 2011). An-
vändandet av en pre-text kan innebära en öppning för en hel dramatisk värld 
laddad med dramatisk spänning (Piazzoli, 2010). Myten om Sälkvinnan intro-
ducerades till att börja med på ett neutralt och kortfattat sätt men växte suc-
cessivt genom att läraren var mycket noga med att ta emot elevernas svar trots 
att de var minimala. Varje bidrag beaktades som viktigt och läraren både upp-
repade svaren och utvecklade dem, samt påvisade tvetydigheter i det som sa-
des. Att ta emot elevsvar på detta sätt och utveckla och använda dem innebär 
att ge värde till och synliggöra elevernas förståelse, vilket är viktigt ur ett di-
alogiskt perspektiv. Att ge elevernas utsagor ett värde möjliggjorde för ele-
verna att vara genuint undrande och nyfikna på identifierade frågor som upp-
stått i relation till pre-texten. Frågorna och dilemman som lyfts fram låg till 
grund för de motivuttolkningar eleverna sedan gjorde, för att upprätta den fik-
tiva verksamheten i roll. Det var vad som gjordes med denna pre-text som var 
av central betydelse. 

Inte bara eleverna behöver vara nyfikna på det tema som ska undersökas 
utan även läraren behöver intressera sig för temat, för att kunna vara öppen 
och skapande. Läraren i exemplet hade själv deltagit i ett drama baserat på 
Sälkvinne-myten, vilket varit betydelsefullt för henne, och hennes intention 
var att ett processdrama baserat på myten även skulle bli betydelsefullt för 
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eleverna.26 Att som pedagog hitta en personlig ingång, ett personligt intresse i 
den pre-text som väljs, är något Lindqvist (1995) lyfter fram som viktigt vid 
skapandet av lekvärldar. Det har samma betydelse för ett processdrama anser 
jag. Det handlar om att vara genuint undrande tillsammans med eleverna, vil-
ket tangerar innebörden i en postupak och Bakhtins (1990; 1993) termer 
answerability och addressivity. Att rikta sig till någon med ett erbjudande, 
innebär ett personligt ansvarstagande för situationen och en önskan om ett ge-
nuint svar från just den personen eller personerna men också en beredskap att 
ta emot svar, vad det än är. 

Statyernas betydelse 
Att göra en staty av en händelse, som en minnesbild eller en framåtblick, ses 
ofta som en enkel övning i dramasammanhang, och har inte utrönt något direkt 
intresse inom processdramaforskning. Det intressanta i relation till staty-
övningen var att kroppshållningar, gester och rörelser deltagarna erfor i en 
staty och fick ett kroppsligt minne av, en kulturell och historisk erfarenhet, 
kunde få stor betydelse långt senare i processdramaförloppet. Deltagares möj-
ligheter till rolltagande kan alltså öka eller minska i relation till vad de fått 
tillfälle att gestalta och erfara i en sådan enkel övning som att bygga en staty 
– eller flera.  

Det skulle vara lätt att anta att det var deltagarna i den stående gruppen som 
var i rörelse, som återanvände gester från statyn för ett senare rolltagande i 
dramat. De hade ju konkret känt sig in i rörelsen i statyskapandet. Den slutsat-
sen går dock inte att dra så enkelt. Gestaltandet och återanvändandet av den 
käcka pappa-tolkningen och det lilla barnet hade onekligen sitt ursprung i den 
stående gruppens staty. Hustrun (sälkvinnan) med en försiktigt omfamnande 
arm däremot hörde till den sittande gruppen. De gester som användes senare i 
dramat var de som tydligast hade kommenterats av de andra eleverna och lä-
raren, när statyerna och dekonstruktionerna tolkades. Det var de gester som 
visade sig ha en betydelse för ett specifikt uttryck, där kroppens redskap an-
vänts så att de kommunicerade något till betraktarna, de andra eleverna. Att 
läraren, genom modellerandet av formen för hur eleverna skulle svara, tog tid 
till att belysa de konstnärliga redskapen (kropp, gester, blickar, nivåer, av-
stånd, osv.) och hur de i kombination kommunicerade ett uttryck, spelade roll 
för det fortsatta rolltagandet. 

Bolton (1992; 2008) talar om att vi bygger tilltro till en situation när vi är i 
nya sammanhang eller när situationer behöver åter-etableras, vilket signaleras 
via tydlighet i gester. På motsvarande sätt återkom gesterna i det aktuella pro-
cessdramat. När situationen är etablerad krävs inte samma yttre tydlighet 
längre utan deltagarna är fria att ”ge sig själv” till det som sker för att få det 
att hända (Bolton, 1992; 2008, s. 145). Som de gester som Bolton beskriver 
                                                      
26 Samtal med läraren inför dramapasset. 
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(t.ex. fest-gester eller mötes-gester), är elevernas gester från statyn gester som 
kan härledas från sammanhang utanför dramat. Gesterna bär kulturellt och hi-
storiskt formade spår av ”käck fiskarman”, ”litet barn” och ”kuvad hustru”, 
gester som eleverna använde som resurser i sitt eget skapande. Det jag vill 
betona är betydelsen av dessa gesters kommunicerande funktion, hur de konst-
närliga redskapen kombinerats för att ge ett speciellt uttryck som sedan tydligt 
noterades i tolkningen av statyerna. 

Det visade sig också att den roll deltagarna hade i statyn av familjen, var 
den roll de återkom till när de senare gestaltade familjen. Rollen låg så att säga 
närmast till hands. Det var inget som de uppmanades till av läraren utan det 
var en roll deltagarna redan hade en förståelse av. Om deltagare får möjlighet 
att gestalta och erfara flera personer i initiala statyövningar, skulle det kunna 
innebära att de får fler verktyg för det fortsatta dramaskapandet. 

Deltagarna fick endast lyssna på de andras tolkningar när de själva stod i 
statyn. En staty uppfattas som en övning där deltagarna är skyddade för expo-
nering. Den estetiska formen ger ett distanserat skydd där deltagarna inte be-
höver agera i roll så tidigt i dramat, då de ännu inte skapat sig en bild av situ-
ationen. Men frågan är vad som hade hänt om de själva fått svara på några 
frågor i roll efter att ha lyssnat på de andras tolkningar. Det är inte ett ovanligt 
inslag i arbete med statyer men förekom inte här. Ur ett skyddande distanse-
rande perspektiv räcker det med att endast lyssna i roll, så här tidigt i ett drama. 
Om det däremot beaktas i relation till vilka meningserbjudanden och vilka 
resurser som byggs in i dramat, går det att förstå de andras tolkningar som 
resurser för det egna rolltagandet. Om en deltagare får möjligheten att i roll 
själv säga några ord, när hen lyssnat på tolkningarna, skulle deltagaren ha en 
större palett att välja från vid senare rolltagande. Det kan förstås som en möj-
lighet till fler perspektiv och sättas i relation till fördjupat lärande. 

En intressant aspekt i relation till både statyerna och rolltagandet var att det 
inte verkade spela någon roll om det var en flicka eller pojke som gick i roll 
som kvinna eller man. Det tycktes vara en självklarhet och inget som kom-
menterades av varken elever eller lärare. Rolltagandet i både statyövningen 
och i den kollektiva rollen drevs av det tentativt formade motivet och genom 
postupak-handlingar, där en respons på en rörelse förstärkte en handling som 
i sin tur utvecklades vidare i samspel med de andra. Ibland tog det sig uttryck 
som associeras som mer kvinnligt eller mer manligt och ibland var det mer 
tydligt att det till exempel var mamman eller den manlige bybon. Gestaltning-
arna av kvinnor respektive män kunde uppfattas något stereotypa, vilket inte 
heller kommenterades gemensamt. Däremot prövades en av stereotyperna se-
nare i dramat på initiativ av en elev i roll, vilket fick den gruppen att prova 
andra handlingsalternativ. Detta nämndes inte alls vid reflektionen utan då 
återrapporterades en helt annan historia som gick i linje med de tidigare se-
kvenserna som de skapat. Det var först i gruppintervjun som eleven nämner 
sitt försök att prova något annat. 
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Att endast överlämna prövandet av stereotyper, normer och föreställningar 
till deltagarna innebär att inte ta drama som metod på allvar som det kraftfulla 
verktyg det kan vara. Cahill (2011) varnar för den upprepning och förstärkning 
av stereotyper som improviserat drama istället kan bli. Dramapedagogers/lä-
rares redskap för att motverka förstärkning av stereotyper och normer är 
främst de konventioner som fokuserar form, enligt Cahill (2011), då de också 
fokuserar hur meningsskapandet går till. Detta skedde till viss del genom lä-
rarens modellerande av hur tolkningen av statyerna skulle gå till. Däremot 
sattes inte tolkningarna i relation till de stereotyper som gestaltades. Att en 
elev i roll dock kunde få med sin grupp på det nya spåret i i-roll-improvise-
randet tolkar jag främst som ett tecken på att eleverna-i-roll följde spelets reg-
ler, det vill säga, tog emot postupaken och byggde vidare. Frågan uppstår dock 
om detta bara handlade om postupaks eller fanns det också hos de andra ele-
verna ett behov att nyansera mansrollen eller dramats innehåll generellt? Jag 
bedömer det som så, då gruppen även provade att låta sälkvinnan återvända 
till familjen trots att hon gett sig av en gång. 

Lärare-i-roll 
Bland de rika meningserbjudandena framstod lärare-i-roll som ännu en avgö-
rande faktor för elevernas rolltagande. När läraren gick i roll erbjöd hon med 
postupak-handlingarna sitt eget agerande som resurs och visade hur kroppen 
och rummet kan användas. Läraren tog i med alla resurser som stod henne till 
buds, både när det gällde kropp, rörelse, tempo och rum. 

Den tidigare åsikten att lärare-i-roll endast markerar sitt rolltagande med 
en förändrad attityd har nyanserats av bland andra Ackroyd (2004, 2010), och 
det är mer accepterat att gestalta lärare-i-roll på ett mer uttrycksfullt sätt. Lä-
rarens mycket tydliga karaktärisering av sin roll, smittade med inspiration 
(jfr.Vygotsky, 1930/1995) och blev ett medierande redskap som fungerade 
som en förstärkare för gruppens rolltagande. Det är tillåtet att härma, att in-
spireras, att bli smittad och det ligger i en postupaks natur att ta emot och ge 
tillbaka. De förstorade gesterna och rörelserna motsvarar det Bolton (1992; 
2008) talar om gällande att etablera en situation. De förstorade gesterna knyter 
också an till den tydliga signalering som återfinns i forskning om hur lek och 
metakommunikativa leksignaler talar om att det inte är på riktigt utan på låt-
sas, i strävan efter gemensamt meningsskapande (Bateson, 1972/2000; Fleer, 
2015; Knutsdotter Olofsson, 2017). Lärarens konstnärliga kompetens att 
skapa en didaktisk situation inifrån den fiktiva verksamheten är viktig, då del-
tagarnas erfarenhet av dramaskapande och deras dramakompetens ofta inte är 
så stor (Berggraf Sæbø, 2008). Meningserbjudanden som skapades genom lä-
rare-i-roll innehöll både plats, roller, situation, tid och dramatisk spänning.  

Trots lärare-i-rolls stora betydelse för elevernas rolltagande visade det sig 
att lärarens utsteg ur fiktionen, fysiskt markerat genom att ställa sig vid väg-
gen, hade lika stor betydelse. Elevernas handlingsutrymme ökade avsevärt 
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men även deras ansvar för fiktionens upprätthållande. Att ta ansvar för sig 
själv är en av förutsättningarna för att estetiskt engagemang ska uppstå 
(Bundy, 2002; 2003). Jag menar dock att deltagarna i Sälkvinnedramat tog ett 
större ansvar än bara för sig själva. De tog ansvar för sina medaktörer och för 
dramats utveckling, genom postupak-handlingarna som ju innebär ett inklu-
derande och ett ansvar för någon annan. Detta främjade det estetiska engage-
manget. 

Läraren stannade kvar vid väggen och följde det som skedde i postupak-
handlingarna mellan deltagarna. Att läraren visade intresse för det som skedde 
fyllde flera funktioner. Hennes tydliga fokus gav koncentration och betydelse 
åt arbetet. Att läraren stod kvar vid väggen när deltagarna sökte och famlade 
och det var osäkert vilken väg dramat skulle ta, var också en betydelsefull 
handling som signalerande tillit. Genom att läraren är närvarande, om än inte 
i roll, så undviks den form av reproducerande improvisation Berggraf Sæbø 
(2009) varnar för. Berggraf Sæbø syftar på när elever skickas iväg till ett annat 
rum för att förbereda en scen som sedan visas upp. Då har läraren inte 
möjlighet att kliva in i fiktionen och utmana eller stötta när så behövs, vilket 
är möjligt när improviserandet fortgår i ett och samma rum och 
dramapedagogen/läraren vet vad som sker. 

Att både vara lyhörd för och ta emot deltagarnas postupaks och bygga vi-
dare på dem i roll, och dessutom vara ansvarig för helheten och processen är 
krävande. Det var tydligt att användande av lärare-i-roll innebar en balansgång 
som ibland var svår att hantera. Det hände att läraren blev för uppfylld av sin 
egen roll och ibland verkade njuta av det lekfulla istället för att ta in elevernas 
erbjudanden. Ibland togs inte elevernas postupaks emot för att de berörde frå-
gor som inte tycktes vara väsentliga ur lärarens perspektiv. Läraren fokuserade 
på sina egna inspel i roll (jfr. Viirret, 2016).   

  Det hände även att konstruktion av lärare-i-roll framstod som mindre ge-
nomtänkt i relation till vad som uppstod och lärare-i-roll blev till synes fånge 
i sitt eget gestaltande, vilket till exempel skedde i skolsekvensen. Redan på 
planeringsstadiet vid skapandet av lärare-i-roll är det viktigt att beakta vilket 
status-utrymme som finns, vilken möjlighet det går att variera status vid behov 
inom rollen för att både kunna stötta och utmana eleverna i roll och driva pro-
cessen. Går statusen att ändra på ett trovärdigt sätt? Vilket mandat har jag att 
agera i den här rollen? Skvallertanten, som hade hög status just tack vare 
skvallret, hade inte samma mandat att samla byborna när skvallret och makten 
var delad. En större medvetenhet kring hur lärare-i-roll kan användas är alltså 
eftersträvansvärd redan på planeringsstadiet.  

Redskap - föremål, rum och tid 
I det observerade processdramat använde inte läraren någon form av föremål, 
varken för att signalera sitt rolltagande eller som meningsbärande symbol för 
något speciellt i dramat. Eftersom det lätt uppstår otydlighet vid tröskellägen, 
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om läraren var i roll eller inte, skulle ett klädesplagg eller en sak som var lätt 
att lägga ifrån sig som en markering, underlätta och tydliggöra för både ele-
verna och läraren själv, vilken verksamhet hon agerade i. Det kan tyckas ele-
mentärt (se Bowell & Heap, 2001) men som jag visat ovan kan otydlighet vid 
tröskellägen få spänningen i fiktionen att sjunka. 

Att föremål laddades och fick speciell betydelse skedde däremot i dramat, 
via elevernas handlingar med föremål, som munkjackan som blev ett sälskinn, 
väskan som blev en nalle och draperier som blev hus. Användandet av före-
målen fyllde flera funktioner. Elevernas postupak-handlingar med föremålen 
innebar också att de tog stöd i dem för upprätthållandet av fiktionen. O’Toole 
(1992) som utarbetat kriterier för vad som genererar dramatisk spänning, näm-
ner inte att dramatisk spänning kan uppstå genom användande av föremål eller 
genom användande av rummet. I den här studien blev agerandet med föremål 
en påtaglig faktor för den dramatiska spänningen som både ökade engage-
manget och fördjupade rolltagandet. Dessutom innebar elevernas handlingar 
med och i relation till dessa föremål att de gick från det mycket verbala till 
mer kroppsligt agerande. Detta innebar att de tog sig vidare från det ”hav av 
ord” som Davis (2014, s. 65, min översättning) varnar för att processdrama 
lätt stannar vid.  

 O’Neill och Lambert (1982) diskuterar också aspekten av att tillföra före-
mål som kan bygga tron på dramat, eller verksamhetsteoretiskt uttryckt, som 
kan skapa den fiktiva verksamhetens motiv/objekt. När eller om föremålen 
hanteras kan de få ett symbolvärde bortanför det specifika dramat. I denna 
studie visar analysen att föremål som råkade finnas där användes spontant av 
eleverna och fick mycket stor betydelse. Munkjackan som sälskinn hade en 
avgörande betydelse för dramats utveckling och fördjupning. Den fungerade 
verkligen som redskap för att, både bokstavligt och symboliskt, hålla fiktionen 
vid liv. I fallet med sälskinnet handlade det om att rikta uppmärksamheten bort 
från sig själv mot något tredje och i det skapades ett skydd in i rolltagandet, 
som Bolton (2008) benämner det. Hanteringen av de föremål som användes 
innebar också ett förstärkande av det kroppsliga uttrycket, vilket i sig fördju-
pade rolltagandet och bidrog till gestaltandet. Att dessa föremål fanns där var 
en slump men med tanke på deras betydelse för motivutvecklingen, rolltagan-
det och dramats utveckling, bör det beaktas och få konsekvenser för vad som 
finns tillgängligt i en dramasal. 

Bolton (2008) talar om faran med att använda objekt, även om han inte 
ställer sig främmande inför det heller. Bolton menar att när ett föremål an-
vänds som något annat bygger det inledningsvis trovärdighet. Ju längre dramat 
pågår desto mer blir föremålet endast en påminnelse om att det inte är det som 
det symboliserar. Istället förespråkar Bolton gestaltande handlingar som 
skapar tro på det gruppen gör tillsammans. Att tröjan som symboliserade säl-
skinnet förlorade sin betydelse efter ett tag var tydligt men innebar inget hin-
der i det studerade förloppet, då eleven som initierat skinnet även gjorde sig 
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av med det. Alla hade vid det laget en tydlig bild av ett sälskinn med blod-
fläckar. Tröjan hade dock inte hunnit förlora sin laddning som skinn utan det 
var berättelsen som tog en annan väg med nytt fokus.  

Ofta strävar dramapedagoger/lärare efter tomma, rena rum, utan en massa 
saker som kan störa den symboliska mening som ska skapas. De få saker som 
tas med är ofta utvalda symboler som ska skapa en stämning och väcka asso-
ciationer, och används i första hand av läraren. Utifrån resultatet i studien 
framstår det som motiverat att möjliggöra för att ett antal olika föremål bör 
finnas synliga och tillgängliga för elever att använda sig av i dramat när behov 
uppstår. Jag talar inte om speciellt uttänkt rekvisita utan vardagsföremål som 
i fantasin i relation till det tentativa motivet, ges en annan betydelse och värde. 
Det här går i linje med Dunns (1998) förslag att låta miljöer och rekvisita få 
finnas kvar i rummet efter genomfört processdrama, för att barn ska få möj-
lighet att utveckla sin lek ytterligare. Mitt förslag innebär dock att olika före-
mål ska kunna inkluderas direkt i dramat av en deltagare och att det är delta-
garnas behov och det motiv som är under konstruktion som styr föremålets 
innebörd och betydelse. 

