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1. Inledning 
Det som är så bra är att man inte alltid ska vara sej själv, man ska spela andra 
roller liksom. Man får liksom vara nån annan nån gång.  

Liksom man bygger upp sej på scenen. Det är som man lämnar, du lämnar dej 
själv där bakom och kommer in som en annan, men när du kommer ut så har 
du fått nånting från den personen du var.  

[…] att man träffar dom på en annan nivå än man gör i det vanliga. Alltså, fast 
jag är lärare och dom ser mej som det så är vi ändå mer ett team på nåt sätt som 
jobbar mot samma sak. 

Ovanstående repliker, yttrade av två grundskoleelever och en lärare som jag 
intervjuat i min undersökning, presenterar några viktiga aspekter på hur teater 
kan fungera som meningsskapande och kunskapande praktik i skolan. Att låna en 
fiktiv gestalts namn, kläder och erfarenheter i rollarbetet på teaterscenen kan 
innebära en stunds välbehövlig avkoppling från det tonåriga vardagsjaget. 
Arbetet med rollen kan också bidra till det egna identitetsbygget. Rollfigurens 
erfarenheter blir på ett fascinerande sätt både levda och vikarierande, eftersom 
skådespelaren samtidigt är rollen och sig själv.1  

Att bli en annan kan också innebära att lära känna det främmande, att genom 
fantasi och inlevelse göra bekantskap med människor med andra 
levnadsbetingelser än ens egna, kanske i andra tider, länder eller världar. Denna 
inlevelse kan uppstå såväl i teaterproduktion som i reception av teater. Den kan 
ha stort värde för individen, och den kan också betraktas som en didaktisk 
potential. Sist men inte minst kan mötet med teaterns olika medier och de 
människor som ingår i produktions-, receptions- och reflektionsprocesserna göra 
stort intryck på deltagaren och förändra honom eller henne, för stunden eller för 
livet. Deltagandet i den estetiska läroprocessen kan göra en till en annan.   

De dramatiska rollerna förvandlar i sin tur de sociala rollerna, eftersom det 
gemensamma arbetet, det förändrade arbetssättet och den offentliga redo-
visningen kräver en annan typ av interaktion mellan lärare och elever än den 
vanliga undervisningen. Ibland innebär detta att hierarkierna uppluckras, ibland 
att de förstärks. 

Teatern har potential att skapa ”mening” i flera bemärkelser: den kan mediera 
skådespelarens erfarenheter, den kan producera tecken som går att tolka och den 
kan också skapa existentiell mening för både aktörer och åskådare. Teaterns 
ställning i skolan är emellertid osäker, liksom estetikens överhuvudtaget. Att 
                                                           
1  Skådespelarens rolltagande är ett komplicerat skeende, som inte kan reduceras till någon enkel eller 

självklar identifikation med rollen. Skådespelaren blir naturligtvis inte rollfiguren, men han eller 
hon kan med hjälp av sin fantasi och föreställningsförmåga lära känna rollens tankar och känslor. 
Jfr Stanislavskij (1937/1977) s. 82 ff. 
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ungdomar får se, spela och reflektera över teater i skolan i dag är inte någon 
självklarhet. Teater tillhör inte de konstformer som har störst publik, och teater 
är i de flesta grundskolor inte något ämne på schemat. Det råder också brist på 
praktiknära forskning och brukbara teoretiska begrepp om estetik i skolan, inte 
minst på drama- och teaterområdet.2  En av målsättningarna med denna 
licentiatavhandling, som handlar om ungdomars produktion av och reflektion 
över teater i skolan, är att bidra till att fylla denna lucka.  

Svenska och teater 
Föreliggande fallstudie är något så till synes paradoxalt som en ämnesdidaktisk 
avhandling om ett ämne som i strikt mening inte existerar. Drama och/eller teater 
har inte ämnesstatus i den svenska grundskolan, utan har av tradition knutits till 
svenskämnet och i viss mån till övriga ämnen.  Liknande förhållanden råder i de 
övriga nordiska länderna.3 På den akademiska nivån finns i Sverige en bodelning 
mellan konst och pedagogik: teater som konstart studeras vid de konstnärliga 
högskolorna och vid universitet, medan dramapedagoger och teaterpedagoger 
utbildas vid folkhögskolor.4 Kurser i drama ges också vid flera universitet och 
högskolor. Den dramapedagogiska forskning som börjat växa fram i Norden tar 
sin utgångspunkt i flera olika akademiska discipliner. Det är alltså ett i högsta 
grad tvärvetenskapligt forskningsfält jag ger mig in på – på gott och ont. Den 
förförståelse jag burit med mig in i forskningsarbetet efter femton år som 
dramapedagog och ämneslärare har fungerat som en vägvisare.  
 Att ämnesdidaktik inte kan existera utan ämnen kan tyckas som en 
självklarhet, men för drama och teater har det inte varit så. Trots att ämnet inte 
varaktigt erövrat någon plats i den svenska läroplanen har den ämnesdidaktiska 
debatten om drama och teater varit livaktig.5 Sigmund Ongstad (2004), som 
diskuterar norskämnets ställning, påpekar att ämnesövergripande samarbete 
förutsätter ämnen med en viss stabilitet.6 Ett ämne är visserligen föränderligt, 
men ämnet fungerar ändå som en bas för ackumulering av kunskap och 
ämnesdidaktisk självreflektion och som en mötesplats för skola och forskning. 
Svenska är, liksom norska, både en del av innehållet i modersmålsämnet och ett 
medium som används av andra ämnen. Drama och teater är på de flesta skolor 
bara medium, om ens det. Trots detta har jag har valt att betrakta teater i skolan 
som ett ämne. De skolor i min undersökning som arbetar med scenisk produktion 
har drama eller teater på en fast plats på schemat sedan flera år tillbaka. 
Teaterarbetet fungerar därmed som ett ämne, i nära samarbete med andra ämnen.   

