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Sammanfattning 
I uppsatsen undersöks några för skådespeleriet centrala begrepp – agera, spela och leka – som har 
valts med utgångspunkt i tidigare forskning. Först undersöks begreppens allmänspråkliga betydelse 
och deras semantiska kopplingar med hjälp av traditionella ordböcker och med hjälp av Svenskt 
OrdNät, ett lexikon baserat på semantiska relationer. Därefter undersöks den betydelse begreppen har i 
en specifik teaterkontext: texter ur en antologi av teatermannen Keve Hjelm.  

Resultatet av undersökningarna är att de tre verben i många sammanhang används synonymt. Dock är 
verbet agera överordnat de andra orden, och även vissa användningar av samma verb. Verbet spela, 
som kan sägas vara det mest allmänna ordet inom skådespeleri, har många olika betydelser enligt den 
semantiska studien och används även på olika sätt i teaterkontexten. Undersökningarna ledde därför 
till två andra begrepp – uppleva och gestalta – som kompletterar förståelsen av vad skådespelarna gör.  
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1 Inledning 
All the world’s a stage 

and all the men and women merely players; 

They have their exits and their entrances; 

And one man in his time plays many parts... 

 (Shakespeare, 1975, s. 239) 

Så lät William Shakespeare sin Jago i As you like it tala, och sedan dess har teatern fått utgöra 

en metafor för samhället i olika sammanhang: filosofiska, antropologiska och sociologiska. 

Människorna spelar olika roller i den eviga pjäsen som utspelas på samhällets olika scener – 

än idag talar man om yrkesrollen, föräldrarollen och så vidare, och i den bemärkelsen är det 

inte längre fråga om en metafor. 

På Shakespeares tid kallade man skådespelare stage players, medan man idag på engelska 

teatrar säger att man ser actors. På svenska teatrar kan man emellertid fortfarande se 

skådespelare spela teater. Det händer att man hör talas om aktörer som agerar, men inte 

särskilt ofta.  I Sverige spelar man, i England agerar man. Skådespeleri inbegriper oftast mer 

än en person. Det är fråga om interaktion, den ena skådespelaren reagerar på en annans 

agerande. Dessa ord återfinns i engelskan: action, reaction, interaction – actor. 

Ordet play kan däremot betyda både lek och spel. En vanligt förekommande 

socialisationsteori inom sociologin är George Herbert Meads teori om play and game, lek och 

spel. Den teorin är intressant för att förstå vad skådespelare gör på scenerna, och den 

förståelsen är en förutsättning för att teatern ska kunna användas som samhällsmetafor på ett 

fruktbart sätt. 

En läsning av teaterteoretiska skrifter visar snart att ord som exempelvis spela används på 

olika sätt i olika sammanhang, inte bara på och utanför teatern, utan även inom den. Teaterns 

begrepp används i alla möjliga sammanhang där människor gör saker tillsammans, och det är 

inte helt ovanligt att bilden av skådespeleri är negativ. Skådespelare förställer sig, ljuger, 

spelar över. Skådespelare blir ställföreträdare för människor som är oärliga, som byter den 

mask de visar upp som det passar dem.  

Om man använder teatern för att förstå samhället borde det vara en förutsättning att man först 

förstår teatern. Många teaterteorier och -metoder handlar om att vara äkta på scen, och denna 

äkthet kan antas inte ha särskilt mycket med lögn att göra. Ett första steg för att nå en 
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förståelse för skådespeleri för att kunna använda teatermetaforen är att undersöka vad dessa 

teaterord betyder, både i teatersammanhang men också i deras ursprungliga eller allmänna 

betydelse. Det är fråga om vad man gör, men också om hur man talar om det man gör. Det är 

en fråga om kommunikation. Om det finns en skillnad mellan hur professionella skådespelare 

och lekmän talar om skådespeleri är det svårt att veta vem som menar vad. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka några för skådespeleriet centrala begrepp i en specifik 

teaterkontext, för att nå ökad förståelse för talet om skådespeleri i allmänhet och 

repetitionsprocessen i synnerhet. Min utgångspunkt är att begreppen kan ha olika betydelse i 

allmänspråket och i teaterkontexten. Jag vill därför undersöka dels deras allmänspråkliga 

betydelse och deras semantiska kopplingar med hjälp av traditionella ordböcker och med 

hjälp av Svenskt OrdNät, ett lexikon baserat på semantiska relationer, och dels den betydelse 

begreppen har i en specifik teaterkontext.  

De begrepp jag har valt att undersöka är  

• Agera/aktion 

• Spela/spel 

• Leka/lek 

Valet av begreppen grundar sig i det allmänna talet om teater och skådespeleri: människor 

spelar roller på samhällets olika scener. Detta spel verkar dock inte vara entydigt, vare sig i 

det allmänna talet eller hos skådespelarna själva. Ordet lek hänger ihop med spel. Den i en 

amerikansk kontext framtagna sociologiska teorin om lek och spel betyder inte nödvändigtvis 

samma sak på svenska. Agera är kärnan i trion agera, reagera och interagera, ord som är 

intimt förknippade med vad människor gör. 

Dessa tre begrepp kan tänkas utgöra en kärna i skådespelerispråket och därför är det intressant 

att fokusera på dem när en specifik teaterkontext undersöks, något som dock kan ställa sig 

metodiskt svårt. Jag har här valt att låta en antologi med teatertexter, författade av Keve 

Hjelm, representera teaterkontexten. Urvalet motiveras av att Hjelm själv främst är 

skådespelare, inte teaterteoretiker. Han är dessutom svensk och har skrivit på svenska, vilket 

gör att jag inte riskerar missförstånd på grund av översättningsproblematik. Hjelm är något så 

ovanligt som en intellektuell skådespelare som under hela sitt yrkesverksamma liv formulerat 

sin övertygelse om skådespeleriet i text, utan att för den sakens skull riskera att bli alltför 
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teoretisk. Den antologi som texterna ingår i är dessutom bearbetad av Hjelm själv i samband 

med utgivningen. Teaterkontexten som undersöks är hans, och den kan avslöja vad de 

begrepp jag valt för analys i uppsatsen kan tänkas innehålla. 

De forskningsfrågor jag hoppas få svar på i uppsatsen är  

• Vilka olika betydelser för begreppen spela, leka och agera finns? 

• Används begreppen i vissa fall synonymt? I så fall, på vilket sätt? 

• Kan man påstå att dessa begrepp är kärnbegrepp för skådespeleri? 

• Vad innehåller begreppen som inte alltid är tydligt i olika sammanhang? 

• Finns det semantiska kopplingar mellan orden som går att jämföra med teorin om lek 

och spel? 

• Hur används dessa ord i den teaterkontext som studeras här? 

• Hur beskrivs repetitionsprocessen, hur kan den jämföras med övrig analys? 

1.2 Disposition 
Efter inledning och syftesformulering kommer i avsnitt två en teoretisk bakgrund om 

teaterforskning, sociologi och sociolingvistik. I avsnitt tre, undersökningen av orden, 

presenteras ett kort teoriavsnitt om semantik, en beskrivning av Svenskt OrdNät (SO) och 

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), följt av ett metodavsnitt och analys av orden. I avsnitt 

fyra presenteras den specifika teaterkontexten; artiklar ur en antologi av teatermannen Keve 

Hjelm. Materialbeskrivning och metod följs av excerptanalys ur dessa artiklar. I avsnitt fem 

kopplas analyserna i avsnitt tre och fyra samman och i avsnitt sex förs en slutdiskussion. 