Jag menar däremot inte att rummen ska vara fyllda med föremål, för den 
tomma golvytan och användandet av den hade stor betydelse för den drama-
tiska spänningen. Det var själva golvytan som i det här sammanhanget möj-
liggjorde aktivitet, att deltagarna klev in i eller ut på en faktisk plats de kunde 
röra sig på. Motsvarande fantasiverksamhet skulle kunna ske endast mentalt 
men deltagarnas rörelser över golvet underlättade deras handlingar riktade 
mot skapandet av den fiktiva verksamheten och successivt rollen. Det var syn-
bart hur rörelsemönster och mimik efterhand förändrades och förstärktes när 
de rörde sig över golvet och in i den fiktiva byn. Handlingar som tar stöd i 
föremål och rum synliggör, preciserar och förstärker de rolltagande handling-
arna i sig. Rothwell (2011) påtalar också betydelsen av att kunna förflytta sig 
och röra sig fritt, vilket skapar nya fiktiva rum och nya möjligheter att över-
brygga maktpositioner. 

Att förstå tid som meningserbjudande framträdde i analysen, där tid visade 
sig vara en betydelsefull resurs för eleverna i att själva få ta processen vidare. 
Att ta processen vidare kräver närvaro och i-roll-verksamheten har sin speci-
ella tid och plats som definieras av pendlingen mellan jaget och rollen i sam-
spel med andra i roll och det krävs en stark koncentration för att vara i detta 
mellanrum (jfr Schechner, 1985).  

Att erbjuda tid som resurs var också gynnsamt för de elever som behövde 
mer tid för att kunna identifiera personliga motiv för att ge sig in i dramat. 
Betydelsen av att det ges gott om tid för elevers engagemang överenstämmer 
med resultaten i Warners studie (1997). Warner fann att det tog ytterst olika 
lång tid för eleverna att erfara engagemang, från några sekunder till 20 
minuter. I sälkvinne-dramat skedde detsamma, några elever gick snabbt i roll 
i by-sekvensen medan den synbart sista behövde ungefär 10-15 minuter för att 
urskilja ett motiv att ta en tydlig roll. Warner beskriver fyra strategier som 
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utgångspunkt för at fördjupa förståelsen av engagemang, men utesluter inte 
att det kan finnas fler. Warners pratare ger sig snabbt in i dramat men deras 
engagemang är kortvarigt. En strategi som identifierades i Sälkvinnedramat 
var att börja som pratare men med fortsatt engagemang som processor genom 
hela dramat. Warners processorer var lyssnande och byggde vidare på andras 
bidrag. Detta stämmer överens med Dunns (1998) resonemang om att ges mer 
tid hinner fler elever utveckla motiv att gå in i roll. Här behöver tilläggas att 
elevernas rolltagande varierar och endast en del är synligt för en observatör. 

Inte bara aspekten av att erbjuda tid som resurs, utan också möjligheten att 
skapa sig tid, förekom i studien i samband med det jag kallar tidsfickor. Att 
kunna göra lite som en vill i de improvisatoriska i-roll-sekvenserna, att olika 
skeenden kunde löpa parallellt var av stor betydelse för elevernas engagemang 
och meningsskapande i dramat.  

Meningserbjudanden via postupaks 
Hur de rika meningserbjudandena levererades var avgörande för elevernas 
rolltagande samt för det fortsatta samhandlandet i roll. Redan innan själva roll-
tagandet började läraren använda sig av dialogiska postupaks när pre-texten 
öppnades och när statyerna tolkades och dekonstruerades. Det innebar en för-
ändring i lärarens förhållningssätt och hennes handlingar förvandlades och 
fick en maktutjämnande intention där emottagandet och utvecklandet av ele-
vernas svar blev avgörande. Hennes erbjudanden via postupak-handlingarna 
var inte definitiva, utan kunde tas emot som genuina erbjudanden, vilket ele-
verna gjorde.  

Att positionera deltagare i roller med mer makt och expertis, fungerar makt-
utjämnande och bryter den traditionella relationen lärare och elev, lyfter Ait-
ken, Fraser och Price (2007) fram. De menar att genom att eleverna/deltagarna 
får prova högstatusroller på ett förkroppsligat sätt, påverkar det deltagarnas 
möjlighet att agera på liknande sätt i livet utanför dramasalen. ”… by taking 
students to a place where they can find their way where they are optimistic, 
willing and able to act from a space of agency within future real life scenar-
ios.” (Aitken, Fraser & Price, 2007, s. 708). Eleverna erbjöds dock inga direkta 
högstatusroller under det studerade dramats gång och när de tog sig makt, när 
skvallertantens status sjunkit genom delandet av skvallret, retirerade läraren 
till den ursprungliga plan hon hade och gick vidare.  

Däremot fungerade lärarens initiala postupak- handlingar som maktutjäm-
nande handlingar vilka ledde till att en fördelning av ansvar för dramats ut-
veckling skedde (jfr. Heathcote i Johnson & O’Neill, 1984), vilket hänger ihop 
med formatet på den tillfälliga fiktiva verksamheten. Formatet kunde beskri-
vas som lekfullt när deltagarna befann sig i i-roll-sekvenserna och till viss del 
i övningssekvenserna. Deltagarna hade hög grad av frihet att agera och för-
handla om verktyg, regler och mål, vilket van Oers menar är en förutsättning 
för att fantasi och kreativitet ska uppstå och för att det ska upplevas njutbart 
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och lustfyllt (van Oers, 2013, s. 192). Lekfullt format är alltså inte synonymt 
med att allt är roligt, utan det är mer kopplat till möjligheten att kunna påverka 
sitt handlingsutrymme. Heikkinens (2005) begrepp allvarlig lekfullhet fångar 
den seriositet som präglade elevernas utforskande genom rolltagande. Allvar-
lig lekfullhet saknar dock preciseringen av vilka aspekter som inbegrips i be-
greppet, på det sätt som görs i lekfullt format. Dessa preciseringar anser jag att 
dramapedagogiken behöver i diskussioner som annars lätt landar i att ”det var 
så kul”. 

Att eleverna upplevde det kreativa arbetet i roll som njutbart och lustfyllt 
var påtagligt i deras handlingar, som upprepades, utfördes långsamt och för-
storades just för att utförandet i sig var njutbart. Överdriften kan ses som en 
del i fantasiprocessen. Vår inre känsla påverkar sinnesintrycken, som gör att 
vi överdriver (eller förminskar), vilket tangerar den estetiska kvalitet Vygot-
sky lyfter fram i både lek och drama (Vygotsky, 1925/1971; 1930/1995). När 
dialekter och tydliga gester användes smittades de andra till agerande och det 
fungerade även som lusthöjare. Eleverna roades tydligt av varandras agerande 
men även av att agera tillsammans, vilket hänger ihop med postupakens ka-
raktär, där något erbjuds men också ett underförstått krav – om än kamratligt 
– på att få något tillbaka. Det är spännande att se vad kamraterna gör men jag 
måste också agera på något sätt och det kan vara lite pirrigt. Risken att ens 
handlingar inte uppfattas, gör hela situationen ömtålig, men det tycktes vara 
ett pris värt att betala för den omedelbarhet som improvisationen gav.  
Kanellopoulos beskriver improviserandet som ”en process av att dyka in i en 
öppen framtid” (2011, s. 104, min översättning). Jag instämmer men jag gör 
ett tillägg ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv: Improviserandet är som en 
process av att dyka in i en öppen framtid – men med utgångspunkt i de resurser 
och de erfarenheter vi har och där det motivskapande arbetet redan påbörjats 
när vi dyker. Improviserandet i roll tangerar perezhivanie-begreppets framåt-
riktning, där motivförskjutningar kan ge möjlighet till gestaltning av olika 
eventuella framtider. Genom att sätta in oss i andras berättelser genom rollta-
gande, erhåller vi en blick in i framtiden som kan hjälpa oss att gå vidare i 
våra egna liv (Blunden, 2016). När eleverna lyckades ta sig vidare eller hittade 
en slutpunkt tycktes en känsla av lättnad och glädje infinna sig, ett kairos-
ögonblick (Stern, 2005). Denna förlösande känsla motsvaras av att genomleva 
en intensiv känslomässig erfarenhet, perezhivanie, (Blunden, 2016; Ferholt & 
Nilsson, 2016; Schechner, 1985), vilket eleverna också gav uttryck för i sina 
kroppar när de tillsammans genom gemensamma motivuttolkningar slutligen 
hittade en väg vidare. Guss (2000) menar att den kollaborativa formen försto-
rar den dramatiska spänningen och reflektionsprocessen, då deltagarna önskar 
upprätthålla det som hon benämner som ensemblens fiktiva kontrakt. Eleverna 
lyfte också fram de improviserade sekvenserna som de roligaste eller mest 
betydelsefulla, eftersom det inte fanns rätt eller fel utan det var upp till varje 
deltagare att göra på sitt sätt men i samarbete med de andra. Även överrask-
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ningsmomenten uppskattades högt av eleverna. Ett flertal av studierna i forsk-
ningsöversikten lyfter också fram det lustfyllda (bl.a. Rosler, 2008, Rothwell, 
2011) och då i relation till att få uttrycka sig kroppsligt och inte bara verbalt, 
samt möjligheten att kunna prova ändrade förhållningssätt där distanseringen 
genom rolltagandet var betydelsefullt. 

Att något är roligt och lustfyllt värderas inte alltid så högt i undervisnings-
sammanhang men i relation till att utveckla motiv för lärande borde det kanske 
uppvärderas. Att elever växlar från att vara passiva till att bli aktiva agenter i 
ett lekfullt format, är en kvalitet som inte kan bortses från och borde tas på 
större allvar i undervisningssammanhang. I denna studie har inte lärandet stu-
derats specifikt men det finns ett stort antal studier som styrker att rolltagande 
och drama i undervisningen leder till lärande (se kap. 2 och 3). 

Förhandling och agens 
Möjligheten att påverka regler, redskap och mål och graden av frihet att agera, 
avgörs genom förhandling. Inom dramapedagogik är förhandling ett centralt 
begrepp men det definieras sällan. Det som diskuteras i förhållande till för-
handling handlar om det handlingsutrymme deltagarna har att påverka ut-
gången av dramat, på vilket sätt deras roller skapas och hur de ramas in 
(O’Toole, 1992, O’Connor, 2003). O’Toole menar att olika former av drama 
medför olika mycket förhandling i relation till hur processuell dess struktur 
är. Processdrama definieras som en form av drama helt baserad på förhand-
ling, med syfte att skapa en så bra lärsituation som möjligt för deltagarna. 
O’Toole beskriver det som “negotiating and renegotiating the elements of dra-
matic form, in terms of the context and the purposes of the participants” 
(O’Toole, 1992, s. 2). I det lekfulla format som delar av det studerade process-
dramaförloppet skedde inom, genomfördes en mängd förhandlingar och det 
var just genom postupak-handlingarna detta ägde rum.  

Genom ett flöde av postupaks uppstod en dialog som växte ur en tät men 
öppen interaktion, där ingen enskild röst hade företräde framför de andras utan 
det som skedde skapades mellan deltagarna. Kanellopoulos (2011) skriver om 
improvisation i musikundervisning ur ett Bakhtinskt perspektiv, men det Ka-
nellopoulos lyfter är mycket relevant för det som skedde i de improviserade i-
roll-sekvenserna i processdramat. Det handlar om en strävan efter det ovän-
tade som kännetecknas av nyfikenhet och risktagande och samtidigt en enorm 
skörhet. Situationen kräver att varje beslut som tas, varje handling som görs, 
görs som om det var det enda som gick att göra, samtidigt som det kan föränd-
ras totalt direkt därpå i samspelet (Kanellopoulos, 2011). Samma impulser och 
samma kraft som Kanellopoulos återfinner i musikimprovisation, finns även i 
i-roll-improvisationen menar jag. Deltagarna skapade själva till viss del inne-
hållet inom den fiktiva verksamheten och med sina motivutvecklande hand-
lingar drevs de av en framåtrörelse, av att se hur dramat utvecklade sig och 
hur det slutade, en nyfikenhet som väcktes av öppenheten. Ett känslomässigt 
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motiv urskiljdes där nyfikenhet och lust blev en drivkraft att gå vidare (jfr 
Leontiev, 1977/1986). 

Möjlighet att förhandla om regelverk påverkar hur relationer skapas och 
hur deltagare samspelar, vilket i sin tur kan leda till agens hos deltagarna (Mar-
janovic-Shane & Beljanski-Ristic, 2008; Marjanovic-Shane & White, 2014). 
När deltagare har agens att vara med-skapande (co-authoring, Bakhtin, 1990) 
och de är aktiva agenter, aktörer, leder det till mer sociala och skiftande i-roll-
improvisationer (Edminston, 2010). Detta var tydligt i Sälkvinnedramat. När 
läraren klev ur situationen och ställde sig vid väggen ur roll, ökade som 
nämnts elevernas handlingsutrymme betydligt och det som skapades blev mer 
öppet och oförutsägbart. Flera dramaforskare (bl.a. Dunn & Stinson, 2012, 
Piazzoli, 2014, Rothwell, 2011) påpekar även att när deltagare kan utöva 
agens genom förhandling, främst i roll men även ur roll, och maktbalansen 
förändras noteras en kvalitativ skillnad i det känslomässiga engagemanget 
jämfört med när deltagare inte har agens att förhandla. Detta var också  mycket 
påtagligt i studien. I drama(undervisnings)verksamheten däremot skedde i 
princip inga förhandlingar alls, förutom vid tolkningarna av myt och statyer 
och elevernas handlingsutrymme och agens var minimalt. 

Hur agens framträder och utvecklas bör vara centralt i studier av utbildning 
menar Rainio (2008), som undersöker hur individuell agens utvecklas och 
framträder i en social praktik, i en kollektiv lekvärld. En central aspekt i stu-
dier av agens i undervisningsverksamhet är motsättningen mellan elevers per-
sonliga mening och motiv och behovet av kontroll och ordning i klassrummet, 
något som kan vara svårt att realisera samtidigt (Rainio, 2008). Att engagera 
sig i en verksamhet är slutligen den enskilde deltagarens beslut och för att göra 
det krävs att hen ser sig som kapabel att delta och bidra till verksamhetens 
utveckling. Det gäller att identifiera motiv för att engagera sig med handlingar 
riktade mot mål, eller som i processdramafallet med motivutvecklande hand-
lingar. Rainio (2008) diskuterar också att motstånd och trots kan förstås som 
produktiva och skapande krafter för agens. Förutsättningen för att det ska bli 
en agentisk kraft är dock att det finns en svarande mottagare som inte bara 
blockerar utan som tar motståndet på allvar (Rainio, 2008). Den elev i studien 
vars ifrågasättande handlingar i roll inte togs emot av lärare-i-roll som skval-
lertant utan helt negerades, använde då sina i-roll-handlingar som vuxen man 
med rätt att ta plats, mot läraren som då gått ur roll. Det kan uppfattas som en 
kraftfull protest, men skapades helt i enlighet med det estetiska uttrycket och 
utförd i flera omgångar. Dessa handlingar bemöttes inte av läraren heller och 
handlingarna förlorade i stället sin agentiska kraft. Lärarens blockering av ele-
vens postupak fungerade istället som en tillrättavisning. Anledningen till lära-
rens sätt att agera och att inte ta emot postupaken går det bara att spekulera 
kring. Kanske upplevde läraren att hon höll på att tappa kontrollen eller så 
ville hon bara ta processen vidare. Situationer som denna är viktiga att fort-
sätta att studera vidare. Deltagare som känner sig överkörda då det lekfulla 
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formatet helt plötsligt inte gäller, kan medvetet låta bli att utveckla nya motiv 
för fortsatt rolltagande och på det sättet blockera hela processen.  

Postupak leder till expectagency 
Begreppen agens och aktiva agenter hade från början inte något större ut-
rymme inom den verksamhetsteoretiska forskningen men intresset har nu 
vuxit för hur individer både påverkar och skapar sin värld och hur de själva 
blir påverkad av den (Edwards, 2005). Stetsenko och Ho (2015) lyfter fram 
den ”magiska kraft” (s. 223, min översättning) som får barn att dras in i lek. 
Den magiska kraften hänger ihop med agens och har sin utgångspunkt i de 
stora livsfrågorna och paradoxerna; individ mot kollektiv, det särskilda mot 
det universella, frihet mot nödvändighet och nyhet och kreativitet mot tradit-
ion och historicitet. Det handlar om livsfrågor som återkommer i stora filoso-
fiska resonemang såväl som i lek och i drama. Stetsenko och Ho förslår att det 
är just lekens (och dramats, min kommentar) potential att barn/deltagare har 
agens, får vara aktörer och medskapare av både världen och sig själva i en 
dialogisk process där livsfrågorna hela tiden sätts i spel och där överskridande 
av det redan givna är tillåtet (Stetsenko & Ho, 2015). Livsfrågor och filoso-
fiska resonemang var precis det eleverna undersökte genom de teman som 
identifierades via Sälkvinne-myten. Elevernas handlingsutrymme ökade när 
de tillsammans med andra fick möjlighet att utveckla och undersöka det de 
var nyfikna på i myten. Då var eleverna aktiva, initiativtagande och tog ansvar 
för processen.  

Att agera tillsammans genom postupak-handlingar var betydelsefullt och 
tangerar det utvecklade agensbegrepp, relationell agens (relational agency) 
som Edwards (2007) introducerar. Relationell agens beaktar förmågan att ju-
stera och rikta sina tankar och handlingar i linje med andra för att tolka och 
svara på problem i en specifik verksamhet. I verksamhetsteoretiska termer in-
nebär det en förmåga att tillsammans med andra expandera verksamhetens 
objekt genom att ta stöd i andras meningsskapande och använda sig av de re-
surser som andra erbjuder när de svarar på den meningsskapande handlingen 
i mikro-förhandlingar (Edwards, 2007). Genom att lära sig samverka och an-
vända vars och ens verktyg på ett bra sätt tillsammans med andra realiseras 
den relationella agensen. Den innebär alltså att inte endast tolka problem utan 
också agera i relation till problemen, genom att ta kontroll över de medierande 
redskapen, de gemensamma kunskaperna, och ta dem i bruk tillsammans  
(Edwards, 2005). Det är troligt att inga postupak-handlingar initieras, om inte 
deltagarna har någon form av relationell agens och förstår att det egna bidraget 
har ett värde men också en insikt om att andras bidrag har samma värde.27 

                                                      
27 I de metaforiska makraméerna blev det ibland trassel, som på engelska heter mesh, vilket 
också betyder att samverka, samordna och gripa in i varandra. 
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Frågan är dock om begreppet relationell agens är tillräckligt för att beskriva 
potentialen i postupak-handlingar?  