Att drama i svenska läroplaner knutits till svenskämnet innebär ur ett 
dramapedagogiskt perspektiv både fördelar och nackdelar. Svenskämnet är det 
ämne som behandlar språk, kommunikation och estetiska uttryck i vid mening, 

                                                           
2 Hägglund (2001) menar att det finns skäl att misstänka ett negativt samband mellan 

dramapedagogik och skrivande, vilket är beklagligt för erfarenhetsutbytet och den pedagogiska 
debatten inom området. Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) påpekar att den vokabulär som 
används för att tala om estetik i skolan behöver utvecklas och preciseras. 

3 Rasmussen et al. (2001). 
4 Vid Örebro universitet är en teaterpedagogutbildning under uppbyggnad (2006). 
5 Rasmusson (2000).  
6 Ongstad (2004) s. 9 ff.   
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och ämnet når alla elever. Detta har ansetts stärka dramapedagogikens och 
teaterns ställning i skolan. De dramapedagogiska metoderna har förmodats göra 
språk- och litteraturundervisningen konkret och funktionaliserad, och även 
underlätta samarbetet mellan svenskämnet och andra ämnen. Improvisationer 
och rollspel har fungerat som medel för utveckling av språk och empati. 
Gruppdynamiska övningar har använts för att förbättra arbetsklimatet i 
klassrummet. Drama har alltså framför allt betraktats som ett arbetssätt, inte som 
ett specifikt moment; och har härigenom inordnats i svenskämnets kunskapssyn.7 

Denna avhandling har vuxit fram i en svenskdidaktisk forskningsmiljö och de 
teoretiska verktygen är delvis formade av denna miljö. Att forskningsbegreppen 
är kompatibla i ett större sammanhang än drama- och teaterpedagogikens ger 
mig möjlighet att delta i ett bredare didaktiskt samtal. Det är lätt att hitta 
paralleller mellan dramapedagogiska eller teaterpedagogiska frågeställningar och 
modersmålsdidaktiska. Ett exempel på en sådan parallell är debatten om 
huruvida svenska respektive drama/teater i första hand ska vara ett 
färdighetsämne eller ett erfarenhetspedagogiskt, personlighetsutvecklande ämne. 
Diskussionen om det vidgade textbegreppet, som är aktuell i modersmåls-
didaktiska sammanhang, är förstås i högsta grad också relevant för teatern i 
skolan. 

De svenskdidaktiska begreppen låter sig dock inte utan vidare tillämpas på ett 
annat ämne. Teaterns meningsskapande sker på dess speciella villkor, och det 
använder sig av flera olika medier. De viktigaste av dessa medier är inte 
skriftspråket, vilket vanligen är fallet i svenskämnet. På teatern står istället 
skådespelarens kropp och röst i centrum för meningsskapandet. Det sceniska 
rummet och musiken är andra viktiga medier i de estetiska läroprocesser som 
utforskas i denna studie. Här krävs en begreppsapparat som kan beskriva teatern 
i skolan som en intermedial, kroppslig, estetisk, delvis offentlig praktik. Teatern i 
skolan utgör en både meningsskapande och kunskapande praktik; och 
teaterpraktiken är i sin tur situerad i skolans praktik, vilket ger den speciella 
villkor. Avhandlingens utgångspunkter kan beskrivas som tvärvetenskapliga. De 
teoretiska begreppen är framför allt hämtade från didaktisk forskning om 
estetiska ämnen (inklusive drama/teater), modersmålsforskning, teaterforskning 
och intermedialitetsforskning.  

Estetiska läroprocesser 
Begreppet ”estetiska läroprocesser” förenar estetik och kunskap på ett sätt som 
knappast är självklart i skolan. De estetiska ämnena har i skolan en 
marginaliserad position, och estetik betraktas inte av alla lärare som 
meningsskapande eller kunskapande. Jan Thavenius (2002) menar att konstens 
uppgift i skolan ofta ses antingen som ett konventionellt smakfostrande, ett slags 
vaccinering mot den så kallade skräpkulturen; eller som motsatsen, ett fritt och 
kravlöst skapande på betryggande avstånd från det centrala kunskapsstoffet.8 
Birgitta Gustafsson och Lena Fritzén (2004), som har genomfört 
gruppdiskussioner med ett fyrtiotal lärare om den professionella barn- och 

                                                           
7  Sternudd (2000) s. 122 f. 
8  Thavenius (2002) s. 18 f.  
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ungdomsteaterns meningsskapande i skolan, konstaterar att många lärare visar 
ett begränsat intresse för det slags meningsskapande som teatern erbjuder.9  