2 Bakgrund 

2.1 Språkvetenskap och teater 
Teaterns värld har undersökts av språkvetare i tämligen liten utsträckning. Dramatik har 

undersökts, framför allt i Uppsalaprojektet ”Svensk dramadialog under tre sekler” (Melander 

Marttala & Östman, 2000) där man samlat ett stort antal svenska pjäsmanus i en korpus. Anja 

Malmberg disputerade 2008 på en avhandling med titeln ”Att skriva för teatern. Hur 

amatörskrivare utvecklar genrekompetenser” som handlar om hur man skriver dramatik. Hon 

gör skillnad mellan teatertext, den texten som följer skriftspråkets normer, och 

föreställningstext, som är talad och möjligen ligger närmare talspråkets normer (Malmberg, 

2008, s. 18). Malmberg fokuserar inte på skådespeleriet, men indirekt kan man ana att 
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skillnaden mellan teatertext och föreställningstext säger något om vad som händer i 

skådespelarnas arbetsprocess.  

Teatermannen Leif Sundberg har skrivit boken ”Teaterspråk – en teaterpraktika. Ord och 

begrepp i det praktiska arbetet.” Sundberg går igenom ett stort antal ord och begrepp som 

används i skådespelarens arbete. Han beskriver boken som ”en samtalande, diskuterande 

ordbok” (Sundberg, 2006, s. 13) och går igenom orden i bokstavsordning enligt en viss 

kategorisering med kopplingar mellan olika ord. Det är en teaterteoretisk bok som fokuserar 

på de ord som används i skådespeleriet, men dessa ord problematiseras inte ur ett 

språkvetenskapligt perspektiv.  

Någon forskning på det ytterst smala teoretiska område jag rör mig har jag misslyckats med 

att hitta. Ingången för mig som c-uppsatsförfattare blir att istället komplettera den 

språkvetenskapliga teaterforskningen med denna semantiska mikrostudie. 

2.2 Språkvetenskap och sociologi 
Sociolingvistik är ett brett fält inom språkvetenskapen, men kopplingen mellan semantik och 

sociologi är inte alldeles glasklar. Nu är det emellertid så att Charles Sanders Peirce skapade 

den vetenskapliga grenen för det allmänna studiet av teckensystem, semiotik (Allwood & 

Andersson, 1988, s. 2). Han var filosof och formulerade pragmatismen. En av de första 

pragmatikerna tillsammans med Peirce var George Herbert Mead, som utvecklade den gren 

inom sociologin som senare skulle komma att kallas symbolisk interaktionism. I och med 

semiotiken blev Peirce lingvist, medan Mead numera anses vara en av de främsta 

amerikanska sociologerna. En tänkare som gått i Meads fotspår är Erving Goffman, som ägnat 

hela sin forskarkarriär åt att studera mänsklig interaktion. I ett av hans mest lästa verk, ”Jaget 

och maskerna”, bygger han vidare på den sociologiska rollteorin (Dahrendorf, 1971[1969]) 

och använder sig av teatern som metafor för samhället och dess individer med fokus på 

teaterföreställningen (Goffman, 2006 [1974]).  

Dahrendorf beskriver rollteorin på följande sätt: i samhället finns positioner i olika 

sammanhang, exempelvis inom organisationer. Människor som innehar dessa positioner 

spelar roller. Dock sägs inte mycket om hur man går till väga för att kunna spela rollerna. 

Detta tillvägagångssätt kan jämföras med vad man på teatern kallar repetitionsperioden. Jag 

skrev hösten 2009 en uppsats i socialpsykologi med utgångspunkt i den sociologiska 

rollteorin. Mitt syfte var att fylla luckan i rollteorin med hjälp av skådespelarnas arbete, alltså 

undersöka vad de gör under repetitionsperioden. För att lösa problemet använde jag mig av 
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socialpsykologiska teorier i kombination med intervjuer med yrkesverksamma skådespelare 

(Jonsson, 2010). Uppsatsen handlade om repetitionsperioden i teaterproduktioner, hur 

skådespelarna blir tilldelade en roll i en pjäs och under processen tillsammans med sina 

medspelare utvecklar pjäsen så att de sedan kan spela den tillsammans. En roll i en pjästext 

finns inte i konkret bemärkelse innan en skådespelare fyller den med liv. För att det ska 

fungera krävs moment av analys av pjästexten och interaktion med medspelarna under 

repetitionerna. 

För att undersöka och problematisera denna av rollteoretikerna negligerade process använde 

jag mig delvis av Meads teorier om lek och spel. Denna teori är en metafor för människans 

socialisation, hur man går från barn till vuxen. Han menar att leken, barndomen, är ett 

förstadium till det organiserade spelet, vuxenlivet. De roller som de olika individerna spelar 

måste ha definitiva relationer till varandra; rollerna är mer utarbetade i spelet än i leken. 

(Mead & Strauss, 1977 [1956], s. 214-216). 

Något som låg utanför min avgränsning i den uppsatsen var den språkvetenskapliga 

dimensionen. Det kan vara riskabelt att till stor del förlita sig på källor på andra språk och 

översätta dem på egen hand. Det kan finnas skillnader både i hur man använder olika ord på 

olika språk, men också hur dessa teorier kan vara intimt förknippade med den kultur de 

formulerats i. För att förstå repetitionsprocessen utifrån skådespelares språk och med hjälp av 

Meads teori om lek och spel blir en språkvetenskaplig undersökning nödvändig. 

2.3 Något om sociolingvistik 
Inom sociolingvistiken förekommer några begrepp som kan vara intressanta för min studie. 

Penelope Eckert och Sally McConnell-Ginet redogör för några av dessa i sin bok Language 

and Gender (2003). De menar att människor utvecklar sin språkliga kompetens när de utövar 

den, och utifrån språkens system lär de sig hur de ska använda systemen i sociala situationer. I 

dessa sociala situationer utvecklar de inte enbart språklig kompetens, utan även en bredare 

kommunikativ kompetens (s. 52). Sociolingvister sorterar ofta in den organiserade 

språkanvändningen i en social enhet som de kallar talgemenskap. Dell Hymes beskrev det 

ungefär som en gemenskap där man delar regler för uppträdande och tolkning av tal, och 

regler för tolkning av en språklig variation.  Exempelvis kan man säga att en amerikansk 

talgemenskap skiljer sig från en brittisk, eftersom inte bara variationerna i det engelska 

språket skiljer sig länderna emellan, utan även interaktionskonventionerna (s. 56). Detta gäller 

dock inte enbart språket; tillsammans utvecklar man inom olika grupperingar gemensam 
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kunskap, sätt att handla och relatera till varandra. Jean Lave och Etienne Wenger myntade 

1991 begreppet praktikgemenskap. Det är på den nivån som sätt att tala är närmast 

koordinerat. Dessa praktikgemenskaper utgår från större och mer diffusa talgemenskaper och 

förfinar användandet för sina egna särskilda syften. Vissa praktikgemenskaper utvecklar mer 

distinkta sätt att tala än andra, och det är inom dessa som språkliga influenser kan spridas 

inom och utom talgemenskapen. (Eckert & McConnell-Ginet, 2003, s. 57). 

Exempel på praktikgemenskaper är olika nivåer av teatervärlden. På samma sätt som 

amerikansk engelska skiljer sig från brittisk gällande gemensamt framtagna symboler och 

betydelser skiljer sig teatervärlden från den ”övriga” världen. Inom teatervärlden finns det 

också stora skillnader. Man talar om olika ”skolor”, olika spelstilar och pedagogiska system. 