Waermö (2017) har utvecklat agensbegreppet ytterligare och talar om 
negotiagency, som utgår från processen att förhandla om medverkan, där 
agens och förhandling framträder dialektiskt. Waermös studie fokuserar barns 
förhandling och agens i lek under rastverksamhet. Negotiagency (förhand-
lings-agens) fångar essensen av att vara del av en lekfullt utförd verksamhet, 
att vara lek-kompetent, vilket innefattar en förhandlings-agentisk förmåga i en 
kollektiv verksamhet där deltagarna både expanderar objektet och skapar nytt. 
Förmåga att ansluta sig själv och att involvera andra är realiseringar av för-
handlings-agens, vilket jag uppfattar skedde genom postupak-handlingar i i-
roll-verksamheten. Motsvarande beskrevs av eleverna i intervjun efteråt, och 
handlade just om förmågan att ansluta sig och förhålla sig själv till det som 
skedde och att involvera andra, vilket är en realisering av begreppet förhand-
lings-agens (negotiagency) där graden av postupaks har en central betydelse, 
så som jag tolkar det utifrån Waermös (2017) definition. 

Jag anser dock att det finns ytterligare en dimension av agens och potential 
i postupak-handlingarna i roll, i både drama och fantasilek. Att befinna sig i 
en tillfällig fiktiv verksamhet med ett lekfullt format innebär att det finns en, 
ibland uttalad men oftast outtalad, överenskommelse om ömsesidighet och att 
vi gör det här tillsammans. Detta uttrycktes genom postupak-handlingarna i 
roll som hade en kvalitativ skillnad mot handlingar ur roll. Det är relationella 
handlingar som inkluderar aspekter av att involvera sig själv och andra. Det 
viktigaste i en postupak-handling är dock dess framåtriktning med både en 
förväntan och förhoppning om att det bidrag som ges tas emot men att det 
också återgäldas, en form av ”förväntans och förhoppnings-agens”, expecta-
gency. Det handlar inte om förhandlingar som gäller antingen det ena eller det 
andra. Istället innebär det att var och en är beredd på att det de erbjuder kom-
mer att förändras och utvecklas, vilket inbegriper en förmåga att hantera både 
osäkerhet och förändring. En sådan förmåga, som har en kollektiv dimension 
och inkluderar flera, borde ha stor betydelse för hur vi kommer att kunna han-
tera de utmaningar vi/mänskligheten står inför. 

Att inte fastna i trygghetsdiskursen 
Grundförutsättningar för att estetiskt engagemang alls ska kunna uppstå, är 
enligt Bundy (2002, 2003) att det relationsskapande arbetet måste få ta plats. 
Bundy betonar hur tilliten till sig själv, till ledaren och gruppen är förutsätt-
ningar för estetiskt engagemang. Det uppnås genom att börja sakta och försik-
tigt, och genom att låta det relationsskapande arbetet vara i fokus läggs grun-
den för att tillit skapas (Bundy, 2002; 2003). Det stämmer väl överens med 
det resonemang jag för ovan gällande postupak som är relationsskapande och 
där deltagarnas bidrag ses som betydelsefulla men med den skillnaden att jag 
inte sätter det i relation till just begreppen trygghet och våga.  
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I ett av mina första text-utkast stod följande: ”… lärarhandlingar som kan 
förstås som att de syftar till att skapa ett så säkert nät, trygg situation, så att 
eleverna till slut vågar delta…”. Frågan är om det bara är i dramaundervisning 
elever behöver känna sig trygga, för att ett kvalitativt och fördjupat lärande 
ska ske? Knappast! Men det är kanske i dramasammanhang som vi har behövt 
vara mer uppmärksamma på det. Dramapedagogen/läraren är beroende av del-
tagarna för att något ska ske. Det som behöver komma till stånd är ett bra 
arbetsklimat för en grupp som ska arbeta tillsammans. 

Jag föreslår ett förändrat sätt att tala om det dramapedagoger/lärare gör för 
att få deltagare att utveckla motiv för ett rolltagande, som något annat än att 
skapa trygghet och tillit så att deltagarna ska våga. Det handlar om att fikt-
ionen ska kännas meningsfull och möjlig att skapa. Alla individer har en rikt-
ning för sina handlingar bara det känns meningsfullt och de får möjlighet att 
uttolka ett motiv, och i det här fallet är det alltså fiktionen som ska kännas 
meningsfull och möjlig att skapa. 

Vi skulle kunna tala om lärarens ansvar för att skapa rika meningserbju-
danden och erbjuda både materiella och kulturella resurser, som gör att delta-
gare kan göra olika motivuttolkningar. Istället för att prata om att våga delta, 
skulle vi kunna utgå från att det är ett gott arbetsklimat vi vill skapa med våra 
handlingar, en maktutjämnad situation där elevernas förhandlings- och för-
hoppningsagens ges utrymme att växa genom postupak-handlingar i en verk-
samhet med lekfullt format. Detta kan gälla all undervisning. Det är dock först 
när rolltagandet i en tillfällig fiktiv verksamhet sker med hjälp av gestaltande 
element som vi kan kalla det drama. 

En annan aspekt av trygghet ligger i Heathcotes straff-fria-zon, ’penalty 
free zone of drama’, som innebär att ingen kan ställas till svars för de hand-
lingar som utförs i roll i den tillfälliga fiktiva verksamheten. Att handlingarna 
görs i roll som någon annan innebär att när personen går ur roll och är sig 
själv, kan handlingarna utförda i roll distanseras och bli objekt för reflektion. 
Aldrig får ett fördömande av personen som utförde handlingarna i den fiktiva 
verksamheten ske, och det är i relation till detta som den andra formen av 
trygghet blir aktuellt. Ackroyd (2007) lyfter denna aspekt av trygghet i relat-
ion till att drama kan förstås som träning för livet men då är det just träning 
inom en fiktiv ram och i roll som är av betydelse. Är inte problemet som ska 
lösas fiktivt, antingen definierat av dramapedagogen/läraren eller deltagarna, 
och får inte de som ska lösa problemet chans till en fiktiv roll, saknas förut-
sättningarna och det förefaller risk för att deltagarna exponeras när de agerar 
ur roll. 

Både den första och den andra betydelsen av trygghet bör beaktas i drama-
sammanhang. Det gäller att erbjuda rika meningserbjudanden så deltagarna 
kan identifiera motiv för rolltagande. Sker detta är den andra betydelsen av 
trygghet redan hanterad. Roller och fiktion är på plats och deltagare kan prova 
olika handlingar, på ett tryggt sätt. 
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Rolltagande som redskap för utvecklande och undersökande  
En av mina forskningsfrågor handlade om hur rolltagande används som red-
skap för utvecklande och undersökande av det tematiska innehållet, vilket dis-
kuteras här nedan. Som utgångspunkt för det utvecklande och undersökande 
arbetet fanns de dilemman som identifierades efter läsningen av myten av ele-
verna och som tydliggjordes och utvecklades av läraren. Tolkningarna av my-
ten och statyerna genererade en mängd frågor. Dessa frågor och dilemman låg 
till grund för tentativa hypoteser som gruppen sedan successivt prövade, vilket 
ledde till ny tentativ förståelse, som sedan prövades igen genom postupak-
handlingar. Hela processdramaförloppet kan ses som en rad cykler av hypotes-
prövningar vilka sker genom praktiskt prövande i känslomässigt laddade  
sociala situationer, där varje cykel leder vidare till en vidgad förståelse av di-
lemmat genom postupaks. 

I det studerade dramat ställdes inte uttryckligen så många frågor i roll, utan 
de fanns inbyggda i hypotesprövningarna. Detta skiljer resultatet i denna stu-
die från studierna av bland annat Kao, Carkin och Hsu (2011) och Warner och 
Anderson (2004), där deltagarna ställde betydligt fler frågor om ämnesinne-
hållet i roll, än ur roll och i jämförelsegrupper. Om frågandet sker implicit 
genom hypotesprövning eller om frågorna ställs direkt, hänger ihop med de-
signen på i-roll-sekvenserna och relationen mellan lärarens och elevernas rol-
ler. I samma studier noterades också att deltagarnas handlingsutrymme ökade 
när de var i roll (Kao, Carkin, & Hsu, 2011; Warner & Andersen, 2004), vilket 
överensstämmer med mitt resultat.  

Det visade sig att det är många aspekter som ska falla på plats för att ett 
processdramaförlopp ska utvecklas och leda till utforskande och fördjupande 
av tematiken och dessutom ta gestalt som ett drama. Grundförutsättningarna 
för att processdramat alls ska leda till ett utforskande och fördjupat lärande är 
postupak-handlingar inom ett lekfullt format.  

Elevernas postupak-handlingar i roll utvecklade innehållet och med hjälp 
av de konstnärliga verktygen genererade de även spänning, vilket gjorde det 
till ett gestaltat drama. Sex olika former av postupak-handlingar i roll utveck-
lade dramat innehållsligt och ledde till utforskande genom att eleverna:  
1) byggde vidare på någon annans idé, 2) inkluderade någon annan i sin idé, 
3) knöt in en helt ny idé, 4) i flera omgångar byggde vidare på varandras idéer 
utan att någons idé var förhärskande, 5) stod ut med osäkerheten när de fam-
lade eller slutligen 6) negerade erbjudanden från någon annan. 

Dessa olika handlingsmönster innebär möten mellan olika roller som ligger 
till grund för att berättelsen kan utvecklas och undersökas. Framför allt är det 
många olika möten i roll som ger möjlighet till flera perspektiv, och därmed 
den polyfoni som eftersträvas genom ett dialogiskt samspel mellan olika rös-
ter. I en dialogisk process bidrar skillnader i perspektiv till en dynamik som 
berikar förståelsen i strävan att skapa mening. 
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Ahlstrand (2014) lyfter fram aspekter av en kroppslig dimension av ämnes-
specifikt kunnande i teater, vilket påminner om dessa olika inknytande hand-
lingar i processdrama. Ahlstrand presenterar en hierarkisk organisation av tre 
olika kroppsliga kunnanden som börjar med att vara en trygg kropp, därefter 
en alstrande kropp och slutligen en ansvarsfri kropp. Den trygga kroppens 
handlingar kännetecknas av undersökande och trevande drag, där olika objekt 
prövas men gestaltningen utvecklas inte. Den alstrande kroppen utvecklar ett 
gestaltande material. Den kanske skapar något i stunden, bygger vidare eller 
kommer med helt nya förslag som lever vidare. Slutligen definierar Ahlstrand 
den ansvars/fria kroppen som kännetecknas av ett gemensamt berättande, där 
en tar och släpper ansvar och följer både egna och andras impulser, vilket in-
begriper ett lyssnande inåt och utåt. 

Ahlstrand (2014) och jag har haft helt olika former av drama/teater i fokus 
och olika frågeställningar men trots det påminner våra observationer av delta-
gares handlingar om varandra. Jag menar att det ämnesspecifika kunnandet i 
teater som Ahlstrand är intresserad av, utvecklas även genom postupak-hand-
lingar i processdrama. När elevernas dramaspecifika kunnande ökar bör även 
utvecklandet och undersökandet av ett processdramas innehåll fördjupas, då 
elevernas förmåga att ta stöd i varandras handlingar ökar. 

Rolltagande som redskap för upprätthållande av dramat 
Förutom de utvecklande och utforskande handlingarna, krävdes att handling-
arna upprätthöll och laddade om dramat så att det tog form som en gestaltning 
i rummet. Sex upprätthållande postupak-handlingar som tog de konstnärliga 
redskapen i bruk och laddade om spänningen successivt urskiljdes. Dessa 
handlingar kännetecknades av A) dramaturgiska, B) relationella, C) explicit 
agerande, D) symbolanvändande, E) regisserande och F) utforskande initiativ, 
som alla på något sätt bidrog till en gestaltad helhet. Dessa upprätthållande 
handlingar är beroende av deltagarnas spelkompetens (jfr. Mjaaland Hegg-
stad, 2012 ) och förmåga att ta de konstnärliga redskapen i bruk.  

Elevernas sex upprätthållande handlingar kan jämföras med de fem 
dimensioner Bowell och Heap (2005) lyfter fram gällande pedagogrollen i 
processdrama och som de anser även bör utvecklas av eleverna. De 
dimensioner Bowell och Heap nämner är skådespelare, manusförfattare, 
regissör, lärare och självgranskare.  

Vid en jämförelse kan skådespelarens dimension och de explicit agerande 
handlingarna ses som överensstämmande, men det som poängteras i de 
explicit agerande handlingarna är att de fungerar som förebilder för de andra 
deltagarna i användande av kroppsliga resurser och rum och när de används 
fungerar de spänningshöjande.  

Manusförfattarens dimension och handlingar med dramaturgiska initiativ 
kan påminna om varandra, men de dramaturgiska handlingarna syftar till att 
skapa en överblick över vart dramat är på på väg och knyter ihop löst hängande 
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trådar successivt under processens gång. På det sättet skapas fokus och 
dramatisk spänning.  

Regissörens dimension och handlingar kännetecknade av regisserande 
överensstämmer men ur ett handlingsperspektiv inbegrips skapande av 
tidsfickor, idéer provas och tillför fler dimensioner, vilket innebär att skapa en 
mångfald istället för att ha en ledningsroll.   

Jag adderar ytterligare tre upprätthållande handlingar som inte Bowell och 
Heap nämner. Handlingar kännetecknade av relationella initiativ visade sig 
vara av stor betydelse för att inkludera alla i skapandet, vilket synliggjordes i 
de metaforiska makraméerna som en inknytning av annan person. 

De symbolanvändande handlingarna introducerar och använder 
meningsbärande föremål som genererar ett gemensamt fokus. Slutligen 
urskiljde jag handlingar kännetecknade av utforskande initiativ. Det kan 
tyckas märkligt med en grupp handlingar kännetecknade av utforskande 
initiativ, då jag hävdar att postupak-handlingar generellt leder till utforskande. 
Trots det lyfter jag fram dessa, då de provar för givet tagna aspekter i 
rolltagandet samt genererar dramatisk spänning genom överraskning. Till 
skillnad mot Bowell och Heap urskiljer jag inte några handlingar med 
lärarfunktion i deltagarnas handlingar.  

Bowell och Heaps självgranskande dimension finns enligt dem implicit i 
de fyra andra dimensionerna, så samtidigt som någon till exempel regisserar 
så ser hen sig själv göra det. Även Heathcote (i Eriksson, 2009) betonar själv-
granskaren och det är genom distansering som det uppstår. Heathcote menar 
att i den stunden föds konstnären i en (i Eriksson, 2009). Detta tänker jag 
hänger ihop med att mycket lite av det en person gör i roll är automatiserade 
handlingar, utan det är medvetna motivutvecklande handlingar, om så 
tentativa och famlande ibland. Det är fördröjda handlingar (Vygotskys, 
1930/1995) där svarandet genom ett estetiskt uttryck innebär tolkning av en 
självgranskare. Självgranskaren hänger ihop med den estetiska fördubblingen 
och mellanrummen där möjlighet till metareflektion är möjlig (jfr. Pheasant, 
2015). En självgranskande reflelkterande dimension hos deltagarna bör alltid 
vara aktiv och få stöd av dramapedagog/läraren. Även Guss (2000) har i sin 
forskning om den estetiska dimensionen i barns lek-drama lyft fram olika 
funktioner de lekande utför när de leker, och även Guss betonar 
självgranskarens eller åskådarens funktion som aktiveras genom den estetiska 
fördubblingen. 

Bowell och Heap (2005) menar att huvudansvaret för de fem dimension-
erna är lärarens, men för att det ska vara möjligt att tala om att lärare och elever 
samarbetar bör eleverna också kunna respondera med motsvarande arbete. I 
denna studie visade det sig att eleverna genom sina upprätthållande postupak-
handlingar klarade detta själva till stor del, då deras spelkompetens var god. 
Det betyder dock inte att läraren kan eller ska abdikera, men det betyder att 
när alla dessa upprätthållande handlingar är i spel, är lärarens funktion att hålla 
en så låg profil som möjligt, antingen i eller ur roll. Läraren ska inte störa men 
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observera för att kunna stötta eller utmana när så behövs, antingen i samma 
roll eller genom en annan roll som kan tillföra något nytt. Eleverna har i detta 
fall haft möjlighet att utveckla förmågan att både utveckla och upprätthålla 
dramat själva, eftersom de haft drama som ämne i skolan i minst 2-3 år. Del-
tagare utan erfarenheter av drama, eller som möter drama endast som metod 
vid enstaka tillfällen, kan behöva en dramapedagog/lärare som finns med i roll 
mer kontinuerligt för att upprätthålla och ladda om spänningen i de improvi-
satoriska sekvenserna. 

Men oavsett dramavana eller inte, för att ta ett steg till i relation till estetiskt 
engagemang och aspekterna connection och hightened awareness, att kunna 
se samband mellan dramat och sig själv i en samhällelig kontext, behöver ele-
verna fortfarande stöd av läraren. Den egna dialogen genom estetisk fördubb-
ling (jaget och rollen), pågår mer eller mindre medvetet under dramats gång 
och ibland när de två verksamheterna sammanfaller (jfr metaxis) möjliggörs 
också reflektion på gruppnivå. För att meningsskapande ska ske genom este-
tiskt engagemang krävs att dramapedagogen/läraren tar ansvar för att det möj-
liggörs för alla fyra aspekter (animation, commitment, connection, hightened 
awareness) genom processdramats uppbyggnad och genomförande. I relation 
till detta måste dramapedagogen/läraren veta vad som skett i roll för att kunna 
skapa reflektionsmoment i eller ur roll. Ska reflektion ske i roll behöver det 
ske på ett jämbördigt sätt, där förväntans och förhoppningsagens (expecta-
gency) får fortsatt utrymme. 

Reflektion genom estetisk respons i roll eller genom något annat estetiskt 
uttryck, som rörelse eller statybygge, skedde i det observerade dramat, i be-
märkelsen att eleverna var delaktiga och bidrog med sin förståelse. Ur roll var 
avsaknaden av reflektion påtaglig. Elevernas passivitet ur roll blev ett hinder 
för den gemensamma reflektionen, vilket hänger ihop med den rådande mak-
tordningen ur roll och det begränsade handlingsutrymme de erbjöds. För att få 
till en motsvarande kvalitet i undervisningsverksamheten där ur-roll-reflekt-
ionen kan ske, måste läraren sträva efter ett lekfullt format med delat hand-
lingsutrymme även där. 

Estetiskt engagemang i relation till perezhivanie. 
Den sista av mina forskningsfrågor gällde relationen mellan rolltagande, pe-
rezhivanie och estetiskt engagemang, vilket jag kommer att diskutera här ne-
dan. Elevernas känslomässiga engagemang och åtagande var påtagligt så fort 
eleverna var i roll, och skapandet och erfarandet av känslomässiga motiv be-
traktar jag som en starkt bidragande orsak till detta. Det dramapedagogiska 
begreppet estetiskt engagemang (Bundy, 2003; Dunn, Bundy & Stinson, 
2015) syftar, som tidigare nämnts, på när deltagare är uppfyllda och villiga att 
engagera sig (animation), vilket de visar genom att de tar sig an en uppgift 
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(commitment) som till exempel gå i roll eller bygga en staty. Estetiskt engage-
mang inbegriper också att deltagare känner ett samband (connection) mellan 
dramat och sitt eget liv, samt en känsla av förhöjd närvaro (hightened aware-
ness). Förhöjd närvaro innebär att deltagaren slutar fokusera på de handlingar 
som sker i dramat och istället börjar ställa sig frågor i relation till det tema 
processdramat är uppbyggt kring satt i en omvärldskontext (Bundy, 2003). 
När estetiskt engagemang genom en konstform som drama/teater uppstår leder 
det till meningsskapande och lärande (Bundy, 2003). 