Flera nordiska dramaforskare, till exempel Anna-Lena Østern (2003) och 
Pipsa Teerijoki (2001, 2004), har använt sig av begreppet ”estetiska 
läroprocesser”.  De bygger begreppet på de idéer om konst och kunskap som 
utvecklades av den pragmatiske filosofen och reformpedagogen John Dewey i 
Art as Experience (1934). Konsten har enligt Dewey sin källa i religiösa riter och 
fester. Den formas och fungerar i nära samspel med människan livsbetingelser, i 
dialog med natur och kultur. I den estetiska upplevelsen är individen engagerad 
med alla sinnen, tankar och känslor. Dewey betonar sambandet mellan det 
konstnärliga skapandet och den estetiska upplevelsen i receptionen av 
konstverket. Reception är liksom produktion en aktiv, skapande process. De båda 
processerna länkas samman genom konstnärens intention att kommunicera: 
 

To be truly artistic, a work must also be esthetic – that is, framed for enjoyed 
receptive perception. [---] The artist embodies in himself the attitude of the 
perceiver while he works.10 

 
Detta nära och självklara samband mellan produktion och reception äger 
naturligtvis inte generell giltighet i vårt senmoderna samhälle, där produktion 
och reception ofta är skilda åt.  För teatern i skolan, som har en publik som till 
stora delar är välkänd för deltagarna i produktionen, är det emellertid till stor del 
relevant. 

För Dewey ligger inte konstens värde i de konstnärliga artefakterna, utan i de 
handlingar genom vilka de skapas och upplevs. Dewey hävdar att estetiska 
processer är transformativa. När konstnären möter sitt material, till exempel 
färger eller toner, i den skapande processen, tvingar materialets motstånd artisten 
till reflektion och omprövande av sina idéer och deras förverkligande. Både 
mediet och konstnären förändras genom processen. Materialet blir till ett 
expressivt medium: färger blir bilder, toner blir musik. Även konstnären 
transformeras genom den skapande och reflexiva processen.  

Østern (2003) beskriver dramapedagogiska estetiska läroprocesser som 
transformativa.  Hon menar att en estetisk läroprocess kan ge nya perspektiv på 
jaget, verkligheten och andra människor. Symboler och tolkning, allvarlig lek 
(serious playfulness), estetisk distansering, aktivt experimenterande med form 
och existentiellt meningsskapande är centrala element i processen.11  Den 
kunskap som genereras har sinnliga dimensioner och innebär en holistisk 
förståelse.  

Teerijoki (2001, 2004) menar liksom Østern att den estetiska läroprocessen 
kan förändra individens självbild och förhållande till världen. Hon kopplar 
Deweys tankar om den transformativa estetiska läroprocessen till Bachtins 
dialogicitetsbegrepp, och hävdar att mötet mellan olika röster i 
dramaundervisningen i kombination med transformationen har en frigörande 
potential.  

                                                           
9  Gustafsson & Fritzén (2004). 
10 Dewey, (1934/1980)  s. 48.  
11 Østern (2003) s. 34. 
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Filosofen Richard Shusterman (2000) försvarar den naturalistiska konstteori 
som Dewey representerar mot den i vår samtid dominerande historicismen.12 
Den naturalistiska konstteorin definierar konst som något djupt rotat i den 
mänskliga naturen, en kraft som kommer ur mänskliga behov och tar sig uttryck 
i varje kultur. Historicismen knyter, enligt Shusterman, konstbegreppet närmare 
till den västerländska moderniteten. Den betonar att konstens mening 
konstitueras av de sociala och institutionella ramarna. Enligt Shusterman är 
historicismens konstbegrepp alltför snävt. Det utesluter artistiska praktiker i 
andra världsdelar och i andra tider, och det utesluter även populärkultur. 
Shusterman argumenterar för ett förenande av det naturalistiska och det 
historicistiska perspektivet: konst är inte antingen levd erfarenhet eller sociala 
institutioner, men båda är nödvändiga förutsättningar för konsten.  

Shusterman menar att man bör se den estetiska upplevelsen som en 
bakgrundsbetingelse för konstens existens: varje konstverk skapar inte en 
estetisk upplevelse, men om den estetiska upplevelsen aldrig ägde rum skulle 
inte konsten finnas till. Individens möte med konstverket rymmer såväl känsla 
och affekt som meningsskapande: upplevelse och kognitiv mening konstituerar 
varandra. Både kropp och intellekt tas i bruk, både form och innehåll är viktiga. 

Produktion och reception av estetik är ofta åtskilda i skolan, men i den 
samtida konsten kan man skönja en förändring i riktning mot kommunikation 
och delaktighet. Konst är nuförtiden inte bara artefakter på museer, utan i lika 
hög grad interaktiva arteakter på öppna scener eller Internet.13 I det senmoderna 
samhället har konst och liv möjligen åter börjat närma sig varandra, i alla fall för 
vissa delar av mänskligheten. Ett brett och demokratiskt konstbegrepp är en 
förutsättning för diskussionen om estetiska läroprocesser. Den danska 
medieforskaren Kirsten Drotner intar liksom Shusterman en sådan hållning till 
estetiken. Drotner (2001) menar att alla människor kan och de flesta vill uttrycka 
sig estetiskt. Hon använder begreppet hverdagsæstetik som en samlande 
beteckning för de olika sätt som människor använder konsten på i sin vardag.14 
Vardagsestetik omfattar både reception och produktion, både processer och 
produkter, både etablerad konst och populärkultur. 