Med ovan förda sociolingvistiska resonemang om att språket skapas ur en kombination av de 

språkliga systemen och de sociala situationerna borde det rimligen utvecklas egna 

praktikgemenskaper på varje teater i hela världen, i varje repetitionssal inför varje premiär. 

För att inte tala om de svenska teaterhögskolorna, där studenter under tre års tid tillsammans 

med pedagogerna skapar förståelse och språk för sin verksamhet.  

Utvecklandet av en praktikgemenskap kan liknas vid en repetitionsprocess på teatern, med 

den skillnaden att övergången mellan repetitionsperiod och spelperiod inte är lika tydlig i 

andra sammanhang. Människor utvecklar tillsammans särskilda betydelser i olika 

sammanhang, och när de som deltar i den utvecklingen är överens om bestämning av vissa 

begreppsbetydelser kan man säga att repetitionsprocessen är avslutad. 

I boken Diskursanalys som teori och metod förekommer följande vida definition av begreppet 

diskurs: ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Denna definition liknar på vissa sätt det ovan förda 

resonemanget om hur människor tillsammans i olika sammanhang skapar sätt att tala om och 

förstå världen i praktikgemenskaper. Dock används diskursbegreppet på många olika sätt i 

olika sammanhang – man kanske till och med skulle kunna påstå att varje praktikgemenskap 

har sin diskurs – att det blir svårt att handskas med begreppet. Jag kommer därför att avstå 

från att använda diskursbegreppet i den här uppsatsen, även om man skulle kunna tala om en 

särskild Keve Hjelmdiskurs i den analys jag gör senare. 
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3 Undersökning av orden 

3.1 Teori 
Till skillnad från semiotiken, som studerar teckensystem i allmänhet kan semantiken 

definieras som ”studiet av ett kommunikationssystems tolkning, innebörd och betydelse.” 

(Allwood & Andersson, 1988, ss. 1-2). Det mänskliga språket består nämligen till stor del av 

symboler, vars innebörd kan kallas betydelse. Dock är denna betydelse inte alltid densamma 

för alla människor, trots att talaren ofta använder en symbol som är identisk med symbolens 

betydelse. Därför kallar man det talaren avser att kommunicera för mening, medan det 

lyssnaren uppfattar kallas uppfattad innebörd, eftersom det kan skilja sig från både mening 

och betydelse (s. 50). 

Den tyska logikern Gottlieb Frege kallade betydelsen av något för Sinn medan han kallade det 

som betecknas för Bedeutung. Dessa begrepp används av Andersson och Allwood, men kallas 

istället för intension och extension. De exemplifierar användandet av dessa med att enhörning 

är ett ord som enbart har intension och ingen extension, medan vissa egennamn enbart har 

extension och ingen intension. Det är extensionen som betecknar situationer eller 

sakförhållanden som gör satser sanna (s. 53-56). 

När två ord verkar betyda ungefär samma sak säger man att de är synonymer. Ett enkelt sätt 

att ”testa” om ett ord är en synonym till ett annat är att i ett givet sammanhang byta ut det ena 

mot det andra. Om sammanhanget förblir detsamma är de synonymer (s. 74). Hyponymi är till 

skillnad från synonymi en underordnad benämning. ”Ett språkligt uttryck är hyponym till ett 

annat om det första uttryckets extension är inkluderad i det andra uttryckets extension.” (s. 

76). Hyperonymi är däremot överordnad benämning.  

3.2 Material och metod 
Orden som ska undersökas är agera/aktion, spela/spel och leka/lek, vilka betydelser som finns 

för dessa ord, om och i så fall när de används synonymt, hur orden förhåller sig till teater och 

skådespeleri samt till teorin om lek och spel. Jag har använt Svenska Akademiens Ordbok 

(Svenska Akademiens Ordbok, 2010) och Svenskt OrdNät (Svenskt OrdNät, 2010), ”ett 

betydelsebaserat svenskt lexikon på dator” (Viberg, 2010) skapat i ett projekt på Institutionen 

för lingvistik vid Lunds universitet 2002, nu flyttat till Uppsala universitet.  

I Svenskt OrdNät (SO) relateras ett ord till andra ord utifrån betydelse med hjälp av 

semantiska relationer; synonymi, hyponymi och hyperonymi. Begreppet synonymgrupp är 
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grundläggande, där varje sådan grupp representerar ett begrepp och flertydiga ord förs till 

skilda synonymgrupper (Viberg, 2010). Varje synonymgrupp har sedan hyponym- och 

hyperonymträd där man i det första fallet ser underordnade betydelser och i det andra 

överordnade betydelser. På webbsidan för Svenskt OrdNät står det "Observera, denna version 

ännu ej helt utbyggd". Detta måste man ta i beaktande. Dock är de ord jag undersöker relativt 

vanliga i svenskan, så jag anser att en studie till stor del baserad på SO ändå kan vara 

intressant. Man kan se det hela som ett experiment, ett perspektiv som visar ordens betydelser 

och kopplingar mellan dem. 

Arbetet med SO gick till som så att jag sökte på de valda orden och sammanställde resultatet i 

olika synonymgruppstabeller med hyponym- och hyperonymträd. Den sammanställningen 

visar med hjälp av färgkoder vilka ord som förekommer i samma synonymgrupper och vilka 

ord som delar över- och underordnade synonymgrupper. Denna sammanställning utgör det 

material kring orden som sedan analyseras. Från sammanställningarna kan nämligen figurer 

abstraheras fram med hjälp av ett eller flera ord från samma synonymgrupp och utifrån dessa 

figurer tydliggörs kopplingarna mellan orden. De betydelser för orden som är hämtade från 

SO anges med dess synonymgruppssiffra, exempelvis agera-1, på samma sätt som när ett ord 

med olika betydelser kategoriseras i ordböcker. Även när ordet, som i fallet leka-1, bara har 

en synonymgrupp anges siffran. De flesta av synonymgrupperna som förekommer i SO har en 

kort beskrivning.  

Ordsökningarna i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) gav stora mängder material: olika 

betydelser och exempel på dessa. Jag gick igenom historik och betydelser i olika sammanhang 

ord för ord. Jag gjorde en första sållning för att få de för min uppsats relevanta delarna. Till 

exempel är jag inte intresserad av den musikaliska betydelsen av ordet spela. Till analysen 

gjordes ytterligare en sållning för att på ett stringent sätt kunna formulera ordens olika 

betydelser. När betydelsen i analysen är hämtad ur SAOB anges ordet kursiverat utan siffra. 