Begreppet estetiskt engagemang används sällan eller aldrig i svensk dra-
mapedagogik. Enligt min erfarenhet tangerar estetiskt engagemang det som 
en dramapedagog intuitivt både planerar in och noterar när hen leder ett dra-
mapass. Att rolltagande innebär estetisk fördubbling och att det behöver ske 
reflektion, både i relation till den egna upplevelsen och till dramat i en vidare 
kontext, är något svenska dramapedagoger ofta gör mer eller mindre medvetet. 
Att ha ett samlingsbegrepp för dessa aspekter ser jag som en fördel, både i 
utbildning av dramapedagoger/lärare och i utvecklandet av den dramapedago-
giska praktiken. 

Jag anser dessutom att det är viktigt att innebörden av estetiskt engagemang 
fördjupas i relation till det kulturhistoriska begreppet perezhivanie och speci-
ellt i tider när utbildningsvärlden talar mer och mer om känslomässigt lärande.  

Veresov (2017), som är en av uttolkarna av Vygotskys perezhivanie-be-
grepp, kommer fram till att i Vygotskys texter finns två betydelser av perez-
hivanie (PZ, min förkortning), vilket visar Vygotskys strävan att försöka för-
klara och utveckla teorier om att tänkande inte kan särskiljas från det känslo-
mässiga. Dels finns betydelsen där perezhivanie (PZ1) används som benäm-
ning på ett fenomen, en process av att känslomässigt erfara en situation, som 
empiriskt kan observeras och studeras (Veresov, 2017, m. hänv. t. Vygotsky, 
1925/1971).  

Den andra betydelsen innebär att perezhivanie (PZ2) används som ett be-
grepp, ett teoretiskt redskap för analys av utvecklingsprocessen (Veresov, 
2017, m. hänv. t. Vygotskys senare texter). Veresov menar att det är ett be-
grepp som tillåter oss förstå den sociala miljön som en källa till utveckling. 
Det är endast de komponenter av den sociala miljön som bryts, refracts, i den 
enskildes perezhivanie som har betydelse för utvecklingen (Veresov, 2017). 
Genom att hantera och känslomässigt genomleva sociala dramatiska kollis-
ioner (Veresov, 2017, s. 68, min översättning) i vardagen, så sker kvalitativa 
förändringar i en persons utvecklingsbanor. Det som skiljer de två betydel-
serna av perezhivanie åt är analysnivån.  

Att förstå perezhivanie som ett fenomen som spelar roll för den enskildes 
personlighetsutveckling, där sociala möten (el. draman som Vygotsky kallar 
det) som innefattar motsättningar, har betydelse. Detta leder oss tillbaka till 
själva rolltagandet. I drama skapas sociala situationer med hjälp av de konst-
närliga elementen. Det går att förstå rolltagande som ett redskap för perezhi-
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vanie, där rollen fungerar som pivot (hävstång) in i perezhivanie, enligt Fer-
holt och Nilsson (2016). Det gör att känslor och agerande kan skiljas från jaget 
och återupplevas igen men nu på ett annat sätt, då rollen skapar nya förutsätt-
ningar för upplevelsen. Vygotskys (1925/1971) ord om att konsten är vårt sätt 
att göra känslor synliga i ett socialt sammanhang, beskriver processen. 

Eleverna som deltog i Sälkvinne-dramat berättade i en efterföljande 
gruppintervju hur de använde sig av sina erfarenheter när de skulle gå i roll, 
vilket överensstämmer med hur PZ2 kan förstås. En elev beskrev till exempel 
hur hon såg sin mamma framför sig och hur mamman skulle reagera på en 
liknande situation och använde sig av det i rollskapandet. En annan elev an-
vände sina erfarenheter av fiskare och pirater eftersom de associeras med ha-
vet när hon skulle gå i roll som pappan i familjen. Schechner (1985) beskriver 
repetitionsprocessen i drama/teater som en maskin för återvinning av beteen-
den, ett omformande av gamla sätt att agera i nya miljöer. Det stämmer väl 
överens med det eleverna beskrev och generellt i ett kreativt skapande. Den 
här återvinningsprocessen ger också en möjlighet till en blick in i framtiden 
(Schechner, 1985) och en handlingsberedskap. 

Perezhivanie (PZ1) återfinns i aspekterna animation och commitment, vil-
ket motsvarar ett genomlevande av en känslomässig erfarenhet eller en dra-
matisk kollision, anser jag. Det är främst perezhivanie som fenomen (PZ1) 
som finns representerad i min studie via beskrivningar av elevernas rollta-
gande, i brev och i gruppintervjuerna. Att följa någons utvecklingsbana, ingår 
i det teoretiska begreppet (PZ2) och kan endast ske över tid och kräver även 
mer kunskap om eleverna. Jag anser dock att de glimtar på mikro-nivå av hur 
en känslomässigt genomlevd erfarenhet uppkommen genom någon form av 
motsättning i dramat, bruten genom en enskild elevs perezhivanie lett till en 
kvalitativ förändring, en brytpunkt, i en enskild elevs utvecklingsbana, synlig-
gjordes i studien. Jag tänker på eleven som provade att ändra pappans bete-
ende, genom att sätta sig ner och klappa på sina barn och sin fru istället för att 
slå dem. På det sättet prövades en annan mansbild, vilket kan ses som en ut-
veckling, där elevens känslomässiga genomlevande av en situation, fick ele-
ven att vilja prova ett nytt handlingsalternativ. Även situationen där det lilla 
barnet dyker upp och vill få en kaka av sin far, är exempel på tidigare erfaren-
heter, som används igen på ett nytt sätt om än inte så radikalt som att förändra 
en våldsam pappas beteende. 

Är det så att den känslomässigt genomlevda erfarenheten ”turboladdas” när 
perezhivanie sker i roll och möjligheten till pendling mellan jaget och rollen 
tydliggör och dessutom förstärker upplevelsen?   
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Turboladdad verksamhet - Känslors betydelse för 
meningsskapande 
Genom att studera hur rolltagande gick till, vilka redskap som användes och 
hur rolltagandet användes för utveckling, upprätthållande av dramat och un-
dersökande av mytens teman har de känslomässiga aspekterna av rolltagandet 
blivit tydliga. Bolton (2008, s. 53) menar att om drama ska skapa förståelse 
måste det ”finnas en kognitiv akt som bottnar i en förändrad känsla, så att 
någon liten aspekt av livet (i alla fall tillfälligt) får ett nytt värde.”. Det är 
sådana situationer dramapedagoger/lärare behöver sträva efter att skapa. 

Edwards (2005, s. 171) talar om att redskap är ”turboladdade” och att de 
lyfter utförandet som görs med dem. Jag skulle dock vilja låna ordet och påstå 
att användande av rolltagnings-redskapet tar deltagare till en turboladdad 
verksamhet, den tillfälliga fiktiva verksamheten. Den tillfälliga fiktiva verk-
samheten turboladdas på flera olika sätt. Först genom att det uppstår spän-
ningar bara genom användandet av en tillfällig fiktiv verksamhet i undervis-
ningsverksamheten och mellan dem uppstår spänningar på grund av de olika 
motiven/objekten. Sedan laddas den tillfälliga verksamheten av postupak-
handlingarnas förväntan och förhoppning och det ständiga uttolkandet och ut-
vecklandet av motiv, när fiktiva situationer skapas och dramatisk spänning 
uppstår. Slutligen laddas den av den estetiska fördubblingen, där jaget ser sig 
själv i roll och vice versa och spänningen där emellan. En rätt potent situation, 
skulle jag beskriva det som, eller med andra ord turboladdad! Att beakta dessa 
aspekter och ge utrymme för dem genom en medveten didaktisk design av 
processdramaförlopp är dramapedagogens/lärarens ansvar. 

Det här hänger ihop med det som poängteras i nyare studier inom drama-
pedagogisk forskning gällande dramapedagogens/lärarens kompetens att an-
vända konstnärliga element och redskap. Detta för att dramapedagogikens pot-
ential ska komma till sin rätt och dramatisk mening med ett fördjupat, känslo-
mässig lärande genom estetiskt engagemang ska skapas (Bowell & Heap, 
2005; Dunn & Stinson, 2011; Piazzoli, 2013a). Dramapedagoger måste kunna 
skapa, känna igen och bedöma dessa lärsituationer.  

Intensiteten i den fiktiva situationen uppstår när de konstnärliga elementen 
sätts i spel; rollen driven av dramatisk spänning får en riktning av dramatiskt 
fokus, tydliggjort på en plats vid en tid genom språk och rörelse för att skapa 
en stämning och symbolik, vilket motsvarar dramatisk meningsskapande 
(Haseman & O'Toole, 1989). Pre-texten, som ska innefatta ovanstående ele-
ment tillsammans med de rika meningserbjudandena som jag redan varit inne 
på, framstår som nyckeln till genererande av dramatisk spänning och i för-
längningen dramatiskt meningsskapande. Pheasants (2015) fokus mot aha-till-
fällena (epiphany) där förhöjt estetiskt engagemang uppstår utgår från att pe-
dagogen hanterar berättelse, roll och framför allt spänning på ett kvalificerat 
sätt, så att dubbel medvetenhet gällande både fiktion och verklighet, men även 
dubbel medvetenhet om det egna lärandet och om känslor i roll i den egna 
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gruppen, kan uppstå. I turboladdningen adderar jag alltså även de speciella 
postupak-handlingarna som sker inom det lekfulla formatet. 

Dialogiska mellanrum 
Att situationen i den tillfälliga fiktiva verksamheten är turboladdad hänger 
ihop med alla de spänningar som genereras vid ett och samma tillfälle inklu-
sive det pågående prövandet att flera olika motiv, vilket gör situationen potent. 
Men för att den potenta situationen ska leda till estetiskt engagemang och i 
förlängningen till fördjupat lärande behöver connection och hightened aware-
ness uppnås. Samband mellan det egna livet, dramat och ett större samhälleligt 
perspektiv behöver kunna upprättas. Det kan räcka med en inre dialog som 
sker mellan jaget och rollen, vilket sker via en distansering i det dialogiska 
mellanrum Bakhtin (1990) talar om. Men när vi är i en skapande process kan 
det vara svårt att själv få en uppfattning av det som skapas. Distansering be-
nämner Bakhtin estetisk empati, vilket innebär att först kan en individ vara i 
det estetiska för att sedan kliva ur (outsideness/utanförståendet) och objekti-
fiera det som skett, de upplevda erfarenheterna och känslorna (Bakhtin, 1993). 
Respons från någon annan/några andra hjälper oss att skapa vår förståelse, 
konstaterade Bakhtin (1991; 1990), som såg sambandet mellan respons och 
förståelse. Genom att vara i dialog med andra, med dramapedagogen/läraren 
och de andra deltagarna, och under processen få formulera sig kring det egna 
uttrycket och genom att få respons kan ny förståelse skapas. Det kan handla 
om att någon annan hjälper till och speglar tillbaka och objektifierar känslorna 
som genomlevs i en perezhivanie med hjälp av kulturella resurser (Blunden, 
2016). 

Här blir mellanrummen, reflektionsytorna, mellan jaget och rollen och mel-
lan drama(undervisnings)verksamheten och den tillfälliga verksamheten cen-
trala. Det tangerar det som Bolton (1984) benämner metaxis och Østern (2005) 
estetisk fördubbling och Vygotsky (1967) dual affect. Reflektionstillfällena 
mellan de olika i-roll-sekvenserna under Sälkvinne-dramats gång fick dock 
ofta karaktären av elever som passiva eller monologiskt responsiva. Så fort de 
gick ur roll och in i undervisningsverksamheten krympte elevernas handlings-
utrymme avsevärt. De tystnade istället för att vara i dialog om sina gemen-
samma erfarenheter. Det kan förstås som att elevernas möjlighet för lärande 
genom drama minskade, då de inte riktigt erbjöds möjligheten till dialog. När 
eleverna tystnade, erbjöd läraren istället det hon sett från sidan. Det skulle 
kunna förstås som att läraren speglade tillbaka men det krävde ingen aktivitet 
från eleverna, ingen dialog som kunde tydas som tecken på fördjupat menings-
skapande. 

Reflektion skedde också i roll, i den tillfälliga fiktiva verksamheten där 
eleverna hade ett helt annat handlingsutrymme, och då var eleverna aktiva och 
erbjöd sin förståelse av det som skett genom postupaks. Det skedde till exem-
pel när skvallertanten samlade ihop byborna för att få veta vad de sett och hört 
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när de snokade runt i byn. Eleverna-i-roll som bybor berättade i mun på 
varandra och gav massor av exempel. Även efter Hemma-sekvensen när bar-
nen kom hem från skolan, erbjöds de att reflektera i roll och då berättade ele-
verna betydligt mer. 

Ibland tydliggjordes reflektionsytorna också slumpartat och inte genom en 
medveten didaktisk design under dramats gång, genom det påtagliga uppen-
barandet av de två verksamheterna samtidigt för gruppen i roll (t.ex. när de 
leker med att socker är så farligt). Det motsvarar tillfällen när världarna fallit 
samman, kolliderat, som O’Connor uttrycker sig. Det är stunder där det inte 
längre finns någon gräns mellan roll och jag, utan det som sker blir en fördju-
pad förståelse av sig själv (O'Connor, 2003). Det motsvarar den förståelse av 
metaxis som O’Toole (1992) sätter i relation till en form av dramatisk spän-
ning. 

Reflektion i, men främst ur roll, ger möjlighet för dramapedagogen/läraren 
att få syn på hur den fiktiva sociala situationen hen designat, bryts (refracts) i 
den enskilde elevens perezhivanie. Detta bör sedan ligga till grund för att ta 
processdramat vidare utifrån elevernas utvecklade intresse och skapa nya si-
tuationer, nya meningserbjudanden, där nya dilemman kan identifieras och 
nya motiv urskiljas för nytt rolltagande eller engagemang genom någon annan 
dramakonvention. 

Reflektion i processdrama har alltså två betydelser. Dels att möjliggöra för 
eleverna att uppnå estetiskt engagemang och fördjupat lärande och dels att ge 
dramapedagogen/läraren möjlighet att förstå hur eleverna uppfattat det de va-
rit med att skapa, för att kunna erbjuda nya meningserbjudanden och utma-
ningar. 

Pedagogiska implikationer 
Det den här studien kan bidra med är ett alternativt sätt att förstå process-
drama. Att förstå processdrama som två verksamheter visade sig vara av 
största vikt för att förstå de kvalitativt skilda sätten att interagera samt varför 
processdramat ibland fallerar och fiktionen faller ihop. Ur ett verksamhetste-
oretiskt perspektiv kan processdrama förstås som en kombination av två verk-
samheter, drama(undervisnings)verksamhet och en tillfällig fiktiv verksamhet 
med två skilda motiv/objekt. Undervisningsverksamhetens objekt är att ut-
veckla olika förmågor och kunnande. I den tillfälliga fiktiva verksamheten är 
motivet/objektet under utvecklande. De två verksamheterna är tätt samman-
bundna och en pendling sker där emellan hela tiden. Trots det måste drama-
pedagogen/läraren vara mycket medveten om i vilken verksamhet de befinner 
i sig i och att den ena inte får kväva den andra. 

Tröskelläget är av avgörande betydelse mellan de två verksamheterna i re-
lation till dramapedagogens/lärarens uppdrag. Tydlighet i övergången såväl 
när läraren går i roll som ur roll i relation till hur information ges, måste be-



250 

aktas och hanteras. Att det är olika objekt/motiv innebär att när deltagare be-
finner sig i den tillfälliga fiktiva verksamheten måste deras handlingar få möj-
lighet att anta en prövande karaktär, postupaks, för att gemensamt kunna ut-
tolka och utveckla ett motiv/objekt för den fiktiva verksamheten. 

Den fiktiva verksamheten kan bli en turboladdad potent situation för dra-
matiskt meningsskapande om spänning genereras genom medveten didaktisk 
design. Att planera för att spänning ska kunna uppstå kräver medvetenheten 
om de två verksamheterna, den förväntan och förhoppning som finns i de stän-
digt motivuttolkande och motivskapande postupak-handlingarna samt om den 
estetiska fördubblingen.  

Det som särskiljer och gör dramahändelsen mer distinkt än vardagshändel-
sen, är den didaktiska potentialen i att använda rolltagande och dramatiskt 
skapande i fiktiva situationer. Att deltagaren agerar i roll som någon annan är 
ett konstnärligt skapande, vilket ger nya erfarenheter där verklighet och fiktion 
kan berika varandra. Genom rika meningserbjudanden där olika former av 
redskap (pre-texten, dramakonventioner, rum och tid) används och att red-
skapen erbjuds genom postupaks, ges eleverna stöd för sin uttolkning av motiv 
för rolltagande. Tiden blir central och att tid ges så att deltagarnas handlingar 
kan anta en sökande, prövande och skapande karaktär, är viktigt. 

Genom att sätta begreppet estetiskt engagemang i relation till de process-
dramaförlopp som planeras med beaktande av de fyra ingående aspekterna 
(animation, commitment, connection och hightened awareness), bör möjlig-
heten för estetiskt engagemang öka och fördjupat meningsskapande ske. 

Processdrama ger möjlighet att skapa situationer som ger utrymme för del-
tagarnas känslomässiga upplevelse och respons. Vi kan aldrig veta vad som 
sker inombords hos deltagarna, men den inre upplevelsen kan externaliseras 
genom ett konstnärligt uttryck och reflektion i eller ur roll om detta kan för-
djupa förståelsen. Konsten, i det här fallet rolltagandet, blir ett verktyg för att 
göra känslor synliga för gruppen vilket är ovanligt i andra sammanhang, som 
Vygotsky (1925/1971) talar om. På så sätt kan dramapedagogen/läraren få en 
chans att få syn på deltagarnas upplevelser, känslor och idéer. Davis (2015) 
menar att eftersom känslomässigt engagemang är viktigt för lärande, måste vi 
lära oss att skapa och förfina lärandesituationer som har betydelse och berör. 
För detta krävs att dramapedagogen/läraren har både konstnärlig och pedago-
gisk kompetens, något som betonas även av Dunns och Stinson (2011). Stu-
dien visar också behovet av att det jämbördiga sätt som samhandlandet sker 
på i roll, fortsätter ur roll för att reflektion ska leda till estetiskt engagemang 
och så att förväntans och förhoppningsagens (expectagency) kan utvecklas. 

I studien framgår att det ibland var en svår balansgång för läraren att inte 
blanda ihop de två verksamheterna och låta lärandemål i drama stå i fokus, 
trots att det var ett arbete i den tillfälliga fiktiva verksamhetens. 

När processdrama används i Sverige är det oftast som en metod med mål 
att undersöka ett tema inom ett annat ämne än drama. Det är dock precis lika 
viktigt att särskilja de två verksamheterna åt när det handlar om att undersöka 
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ett tema i till exempel historia eller naturkunskap. Oavsett mål i undervis-
ningsverksamheten måste det tentativa objektet/motivet under prövande och 
utveckling, vara det som är överordnat, om och så länge deltagare och drama-
pedagog/lärare befinner sig i den fiktiva verksamheten. Det är läraren som har 
ansvar och möjlighet att skapa förutsättningar för att fiktionen värnas.  