Det estetikbegrepp Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius presenterar i 
Kultur och skola-uppdragets slutrapport (2003) är bredare än så. Författarna 
diskuterar formmässiga och estetiska aspekter på all undervisning, i alla ämnen. 
De betonar att det estetiska är hela skolans angelägenhet. Aulin-Gråhamn & 
Thavenius kopplar samman det estetiska med Vygotskijs medieringsbegrepp, 
som i korthet går ut på att all mänsklig erfarenhet är medierad, det vill säga 
erövrad och formad genom människors bruk av kulturella redskap.15 Att uttrycka 
sig estetiskt är att mediera sina upplevelser, känslor, tankar och kunskaper, att ge 
dem en form som gör dem gripbara för en själv och för andra, menar författarna. 
I estetiska läroprocesser kan många olika medier och konstnärliga språk och 
stilnivåer komma att tas i bruk. Med estetikens hjälp kan känslor och analys 
hållas samman.  Författarna betonar den estetiska läroprocessens sociala och 

                                                           
12 Shusterman diskuterar alltså naturalismen som konstteoretiskt begrepp, inte som stilart. 
13 Palm (1997). 
14 Uttrycket är ursprungligen myntat av Peter Gorsen (1974). Jfr Drotner (2001) s. 136. 
15 Se vidare nedan, s. 34 ff. 



 6 

kommunikativa aspekter, och hävdar i likhet med Dewey att estetiska 
läroprocesser är transformativa16:  

  
En estetisk läroprocess finns inte som en isolerad del, den är en del av en social 
praktik och ett perspektiv i lärandet. Estetiska läroprocesser innebär ett möte 
mellan egna personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper och andras. 
Andra personers, andra tiders eller olika samhällens framväxta och lagrade 
erfarenheter och kunskaper. Mötet sker via ett medium, (en form, en gestaltning, 
en framställning, en berättelse, ett konstverk). Ett sådant möte kan innebära en 
estetisk upplevelse eller erfarenhet, men om mötet förändrat ens tankar, 
föreställningar och handlingar har det inneburit en estetisk läroprocess.17 

 
Aulin-Gråhamn & Thavenius betonar vikten av att utveckla hela estetiska 
praktiker. En estetisk läroprocess innehåller enligt författarna ”både produktion, 
reception och reflektion kring den oupplösliga enheten mellan form och 
innehåll”.18  

I estetiska läroprocesser skapas enligt mitt sätt att se både mening och 
kunskap genom människans möte med konstnärliga artefakter och/eller arteakter. 
I analysen av mitt undersökningsmaterial strävar jag efter att hålla ihop estetisk 
produktion, reception och reflektion. Härvidlag har jag låtit mig inspireras av 
Aulin-Gråhamn & Thavenius definition av estetiska läroprocesser, men också av 
dramapedagogisk praxis. Fallstudiens material omfattar estetiska läroprocesser 
av varierande art, där produktion, reception och reflektion möts på olika sätt. Jag 
studerar dock inte i första hand elevernas teaterreception, snarare deras reflektion 
över reception, samt deras egen teaterproduktion och reflektion i samband med 
denna produktion.  

Läroprocesserna beskrivs och analyseras utifrån formmässiga, innehålls-
mässiga och bruksmässiga aspekter. Analysen är inspirerad av Ongstads 
triadiska modell för semiotisk kommunikation, där tecknets innehålls-, form- och 
bruksaspekter samverkar.19  Mitt estetikbegrepp är inte lika brett som det Aulin-
Gråhamn & Thavenius presenterar. När jag skriver om form och innehåll avser 
jag den aktuella teaterhändelsens form eller innehåll, inte undervisningens i 
allmänhet. 

Hur olika medier samverkar i meningsskapande och kunskapande är centralt i 
analysen. Ordet ”medium” och avledningar av detta har i denna avhandling, som 
i de flesta andra sammanhang, olika betydelseomfång i olika kontexter. 
Grundbetydelsen är densamma som hos Vygotskij (1978): ett redskap för 
meningsskapande och kunskapande. Ett medium kan bestå i ett enda ord eller en 
enda bild, men det kan också omfatta ett semiotiskt system (som språket), en 
konstart (som teatern, vilken i sig omfattar flera olika teckensystem) eller ett 
massmedium (som televisionen, vilken också rymmer flera teckensystem.) Den 
mänskliga kroppen är ett medium för kunskapande och meningsskapande som på 
ett vis intar en särställning, eftersom det är förutsättningen för alla andra medier 
som människan har till sitt förfogande. 

                                                           
16 De använder dock inte termen, och refererar inte till Dewey.  
17 Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) s. 122. 
18 Ibid., s 123. 
19 Ongstad (2004) s. 100.  
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Syfte och uppläggning 
Michael Uljens (1997) förordar en deskriptivt-analytisk hållning i den didaktiska 
forskningen. Detta är enligt Uljens ett förhållningssätt som varit typiskt för 
nordisk didaktikforskning, och som inneburit att ”[f]ormuleringar kring 
undervisningens och fostrans syften har […] överlämnats till den kollektiva 
utbildningspolitiska diskussionen”.20 Min hållning till normativiteten stämmer i 
stort sett överens med den som Uljens betecknar som typiskt nordisk. Jag har 
visserligen ett övergripande normativt syfte, att skriva fram teatern i skolan som 
meningsskapande och kunskapande praktik. Detta påverkar mitt val av 
forskningsobjekt, och säkert också i viss mån min hållning till detta. Min strävan 
är emellertid att förhålla mig så deskriptiv som möjligt i analysen av 
undervisningen, och försöka urskilja både hinder och möjligheter i de praktiker 
jag utforskar.  