Analysen består av en kombination av sökning i Svenskt OrdNät och SAOB, med betoning på 

de kopplingar jag funnit i SO. Jag systematiserar orden med hjälp av SO och kompletterar de 

figurer jag skapar med belägg från SAOB.  
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3.3 Analys 
Inledningsvis redovisas nedan en sammanställning av de synonymgrupper med hyponym- och 

hyperonymgrupper man får fram vid en sökning på orden agera, leka och spela1

agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

 (i fetstil): 

 
leka-1 [v] 

Göra någonting frivilligt och avsiktligt, ofta som  
 

Syssla med något för nöjes skull, typiskt för barn 
lösning på en situation 

 
Hyponymträd 

Hyponymträd 
 
└──leka-1 [v] 

   └──göra-1, syssla med-1 
 

   ├──bolla-1, kasta boll-1 [v] 
(ett exempel bland 656 träffar) 

 
   └──rocka-3 [v] 

Hyperonymträd 
 

Hyperonymträd 
└──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

 
└──leka-1 [v] 

  
   └──göra-1, syssla med-1 

  
      └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

   agera-2, skådespela-1, spela-4, spela teater-1 [v] 
 

agera-2, skådespela-1, spela-4, spela teater-1 [v] 
Uppträda på scen; "Hon spelade sin roll mycket  

 
Uppträda på scen; "Hon spelade sin roll mycket  

övertygande" 
 

övertygande" 
Hyponymträd 

 
Hyponymträd 

└──agera-2, skådespela-1, spela-4, spela teater-1 [v] 
 
└──agera-2, skådespela-1, spela-4, spela teater-1 [v] 

Hyperonymträd 
 

Hyperonymträd 
└──agera-2, skådespela-1, spela-4, spela teater-1 [v] 

 
└──agera-2, skådespela-1, spela-4, spela teater-1 [v] 

   └──uppträda-2, framträda-1 [v] 
 

   └──uppträda-2, framträda-1 [v] 
      └──göra-1, syssla med-1… 

 
      └──göra-1, syssla med-1… 

         └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 
 

         └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

   spela-1, spela som sport-1 [v] 
 

spela-2 [v] 
Syssla med någon aktivitet enligt vissa regler, som  

 
(saknar förklaring) 

tidsfördriv eller i vinstsyfte 
 

Hyponymträd 
Hyponymträd 

 
└──spela-2 [v] 

└──spela-1, spela som sport-1 [v] 
 

   ├──spela spel-1 [v] 
   └──syna-3 [v] 

 
   └──spela kort-1 [v] 

Hyperonymträd 
 

  
└──spela-1, spela som sport-1 [v] 

 
Hyperonymträd 

   └──sporta-1 [v] 
 
└──spela-2 [v] 

      └──göra-1, syssla med-1… 
 

      └──göra-1, syssla med-1… 
         └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

 
         └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

Tabell 3.1: Sammanställning av synonymgrupperna tillhörande agera, leka och spela enligt SO. 

Sammanställningen av hyponym- och hyperonymträd visar med hjälp av de olika färgkoderna 

att det finns kopplingar mellan de olika synonymgrupperna. Exempelvis ingår agera-2 och 

spela-4 i samma synonymgrupp och är därför synonymer. Förkortar man de olika 

synonymgrupperna så att de för enkelhetens skull bara består av det fetstilta ordet i 

synonymgruppen kan man göra en figur som visar hur synonymgrupperna är relaterade till 

varandra, med synonymen agera-1 som gemensam hyperonym: 

                                                           
1 Synonymgruppen spela-3 har här uteslutits då den handlar om musikinstrument och inte anses relevant i 
sammanhanget. 
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Figur 3.1: Hyponymträd med förgreningar för agera-1. 

Figur 3.1 tydliggör att orden spela, leka och agera hör ihop eftersom de alla delar agera-1 

som hyperonym, de ingår dess extension. Enligt SO har agera-1 ingen hyperonym, utan 

fungerar som samlingsord för ett stort antal hyponymer. De ord jag undersöker i uppsatsen är 

tre av dem. Agera-2/spela-4 är en hyponym till agera-1 som specifikt handlar om konstnärligt 

uppträdande av olika slag, men det är en tillämpning av dess hyperonym agera-1.   

Enligt SAOB kommer ordet agera från danskans agere, efter tyskans agieren, franskans agir 

och latinets agere. Det latinska agere blir i första person singularis presens ago, vilket betyder 

jag gör. En förklaring av agera som kan kopplas till ordet agera-2 går att finna i SAOB, om 

scenisk framställning: att framställa en roll, att spela någon. I vidare bemärkelse kan agera 

betyda att man låtsas vara någon, man föreställer någon. Det kan jämföras med den äldre 

tyskans agieren som betyder härma eller göra narr av. 

Leka har sina rötter i fornsvenskans leka, och återfinns på danska, isländska och gotländska. I 

de fall ordet har förekommit på tyska har det syftat på djur, exempelvis fiskars lektid. 

Svenskans leka handlar om att sysselsätta sig med lek: hoppa och dansa. I äldre tid användes 

det för sällskapliga förströelser bland vuxna. Även leka har använts som ord för scenisk 

framställning: ”uppträda såsom om man hade en viss egenskap eller färdighet eller såsom om 

man utförde en viss verksamhet, låtsa eller inbilla sig vara eller som något, spela”.  

SAOB ger ett stort antal förklaringar till vad spela betyder. Ursprunget finns i ett antal 

europeiska språk, och är synonymt bland annat med tyskans spielen. Artikelns inledande 

beskrivning handlar om mer eller mindre livliga kroppsrörelser, särskilt intressant finner jag 

förklaringen ”sysselsätta eller roa sig med lek, leka eller agera på ett om människors lek 
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erinrande sätt”. I den sceniska framställningens betydelse kan spela betyda att ”agera eller 

uppträda (inför någon eller några, särskilt betalande publik)”, ”sceniskt eller dramatiskt 

agera”. Alla tre ord har kopplingar till handlandet i SAOB, men även till att ”vara någon 

annan” eller ”låtsas vara någon annan”.  

För att ytterligare undersöka ordens betydelse följer nedan en sammanställning av 

substantiven spel, aktion och lek och dess hyperonymträd2

Spel-1 

: 

 
Spel-2 

(saknar förklaring) 
 

Sätt som en bollsport utövas på 
Hyperonymträd 

 
Hyperonymträd 

└──spel-1 [n] 
 

   └──handlingsplan-1, handlingsprogram-1 [n] 
   └──fritidssysselsättning-1, rekreation-2 [n] 

 
      └──plan-2, program-2 [n] 

      └──intresse-2, fritidsintresse-1 [n] 
 

         └──idé-1, tanke-1 [n] ... 
         └──förströelse-1, tidsfördriv-1 [n] … 

 
  

   Aktion-1 
 

Lek-1 
Det att göra något 

 
(saknar förklaring) 

Hyperonymträd 
 

Hyperonymträd 
└──handling-1, gärning-1, aktion-1 [n] 

 
└──lek-1 [n] 

   └──handlande-1, aktivitet-1, agerande-1 [n] 
 

   └──förströelse-1, tidsfördriv-1 [n] 
  

 
      └──aktivitet-2, sysselsättning-1 [n] 

  
 

         └──handlande-1, aktivitet-1, agerande-1 [n] 
Tabell 3.2: Sammanställning av synonymgrupperna tillhörande spel, lek och aktion enligt SO. 

Spel-1 ges i likhet med spela-2 ingen förklaring i SO, medan spel-2 beskrivs som ”sätt som en 

bollsport utövas på”. Ingen av dessa två spel har alltså någon koppling till teatern eller 

skådespeleriet på samma sätt som exempelvis spela-4, men deras hyponym- och 

hyperonymträd säger ändå intressanta saker om själva aktiviteten. 

Aktion-1 och lek-1 är båda hyponymer till handlande-1, aktivitet-1, agerande-1 [n], medan 

spelet inte har någon koppling till den synonymgruppen alls. Däremot finns en koppling 

mellan lek-1 och spel-1 i förströelse-1, tidsfördriv-1, även om det är fler ord mellan nyss 

nämnda synonymgrupp och spel-1 än mellan den och lek-1. En tydlig skillnad syns dock 

mellan de olika synonymgrupperna för spel. Den närmaste hyperonymen för spel-2 är 

handlingsplan-1, vilket man skulle kunna koppla ihop med synonymgruppen för aktion-1, 

eftersom även handling-1 ingår där.  