Makraméerna som analysverktyg synliggjorde varje elevs och dramalära-
rens handlingar och gav en helhetsbild av förloppet. Det har fått mig att fun-
dera på om inte makramémetaforen med trådar och olika sätt att knyta in sig 
med varandra skulle kunna fungera som ett didaktiskt verktyg i utbildning om 
processdrama och i bedömningen av hur ett förlopp utvecklas. Jag menar inte 
att en enskild dramapedagog ska sitta och rita trådar. Men genom att tänka 
metaforiskt i termer av att knyta in, bli inknuten, hur knyter de vidare på 
varandras trådar, är det någon som aldrig knyter in eller inte bli inknuten, går 
det att skapa sig en bild av det som sker och vad som kan behöva stöttas eller 
utmanas. Även aspekterna av vilka trådar som fungerar upprätthållande och 
vilka som laddar om dramat behöver beaktas. Att även ha kontroll på sin egen 
pedagog-tråd i relation till deltagarnas trådar är självklart.  

Min ambition är att dramapedagoger/lärare som redan arbetar med process-
drama och lärare-i-roll, i och med denna studie kan få tillgång till en rad be-
grepp, teoretiska modeller och resonemang. Det kan bidra till vi kan kommu-
nicera tydligare och mer medvetet kring det som för många känns som själv-
klart men som vi ibland saknar ord för. De som inte redan arbetar på det sätt 
som beskrivs hoppas jag ska bli inspirerade att utforska procesdrama som me-
tod för estetiskt engagemang och meningsskapande.  

Förslag till fortsatt forskning 
 
I avhandlingen konstaterades utifrån mina forskningsfrågor att dramats inne-
håll utvecklades genom postupak-handlingar. Däremot gjordes ingen analys 
av själva innehållet i det utvecklade dramat. Skedde endast ett bekräftande och 
upprepande av det eleverna redan visste eller fördjupades elevernas förståelse 
av tematiken i myten? Att ta denna studie ännu ett steg genom en fördjupad 
innehållsanalys av Sälkvinnedramat vore av intresse och av stort värde för 
förståelsen av vilken sorts kunskap som genereras genom arbete med proces-
drama. 

 
Reflektionsmomentets betydelse för estetiskt engagemang har belyst i tidigare 
forskning. Men utifrån mina erfarenheter från denna studie då reflektion ur 
roll i princip var obefintlig, har jag frågor och tankar om hur reflektionsmo-
mentet både i och ur roll skulle kunna fördjupas och utvecklas genom fler 
studier.  
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Forskare i roll som forskningsmetod ser jag som ett intressant komplement till 
andra datagenererande metoder men metoden behöver prövas för att se vilka 
möjligheter som öppnar sig och vilka konsekvenser som själva rolltagandet 
får. 

 
Som forskare i roll skulle det även gå att komma närmare deltagarnas reflekt-
ion i roll. Jag ser framför mig till exempel ett scenario i myten Sälkvinnan där 
forskare i roll som till exempel socialtjänsteman samlar byborna respektive 
fiskarfamiljens medlemmar till möten för att få ta del av deras olika perspek-
tiv. Detta skulle följas upp med efterföljande fokusgruppsamtal ur roll. 

 
Eleverna i studien har haft några års dramaundervisning och kan ses som re-
lativt vana vid drama. Jag tycker därför det vore intressant med en jämförande 
studie med svenska högstadieelever som inte haft undervisning i drama. Frå-
gor som om processdrama som metod leder till fördjupat meningsskapande 
även då blir centrala.  

 
Med hjälp av makramémetaforen skulle jag önska göra en jämförande studie 
mellan ett längre förlopp (t.ex. heldagsdrama) och kortare dramapass för att 
synliggöra vilka handlingar som blir möjliga under dessa olika betingelser. 

 
I denna studie visar det sig att några icke på förhand uttänkta föremål fick 
mycket stor betydelse för dramats utveckling. Det vore intressant att göra en 
studie där olika sätt att göra föremål tillgängliga för deltagarna under ett pro-
cessdrama provas. 

 
I likhet med Nilsson och Ferholt (2016, m. hänv. t. Gonzáles Rey) ser jag 
behov av att fortsätta studera perezhivanye. De föreslår att det kan göras i för-
skoleverksamhet eftersom inte så många yrken arbetar med att skapa estetisk 
form åt medvetandet (creating aesthetic form of consciousness). Jag menar att 
dramapedagoger gör detta med konstnärlig kunskap. Jag föreslår därför stu-
dier i dramapedagogisk verksamhet och med äldre åldersgrupper. 
 
Slutligen skulle det vara intressant, utifrån den betydelse som verksamhetste-
ori fick för den här studien, att genomföra en studie för att undersöka om/hur 
processdrama som didaktisk metod kan fungera för att skapa en lärandeverk-
samhet, i enlighet med Daydovs program (i Eriksson, 2017). Hur kan Da-
vydovs (2008) program med sex steg kombineras med ett processdramaför-
lopps öppna struktur? 
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14. Summary  

Clues to aesthetic engagement in process drama  
- joint action in a fictive activity  
Dramapedagogy, or Drama in Education which is the most common term in-
ternationally, is characterized by going into role, and by using role taking in 
educational settings. Drama is the short form, which I will be using in the text. 
Drama shares aesthetic elements with play: an agreement about relating to the 
fictional as real; role, action, space and time; and the use of tension, contrast, 
symbols, rituals and rhythm. The difference between play and drama is that, 
in drama, there are educational aims. 

The concept of aesthetic engagement (Bundy, 1999, 2003; Dunn, Bundy & 
Stinson, 2015) describes a quality in drama in education and is a starting point 
for the study. The aim of the thesis is to deepen the understanding of role 
taking and the function of role for developing and exploring the content in a 
process drama, with the help of activity theory (Leontiev) and dialogism 
(Bakhtin). The relation between role taking, aesthetic engagement and pe-
rezhivanie (Vygotsky, 1934), is also reflected on. 

Process drama is a genre in Drama in Education initiated by precursors such 
as Dorothy Heathcote and Gavin Bolton and developed by Cecily O’Neill 
among others. During a process drama, participants can act as several different 
characters and often they have the opportunity to develop a role gradually. 
This means that they create both individual and joint representations as the 
roles and the story are developed (Bowell & Heap, 2005). Various drama con-
ventions are used to create different frames and perspectives on the theme that 
participants identify in the pre-text and that they will explore. Teacher-in-role 
is the central drama convention wherein the teacher joins the participants in 
the drama to help them build belief in their roles and in the fiction, and to 
support them in their emotional engagement as they interact with each other 
in role (Anderson, 2004, Heathcote in Wagner, 1976/1992, Taylor & Warner, 
2006). 
In the thesis, the following important subjects are described and related to role 
taking: Collective role, Engagement in role, Learning through an art form, 
Learning through and by process drama. 
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The process drama research field 
Three research themes were discerned among the approximately 50 articles 
found, during searches in scientific data bases, using key words like process 
drama and role, engagement and interaction. The articles were written from 
the point when the concept of process drama started to be used, the mid-1990s, 
until 2017. During this period the research field has had learning through pro-
cess drama as a starting point, which is natural since process drama clearly 
creates a framework for learning content. 

The first research theme was Process drama for teaching and learning 
subject matter divided into two sub groups Learning a second language28 and 
Learning another subject29. In many areas learning seems to benefit from the 
use of process drama due to the collective role taking and spontaneous com-
municative character and the possibility to explore thematic content from dif-
ferent perspectives all charged by dramatic tension. According to the scientific 
articles, it is both the improvisational and at the structured sequences led by 
teacher-in-role that seems to contribute most effectively to learning.  

The second research theme discerned among the articles was Process 
drama and engagement in relation to learning.30 The focus was on how to 
create engagement among the participants and how to assess engagement, in 
relation to how the teacher can support and challenge the participants in their 
meaning making. The notion of aesthetic engagement (Bundy, 2003; Dunn, 
Bundy Stinson, 2015) is a special form of engagement which requires an aes-
thetic response and includes aspects of animation, commitment, connection 
and heightened awareness. Among the participants described in the articles 
the aspect of animation seems to be most valued and is interrelated to commit-
ment. But for the participants to reach connection and heightened awareness 
the process drama needs to be structured in certain ways by the teachers. 

The third research theme, Creative leadership, was developed out of the 
first two themes about learning and engagement, and is divided into two sub 

                                                      
28 (e.g. Booth & Neelands, 1998; Crumpler & Jasinski Schneider, 2002; Kao, 1995; Kao & 
O'Neill, 1998; Kao, Carkin, & Hsu, 2011; Piazzoli E. , 2010; Piazzoli E. , 2013b) 
 
29 (e.g. Andersen, 2004; Duatepe-Paksu & Ubuz, 2009; Fleming, Merrell, & Timms, 2004; Gill, 
2012; Heap & Simpson, 2004; McNaughton, 2004; 2006; O'Connor, 2013; O'Toole & Dunn, 
2008; Rosler, 2008; Taylor, 1998; Simons, 2011 and Warner & Andersen, 2004). 
 
30 (e.g. Bundy, 1999; 2002; Nelson, Colby, & McIlrath, 2001; Warner, 1997) 
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groups The importance of the art form33 and Leadership and power34. The re-
search included in the third theme focuses on a more qualitative and nuanced 
leadership and the handling of the artistic tools and the drama conventions, 
especially teacher-in-role, and how the power balance between teacher and 
participants might change when teacher-in-role is used. 

The research overview shows that drama teachers must be able to both rec-
ognise, create and assess these complex learning situations. But what do such 
learning situations look like? What are the teachers and participants doing 
when inside a process drama and why? There is a need for research about 
interaction in process drama (Ackroyd, 2004, Bowell & Heap, 2005). This 
thesis is focusing on going into role in process drama. How are these situations 
created by the teacher and how do the participants answer? What are the hin-
drances and what enables role taking and what is the connection to aesthetic 
engagement? Some of the prerequisites for aesthetic engagement are safety, 
trust and daring, according to drama research. Is it possible to widen and nu-
ance the way we talk about role taking since safety and trust can vary through 
time and place? 
 
The key research questions being investigated are: 

� What characterizes process drama as an activity? 
� What drama specific tools and cultural and situational tools create 

conditions/ prerequisites and restraints for going into role/ taking on 
a role? 

� How is interaction in role used as a tool for developing and explor-
ing the thematic content?  

� What is the relation between going into role, perezhivanie and aes-
thetic engagement?   

A dialogical and activity theory perspective on role taking 
and fiction 
Leontiev’s activity theory is based on Vygotsky's thoughts but focused on the 
relationship between human development and the collective activities people 
participate in (Leontiev, 1977/1986). The concept of activity in activity theory 
refers to the fact that a group of people consciously engage in changing phe-
nomena in their world in order to change and develop an object (Stetsenko, 

                                                      
33 (e.g. Ackroyd, 2004; Ackroyd-Pilkongton 2010; Allern, 2008; Bowell & Heap, 2005; Dunn, 
2016; Dunn & Stinson, 2011; Stinson & Piazzoli, 2013; Viirett, 2016) 
 
34 (e.g. Aitken, 2010; Aitken, Fraser, & Price, 2007; Dunn & Stinson, 2012, Kana & Aitken, 
2007; Neelands, 2009; Nelson, Colby, & McIlrath, 2001; O'Toole & Dunn, 2008; Piazzoli E. , 
2013b; Rosler, 2008; Rothwell, 2011) 
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2013). When people identify opportunities to create something that satisfies 
needs, a motive to act arises (Eriksson, 2017). The object and motive, or the 
“raw material” that is going to be changed and what we want to achieve, is 
what gives the activity its direction. One activity can be distinguished from 
another by identifying its object/motive (Leontiev, 1977/1986). 

Actions and operations can be understood and expressed in relation to the 
motive of the activity. However, the motive of an activity is rarely observable, 
but it is through an analysis of actions that it may be possible to understand 
what people are trying to achieve, which object is undergoing transformation 
and is taking shape and the motive behind it (Leontiev A., 1977/86 ). The 
object/motive of the activity initiates individual or collective historically and 
culturally shaped actions or chains of actions directed at different goals. Thus, 
the object/motive of the activity can be understood as the driving force. In 
addition, actions can be understood as both dependent on, and conditioned by 
available tools (Leontiev, 1977/1986). Cultural tools such as languages, sym-
bols and gestures are historically developed. Through actions, people internal-
ize the culture's way of using the tools, and also the values and norms stored 
in them. The learning takes place in social interaction with others (Vygotsky, 
1978). This means that a specific tool opens up possibilities for some actions 
but not for others. 

According to Bakhtin (1991), people make sense by being in dialogue with 
others. Bakhtin sees the relationship between language, interaction and trans-
formation as central. Dialogism was developed by Bakhtin from the Socratic 
Dialogue. This means that a person who asks a question, does not have an 
answer herself, but answers and meaning are created together with others, be-
tween people (Bachtin, 1991). A dialogue can be described as consisting of 
joint action, which is defined by Edwards (2007) as what occurs when two or 
more subjects, using tools together, direct their actions towards a common 
goal and, in the long run, also towards the object thus widening the interpre-
tations and expanding the object. The expanded object in turn affects the sub-
jects, which will probably be enriched by the different interpretations (Ed-
wards, 2007).  

Marjanovic-Shane (2010) describes a special kind of act in play as a postu-
pak, with reference to Bakhtin (1993). Postupak is a Russian/Serbian word 
meaning an important act that seeks response from someone and is also able 
to respond in return. A play-postupak therefore means inviting someone to 
join a playful dialogue process where participants become partners in the cre-
ation of fiction, in terms of both rules and content (Marjanovic-Shane, 2010). 
As I understand and use postupak in this study, it is a goal-oriented action that 
contains open, not completely defined offers, meaning creations, directed to-
wards someone else with both the expectation and anticipation of an answer, 
an invitation to co-interpret and co-creat an object. It is a responsible act that 
is serious but at the same time playful, where nothing is decided from the be-
ginning (Bakhtin, 1993; Marjanovic-Shane &White, 2014).  
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I also draw on the concept of a playful format of an activity, which involves 
quality aspects that deal with a high level of participation and the ability to 
influence, and enough freedom to act and to negotiate tools, rules and goals 
(van Oers, 2012, 2013). A low level of possibility to influence requires high 
levels of external motivation (e.g. rewards), while a high level of possibility 
to influence, encourages participants to endure uncertainty and engage in cre-
ative solutions (van Oers, 2012). 

When the participants use the pre-text as a tool in a process drama and aim 
their actions to create the fictional activity, the motive of the role will be the 
primary one, and the actions then get a different character because the goals 
are not given in advance. This searching and creative process is characterized 
by uncertainty, expectation and surprise, as well as by strong emotional ex-
pressions based on the perceptions and experiences encountered in role. Such 
emotional involvement through in-role actions also influence the understand-
ing of both the content and the emotions created, as highlighted in Vygotsky's 
quote. 

Art is the social technique of emotion, a tool of society which brings the most 
intimate and personal aspects of our being into the circle of social life. It would 
be more correct to say that emotion becomes personal when every one of us 
experiences a work of art; it becomes personal without ceasing to be social 
(Vygotsky, 1925/1971, s.249). 

 
Ferholt (2009) states that the ability to act as someone else, rising above your-
self by for example, going into role, acts as a pivot for perezhivanie, which 
Ferholt describes as an emotionally lived through experience. In Russian, the 
word perezhivanie refers to an experience a person must work through, sur-
vive, and when it is over, the person has changed in some way (Blunden, 
2016). By being in role as someone else, and thus re-using your own experi-
ences, feelings and ideas in new ways, you get a view of possible ways to be 
and act, that would not otherwise be possible. I think that this event where 
someone is socially and emotionally engaged, could, in an educational con-
text, be exemplified by a sequence in a process drama process. 

Research design and analysis procedure 
The data generated in the study comes from five case studies. However, during 
the research process as it became necessary to go deeper to get an increased 
and detailed understanding of participation in role in relation to aesthetic en-
gagement, the material was successively delimited. Eventually a single pro-
cess drama was chosen, ant it makes up the empirical data presented in the 
thesis. This makes it possible to focus on nuances and subtle changes in the 
complexity that constitutes a process drama and to look closely at those points 
where the role taking actually starts and develops. The presented research is 
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based on data produced at an English secondary school where I was a partici-
pant observer during drama lessons and voluntary Saturdays, over a couple of 
weeks The chosen process drama represented in the text is from one of the 
voluntary Saturday workshops. The sessions were filmed and sequences of 
interest to my study were transcribed and interpreted into thick descriptions. 
Individual interviews, group interviews and letters written in role were used 
as complementary data. 

As a distancing device when doing the analysis, and in shifting between the 
narratives and the films, I started drawing patterns. The patterns which I call 
macramé, since they look like threads that are tied together and sometimes end 
up in mesh, helped me to follow the participants’ actions, where they were 
either tied on to someone else’s thread, added another knot or a new thread, 
or were tied in by someone else onto an existing thread. The macramé patterns 
showed chains of actions towards a collective object and sometimes they 
turned into flows of actions going in different directions. Why and when did 
the chains change?  

The next phase in the analysis was inspired by Rainio (2008) and focused 
on how the interaction between teacher and pupils developed. The degree of 
engagement was discerned in relation to whether pupils’s initiative were con-
sidered to be passive, responsive or active. This was put in relation to when in 
the process drama the initiatives occurred and how they affected the role tak-
ing and the development and exploration of the thematic content. Initiating 
actions were of importance both for the development of the drama story line 
and the re-charging of the tension. Actions characterized by emotions and ac-
tions with tools were also focused on in relation to role taking and my research 
questions.  

Results 
From an activity theory perspective it is clear that process drama can be un-
derstood as two activities with two different motives/objects; one with the mo-
tive/object of learning drama in the educational activity, the other with a mo-
tive/object under construction in the temporary fictional activity. This was 
shown by the analysis of the macramé patterns of actions where the actions in 
the in-role sequences varied compared to the actions in the out-of-role and the 
exercise sequences. When the teacher did not carefully consider the presence 
of two different motives/objects and two different activities, the motive/object 
by the educational activity easily suffocated the temporary fictional activ-
ity/the in-role activity.  

The patterns of interaction and the joint actions turned into qualitatively 
different actions, into postupaks in the temporary fictional activity. A postu-
pak is a responsible act, both serious and playful, which resembles the notion 
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of serious playfulness Heikkinen (2005) uses when describing dramapeda-
gogy. 

Another important finding was the re-using of postures, gestures and move-
ments used in an initial freeze frame and their later use as tools for role taking 
during the whole drama, especially when the tension decreased. The posture 
and/or accompanying movements from the freeze frame from early in the pro-
cess drama, were used in repetitive, sometimes slightly exaggerated move-
ments which seemed to help the creator in the transition from a collective to 
an individual role. The postures also signalled to the collective who might turn 
up in the new role. Implications of this are interesting for the planning of a 
process drama, and they pin-point what resources are included in a drama con-
vention. 