Humanistisk ämnesdidaktik kan sägas operera i rummet mellan två 
kunskapsintressen: det humanistiska och det samhällsvetenskapliga.21 
Forskningsintresset i denna undersökning är primärt humanistiskt. I de fyra fall 
av estetiska läroprocesser som ingår i min undersökning fungerar teater på olika 
sätt som meningsskapande och kunskapande praktik. Som forskare vill jag tolka 
och förstå teaterns roll i dessa estetiska läroprocesser. Genom att ställa 
kontrasterande fall emot varandra hoppas jag kunna urskilja olika mönster i de 
meningsskapande och kunskapande processerna. Interaktionen mellan lärare och 
elever i den pedagogiska situationen står i fokus för undersökningen. 
Skolkontexten och den vidare sociokulturella kontexten utgör ramen.22 

 
Mina huvudsakliga forskningsfrågor är följande: 

 
• Vilka förutsättningar krävs för att teater ska kunna fungera som 

meningsskapande och kunskapande praktik innanför skolans ramar? 
• Hur samverkar form, innehåll och bruk respektive produktion, reception 

och reflektion i olika medier i de estetiska läroprocesserna och vilken 
didaktisk potential blir resultatet av denna samverkan? 

 
Ett kompletterande syfte är att pröva och utveckla begrepp för beskrivande och 
analys av estetiska läroprocesser.  

I nästa kapitel ges en översikt av forskning från några olika områden som är 
relevanta för undersökningen. Syftet är att ge en överblick över det sammanhang 

                                                           
20 Uljens (1997) s. 10. 
21 Det humanistiska kunskapsintresset är enligt Habermas av praktisk art och handlar framför allt om 

att förstå människans placering i kulturella traditioner. Det samhällsvetenskapliga intresset är ofta 
ideologikritiskt och frigörande och har till syfte att påverka och förändra verkligheten.  De skiljer 
sig båda tydligt från det naturvetenskapliga eller tekniska kunskapsintresset, där människan söker 
lagbundenheter för att kunna behärska naturen. Se Habermas (1968/1972) s. 189 ff., jfr Kjørup 
(1999) s. 91 ff. och Kvale (1997) s. 53. 

22 Uljens (1997, s 126) presenterar en reflektiv skoldidaktisk teori, som han menar kan användas både 
som referensram för empirisk forskning och som ett reflektionsinstrument för lärare. I denna 
teoretiska modell placeras eleven i en position som är jämbördig med lärarens. Både läraren och 
eleven ses som intentionella och reflekterande subjekt. Eleverna konstituerar som subjekt både den 
pedagogiska situationen och det lokalsamhälle i vilket skolan existerar. Denna modell kan fungera 
som en illustration av förhållandet mellan centrum och periferi i fallstudien. 
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de estetiska läroprocesserna ingår i. Efter en historisk tillbakablick diskuteras 
ämneskonceptioner i drama/teater och ämnets ställning i läroplanen. Därefter 
breddas perspektivet mot den samtida skolans villkor och det vidgade 
textbegreppet. Ett urval av tidigare forskning om ungdomars teaterproduktion 
och teaterreception presenteras.  

I det tredje kapitlet redogörs för fallstudiens uppläggning och genomförande. 
Därefter följer fyra kapitel där de olika fallen beskrivs, tolkas och analyseras. De 
nio didaktiska grundfrågor som presenteras av Jank & Meyer (1997): vem, vad, 
när, med vem, var, hur, genom vad, varför och för vad, har fungerat som ett 
hjälpmedel vid kartläggningen av de estetiska läroprocesserna.23 Mina 
huvudsakliga begrepp är dock de som anges i forskningsfrågan ovan: form, 
innehåll och bruk respektive produktion, reception och reflektion. 

I den sammanfattande diskussionen jämför jag hur teatern fungerar i de fyra 
fallen av estetiska läroprocesser, drar slutsatser av detta och undersökningen som 
helhet och kastar avslutningsvis en blick mot framtiden.  

                                                           
23 Jfr Jank & Meyer (1997) s. 17 f.  
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2. Bakgrund och utgångspunkter

Från skolteater till teater i skolan 
Terminologin på drama- och teaterområdet är notoriskt besvärlig, och full av 
mångtydigheter.  Den nordiska dramadebatten har genom decennierna präglats 
av den anglosachsiska. Även terminologin har importerats från det engelska 
språket. Anpassningen till svenska har dock inte skett utan komplikationer. På 
engelska har termen drama en vid betydelse och kan användas om såväl 
pjästexter som Shakespeareföreställningar, barns improvisationer och 
förberedande övningar.  Denna term har fördelen att vara kort och internationellt 
gångbar och har därför blivit vanlig i Sverige som en beteckning på olika 
dramatiska aktiviteter i undervisningssammanhang, troligen som en förkortning 
av pedagogiskt drama vilket i sin tur är en översättning av educational drama.  
Att ordet drama på svenska också syftar på det litterära dramat, pjästexten, är 
dock ett problem.24  Ett annat problem gäller gränsen mellan drama och teater. 
Blir teater automatiskt drama bara för att spelet eller aktiviteten försiggår 
innanför skolans väggar?  