  

                                                           
2 De ord som återfanns i hyponymträden var inte intressanta för analysen 
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Om man ställer upp det hela i en figur får man följande mönster:  

 

Figur 3.2: Hyponymträd med förgreningar för handlande-1, agerande-1, med lös förbindelse till hyponymträdet för idé-1. 

Med hjälp av figur 3.2 blir det uppenbart att det inte finns några kopplingar mellan spel-1 och 

spel-2. Det är alltså fråga om två helt olika sorters spel. Spel-2 följer efter idéer, tankar, via 

planer och program till handlingsplaner och handlingsprogram, något som kan kopplas 

samman med beskrivningen av spela-1, nämligen att ”syssla med någon aktivitet enligt vissa 

regler”. Denna aktivitet skulle kunna vara den bollsport som nämns i beskrivningen av spel-2. 

Dessa regler borde rimligen ha uppkommit i någon form av kommunikation mellan 

människor, och denna aktivitet kan man inte syssla med på riktigt förrän man har lärt sig dem, 

medan leken är spelets förstadium, det som sker innan reglerna är fastställda. Figur 3.2 visar 

två olika perspektiv; ett utifrånperspektiv med hyponymträdet idé-1-spel-2 och ett 

inifrånperspektiv i en kombination av hyponymträden som slutar med lek-1 och aktion-

1/handling-1. Dessa perspektiv kan jämföras med distinktionen mellan tränare/fotbollsspelare 

eller regissör/skådespelare, på så vis att hyponymträdet idé-1-spel-2 är ledarens perspektiv, ett 

spel som ledaren styr över och utvecklar men inte deltar i till skillnad från det andra som är 

från de agerandes eller spelandes perspektiv. 

Vänder man sig till SAOB gällande spel och lek finner man att de båda orden har liknande 

betydelser på många plan. Lek kan vara ”Sysselsättning (särskilt och ursprungligen i förening 

med mer eller mindre livlig kroppsrörelse) utan egentligt allvarligt eller praktiskt ändamål och 
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avsedd att bereda nöje och förströelse”, spel kan vara ”person(er)s eller djurs utvecklande av 

mer eller mindre livlig kroppsrörelse (såsom glättig eller förnöjande eller roande eller 

uppsluppen eller skämtsam eller skojfrisk sysselsättning för sig själv(a) eller tillsammans med 

en annan person”. Dock finner man även följande beskrivning av spel: ”om beteendemönster 

eller regelsystem och dylikt som lekande av visst slag manifesterar”. Trots likheterna mellan 

ordens förklaringar återkommer distinktionen att spel är mer styrt än lek. 

Aktion definieras i SO som ”det att göra något” och i SAOB som ”allmänt om handling eller 

verksamhet”, och i SAOB finns en koppling till teatern: ”om en skådespelares eller talares 

yttre föredrag eller sätt att i yttre avseende (medelst åtbörder, rörelser, minspel och dylikt) 

utföra sin uppgift; spel.” På samma sätt som hos spela och agera används dessa synonymt, 

men det finns inget om lögn eller förställning, det är fråga om att utföra en uppgift. Det verkar 

som om agerandet är ett tomt begrepp, det avser enbart handlande, att något görs. Vad som 

görs och hur det görs framgår inte. Sammanfattningsvis skulle spelet kunna vara det 

regelstyrda agerandet, som uppkommit genom lek. 

Det är alltså synonymgruppen agera-1 som är kärnan i resultatet av analysen, eftersom den är 

hyperonym till de övriga orden. Analysen av spel, lek och aktion visade även två helt skilda 

typer av spel, och i kombination med det mönster som trädde fram i figur 3.2 och 

förklaringarna i SAOB fann jag en svensk motsvarighet till Meads distinktion mellan lek och 

spel. De betydelser av framför allt orden spela och agera som i både SO och SAOB kopplas 

ihop med teater och skådespeleri representerar en bild som passar ihop med allmänhetens 

fördomar om skådespelare som posörer, uppträdande lögnhalsar.  

Det finns ett antal olika synonymgrupper till orden spela, leka och agera, i vissa fall ingår de i 

samma synonymgrupp. Men det intressanta, som återfinns i både SO och SAOB, är att ordet 

spela i många fall implicerar en process, precis som i Meads teori. Syftet med analysen av 

teaterkontexten blir då att se hur processerna inom skådespeleriet formuleras och vilka ord 

som används till det. 

4 Undersökning av teaterkontexten 
I det här avsnittet undersöks teaterkontexten, med analysen i avsnitt tre färskt i minnet. Jag 

kommer att fokusera på hur orden används i kontexten, och om vad Hjelm skriver om 

repetitionsprocessen. 
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4.1 Material 
Den specifika teaterkontext som studeras är författad av Keve Hjelm i antologin Dionysos och 

Apollon. Tankar om teater. som publicerades 2004 med Hannes Meidal som redaktör. Hjelm 

(1922-2003) var som skådespelare och regissör en av Sveriges främsta, och under hela hans 

yrkesverksamma liv formulerade han sig i text. Olle Jansson, rektor vid Teaterhögskolan i 

Stockholm, skriver i bokens företal att denna bok är den första i en serie som ska dokumentera 

den svenska skådespelarundervisningens mest inflytelserika pedagoger (Hjelm, 2004, s. 9). 

Redaktör Meidal skriver i bokens förord att: 

Motsättningarna i Keve Hjelms personlighet och gärning är oändliga: individ–

kollektiv, teori–praktik, teater–verklighet, tillfällespolemiker–teoretisk 

systembyggare. Han har stridit mot alla auktoriteter vilket inte hindrat att han 

alltid varit en själv. Men den största paradoxen är att han trots alla motsatser 

förblivit märklig konsekvent. (Hjelm, 2004, s. 11) 

Detta är en av anledningarna till att Hjelms texter är intressanta för analys ur ett teater- och 

skådespelarperspektiv. Han problematiserar olika delar av teatern och skådespeleriet på ett 

välformulerat sätt. Merparten av texterna är författade för mer än 20 år sedan, men eftersom 

de bearbetades i samband med utgivningen av antologin kan man säga att de återger Hjelms 

syn på teatern. Syftet med boken är att fånga helheten i Hjelms produktion snarare än att 

återskapa det polemiska ögonblicket (Hjelm, 2004, s. 12). Ur ett språkvetenskapligt 

perspektiv kan det vara intressant att studera hur Hjelm använder de ord jag valt för analys i 

den här uppsatsen, hur samma ord i olika sammanhang implicerar olika saker och om det 

finns andra ord som kompletterar och fördjupar innebörden av det Hjelm vill säga. Exempel 

på detta har valts från sju av antologins texter: (Hjelm, 2004, ss. 209-211):  

Konst är kunskap (s. 17-28): Texten är en bearbetad version av en artikel med 

rubriken ”Konst är kunskap – men inte på teatern” publicerad i teatertidskriften 

entré nr 4, 1992. 

Samhällets skrattspegel (s. 34-36): Texten bygger på orubricerade anteckningar 

daterade 1994 och är aldrig tidigare publicerad. 