The teacher’s creations of meaning were crucial for the participants’ role 
taking. The teacher used a rich variety of affordances where the pre-text and 
the teacher-in-role’s use of gestures, facial expressions and movements and 
the use of room and space were important. But it was how these meaning af-
fordances were handed over/offered to the pupils that was of most importance. 
This was done by postupak actions that resulted in power levelling, which had 
an agentic force on the pupils. The pupils went from passive or responsive to 
active participation where they were the ones both creating and receiving 
postupaks. Using postupaks in role develops what I call expectagency based 
on mutual agreement in an activity with a playful format where the negotia-
tions are qualitatively different. Expectagency is a capability to handle both 
uncertainty and change. 

At first, the pupils’ role-taking actions, the postupaks, were mostly imitat-
ing and inspired by the teacher’s postupaks, but given time, their reciprocal 
postupaks inspired the whole collective and they explored and kept charging 
the tension to maintain the fiction. The pupils managed this without the 
teacher-in-role, but with support from the teacher’s attentiveness from the 
baseline.  

Among the pupils’ in-role actions, two groups were discerned: actions de-
veloping and exploring the thematic content and actions re-charging the ten-
sion. In the first group, six different forms of postupak actions in role devel-
oped the drama according to the thematic content. These were postupaks ei-
ther building on someone else's idea, including someone else in their own idea 
or tying in a new idea, breaking the ongoing postupak flow and offering some-
thing new. Some flows of actions took place in many rounds where the stu-
dents built on each other's ideas and no single idea was the leading idea. Some-
times this joint activity was characterized by the fact that the group frantically 
searched for new ideas, but uncertainty and complexity were noted. Finally, 
actions that negated an offer from someone were distinguished, but they still 
developed the content. 

In order for a story to be called an enacted drama, a dramatic interaction 
must take place on the floor. In relation to that, a group of six actions using 
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the artistic tools to re-charge the tension during the course of the in-role-im-
provisations were identified. These actions were characterized by dramaturgi-
cal, relational and explicit acting, symbol using, directing and exploratory in-
itiatives, all of which contributed to making it into a drama to be explored. 

Working in an activity (the temporary fictional activity) included in another 
activity (drama education) led to tension between the two activities with the 
two motives/objects. Apart from that, working in role implies aesthetic dou-
bling, which generates tension between oneself and the role, and the use of 
postupak-actions in the in-role improvisations also creates some kind of ten-
sion due to the expectations and not knowing where it will end. All these kinds 
of tensions made the fictional activity an especially charged situation. Drops 
in tension and lower levels of energy also occurred in the in-role activity. The 
drops were mainly due to the teacher taking back her position as decision 
maker, not letting the pupils-in-role continue their improvisations and explo-
rations, by not building on their ideas and instead emphasizing the motive/ob-
ject of the educational activity. 

The relationship between aesthetic engagement (Bundy,1999, 2010; Dunn, 
Bundy & Stinson, 2015) and perezhivanie (Vygotsky, 1934) is explored in the 
last chapter, describing the study results. There was a considerable difference 
in the pupils’ engagement, and the degree of initiative increased when in role. 
This is because, when they were in role, the pupils had a clear framework with 
an open-ended problem where both the pre-text and the roles acted as tools to 
address the fictional problem. This generated collective action and a high en-
ergy level among the participants in the in-role-improvisations. Signs of ani-
mation and commitment, which could be likened to perezhivanie were obvi-
ous, both in the pupils’ bodily expressions and dialogical interactions. Here 
the art form made the processual character of perezhivanie visible while it was 
happening and not only as a result after having had an intensive emotional 
experience. Traces of connection and heightened awareness, the two other as-
pects of aesthetic engagement, were somewhat aparent when the fictional ac-
tivity and the educational activity coincided, when a comment made in role 
referred to the other activity. (The pupils in the study were playing around 
with the idea of “poisonous sugar”, for example, which was highly relevant at 
that time, since school lunches were strongly criticized in media due to the 
amount of sugar, among other things.) As soon as the pupils went out of role 
they became much more passive and the possibility for fruitful reflections 
leading to connection and heightened awareness manifested on a collective 
level decreased. Traces of connection and heightened awareness turned up, 
however, in the group interviews which took place after the end of the process 
drama. 
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Discussion 
In the discussion, the following will be highlighted: a) the importance of un-
derstanding the process drama as two activities; b) the importance of postupak 
actions and the impact of the freeze frame exercise on the continuing role tak-
ing with different tools; c) the postupak actions leading to expectagency; d) 
postupaks for developing and exploring and postupaks for re-charging the ten-
sion; e) the relation between role taking, perezhivanie and aesthetic engage-
ment. 

a) By understanding process drama as two activities with different motives 
/objects it becomes easier to understand when and why the temporary fictional 
activity fails. It is related to the question of the importance of the teacher’s 
ability to distinguish between the roles of teacher and teacher-in-role (Heath-
cote in Wagner 1976/1992, Aitken, 2007, 2009), highlighted by the notion of 
‘teacher-in-disguise’ (Berggraf Sæbø , 2011b). Another way of explaining and 
clarifying this is by understanding a process drama as two different activity 
systems, the educational and the temporary fictional activity, each activity 
with its own motive/object. Thus, for the temporary fictional activity to reach 
its full potential leading to aesthetic engagement and meaning making, it has 
to be respected in its own right and not just as means to develop drama skills. 
Leading a process drama can be seen as a balancing act for the teacher, and as 
soon as the teacher’s actions are aimed at the motive in the educational activ-
ity, the fiction collapses. It is the teacher’s responsibility to create this spe-
cially designed didactic activity with a playful format (van Oers, 2013); and 
hopefully, when pupils are offered rich creations of meaning, their curiosity 
and willingness to get involved will be aroused. The implication of this finding 
is the importance of keeping the two motives/ objects separate and not letting 
the object of the educational activity system suffocate the fictional activity. 

b) Included in the teachers rich creations of meaning and of greatest im-
portance for the pupils role taking was the choice of pre-text and how it was 
introduced, and how the interpreting and deconstruction of the freeze frame 
exercise was led by the teachers postupak-actions.  

The use of freeze frame at the beginning of the drama was surprisingly 
important for the pupils’ role-taking. In my experience, freeze frame is often 
seen and used as a safe and simple drama convention. It turned out that the 
postures, gestures and movements the pupils used and experienced initially 
while creating the freeze frame became important resources for both those 
who used them and those who met them all through the drama. The recycled 
gestures were the ones that had been commented on during the interpretations 
and deconstruction of the freeze frame. It is notable that even fairly short re-
flections had a positive impact on the activities that followed. In relation to 
the importance of rich meaning affordances, this should have consequences 
for how freeze frame can and should be used to give participants the most 
support for their role taking. 
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c) Teacher-in-role had an important influence on the pupils’ role-taking but 
of equal importance was the teachers stepping out of role following the action 
from a distance by the wall. The pupils agency grew immediately and so did 
their responsibility for the drama. It is through the postupak actions that the 
capacity of expectagency evolves, through the forward direction of the actions. 
Expectagency is not about negotiations concerning one or the other. Instead, 
it means that everybody is prepared for what they offer in a postupak to change 
and develop, which entails a capability to handle both uncertainty and change. 
Such a capability, which has a collective dimension and includes several per-
sons, could be a valuable contribution to our ability to handle the future. 

d) When leading a process drama, it sometimes feels like the drama is not 
really taking off. The participants-in-role are struggling but still something is 
lacking. The findings in the study show that the pupils’ actions are both postu-
paks for development and exploration of the thematic content and postupaks 
for maintenance and re-charging the tension in the drama. The question to be 
asked from a teaching perspective is how and when a teacher-in-role should 
support, enhance or challenge the pupils in role. It is not a new question, but 
since the fictional activity is fragile it has to be handled with care and 
knowledge about the art form. By assessing whether it is development and 
exploration of the story that is lacking or if it is the group that needs support 
in re-charging the tension by using artistic tools, the teacher-in-role can inter-
vene more precisely. Out of role, when teaching about how an in-role-improv-
isation is being built up, both the notion of postupak and the understanding of 
the complexity of what the postupaks are aiming at, can be useful. 

e) If the temporary fictional activity is working it is a turbo-charged activ-
ity, and going into role works as a pivot into perezhivanie (an intensely emo-
tional live-through experience). Role taking is also a device to frame and dis-
tance the experience and going out of role for reflection makes it into the other 
aspect of perezhivanie, a change in life, a new route. The reason for recogniz-
ing the importance of emotions is that process drama is an educational situa-
tion and, based on this, the prerequisites for learning through drama where 
aesthetic engagement is central must be considered. Perezhivanie is tangential 
to the concept of aesthetic engagement. The turbo-charged activity implies 
that feelings are shown through the pupils’ animation and commitment, two 
of the four aspects of aesthetic engagement. They resemble the first under-
standing of perezhivanie. In the study, the possibility for the pupils to make 
connections to the idea of what they were creating and to their own lives, and 
to reach heightened awareness, lessened when the teacher did not create 
meaning affordances for reflection during or after the in-role-sequences. Even 
connection and heightened awareness can be seen as similar to the second 
understanding of perezhivanie as a change of route in life, since that is what 
learning is about. When one is able to make connections and reach heightened 
awareness, there is a chance for meaning making and for learning.  
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In a wider educational context, we need to understand the resemblance of 
the two concepts, aesthetic engagement and perezhivanie, since perezhivanie 
is used both inside and outside the aesthetic field. From an aesthetic educa-
tional perspective though, the expanded concept of aesthetic engagement 
(Bundy, 1999, 2003; Dunn, Bundy & Stinson, 2015) seems to be more use-
ful in my view. The four different aspects of aesthetic engagement make it 
clearer and more useful when assessing what is going on in a process drama 
and what needs to be added for it to be a meaningful situation and a learning 
experience for the participants.  
 
 



264 

15. Referenser  

Ackroyd, J. (Ed.). (2006). Research methodologies for drama education. 
Stoke on Trent: Trentham Books Limited. 

Ackroyd, J. (2004). Role reconsidered, a re-evaluation of the relationship 
between teacher-in-role and acting. Stoke on Trent: Trentham 
Books Limited. 

Ackroyd-Pilkington, J. (2010). Acting, Representation and Role. Research in 
Drama Education: The Journal of Applied Theatre and 
Performance, 6:1, 9-22. 

Ahlstrand, P. (2014). Att kunna lyssna med kroppen. En studie av  
    gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, 
    inriktning teater, (Doktorsavhandling, Utbildningsvetenskap med 
    inriktning mot praktiska kunskapstraditioner), Stockholm:  
    Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap,  
    Stockholms universitet 

 
Aitken, V. (2007a). Real Play, Real Feelings and Issues of Protection:  
   Drama in Education Beyond the Classroom. NJ Drama Australia 
        Journal, 31:1, 23-32 

 
Aitken, V. (2007b). The ‘relationship managers’: Towards a theorising of the  
    Teacher-in-Role/ student relationship. Journal of Artistic and 
    Creative Education, Vol 1:1, 86-105 
 
Aitken, V. (2009a). Conversations with status and power: how Everyday 

Theatre offer spaces of offers ‘spaces of agency’ to participants. 
Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and 
Performance, 14:4, 503-527. 

Aitken, V. (2009b). Pedagogical Learnings of Borat for Make Benefit 
Glorious Community of Drama Teachers: What Teachers Can Learn 
from Borat about Frame, Position and Power When Working in 
Role. New Zeeland Journal of Research in Performing Arts and 
Education, Vol 1 091109. 



265 

Aitken, V. (2010). Adults work? Process drama in the context of adult 
learning and creativity. Drama Research: International journal of 
drama in education, Issue No 1, National Drama Publications, 1-18. 

Aitken, V. (2014a). From teacher-in-role to researcher-in-role: possibilities 
for repositioning children through role-based strategies in classroom 
research . Research in Drama Education: The Journal of Applied 
Theatre and Performance, Vol 19:3, 255-271. 

Aitken, V. (2014b). Risking Heuristics: Towards a classification of key 
features of Mantle of the Expert through the metaphor of the 
korowai. Drama Research: International journal of drama in 
education,Vol.5 No1, National Drama Publications, , www. 
dramaresearch.co.uk, 1-17. 

Aitken, V., Fraser, D., & Price, G. (2007). Negotiating the Spaces: 
Relational Pedagogy and Power in Drama Teaching. . International 
Journal of Education & the Arts, Vol 8 No14, 1-19. 

Allern, T.H. (1990). Forholdet mellom dramaturgi og epistemologi i Gavin 
Boltons og Dorothy Heathcotes praksisteori. En komparativ analyse. 
Norsk Pedagogisk Tidskrift, Årg. 90, 64-77. 

Allern, T.H. (2002). Myth and Metaxy, and the Myth of  'Metaxis'. i B. 
Rasmussen, & A.-L. Östern, Playing Betwixt and Between. The 
IDEA Dialogues 2001 (ss. 77-85). Bergen: IDEA Publications and 
IDEA 2001 World Congress - Bergen.  

Allern, T. H. (2008). A comparative analysis of the reletaionship between 
dramaturgy and epistemology in the praxis of Gavin Bolton and 
Dorothy Heathcote. Research in Drama Education: The Journal of 
Applied Theatre and Performance Vol 13, No 3, 321-335. 

Alnervik, K. (2013). "Men så kan man ju också tänka!" Pedagogisk 
dokumentation som förändringsverktyg i 
förskolan.(Doktorsavhandling). Jönköping: Högskolan i Jönköping, 
Dissertation Series No. 19. 

Andersen, C. (2004). Learning in "As-If" Worlds: Cognition in Drama in 
Education. Theory Into Practice, 43:4, 281-286. 

Andrée, M. (2007). Den levda läroplanen. En studie av naturorienterande 
undervisningspraktiker i grundskolan. (Doktorsavhandling). 
Stockholm, Sverige: HLS Förlag. 



266 

Andrén, M. (2008). Det pedagogiska övervägandet: en 
uppmärksamhetsinriktad studie i och genom humanvetenskaplig 
handlingsteori. (Doktorsavhanling). Vasa: Åbo Akademis Förlag. 

Aspelin, J. (1999). Klassrummets microvärld. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag. 

Bachtin, M. (1990). Det dialogiska ordet. Uddevalla: Bokförlaget 
Anthropos. 

Bachtin, M. (1991). Dostojevskijs poetik. Gråbo: Anthropos. 

Bakhtin, M. (1984). Dostoevsky's Polyphonic Novel: A plurality of 
Consciousnesses. i P. Morris, & (Ed.), The Bakhtin Reader. Selected 
Writings of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov (ss. 88-97). London: 
Edward Arnold. 

Bakhtin, M. (1986). Speech genres and Other Late Essays (Transl. V. 
McGee, Ed. C. Emerson & M. Holquist). Austin: University of 
Texas Press. 

Bakhtin, M. (1990). Art and Answerability: Early Philosophical Essays. i M. 
Holquist, & V. Laipunov, Art and Answerability: Early 
Philosophical Essays. Austin TX: Texas University Press. 

Bakhtin, M. (1991). The dialogic imagination: Four essays (C.Emerson & 
M.Holquist, Transl.). Austin: University of Texas Press. 

Bakhtin, M. (1993). Toward a Philosophy of the Act (Transl. V.Liapunov, 
Ed. V. Liapunov & M. Holquist). Texas, US: University of Texas 
Press. 

Bakhtin, M. (1994). Aesthetic visualizing of time/space: The chronotope. i P. 
(Ed.) Morris, The Bakhtin reader: Selected writings of Bakhtin, 
Medvedev, Voloshinov (ss. 180-186). Arnold. 

Baldwin, P. (2012). With Drama in Mind. Real Learning in Imagined 
Worlds. London: Continuum International Publishing Group. 

Barbour, R. S., & Kitzinger, J. (1999). Developing Focus Group Research. 
SAGE Research Methods. 

Bateson, G. (1972/2000). Steps to an ecology of mind (Collected essays in 
anthroplogy, psychiatry, evolution ans epistemology). Chicago: The 
University of Chicago Press. 



267 

BERA, B. E. (2011). Ethical Guidelines for Educational Research. London: 
BERA. 

Berggraf Sæbø, A. (2008). Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan 
drama svarer på undervisnings- og læringsprocessens didaktiske 
utfordringer. (Doktoravhandling). Trondheim: NTNU Norges 
teknisk-naturvitenskaplige universitet. 

Berggraf Sæbø, A. (2009). Challenges and possibilities in Norwegian 
classroom drama practice. Research in Drama Education: The 
Journal of Applied Theatre and Performance, 14:2, 279 — 294. 

Berggraf Sæbø, A. (2011a). Drama - an inclusive form of teaching and 
learning (DRAFT from rewriting an article from DRAMA (Drama 
en inkluderande læringsform). 

Berggraf Sæbø, A. (2011). Ledarrollen i processdrama. i E. Österlind (ed.), 
Drama - ledarskap som spelar roll (s. 99-120). Lund: 
Studentlitteratur. 

Berglund, I. (2004). Lärande simulering eller simulerat lärande, 
Licentiatsuppsats, Stockholms Stads Forskarskola, Rapport 3/2004. 
Stockholm: HLS Förlag. 

Berthén, D. (2007). Förberedelse för särskildhet. Särskolans pedagogiska 
arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. (Doktorsavhandling). 
Karlstad, Sverige: Karlstad University Studies. 

Blunden, A. (2016). Translating Perezhivanie inte English. Mind, Culture, 
and Activity, Vol 23:4, 274-283. 

Boberg, A.-M., & Svennås, E. (1972). Makramé. ICA-förlaget. 

Bodrova, E., & Leong, D. (2011). Revisiting Vygotskian perspectives on 
play and pedagogy. i S. Rogers, Rethinking Play and Pedagogy in 
Early Childhood Education (s. 60-73). Oxon: Routledge. 

Bolton, G. (1979). Towards a Theory on Drama in Education. London: 
Longman. 

Bolton, G. (1984). Drama as Education. An argument for Placing Drama at 
the Centre of the Curriculum. London: Longman. 

Bolton, G. (1986). Emotion in the dramatic process - Is it an adjective or a 
verb? i D. Davis, C. Lawrence, & (Eds.), Gavin Bolton: Selected 
writings (s. 100-107). London: Longman. 



268 

Bolton, G. (1992). New Perspectives on Classroom Drama. Hemel 
Hempstead: Simon & Schuster Education. 

Bolton, G. (1998). Acting in Classroom Drama, a critical analysis. Stoke on 
Trent: Trentham Books. 

Bolton, G. (2006). A Conceptual Framework of Classroom Acting. PhD 
dissertation, 1997, (delar av). i P. Taylor, & C. Warner, Structure 
and Spontaneity (ss. 41-56). Stoke on Trent, USA: Trentham Books 
Limited. 

Bolton, G. (2008). Drama för lärande och insikt. Om dramapedagogik i 
teori och praktik. Texter i urval av Anita Grünbaum. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB. 

Booth, D., & Neelands, J. (1998). Writring in Role. Classroom Projects 
Connecting Writing and Drama. Ontario: Caliburn Enterprises. 

Bowell, P., & Heap, B. (2001). Planning Process Drama. London: David 
Fulton Publishers Ltd. 