Den danske dramaforskaren Janek Szatkowski tar i sin definition av drama 
och teater fasta på fiktionens form.25 Szatkowski utgår från Eric Bentleys (1965) 
breda teaterdefinition, X spelar Y medan Z ser på.26 Detta förhållande mellan 
skådespelare, rollfigur och åskådare benämner han teatral fiktion. Han skiljer den 
från den dramatiska fiktion som är förhanden i till exempel fria improvisationer 
och levande rollspel, där A spelar B medan C spelar D och deltagarna samtidigt 
iakttar varandra, både som privatpersoner, skådespelare och rollfigurer.27 Noteras 
bör att båda typerna av fiktion kan fungera som konst respektive pedagogik.28  

Szatkowskis användning av termerna stämmer på ett ungefär överens med ett 
vardagligt språkbruk hos drama- och teaterpedagoger: en enkel bruksdefinition 
av drama är ”teater utan publik”. Här syftar man dock snarare på verksamhetens  
övergripande syfte,  inte på fiktionen hos varje enskild övning. I en 
teaterpedagogisk verksamhet syftar arbetet till föreställning för publik, medan 
mål som personlighetsutveckling, kreativitet och samarbetsförmåga är viktigare i 
en dramapedagogisk sådan.  I skolsammanhang används dock ofta termen drama 
även om den teatrala fiktionen, så vissa kompromisser i termbruket är 
oundvikliga. Att drama och teater åter börjar närma sig varandra kan man ana 

                                                           
24 Jfr Hägglund s. 32 samt Braanaas s. 53. 
25 Szatkowski  (1985) s. 143. 
26 Bentley (1965) s. 150. 
27 Jfr Braanaas s. 273 f, Krøgholt (2004) s. 69 f.   
28 Levande rollspel, som ju använder sig av den dramatiska fiktionen där alla deltagare är i roll, 

betecknas av dess utövare som en konstform. Krøgholt, s. 69.  
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genom det flitiga användandet av ordsammanställningarna drama och teater 
samt drama/teater, som inte heller jag har kunnat undvika.  

För att förstå teaterns funktion i undervisning måste man inse att teatern allt 
sedan sin uppkomst fyllt både en estetisk och en didaktisk funktion i samhället.29 
Underhållning, konst och pedagogik har samverkat på olika sätt i olika 
teatergenrer och i olika tider.30 Att ungdomar, särskilt pojkar, genom tiderna har 
haft möjligheter att delta i teaterns praktik som skådespelare eller åskådare – och 
därigenom kunnat ta del i teaterns kunskapande – är ett rimligt antagande.  Några 
spridda historiska exempel får här stödja denna tes.  

Makthavarna i det antika Aten stödde teatern av religiösa, ideologiska och 
pedagogiska skäl. På orchestran fick samhällets normer och moralkodex 
möjlighet att gestaltas. Teatern var en angelägenhet för alla. Det finns goda skäl 
att anta att skolpojkar deltagit i den antika teaterkulturen, både som åskådare och 
som aktörer. I Aristofanes komeditexter finns antydningar om vad som kunde 
vara passande för barn att se, och i förteckningarna över de segrande i 
dityrambtävlingarna finns gosskörer nämnda.31  

Medeltidens religiösa teater, som i stor utsträckning spelades på gator och 
torg, var öppen för alla åldrar. Barn, ungdomar och vuxna levde med i helgonens 
liv och fostrades till de rätta dygderna. De fick ibland också möjlighet att 
medverka i spelet.32 

Under renässansen utvecklade humanisterna en form av lärd teater baserad på 
Plautus och Terentius komedier. Denna teaterform utvecklades till det skoldrama 
som spreds över större delen av Europa. Den humanistiska skolteatern blev ett 
vapen i kampen för reformationen. På köpet fick såväl aktörer som publik en hel 
del nyttig bildning. Luther menade att komedin kunde ge kunskap om husliga 
och borgerliga dygder, om plikterna i samlivet och inte minst om djävulens 
väsen. Skolteatern blev samtidigt ett medel i språk- och litteraturundervisningen 
och en skolning i att uppträda offentligt. Ungdom spelade för ungdom, och 
skolmästarna fungerade som teaterarbetare. De skrev också nya pjäser med 
bibliska motiv. Tobie Comedia, som brukar räknas som vår äldsta bevarade 
svenska dramatiska text, är ett exempel. Den skolteatertradition som tog sin 
början under renässansen skulle komma att leva kvar i långa tider, genom 
uppsättningar i klassrummet eller aulan vid jul och skolavslutningar. 33 

När den borgerliga teatern växte fram under 1700-talet och spelade 
helaftonspjäser för betalande publik i teaterhus blev det allt färre tillfällen för 
barn att se teater. Möjligheterna att medverka i skolteatern avtog också under 
puritanismens inflytande. Samtidigt började dock en pedagogisk medvetenhet 
om barns och ungdomars behov utvecklas. Jean Jacques Rousseau (1712–78) 
satte i sina skrifter om barnuppfostran och konst de ungas skaparkraft i centrum. 
Rousseau var visserligen fientligt inställd till teatern, som han ansåg vara en 
skola för last, lyx och lättja, men hans tankar om människans inneboende godhet, 
barnets egenart och dess rätt att få utveckla sina egna anlag, den naturliga 

                                                           
29 Jfr Sternudd s. 20 ff. 
30 Jfr Helander  (1998). 
31 Hagnell (1983)  s. 184 ff. 
32 Hagnell (1983) s. 188, Hägglund (2001) s. 157. 
33 Braanaas (1985) s. 15 ff., Hagnell s. 193 ff., Helander, s. 20 ff.  
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uppfostran och samhällets fördärvliga inflytande fick efterföljare – paradoxalt 
nog inom dramapedagogiken. 34 