Allt föreställer, ingenting är (s. 37-39): Texten är en bearbetad version av ett 

fördrag på Teaterhögskolan i Stockholm 24/8 1990 och är aldrig tidigare 

publicerad. 
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Jevgenij Vachtangov (s. 49-50): Texten är en fri översättning (från engelskan) av 

Vachtangovs ”The School of Intimate Experience” ur dennes dagbok, Acting – A 

Handbook of the Stanislavskij Method, red. Toby Coling (New York, 1955), s. 

117-119. Manuskriptet är odaterat och texten aldrig tidigare publicerad. 

Skådespelarens skapande arbete (s. 58-63): Texten bygger på ett utdrag ur artikeln 

”Tartuffe-projektet” publicerad i Ord & Bild nr 4, 1985 

Ögonblick av frihet (s. 67-69): Texten bygger på Keve Hjelms anteckningar från 

1994 och är aldrig tidigare publicerad. 

Lukten av litteratur (s. 70-75): Texten bygger på utdrag ur artiklarna ”Plats på 

scen…”, publicerad i entré nr 3, 1980, samt ”Dionysos först – sedan Apollon” och 

”Några slutrepliker till Mats Ödeen och Sven Wollter”, publicerade i entré nr 4, 

1980. 

De tre förstnämnda artiklarna ingår i avsnittet Teatern och samhället medan övriga 

ingår i avsnittet Skådespelaren och rollen.  

4.2 Metod 
I avsnitt 2.3 om sociolingvistik presenterade jag i korta ordalag begreppen talgemenskap, 

praktikgemenskap och diskurs. Jag kommer inte att använda mig av dessa begrepp i min 

analys, men de är en del i mitt resonemang kring valet av teaterkontext. Den teaterteoretiska 

”skola” Keve Hjelm tillhör och representerar är en som han utvecklat under ett helt yrkesliv 

inom svensk teater. Han har nått sin ståndpunkt inte genom att sitta på kammaren i sin 

ensamhet, utan aktivt i interaktion med skådespelare och regissörer i olika produktioner. Det 

motiverar mig att använda enbart det just han skrivit, eller valt att översätta och ha med i 

antologin. Det blir en fråga om avgränsning – teaterteori är en egen vetenskapsgren. Jag väljer 

hellre delar ur en persons verk än att försöka sammanfatta olika teaterteoretikers perspektiv. 

Utifrån den teoretiska bakgrunden, om rollteori och Meads lek och spel, och resultatet av 

analysen i del 3 läste jag Hjelms artiklar och sökte efter delar som beskriver 

repetitionsprocessen och hur han använder de ord som analyseras i uppsatsen. Ur sju artiklar 

valdes ett antal excerpt ut för att belysa olika perspektiv på Hjelms teatersyn. Dessa excerpt 

säger ingenting om förekomst av ord eller om vissa ord är vanligare än andra. Fokus ligger 

snarare på hur han använder exempelvis spela på olika sätt, och hur man mellan raderna kan 

se likheter och skillnader mellan ord och vad han anser vara kärnan i skådespeleriet. Dessa 
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excerpt diskuteras sedan i analysdelen, de tjänar som exempel för Hjelms ståndpunkt. Med 

denna metod gör jag mycket små anspråk på objektivitet; det är mycket möjligt att en annan 

student eller forskare skulle dra andra slutsatser vid en analys av samma material. Trots detta 

anser jag min analys och mina resultat vara relevanta eftersom de tillför ett perspektiv till den 

teoretiska bakgrunden och analysen i del tre. Tillsammans blir bilden av skådespelarspråket 

mer nyanserad, om än på ett aningen subjektivt sätt. 

4.3 Analys 
Det är tydligt att Hjelm i sina texter vill problematisera användningen av ordet spela. Särskilt 

i texterna ”Samhällets skrattspegel” och ”Allt föreställer, ingenting är?” kopplar han samman 

ordet spela med att ljuga, förställa sig, det vill säga en förlängning av SO:s spela-4 i 

kombination med belägg från SAOB såsom ”låtsas vara någon annan”. Detta sammankopplat 

med att skådespelarna inte lyssnar på varandra: 

Skådespelarna samtalar inte med varandra på scen; de har förlorat sin förmåga att 

lyssna. I stället konkurrerar de såväl om uppmärksamhet som utrymme. Spelar 

teater, i uttryckets mest negativa betydelse. Det vill säga ljuger, förställer sig, 

utbyter monologer. Med Shakespeares ord: ”Larmar och gör sig till”. (Hjelm, 

2004, s. 34) 

I uttryckets mest negativa betydelse. Hjelm tror att många människor delvis använder 

begreppet spela teater synonymt med att ljuga och förställa sig, ett antagande som bekräftas 

en av betydelserna av ordet spela som återfinns i SAOB. Man anar dock att Hjelm anser att 

om skådespelarna nu ska förställa sig så gör de det inte tillräckligt väl, publiken säger ”spela 

teater” när de inte tror på skådespelarna. Enligt Hjelm gäller nämligen detsamma för 

skådespelaren som för en vanlig hycklare. Skådespelaren måste ta ansvar för sitt hyckleri 

eftersom hyckleriet inte enbart handlar om förställning: 

Det är min uppfattning att det är nödvändigt att han själv ställer sig bakom den 

lögn (eller sanning) som rollen utvecklar i kommunikation med de övriga på 

scenen. För även om han ”spelar” en roll måste publiken kunna fordra denna form 

för ärlighet och uppriktighet av skådespelaren. (Hjelm, 2004, s. 37). 

Publiken måste kunna lita på att de som agerar inte är några vanliga jävla 

lögnhalsar som bara ”spelar” på låtsas. (Hjelm, 2004, s. 39). 
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Det senare citatet visar hur Hjelm använder spela och agera synonymt, i detta fall blir det 

snarare en fråga om stilistik än om semantik. Där lyfter han bort värderingen av betydelsen i 

ordet spela så att förställningen inte blir det ”mest negativa”. Bedömningen av spelet läggs på 

en annan nivå. I det förra citatet återkommer Hjelm till att det som utvecklas på scenen sker 

tillsammans med medspelarna, man utvecklar rollen i kommunikation med de övriga på 

scenen. Det indikerar att det finns en skillnad mellan spel och spel, att spelet på scenen är ett 

resultat av en process som enbart kan ske tillsammans med andra. Hjelm citerar regissören 

Max Reinhardt som formulerade skådespelarens uppgift på följande sätt: ”Inte förställning 

utan avslöjande” (Hjelm, 2004, s. 39), vilket är intressant i sammanhanget. Hjelm ger 

exempel på tillfällen då skådespelare vill börja spela för tidigt, redan innan repetitionerna har 

inletts: 

Jag är sedan länge övertygad om att bristen på skapande relationer mellan 

människorna på scen grundläggs så tidigt som under den allra första 

genomläsningen av en pjäs. Redan då börjar såväl regissörer som skådespelare, 

var och en på sitt sätt, att spela för publiken. (Hjelm, 2004, s. 58) 

Detta citat kommer från artikeln ”Skådespelarens skapande arbete” och även i ”Lukten av 

litteratur” problematiserar Hjelm relationen både till texten och till regissören. Redan vid 

första genomläsningen av en pjäs tenderar skådespelarna att försöka spela pjäsen. Resultatet 

av det blir att skådespelarna omöjligt kan nå Reinhardts avslöjande. Hjelm menar att detta 

beror på att den svenska scenkonsten är sprungen ur en litterär tradition: 

Den litterära teaterns signum är att skådespelarna ”spelar” texten, det vill säga 

visar upp uttryck som är analoga med det de är förelagda att säga eller tänka. 