Bowell, P., & Heap, B. (2005). Drama on the Run: A Prelude to Mapping 
the Practice of Process Drama. Journal of Aesthetic Education, 
Vol.39, No.4, Winter, 58-69. 

Brown, R., & Renshaw, P. (2006). Positioning Students as Actors and 
Authors: A Chronotopic Analysis of Collaborative Learning 
Activities. Mind, Culture, and Activity, 247-259. 

Bundy, P. (1999). Dramatic Tension: Towards an Understanding of Tension 
of Intimacy. (PhD Thesis), Brisbane: Faculty of Education, Griffith 
University. 

Bundy, P. (2002). Creating opportunities for aesthetic engagement: 
reflections from a drama classroom. Applied Theatre Researcher No 
3 Article No.6/3, 1-13. 

Bundy, P. (2003). Aesthetic Engagement in the Drama Process. Research in 
Drama in Education, Vol 8:2, 171-181. 

Bundy, P. (2004). Dramatic Tension: Towards an Understanding of Tension 
of Intimacy. Youth Theatre Journal, 18:1, 17-29. 

Bundy, P. (2005). Asking the Right Questions: Accessing Children's 
Experience of Aesthetic Engagement. Applied Theatre Researcher, 
No 6, Article No 12, 1-12. 



269 

Bundy, P., Piazzoli, E., & Dunn, J. (2015). Sociocultural Theory, Porcess 
Drama and Second Language Learning. i S. Davis, B. Ferholt, H. 
Grainger-Clemson, & A. Marjanovic-Shane, Dramatic Interactions 
in Education. Vygotskian and Sociocultural Approaches to Drama, 
Education and Research (s. 153-170). London: Bloomsbury 
Academic. 

Cahill, H. (2011). Drama for Deconstruction. Youth Theatre Journal, Vol 
      25:1, 16-31 

 
Carlgren, I. (2011). Skola och Samhälle. Hämtat från 

www.skolaochsamhälle.se/skola/ingrid-carlgren-progerssivismens-
manga-ansikten.20110905 

Chaib, C. (1996). Ungdomsteater och personlig utveckling. 
(Doktorsavhandling). Lund: Pedagogiska Institutionen Lunds 
Universitet. 

Clarà, M. (2016). Vygotsky and Vasilyuk on Perezhivanie: Two Notions and 
One Word. Mind, Culture, and Activity 23:4 , 1-10. 

Cole, M. (2006). The Fifth Dimension. An After-School Program Built on  
    Diversity, Distributed Literacy Consortium, New York: Russell 
    Sage 

 
Crumpler, T., & Jasinski Schneider, J. (2002). Writing With Their Whole 

Being: A cross study analysis of five classrooms using process 
drama. Research in Drama in Education: The Journal of Applied 
Theatre and Performance. 7:1, 61-79. 

Dahlberg, K., Drew, N., & Nyström, M. (2001). Reflective Lifeworld 
Research. Lund: Studentlitteratur. 

Davis, D. (2014). Imagining the Real. Towards a new theory of drama in 
education. London: Trentham Book, Institute of Education Press. 

Davis, S. (2015). Perezhivanie and the experience of drama, metaxis and 
meaning making. NJ: Drama Australia Journal, Vol 39:1, 63-75. 

Davydov, V.V. (2008). Problems of Developmental Instruction. A  
    Theoretical and Experimental Psychological Study, New York: 
    Nova Science Publishers, Inc. 

 



270 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken - för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur . 

Denzin, N. (1997). Interpretive ethnography: ethnographic practices for the 
21st century. London: Sage. 

Department-for-Education. (den 25 November 2011). GCSE Subject Criteria 
for Drama. Hämtat från GOV.UK: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/371235/2011-11-25-gcse-subject-criteria-for-drama.pdf 

Derry, S. J., Pea, R. D., Barron, B., Engle, R. A., Erickson, F., Goldman, R., 
Sherin, B. L. (2010). Conducting Video Research in the Learning 
Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics. 
The Journal of the Learning Sciences, Vol 19, 3-53. 

Dewey, J. (1934/1958). Art as Experience. New York : Capricorni Books. 

Domaingue, R. (1992). Learning for Discovery: Establishing the 
foundations. Journal of Scientific Exploration, 6 (1), 11-22. 

Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2009). Effects of Drama-Based Geometry 
Instruction on Student Achievement, Attitudes, and Thinking 
Levels. The Journal of Educational Research, Vol. 102, No.4, 272-
286. 

Dunn, J. (1998). "This Time I'll be the Golden Bird": a call for a more child-
structured dramatic play. research in Drama in Education: The 
Journal of Applied Theatre and Performance, 3:1, 55-66. 

Dunn, J. (2006). Reflecting Anew on "Dramatic Worlds in Play: A Study of 
The Dramatic Play of Preadolescent Girls". Youth Theatre Journal, 
20:1, 42-57. 

Dunn, J. (2008). Playing around withh improvisation: an analysis of the text 
creation processes used within preadolescent dramatic play. 
Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and 
Performance 13:1, 55-70. 

Dunn, J. (2010). Video in drama research: formalising the role of 
collaborative conversations within the analysis phase. Research in 
Drama in Education: The Journal of Applied Theatre and 
Performance, Vol. 15:2, 193-208. 



271 

Dunn, J. (2013). Dramatic engagement reconsidered. Applied Theatre 
Research, Vol 1 No 2, 217-230. 

Dunn, J. (2016). Demystifying process drama: exploring the why, what , and 
how. NJ Drama Australia Journal, Vol 40, Vol 2, 127-140. 

Dunn, J., Bundy, P., & Stinson, M. (2015). Connection And Commitment: 
Exploring The Generation And Experience of Emotion In A 
Participatory Drama. International Journal of Arts Education, 16:6, 
1-21. 

Dunn, J., & Stinson, M. (2011). Not without the art!! The importance of 
teacher artistry when applying drama as pedagogy for additional 
language learning. Research in Drama in Education. The Journal of 
Applied Theatre and Performance.Vol 16. No.4 Nov.2011, 617-633. 

Dunn, J., & Stinson, M. (2012). Learning Through Emotion: Moving the 
Affective in From the Margins. International Journal of Early 
Childhood, Vol.44 No.2, 203-218. 

Edminston, B. (1994). More than talk: A Bakhtinian Perspective on Drama 
in Education and Change in Understanding. NADIE journal, 25-36. 

Edminston, B. (2003). What is my position? Role, frame and positioning 
when using process drama. Research in Drama in Education, 8(2), 
221-230. 

Edminston, B. (2010). Playing With Children, Answering With Our Lives: A 
Bakhtinian Approach To Coauthoring Ethical Identities In Early 
Childhood. British Journal of Educational Studies, Vol 58:2, 197-
211. 

Edminston, B. (2011). 'We are hunters and gatherers of values.' Dramatic 
play, early childhood pedagogy, and the formation of ethical 
identities. i S. Rogers, Rethinking Play and Pedagogy in Early 
Childhood Education. Concepts, Contexts and Cultures (s. 48-60). 
Oxon: Routledge. 

Edwards, A. (2005). Relational Agency: Learning to be a resourceful 
practitioner. International Journal of Educational reserach, Vol 
43:3, 168-182. 

Edwards, A. (2007). Relational Agency in Professional Practice: A CHAT 
Analysis. Actio: An International Journal of Human Activity Theory, 
1-17. 



272 

Elkonin, D. (2005). Psychology of Play. Journal of Russian and East 
European Psychology 43:1, 11-21. 

Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social 
transformation. i Y. Engeström, R. Miettinen, & R.-L. Punamäki, 
Perspectives on Activity Theory (s. 19-39). New York: Cambridge 
University Press. 

Eriksson, S.A., (2009). Distancing at Close Range. Investigating the 
Significance of Distancing in Drama Education. 
(Doktoravhandling), Vasa: Pedagogiska Fakulteten, Åbo Akademi 

Eriksson, I. (2017). Lärandeverksamhet som redskap I en Learning Study, I 
Carlgren, I. (ed.) Undervisningsutvecklande forskning: exemplet 
Learning Study, Malmö: Gleerups Utbildning 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber. 

Ferholt, B. (2009). The Development of Cognition, Emotion, Imagination 
and Creativity As Made Visible through Adult-Child Joint Play: 
Perezhivanie through Playworlds, (PhD Dissertation). San Diego: 
University of California. 

Ferholt, B. (2010). A Multiperspecyival Analysis of Creative Imagining: 
Applying Vygotsky’s Method of Literary Analysis to a Playworld, i 
C. Connery V. John-Steiner & A. Marjanovic-Shane (eds.), Vygostky 
and Creativity: A Cultural –Historical Approach to Play, Meaning-
Making and the Arts, New York: Peter Lang  

Ferholt, B. (2015). Perezhivanie in Researching Playworlds: Applaying the 
Concept of Perezhivanie in the Study of Play. i S. Davis, B. Ferholt, 
H. Grainger Clemson, S.-M. Jansson, & A. Marjanovic-Shane, 
Dramatic Interaction in Education (s. 57-78). London: Bloomsbury 
Academic. 

Ferholt, B., & Lecusay, R. (2009). Adult and Child Development in the Zone 
of Proximal Development: Socratic Dialogue in a Playworld. Mind, 
Culture, and Activity, 17:1, 59-83. 

Ferholt, B., & Nilsson, M. (2016). Perezhivaniya as a Means of Creating the 
Aesthetic Form of Consciousness. Mind, Culture, and Activity, Vol 
23:4, 294-304. 

Fleer, M. (2015). Pedagogical positioning in play - teachers being inside and 
outside of children's imaginary play. Early Child Development and 
Care, Vol 185: 11-12, 1801-1814. 



273 

Fleer, M., Gonzáles Rey, F., & Veresov, N. (2017). Perezhivanie, Emotions 
and Subjectivity, Persepectives in Cultural-Historical Research 1. 
Singapore: Springer Nature. 

Fleming, M. (1982). A Philosofhical Investigation into Drama in Education 
(unpublished PhD thesis) i Bolton 1998. Durham: Durham 
University. 

Fleming, M., Merrell, C., & Timms, P. (2004). The impact of drama on 
pupil's language, mathematics, and attitude in two primary schools. 
Research in Drama in Education, Vol 9, No 2, 177-196. 

Forsberg Ahlcrona, M. (2009). Handdockans kommunikativa potential som 
medierande redskap i förskolan (Doktorsavhandling). Göteborg: 
Göteborgs Universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books 
 
Gill, C. (2012). Process Drama: Bridging the Arts and the Sciences. Social 

Sciences & Humanities, Vol 20:4, 1299-1310. 

González Rey, F. (2016). Vygotsky's Concept of Perezhivanie in The 
Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing 
His Legacy. Mind, Culture, and Activity, 1-10. 

Goodwin, C. (2010). Action, Embodiment within Situated Interaction (från 
Journal of Pragmatics, Vol 32, s 1489-1522. i H. Melander, & F. 
Sahlström, Lärande i interaktion. Stockholm: Liber. 

GRUL. (201309). Hämtat från www.grul.se/phocadownload/pedagogik.pdf). 

Grünbaum, A. (2009). Lika och Unika – dramapedagogik om minoriteter. 
Göteborg: Daidalos. 

Guss, F. G., (2000) Drama Performance in Children’s Play-culture. The  
    Possibilities and Significance of Form. (Doctoral thesis), Institute for 
       Arts and Media Studies Division of Drama and Theatre, Trondheim: 
       NTNU, Norwegian University of Science and Technology 

 
Göthberg, M. (2015). Pimpa texten. En etnografisk studie av 

gymnasieelevers meningsskapande i dramatext, 
(Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande. 

HSFR (1996). God praxis vid forskning med video. Stockholm: HSFR. 
 



274 

Hakkarainen, P., Brèdikytè, M., Jakkula, K., & Munter, H. (2013). Adult 
play guidance and children's play development in a narrative play-
world. European Early Childhood Education Research Journal 
21:2, 213-225. 

Hallgren, E. (2016). Lärare-i-roll - tidsresor ur ett dramapedagogiskt 
perspektiv. i E. Björklund & C. Gutsfsson (ed.), Praktiknära 
forskning. Barn, lärare och lärande (s. 75-95). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Haseman, B. (1991). Improvisation, process drama and dramatic art. Tha 
Drama Magazine - The Journal of National Drama. 

Haseman, B., & O'Toole, J. (1989). Dramawise: An introduction to the 
elements of drama. Melbourne: Heinemann. 

Heap, B., & Simpson, A. (2004). When you have AIDS, people laugh at 
you: A process drama approach to stigma with pupils in Zambia. 
Caribbean Quarterly, 50:1, 83-98. 

Heath, C., Hindmarsh, J., & Luff, P. (2010). Video in Qualitative Research. 
Analysing Social Interaction in Everyday Life. London: SAGE. 

Heathcote, D. (1978/1984). From the particular to the universal. i L. 
Johnson, & C. O'Neill, Dorothy Heathcote: Collected writings on 
drama and education (ss. 103-113). London : Hutchinson. 

Heathcote, D., & Bolton, G. (1994). Drama for learning: Dorothy 
Heathcote's mantle of the expert approach to education. Portsmouth, 
NH: Heinemann. 

Heikkinen, H. (2005). Allvarlig lekfullhet i dramapedagogiska genrer. i A.-
L. Östern, L. Risan, M. Strandberg, & S. A. Eriksson, Drama, 
dramaturgi och kulturell läsfärdighet, Publikation Nr 10 (s. 25-33). 
Vasa: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi. 

Holmgren-Lind, L. (2007). Pedagogiskt drama - i skärningspunkten mellan 
teaterkonst och eststisk praktik. (Licentiatavhandling). Linköping: 
Institutionen för Tema, Linköpings Universitet. 

Hunter, M. A. (2008). Cultivating the art of safe space. Research in Drama 
Education, 13;1, 5-21. 

Hägglund, K. (2001). Ester Boman, Tyringe Helpension och teatern. Drama 
på en reformpedagogisk flickskola 1090 - 1936. 



275 

(Doktorsavhandling), Studies in Educational Sciences 47. 
Stockholm: HLS Förlag. 

Häikkilä, M., & Sahlström, F. (2003). Om användning av videoinspelning i 
fältarbete. Pedagogisk forskning i Sverige, Vol: 8(1-2), 24-41. 

Ingold, T. (2007). Lines. A brief history. Oxon: Routledge. 

Jakobsson, B. (2008). Learning science through aesthetic experience in 
elementary school. Aesthetic judgment, metaphor and art. 
(Doktorsavhandling). Stockholm: Department of Education in 
Mathematics and Science. 

Jewitt, C. (2006). Technology, literacy, and learning. A multimodal aproach. 
London: Routledge. 

Johnson, L., & O'Neill, C. (1984). Collected Writings on Education and 
Drama/ Dorothy Heathcote. London: Hutchinsons & Co. 
(Publishers). 

John-Steiner, V. (2015). Foreword. i S. Davis, B. Ferholt, H. Grainger 
Clemson, S. M. Jansson, & A. Marjanovic-Shane, Dramatic 
Interactions in Education (s. xv-xxi). London: Bloomsbury 
Academic. 

Johnstone, K. (1985). IMPRO. Improvisation och teater. Jönköping: entré/ 
Riksteatern. 

Kana, P., & Aitken, V. (2007). "She didn't ask me about my grandma" Using 
process drama to explore issues of cultural exclusion and 
educational leadership. Journal of Educational Administration, 
Vol.45, No.6, 697-710. 

Kanellopoulos, P. A. (2011). In Pursuit of Musical Freedom Through free 
impoviation. A Bakhtian Provocation to Music Education. i E. Jayne 
White, & M. A. Peters, Bakhtinian Pedagogy. Opportunities and 
Challenges for Research, Policy and Practice in Education Across 
the Globe (ss. 91-115). New York: Peter Lang Publishing. 

Kao, S.-M. (1995). From script to impromptu: Learning a Second Language 
through process drama. i P. Taylor, & C. Hoepper, Selected 
Readings in Drama and Theatre Education : The IDEA'95 Papers, 
NADIE Research Monograph Series, 3. Brisbane: IDEA 
Publications. 



276 

Kao, S.-M., Carkin, G., & Hsu, L. F. (2011). Questioning techniques for 
promoting language learning with students of limited L2 oral 
proficiency in a drama-oriented language classroom. Research in 
Drama in Education, 16;4, 489-515. 

Kao, S.-M., & O'Neill, C. (1998). Words into Worlds: Learning a Second 
Language through Process Drama. Stanford: Ablex Publishing. 

Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber. 

Knutsdotter Olofsson, B. (2017). Den fria lekens pedagogik. Teori och 
praktik om fantasileken. Stockholm : Liber. 

Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to 
contemporary communication. Oxon: Routledge. 

Krøgholt, I. (2010). Applied theatre & drama - A well-qualified concept? i 
A.-L. Østern, M. Björkegren, & Snickars-von Wright (eds.), Drama 
in three movements. A Ulyssean encounter. Rapport Nr 29 (s. 67-
73). Vasa: Åbo Akademi. 

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The 
University of Chicago Press. 

Leander, K. M. (2001). This is our freedom bus going home right now. 
Producing hybridizing space-time contexts in pedagoical discourse. 
Journal of Literacy Research, 33, 637-679. 

Leontiev, A. (1977/1986). Verksamhet Medvetande Personlighet. 
Sovjetunionen: Progress Moskva / Fram Göteborg. 

Leontiev, A. (1978). Activity, Conciousness and Personality. (20150629). 
Moskva: https://www.marxists.org/archive/leontev/works/1978. 

Leontiev, A. N. (1982). Lekens psykologiska grundvalar i förskoleåldern. i 
L. C. Hydén, Sovjetisk barnpsykologi, en antologi. Stockholm: 
Kontrakurs Pan/ Nordstedts. 

Lepp, M. (1998). Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och 
yrkesmässig växt. En studie inom sjuksköterske- och 
vårdlärarutbildningen. (Doktorsavhandling). Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International. 

Liakopoulos, M. (2002). Pandora´s Box or panacea? Using metaphors to 
create the public representations of biotechnology. Public 
Understanding of Science 11, 5-32. 



277 

Lindqvist Grinde, J. (2008). Klassisk retorik för vår tid. Pozkal, PL: 
Studentlitteratur. 

Lindqvist, G. (1995). The aesthetics of play: a didactic study of play and 
culture in preschools. Diss.. (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala 
Universitet. 

Lindqvist, G. (1996). The Aesthetics of Play. A Didactic Study of PLay and 
Culture in Preschools. Early years, Vol 17 No1, 5-10. 

Lindqvist, G. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Linds, W. (2006). Metaxis. Dancing (in) the in-between. i J. Cohen-Cruz, & 
M. Schutzman, A Boal Companion. Dialogues on theatre and 
cultural politics (ss. 114-125). New York: Routledge. 

Lindström, L. (2008). Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. 
KRUT 1337134, 57-70. 

Linikko, J. (2009). "Det gäller att hitta nyckeln...". Lärares syn på 
undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd i specialskolan. (Doktorsavhandling). Stockholm , 
Sverige: Universitetsservice US-AB. 