Tankar om uppfostran som till viss del påminde om Rousseaus utvecklades 
under de följande decennierna av reformpedagogerna Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746–1827), Friedrich Froebel (1782–1852), Ellen Key (1849–1926) och John 
Dewey (1859–1952). Reformpedagogerna såg leken och det praktiska arbetet 
som centrala för barnets utveckling. Deras utgångspunkt var individens och 
gruppens behov. De förordade inlärning i naturliga livssituationer. 
Undervisningen skulle präglas av ett maximum av spontanitet, kommunikation 
och handling och ett minimum av dominans och drill. ”Frihet under ansvar” blev 
ett slagord, ”learning by doing” ett annat.35 

Reformpedagogiken hade stort inflytande i skoldebatten i Sverige i början av 
1900-talet, inte minst inom flickskolorna. Ett exempel är Tyringe helpension, 
som under åren 1909–1936 utvecklade ett reformpedagogiskt arbetssätt med 
drama och teater som en viktig del.36 Den nya pedagogiken, som gav större 
utrymme åt barnet, påverkade även den professionella barnteaterns formspråk 
mot en spelstil med större utrymme för publikens interaktion. 

Reformpedagogerna med Dewey i spetsen fick stor betydelse för den 
internationella utvecklingen av det vi i dag kallar dramapedagogiska arbetssätt. I 
USA utvecklade Winifred Ward (1884–1975) metoder för att vitalisera och 
konkretisera litteraturundervisningen. Hennes huvudsakliga arbetssätt var den 
dramatiska improvisationen och syftet var personlighetsutveckling genom 
konstarten.37 Ward hade teaterutbildning och arbetade också i den kommunala 
barnteatern med traditionella föreställningar för publik, men i klassrummet lade 
hon tonvikten på processen snarare än på produkten. Hon ansåg att den skrivna 
skådespelstexten var en alltför strikt ram för de yngre barnens dramatiska 
skapande. Wards metod, som kom att kallas Creative Dramatics, överfördes till 
Sverige av Elsa Olenius (1896–1984).38  

En än mer processorienterad syn på dramapedagogik utvecklades av den 
engelske skådespelaren och pedagogen Peter Slade (1912–2004) och hans 
lärjunge Brian Way (f. 1924). Slade beskriver i sitt huvudverk Child Drama 
(1954) barndramat som en egen konstform, skild från vuxenteatern. Barnets 
natur är enligt Slade den skapande originaliteten. Barndramat utvecklar sig 
spontant i gruppen om läraren skapar de rätta betingelserna. Att tvinga barn upp 
på vuxenteaterns tittskåpsscen för att uppträda offentligt kan vara skadligt, menar 
Slade. Hans tankar om drama och teater har haft stor genomslagskraft i den 
nordiska debatten.39 Det har också har också den så kallade Newcastleskolan 
med Dorothy Heathcote och Gavin Bolton som främsta namn. Här är det snarare 
fråga om drama som metod för lärande av olika slag, än som självständigt 
ämne.40 

                                                           
34 Breitholz (1976) s. 602 ff., Hagnell s. 196. 
35 Braanaas (1999) s. 18 ff., Hägglund s. 126 ff.  
36 Hägglund (2001).  
37 Braanaas s. 23 f.   
38 Lindvåg (1988), Braanaas s. 37 ff. 
39 Braanaas, s. 49 ff. 
40 Braanaas, s. 201 ff. 
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Under 1970-talet blev det nya dramaämnet etablerat vid skolor och 
lärarutbildningar i Norden och trängde delvis ut den traditionella skolteatern. 
Dramaämnet var under denna tid i stor utsträckning präglat av tidens tankar om 
personlig utveckling, gruppdynamik och politisk frigörelse. Övningar för 
samvaro i grupp utvecklades av Dan Lipschütz, som etablerade ”den dynamiska 
pedagogiken”.41 Den brasilianske regissören och pedagogen Augusto Boal 
introducerade ”De Förtrycktas Teater” i Sverige, ett teaterpedagogiskt system 
som hade klara beröringspunkter med landsmannen Paolo Freires frigörande 
pedagogik.42 Teman och arbetsmetoder inom drama- och teaterpedagogiken 
påverkades också av de framväxande fria teatergrupperna, som riktade sig till 
nya målgrupper och spelade på arbetsplatser, i bostadsområden och på skolor. 
Föreställningarna hade pedagogiska och politiska syften. Liksom 
dramapedagogerna använde sig de fria grupperna ofta av en öppen spelplats, 
begränsad teknisk utrustning och minimal dekor.43 Inspirationen från Jerzy 
Grotowskis ”fattiga teater” med skådespelarens fysiska uttrycksmedel i fokus var 
tydlig.44 Spelstilen lämnade utrymme för improvisationer och samtal med 
publiken.  

I slutet av 1970-talet ebbade den progressiva pedagogiska vågen ut. 
Nedskärningar i skolan drabbade de estetiska ämnena och dramaämnet 
kantrade.45 Bristen på en teoretisk plattform blev uppenbar. Man efterlyste 
utbildning och forskning, och nya vägar för drama i skolan. Men oenigheten 
bland de tongivande dramalärarna var stor. Var drama ett estetiskt ämne eller en 
tvärvetenskaplig metod? Vilken vetenskaplig grund skulle användas för 
teoribygget?  