(Hjelm, 2004, s. 70) 

Enligt Hjelm ligger skådespeleriet egentligen väldigt nära hur det är att vara människa, att 

leva och göra saker tillsammans med andra människor. Dock är det lätt att glömma det när 

utgångspunkten för livet är en pjästext. De flesta människor vet att man inte alltid säger exakt 

vad man menar, och att det man säger och gör relateras till andra människor. När en 

repetitionsprocess får innehålla den typen av textanalys i kombination med mötet med 

medspelarna kan den processen leda fram till det spel som inte är synonymt med enbart 

förställning. Ett spel som inte är synonymt med att ”visa upp uttryck”, eller beskriva 

någonting. Den saken kommer Hjelm in på i bokens första artikel ”Konst är kunskap”, en 
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artikel som kan sägas sammanfatta hela hans ståndpunkt i frågan om skådespeleriet, teatern 

och konsten.  

Men att berätta är något annat än att beskriva. Att berätta är att gestalta. Den 

skådespelare som omedelbart sätter igång att ”tolka” enligt regissörens intentioner 

och instruktioner kväver alltså möjligheterna att aktivera sitt undermedvetna. 

Tolkningen dödar rollgestaltningen. (Hjelm, 2004, s. 24) 

Hjelm avvänder spela på två sätt; dels på ett sätt som rör skådespelare som spelar för tidigt, 

spelar över och inte tar hänsyn till medspelarna och dels på ett sätt som endast är ett ord för 

det man gör på scenen. På så vis blir spela och agera synonyma i dubbel bemärkelse; i det 

första exemplet synonymt med agera-2/spela-4 med belägg från SAOB och i det andra med 

agera-1. Det man gör på scenen, oavsett om man säger att man spelar eller agerar, borde 

rimligen vara synonymt med agera-1, eftersom den synonymgruppen visar vad det rör sig om. 

Dock är spela generellt ett besvärligt ord, eftersom det är så mycket mer mångtydigt än agera. 

Hjelm skriver att tolkning dödar rollgestaltningen. Denna gestaltning, om den inte hinner 

dödas av för tidig tolkning, borde alltså vara ett resultat av repetitionsprocessen. Ordet 

gestalta skulle med andra ord kunna vara ett ersättningsord för spela efter processen, för att 

bättre förstå innebörden av spelandet. Den gestaltningen är också ett resultat av att man gör 

saker, att man agerar som i agera-1. 

Det finns en artikel i antologin, förutom de texter som handlar om Hjelm, som inte är författad 

av Hjelm. Det är en kort text av Jevgenij Vachtangov, en gång elev till Konstantin 

Stanislavskij. Den finns med i antologin eftersom den användes av Hjelm i undervisning, och 

för att den tar upp perspektiv på skådespeleri som går helt i linje med Hjelms uppfattning. 

Tydliga kopplingar finns i den texten till agera-1: 

Viljan föder den handling som leder till att en önskan blir tillfredsställd. Om vi 

lyckas med att tillfredsställa denna önskan, upplever vi spontant en positiv känsla. 

Om något däremot står i vägen för våra möjligheter att verkställa önskningen föds 

en negativ känsla. 

Stanislavskij lärde därför ut att skådespelaren först av allt måste tänka på vad han 

önskar uppnå i ett visst ögonblick och hur han därmed ska handla – inte vad han 

ska känna. Känslan, likaväl som dess uttrycksmedel, framkallas spontant i det 

undermedvetna, i den process där handlingar utförs för att tillfredsställa en 
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önskan. Skådespelaren får alltså aldrig gå upp på en scen för att uppleva känslor; 

hans primära uppgift är att handla. (Hjelm, 2004, s. 50) 

Detta handlande kräver medspelare, och något som är centralt för Hjelm är det 

mellanmänskliga samspelet. För vad skådespelaren önskar uppnå är relaterat till medspelarna, 

och skådespelaren är beroende av dem för att kunna handla, för att agera och reagera, för att 

få sin vilja fram i rollen. Det mellanmänskliga samspelet berörs i artikeln ”Ögonblick av 

frihet”: 

Före Studentteatern hade jag ingen som helst scenisk erfarenhet. Å andra sidan 

besatt jag en stor kunskap om kollektiv och gemenskap människor emellan. Dels 

från en storfamilj på min pappas sida, dels från proletära lagsporter som fotboll, 

bandy och ishockey. Det är möjligt att jag därigenom på ett tidigt stadium 

fostrades till solidaritet. Inom såväl familjelaget som idrottslaget var 

passningsspelet det väsentliga. Vem som gjorde mål var oviktigt. 

Jag hade alltså rena turen att i mitt första möte med teatern införlivas i en process 

som stödde den solidariska princip jag redan instinktivt hade insikt i. Ett 

skådespelararbete utvecklades där det mellanmänskliga samspelet var långt mer 

betydelsefullt än den egna exhibitionistiska framtoningen. Rollerna fanns inte 

innan vi började. De växte fram mellan oss på scen. Helt grundläggande för vårt 

arbete var relationen. Ur den steg språket fram och formade rollerna. (Hjelm, 

2004, s. 67). 

Här använder sig Hjelm precis som Mead av idrott som metafor för någon sorts mänsklig 

utveckling. Spelet fanns inte före repetitionsperioden, kanske kan man säga att skådespelarna 

lekte fram spelet och rollerna. Det blir inga roller om inte rollerna får chans att växa fram 

mellan skådespelarna på scenen. Arbetet på scenen går ut på att handla, göra saker och tro på 

det, tillsammans med andra. Det spel som tvingas fram i förtid blir falskt, på fel sätt.  Hjelm 

använder inte ordet lek i följande stycke, men det finns vissa likheter mellan det och den 

förklaring jag funnit i avsnitt 3 och även i Meads definition: 

Nej, jag strävar efter ett positivt kaos som utgår från att alla är obekanta, men vill 

lära känna varandra. Jag menar att ett sådant kaos borde ingå som en medveten 

process i varje repetitionsarbete. En dionysisk tid helt enkelt, fylld med frihet; en 

begränsad period där allt fortfarande är möjligt. (Hjelm, 2004, s. 73). 
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Här skriver Hjelm att repetitionsperioden borde innehålla ett kaos, där vad som helst kan 

hända, där man inte bestämmer sig först. Det är fråga om en sorts lek, både i Meads 

bemärkelse och i analysen i avsnitt 3, eftersom den leken inte är styrd men utmynnar i något 

som är styrt; spelperioden. I den kaosaktiga leken hittar man nya infallsvinklar och kan på vis 

fördjupa spelet, eller gestaltningen, som är ett ord som bättre beskriver vad det är fråga om. 

Två ord som är centrala för Hjelm utöver de som redan analyserats är gestalta och uppleva. 

Gestaltningen beskrivs som något man kan uppnå efter en repetitionsprocess där för tidig 

tolkning inte varit ett hinder. Upplevandet är resultatet av handlandet, med Vachtangovs ord. 

Gestalta och uppleva problematiserar innehållet i repetitionsprocessen och spelperioden, det 

vill säga det som sker efter premiär. Skådespelarens uppgift är att handla, och därmed uppleva 

det man gör, men detta upplevande ser olika ut beroende på var man befinner sig i arbetet.  

5 Två analyser möts 
Resultatet av analyserna i del tre och del fyra visar att det finns ett flertal 

användningsområden för de ord jag valde att studera. De förklaringar av orden, framför allt 

spela och agera, som hade en koppling till skådespeleri och teater visade sig i analysen av 

Hjelms texter inte säga tillräckligt mycket om det skådespeleriet egentligen handlar om. 