Liu, J. (2002). Process Drama in Second Language and Foreign Language 
Classrooms. i G. Braure, Body and Language: Intercultural 
Learning Through Drama. Westport: Ablex Publishing. 

van Manen, M. (1990). Researching Lived Experience. New York: SUNY 
Press. 

Marjanovic-Shane, A. (2010). From Yes and No to Me and You. A Playful 
Change in Relationships and Meanings. i M. C. Connery, V. P. 
John-Steiner, & A. Marjannovic-Shane, Vygotsky and Creativity. A 
Cultural-historical Approach to Play, Meaning Making and teh Arts. 
New York: Peter Lang Publishing. 

Marjanovic-Shane, A., & Bbeljanski-Ristic, L. (2008). From Play to Art - 
From Experience to Insight. Mind, Culture, and Activity, Vol 15:2, 
93-114. 

Marjanovic-Shane, A., & White, J. (2014). When the footlights are off: a 
Bakhtinian interrogation of play as postupok. International Journal 
of Play, Vol 3:2, 119-135. 



278 

Matusov, E. (2009). Journey into dialogic pedagogy. New York, NY: Nova 
Science Publishers. 

McConachie, B. (2007). Falsifiable theories for theatre and performance 
studies. Theatre Journal, 59:4, 553-577. 

McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in teaching of education for 
sustainability. Environmental Education Research, 10(2), 139-155. 

McNaughton, M. J. (2006). Learning from participants' responses in 
educational drama in the teaching of Education for Sustainable 
development. Research in drama in Education, Vol.11, No.1, 19-41. 

Medina, C. L. (2005). Discourse and Ideology in Writing in Role: Critical 
Discourse Analysis as a Tool for Interpretation. Youth Theatre 
Journal, 19:1, 102-116. 

van Ments, M. (1994). The Effective Use of Role Play. London: Kogan Page. 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur. 

Merriam, S. B. (2002). Assessing and Evaluating Qualitative Research. I 
    S.B. Merriam (red. ), Qualitative Research in Practice: Examples 
     for Discussion and Analysis. San Fransisco: Jossey-Bass 

 
Mjaaland Heggstad, K. (1998/2012). 7 veier till drama. Grunnbok i 

dramapedagogikk for laererer i barnehage og skole. 3 utgave. 
Bergen: Fagbokforlaget. 

Morgan, N., & Saxton, J. (1987). Teaching drama. A mind of many wonders. 
Cheltenham: Stanley Thornes. 

Morgan, N., & Saxton, J. (1987). Teaching Drama: a mind of many 
wonders. London: Hutchinson. 

Nardi, B. A. (2005). Objects of desire: Power and Passion in Collaborative 
Activity. Mind, Culture, and Activity, Vol 12:1, 37-51. 

Neelands, J. (1984). Maiking Sense of Drama. London: Heinemann 
Educational Books. 

Neelands, J. (2009). Acting together: ensemble as a democratic process in art 
and life. Research in drama in Education, Vol.14:2, 173-189. 

Neelands, J., & Goode, T. (1990/2015). Structuring Drama Work, 3rd 
edition. Cambridge: Cambridge University Press. 



279 

Nelson, B., Colby, R., & McIlrath, M. (2001). “Having Their Say”: The 
Effects of Using Role with an Urban Middle School Class. Youth 
Theatre Journal, 15:1, 59-69. 

Notér Hooshidar, A. (2014). Dansundervisning som förkroppsligad 
multimoal praktik. En studie om kommunikation och interaktion i 
dansundervisning. (Licentiatavhandling). Stockholm : Stockholms 
Universitet. 

O'Connor, P. (2003). Reflection and refraction: The Dimpled mirror of 
Process Drama. How Process Drama Assist People to Reflect on 
their Attitudes and Behaviours Associated with Mental Ilness (PhD 
diss.). Griffith University: Faculty of Education. School of 
Vocational, Technology and Arts Education. 

O'Connor, P. (2007). Reflection and refraction - the dimpled mirror of 
process drama: How process drama assists people to reflect on their 
attitudes and behaviours associated with mental illness. Youth 
Theatre Journal, 1-11. 

O'Connor, P. (2010). Creating Democratic Citizenship Through Drama 
Education: The Writings of Jonothan Neelands. Stoke-on-Trent: 
Trentham Books. 

O'Connor, P. (2013). Drama As Critical Pedagogy: Re-Emagining 
Terrorism. i M. Anderson, & J. Dunn, How Drama Activates 
Learning (ss. 125-134). London: Bloomsbury Academic. 

O'Connor, P. (2016 ). New Zealand vignette. Research in Drama Education: 
The Journal of Applied Theatre and Performance Vol. 21:1, 76-77. 

van Oers, B. (2012). The roots of Mathematising in Young Children's Play. 
Early Mathematics Learning: Selected Papers of the POEM 2012 
Conference (ss. 111-123). Ed. Kortenkamp, U; Brandt, B; Benz, C; 
Krummheuer,G; Ladel, S. & Vogel, R. 

van Oers, B. (2013). Is it play? Towards a reconceptualisation of role play 
from an activity theory perspective. European Early Childhood 
Education Research Journal, 21:2, 185-198. 

O’Neill, C. (1989/2006). Dialogue and drama. i P. Taylor, & C. D. Warner, 
Structure and sponteneity:The process drama of Cecily O’Neill (ss. 
101-117). Stoke on Trent: UK: Trentham Books. 

O'Neill, C. (1995). Dramaworlds: A framework for process drama. 
Portsmouth, NH: Heinemann. 



280 

O'Neill, C. (2006). Foreword Cecily O'Neill. i J. Jasinsky Schneider, T. P. 
Crumpler, T. Rogers, & (ed.), Process Drama and Multiple 
Literacies. Addressing Social, Cultural and Ethical Issues (s. ix-xii). 
Portsmouth, NH: Heinemann. 

O'Neill, C., & Booth, D. (1992). The Seal Wife. i P. Taylor, Pre-Text and 
Storydrama: The Artistry of Cecily O'Neill and David Booth. 
Brisbane: NADIE Research Monograph Series 1. 

O'Neill, C., & Lambert, A. (1982). Drama Structures. A Practical Handbook 
for Teachers. London: Hutchinson. 

O'Toole, J. (1992). The Process of Drama: Negotiating Art and Meaning. . 
London: Routledge. 

O'Toole, J., & Dunn, J. (2008). Learning in Dramatic and Virtual Worlds: 
What Do Students Say About Complementarity and Future 
Directions? Journal of Aesthetic Education, Vol 42, No 4, Winter 
2008, 89-104. 

Owens, A., & Barber, K. (2006). Dramakompassen. Planering, innehåll och 
strukturer, utvärdering och reflektion av processdrama. Helsingfors: 
Draamatyö. 

Pheasant , P. (2015). The Epiphany in Process Drama and Language. p-e-r-f-
o-r-m-a-n-c-e, 2, no. 1-2. 

Piazzoli, E. (2010). Process Drama and Additional Language Teaching: 
Reflections on the Dante Alighieri Immersion Weekends. Applied 
Theatre Researcher, No 11, Article 2, 1-12. 

Piazzoli, E. (2011). Process drama: the use of affective space to reduce 
language anxiety in the additional language learning classroom. 
Reaearch in Drama Education The Journal of Applied Theatre and 
Performance, 16:4, 557-573. 

Piazzoli, E. (2013a). Navigating the Labyrinth. A Study of Engagement and 
Artistry in Process Drama for Additional Language Teaching and 
Learning, PhD Thesis. Brisbane: Griffith University. 

Piazzoli, E. (2013) The silent gaps in the data: What do participants say (and 
do not say) about engagement when experiencing process drama to 
learn an additional language. Drama Research Vol. 4 No. 1 . Hämtat 
från Drama Research Vol 4 No. 1 April 2013: 
http://www.dramaresearch.co.uk/journal/ 



281 

Piazzoli, E. (2014). Engagement as perception-in-action in process drama for 
teaching and learning Italian as a second language. International 
Journal of Language Studies, Vol 8:2, 91-116. 

Piazzoli, E., & Kennedy, C. (2014). Drama: Threat or Opportunity? 
Managing the 'Dual Affect' in Process Drama. Scenario, Vol 14:1, 
52-69. 

Pierce, C. S. (1990). Pragmatism och kosmologi. Göteborg: Daidalos. 

Pink, S. (2009). Doing Sensory Ethnography. London: SAGE Publications  

Podlozny, A. (2000). Strengthening Verbal Skills through the Use of 
Classroom Drama: A Clear Link . Jornal of Aesthetic Education 
Vol.34 No 3/4, 239-275. 

Pratt Cooney, M., & Sawilowsky, S. (2005). Process Drama and Actor 
Trianing. Youth Theatre Journal, Vol.19 No.1, 55-70. 

Pusztai, I. (2015). Retorik i ett professionellt lärarskap. Falkenberg: 
Gleerups. 

Rainio, A. P. (2008). From Resistance to Involvement: Examining Agncy 
and Control in a Playworld Activity. Mind Culture, and Activity, Vol 
15, 115-140. 

Rainio, A. P., & Marjanovic-Shane, A. (2013). From ambivalence to agency: 
Becoming an author, an actor and a hero in a dram aworkshop. 
Learning, Culture and Social Interaction, 111-125. 

Rasmussen, B. K. (1990). Å være eller late som om…”förståelse av 
dramatisk spill i det tyvende århundre. -Et dramapedagogiskt 
utreidningsarbeide. Trondheim: Institut for Drama – Film – Teater. 

Reed, M. (2008). Distributing agency by developing classroom activity. 
Educational Review, Vol. 60:2, 187-207. 

Rosborough, A. (2016). Understanding Relations Between Gesture and 
Chronotope: Embodiment and Meaning-Making in a Second-
Language Classroom. Mind, Culture And Activity, Vol 23:2, 124-
140. 

Rosler, B. (2008). Process drama in One Fifth-Grade Social Studies Class. 
The Social Studies 99:6, 265-272. 

Ross, M. (. (1982). The Development of Aesthetic Experience. London: 
Pergamon i Bolton 1999. 



282 

Roth, W.-M., & Jornet, A. (2016). Perezhivanie in the Light of the Later 
Vygotsky's Spinozist Turn. Mind, Culture, and Activity, Vol 23:4, 
215-324. 

Rothwell, J. (2011). Bodies and language: process drama and intercultural 
language learning in a beginner language classroom. Research in 
Drama in Education, Vol 16. No.4, November 2011, , 575-594. 

Rovira, S. (2008). Metaphors of DNA: a review of the popularisation 
process. Journal of Science Communication, 7 (1) . 

Ryman, J. A., Porter, T. W., & Galbraith, C. S. (2009). Disciplined 
imagination: Art and metaphor in the business school classroom. 
Journal of Education & the Arts. 

Schechner, R. (1985). Between theatre and anthropology. Philadelphia, PA: 
University of Pennsylvania Press. 

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think 
in Action. London, GB: Ashgate Publishing Limited. 

Selander , S., & Kress, G. (2010). Design för lärande – ett multimodalt 
perspektiv. Stockholm: Nordstedts. 

Simon, S. (2013). The Weaving of a Tapestry: a Metaphor for Teacher 
Education Curriculum Development. Australian Journal of Teacher 
Education, Vol. 38 (8), 73-91. 

Simons, S. (2011). Process drama and sex education: Advocating for drama-
based components of adolscent health initiatives. Journal of Applied 
Arts & Health, Vol.2, No.2, 113-123. 

Skolverket. (2011). Läroplan för specialskolan, förskoleklass och fritidshem 
2011. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011/2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. Reviderad 2016. Stockholm: Wolters Kluwers. 

Somers, J. (1994). Drama in the Curriculum, London: Cassell  

Stanislavsky, K. (1949). Building a character. New York: Theatre Arts 
Books. 

Stenshäll, J. (2010). På jakt efter den dialogiska estetiken. Stockholm: 
Carlssons. 



283 

Stern, D. N. (2005). Ögonblickets psykologi. Om tid och förändring i 
psykoterapi och vardagsliv. Falköping: Natur och Kultur. 

Sternudd, M. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra 
dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner, 
Akademisk avhandling, Uppsala Studies in Education 88. Uppsala: 
Uppsala Universitet. 

Stetsenko, A. (2005). Activity as Object-Related: Resolving the Dichotomy 
of Individual and Collective Planes of Activity, Mind, Culture, and 
Activity, 12(1), 70-88. 

Stetsenko, A. (2013). The Challenge of Individuality i Cultural-Historical 
Activity Theory: "Collectividual" Dialectics from a Transformative 
Activist Stance. Outlines - Critical Practice Studies, Vol. 14, No. 2, 
7-28. 

Stetsenko, A., & Ho, P.-C. G. (2015). The Serious Joy and th Joyful Work of 
PLay: Children Becoming Agentive Actors in Co-Authoring 
Themselves and Their World Through Play. International JOurnal 
of Early Childhood, Vol 47:2, 221-234. 

Stinson, M. (2008). Drama, process drama, and TESOL. i M. Anderson, J. 
Hughes, & J. Manuel, Drama in English Teaching: Imagination, 
Action and Engagement (s. 193-212). Melbourne: VIC: Oxford 
University Press. 

Stinson, M. (2015). Speaking up about oracy: the contribution of drama 
pedagogy to enhanced oral communication. English Teaching: 
Practice and Critique Vol.14 No.3, 303-313. 

Stinson, M., & Freebody, K. (2006). The Dol Project: The Contributions of 
Process Drama to Improved Results in English Oral 
Communication. Youth Theatre Journal, 20:1, 27-41. 

Stinson, M. & Freebody, K. (2009). The contribution of process drama to  
    im proved results in English oral communication. In R. Silver,  
    C.C.M. Goh & L. Alsagoff (ed.), Acquisition and Development 
             in New English Contexts: Evidence from Sinagore (s. 147–165), 
       London: Continuum. 

Stinson, M., & Piazzoli, E. (2013). Drama for Additional Language 
Learning: Dramatic Contexts and Pedagogical Possibilities. 
Contemporaray Research and Practice. i M. Anderson, & J. Dunn, 



284 

How Drama Activates Learning (s. 208-226). London: Bloomsbury 
Publishing Pic. 

Stinson, M., & Saunders, J. N. (2016). Drama in the Australian national 
curriculum: decisions, tensions and uncertainties. Research in 
Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance 
Vol. 21 , Iss. 1, 93-104. 

Sørensen, M. (2015). Drama, æstetisk læring og udviklin af dramatisk 
legekompetence i børnehaven, (Ph.d.afhandling). Aarhus: Institutet 
for Uddannelse og Pædadgogik, Aarhus Universitet. 

Talamo , A., Pozzi , S., & Mellini, B. (2009). Uniqueness of Experience and 
Virtual Playworlds: Playing is Not Just For Fun. Mind, Culture, and 
Activity, 17:1, 23-41. 

Taylor, P. (1998). Redcoats and Patriots. Reflective Practice in Drama and 
Social Studies. Portsmouth: Heinemann. 

Taylor, P., & Warner, C. (2006). Structure and Spontaneity: the process 
drama of Cecily O'Neill. Stoke on Trent: Trentham Books. 

To, L., Chan, Y., Lam, Y., & Tsang, S. (2011). Reflections on primary 
school teacher professional development on learning English 
through Process Drama. RIDE: TheJournal of Applied Theatre and 
Performance Vol.16, No.4, 517-539. 

Uimonen, P. (2009). Lärande i en digitaliserad värld. i S. Selander, & E. 
Svärdemo-Åberg, Didaktisk design i en digital miljö - nya 
möjligheter för lärande (ss. 54-69). Stockholm: Liber. 

Waermö, M. (2017). Dialelectics of Negotiagency. Micro Mechanisms in 
Children's Negotiation in Play Activity (Doktorsavhandling). 
Stockholm : Stockholm Universitet. 

Wagner, B. (1998). Educational Drama and LAnguage Arts: what research 
shows. Portsmouth: NH Heinemann. 

Wagner, B. J. (1976/1992). Drama i undervisningen. En bok om Dorothy 
Heathcote. (Drama as a Learning Medium). Göteborg: Daidalos. 

Warner, C. (1997). The Edging in of Engagement: exploring the nature of 
engagement in drama. Research in Drama in Education, Vol. 2, No. 
1, 21-42. 



285 

Warner, C., & Andersen, C. (2004). "Snails are Science": Creating Context 
for Science Inquiry and Writing through Process Drama. Youth 
Theatre Journal, 118:1, 68-86. 

Weltsek, G. (2005). Using Process Drama to Deconstruct "A Midsummers 
Night's Dream". The English Journal, Vol.95, No.1, 75-81. 

Veresov, N. (2017). The Concept of Perezhivanie in Cultural-Historical 
Theory: Content and Contexts. i M. Fleer, F. Gonzáles rey, & N. 
Veresov, Perezhivanie, Emotions and Subjectivity. Advancing 
Vygotsky's Legacy (ss. 47-71). Singapore: Springer. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistiska 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Viirret, T. L. (2016). Face-work in teacher-in-role: Acting at the interface 
between artistry and pedagogy. Applied Theatre Research, Vol 4 No 
1, 73-97. 

Winner, E., Goldstein, T., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for art's sake?: 
the impact of arts education. Paris: OECD. 

Vygotsky, L. (1925/1971). The Psychology of Art. Cambridge, MA: The 
MIT Press. 

Vygotsky, L. (1930/1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB. 

Vygotskij, L. (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos AB. 

Vygotskij, L. (1934/1986). Thought and Language, Cambridge, MA: The 
MIT Press 

Vygotsky, L. (1966). Play and its role in teh edevelopment of the child. 
Soviet Psychology, vol 12, No 6. 

Vygotsky, L. (1967). Play and Its Role in the Mental Development of the 
Child. Soviet Psychology Vol. 5 , Iss. 3, 6-18. 

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press. 

Vygotsky, L. (1925/1971). The Psychology of Art. Cambridge, MA: M.I.T. 
Press. 



286 

Vygotsky, L. (1934). The problem of the environment. i L. V. Vygotsky, R. 
Ed: van der Veer, & J. Valsiner, The Vygostky Reader (s. 338-354 
(1-19)). 

Österlind, E., & Hallgren, E. (2014). Heathcote in Sweden - just passing by? 
Drama research: international journal of drama in education Vol 5, 
No1, 1-13. 

Österlind, E., Østern, A. L., & Björk Thorkelsdóttir, R. (2016). Drama and 
theatre in a Nordic curriculum perspective – a challenged arts 
subject used as a learning medium in compulsory education. 
reserach in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and 
Performance Vol. 21 , Is. 1, 42-56. 

Østern, A. L. (2005). Läroplansgrund för drama i Finland. i A. L. Østern, R. 
Leidulv, M. Strandberg, & S. A. Eriksson, Drama, dramaturgi och 
kulturell läsfärdighet, Publikation 10/2005 (s. 61-80). Vasa: 
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Hallgren är lärare och dramapeda-
gog och har arbetat i grundskolan i drygt 
femton år. Sedan 2004 arbetar hon som 
adjunkt i dramapedagogik på Högskolan 
i Gävle. Hon undervisar på fristående 
kurser i dramapedagogik och i lärarut-
bildningen. Eva doktorerar på Institut-
ionen för de humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), 
Stockholms Universitet. 

 
 