Agera har enligt SO två synonymgrupper där agera-2 är hyponym till agera-1. I Hjelms 

texter, som belyser en specifik teaterkontext, används spela på två sätt; dels på ett neutralt sätt 

som ett resultat av en repetitionsprocess och dels nästan som ett skällsord, synonymt med att 

ljuga och förställa sig. Båda dessa Hjelms användningsområden är starkast kopplade till 

agera-2/spela-4, med en överordnad kärna i agera-1, det vill säga att skådespelarens uppgift 

är att handla. Eftersom spela generellt sett är otydligt kommer här en sammanställning av 

hyperonymträden från SO för gestalta och uppleva: 
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Uppleva-1 Uppleva-3 
Förnimmelse av upplevelser, förnimma via kroppens 
känselorgan; "han kände hettan mot huden, vinden i 
håret och doften av hav" 

Uppleva en känsla 

└──känna-1, uppleva-1, förnimma-1 [v] └──uppleva-3, känna-3, erfara-2 [v] 

     └──känna-1, uppleva-1, förnimma-1 [v] 

Uppleva-2 Uppleva-4 
Erfara något, gå igenom en händelse eller något man 
stöter på eller utsätter sig för 

Att själv gå igenom en situation, händelse eller dylikt; 
"hon fick erfara den hårda vintern" 

└──uppleva-2, gå igenom-1,  vara med om-2, erfara-1 └──erfara-3, uppleva-4, vara med om-1, känna-4 [v] 

   └──deltaga-1, delta-2 [v]    └──uppleva-2, gå igenom-1, vara med om-2, erfara-1 

      └──agera-1, företa sig något-1, handla-1…       └──deltaga-1, delta-2 [v] 

           └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 

Gestalta-1 
 Ge form åt tanke, idé etc; "Skådespelaren gestaltar inte 

Kung Lear särskilt övertygande" 
 └──gestalta-1 [v] 
    └──forma-2, dana-1, utforma-1 [v] 
       └──få att börja existera-1, skapa-1 [v] 
          └──agera-1, företa sig något-1, handla-1… 
 Tabell 5.2: Sammanställning av hyperonymträd för uppleva-1, -2, -3 och -4 samt gestalta-1. 

Uppleva har fyra synonymgrupper, men de ingår i två hyperonymträd med snarlik betydelse. 

Uppleva-2 och -4 styr upplevelser som händelser, kopplat till saker man gör, medan uppleva-1 

och -3 är synonymt med känna-1 respektive känna-3 och avser upplevelser av känslor. Båda 

synonymgrupperna är intressanta för skådespeleriet, men när man studerar hyperonymträdet 

för gestalta-1, ett ord med enbart en synonymgrupp bestående av enbart ett ord, ser man att de 

är hyponymer till agera-1. En figur med de hyperonymträd som växer ur agera-1 ser ut på 

följande vis om vi lägger till gestalta-1 och uppleva-2 och -4 till figur 3.1: 

  



Anna Liv Jonsson 2010-05-17 

25 
 

 

Figur 5.1: Hyponymträd med förgreningar för agera-1. 

Gestalta-1 är det ord som har tydligast koppling till konst, med tanke på att skapa-1 ingår i 

dess extension. Uppleva-2 och -4 visar med tanke på deltaga-1 att det handlar om något man 

gör tillsammans med andra, till skillnad från agera-2/spela-4 vars extension innehåller 

uppträda-1, något som inte nödvändigtvis förutsätter andra människor. Hyperonymträdet för 

gestalta-1 är också intressant eftersom det som skapats ska formas, något som skulle kunna 

kallas process. Gestaltningen är med andra ord inget man kan göra hur som helst.  

Vachtangovs ord ”Skådespelaren får alltså aldrig gå upp på en scen för att uppleva känslor; 

hans primära uppgift är att handla” kan kopplas samman med de två olika hyperonymträden 

för uppleva. Uppleva-2 och -4 härstammar som sagt från agera-1 och är ett resultat av att man 

gör saker, man handlar. Uppleva-1 och -3 är också ett resultat, men kanske ett resultat av den 

andra hyperonymgruppen. När man handlar, när man går igenom en händelse, utsätter sig för 

saker, så påverkas kroppens känselorgan, man känner saker kopplade till det man gör. Den här 

upplevelseprocessen sker för skådespelarna under repetitionerna och är centrala för att 

gestaltningen ska växa fram. Det är egentligen ganska självklart, att man som skådespelare 

ska hitta olika sätt att handla utifrån pjästexten, och ur detta handlande växer en gestaltning 

fram via skådespelarnas upplevelser av det ömsesidiga handlandet. Både ordet spela och ordet 

agera måste definieras för att avslöja processerna i skådespeleriet. 
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6 Slutdiskussion 
Kärnan i såväl undersökningen av orden som i avsnitt 3 och i analysen av teaterkontexten, 

avsnitt 4, är agera; skådespelarens uppgift är att handla. Både med hjälp av SAOB och SO går 

det att göra kopplingar mellan orden spela, leka och agera. De har alla flera synonyma 

användningsområden, vilket gör dem problematiska. I analysen av SO syns att agera-1 är 

hyperonym till alla berörda verb så när som på uppleva-1 och -3. I studiet av ord som har 

synonymgruppen för agera-1 i sin extension fördjupas förståelsen för vad man menar med 

olika ord. Analysen av substantiven fördjupade förståelsen. I och med analysen av Hjelms 

texter och vidare undersökning med hjälp av SO framträdde uppleva-2 och -4 samt gestalta-1 

med tydliga kopplingar till repetitionsprocessen i hyperonymträden. I figur 5.1 visade sig 

också en intressant skillnad mellan å ena sidan uppleva-2, -4 och gestalta-1 och å andra sidan 

de fyra hyponyma synonymgrupperna till göra-1, nämligen att det i de två förra i princip 

kräver andra människor. Det kan vara en fråga om perspektiv, och just därför blir orden 

gestalta och uppleva två ord som definierar innehållet i repetitionsprocessen. 

Slutsatsen av den inledande analysen var att spelet skulle kunna vara det regelstyrda 

agerandet, som uppkommit genom lek, ett resonemang som på svenska stöder Meads teori om 

lek och spel. Denna lekprocess som resulterar i regelstyrt agerande, spel, kan även skönjas i 

Hjelms texter. Min tolkning av dem är att det är skillnad mellan spel och spel. Hjelms två 

definitioner av att spela teater visar på ett falskt spel och ett äkta, där det äkta spelet är 

synonymt med det med mina ord regelstyrda agerandet, gestaltningen. Under den 

repetitionsprocessen som leder fram till det agerandet, till det man inom teatern kallar 

spelperioden, ägnar man sig åt undersökande handlande utifrån pjästexten tillsammans med 

sina medspelare. Resultatet av handlandet blir upplevelser, som i förlängningen resulterar i 

den gestaltning som visas för publik. 

För fortsatta studier, såväl inom språkvetenskap som inom sociologi och teaterteori, blir 

begreppen agera, gestalta och uppleva intressanta. Man skulle kunna studera teaterlitteratur, 

intervjua skådespelare, regissörer och dramaturger om vad de gör och hur de talar om vad de 

gör. På så sätt skulle man kunna komplettera och utveckla teaterns olika praktikgemenskaper, 

och i och med det koppla samman det med den sociologiska teatermetaforen. 
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