Lennart Wiechel presenterade i Drama (1981) en dramateori med koppling 
till det samhällsvetenskapliga forskningsområdet.46 Han betraktade drama som 
en metod för social kunskapsbildning. Målet var att utveckla social kompetens 
hos deltagarna, och det långsiktiga syftet var att fördjupa demokratin. Wiechel 
ville se många olika teoretiska ingångar till den teoretiska forskningen om 
drama. Alla dramapedagoger var dock inte inne på samma linje.  Istvan Pusztai 
(1980) argumenterade för drama som ett självständigt estetiskt ämne vid sidan av 
musik och bild. Ämnet skulle innefatta både produktion och reception av teater. 
Författaren medgav dock att framtidsutsikterna var relativt dystra.47 Även Nils 
Braanaas och Bjørn Rasmussen (1984) förespråkade ett dramaämne med plats 
och tid för en icke-instrumentell estetisk dimension och med uppmärksamhet på 

                                                           
41 Braanaas s. 93 ff. Lipschütz (1971). 
42 Boal (1979/2000) s. 120, Freire (1972). 
43 Rasmusson (2000) s. 122 ff., Helander (1998) s. 94 ff.  Att dramapedagoger och teaterfolk arbetade 

med delvis samma metoder och mål innebar dock inte att samarbetet gick smärtfritt – jfr 
Rasmussons diskussion om ”Teaterarbetare kontra lärare” s. 125 ff. Narrenövningar – för 
teatergrupper och andra skapande kollektiv (Backéus 1975) hette en av de handböcker som fick 
genomslagskraft inom såväl dramapedagogik och amatörteater som professionell 
skådespelarutbildning. Titeln, liksom övningarna, berättar mycket om tidsandan. Järleby (2002) s. 
44 nämner Narrenövningar bland de handböcker som haft betydelse för skådespelarutbildningen. 

44 Grotowski (1965). Grotowskis påverkan på gruppteatern och indirekt på dramapedagogiken 
omnämns av Pusztai (1985) s 30 ff.   

45 Rasmusson s. 144.  
46 Wiechel (1981). 
47 Drama 1980, nr 1. 
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formen.48 ”Det er viktig å fremheve at ’personlighetsutvikling’ er funksjon, 
’medøvningseffekt’, og at den estetiske dimensjon styrkes gjennom en egen, 
estetisk målsettning,” skriver de båda norrmännen.49  

I England, där drama allt sedan krigsslutet varit ett ämne i skolan, har 
kampen mellan instrumentalister och estetiker under 90-talet gett upphov till två 
forskningscentra med olika inriktningar.50  David Hornbrooks Education and 
Dramatic Art (1989/1998) satte ny fart på ämnesdebatten. Hornbrook går i sin 
bok till våldsamt angrepp på hela den barncentrerade reformpedagogiska 
dramatraditionen i England. Han hävdar att drama måste rekonstituera sig som 
ett estetiskt ämne med tydlig progression och fungerande utvärdering. 
Hornbrook vill åter placera den dramatiska texten i arbetsprocessens centrum, i 
synnerhet Englands dramatiska kanon. Han ger detaljerade anvisningar för 
produktion och reception och argumenterar för nödvändigheten av att 
dramaarbetet knyts tätt till teatern som kulturellt fenomen. 

Debatten om drama och teater som mål eller medel i skolan fortsätter än i 
dag, såväl i Sverige som internationellt. Den har tydliga paralleller i övriga 
estetiska ämnen. Catharina Elsner (2000), som intervjuat lärare i estetiska ämnen 
på gymnasieskolor och lärarutbildningar, konstaterar att estetlärare tenderar att 
betona ämnets instrumentella funktion mer än dess intrinsikala, inneboende 
värden. Detta gäller i synnerhet lärarna i drama och teater. Resultatet är inte så 
märkligt. Eftersom drama/teater inte har någon given plats på schemat, måste 
dramapedagogen försvara sitt ämne genom att legitimera det instrumentellt. 
Konst för konsten egen skull kan upplevas som ett hot i skolkulturen, särskilt om 
de konstnärliga aktiviteterna äger rum på tid som annars skulle ha ägnats åt 
undervisning i teoretiska ämnen.   

Men det finns också tendenser, både i forskning och i praktik, som tyder på 
att drama och teater, mål och medel, process och produkt, estetik och didaktik 
går mot ett nytt möte – eller i varje fall en fredlig samexistens. Drama- och 
teaterpedagoger använder sig i stor utsträckning av samma övningar. Pusztai 
visar i sin avhandling Stanislavskij-variationer (2000) att många av de övningar 
som blivit allmängods i dramaundervisningen är direkt hämtade från den 
professionella skådespelarträningen.51 Anita Lindvåg (1988) påpekar i sin 
avhandling om Elsa Olenius att redan denna svenska dramapionjär använde sig 
av Stanislavskijs övningar. Möjligen har hon fått kännedom om dessa via 
Winifred Ward, som hon besökte i USA.52 I den samtida skolpraktiken 
överlappar de intrinsikala och instrumentella perspektiven varandra. Lärare, 
dramapedagoger, teaterpedagoger och museianställda samarbetar i interaktiva 

                                                           
48 Braanaas och Rasmussen stöder sig på Malcolm Ross (1978) tankar om formens centrala betydelse 

i den skapande processen.  
49 Braanaas & Rasmussen (1984) s. 29. 
50 Forskningscentret vid University of Central England i Birmingham har en instrumentalistisk 

inriktning, det vid University of Exeter en estetisk. Jfr Braanaas s. 252.  
51 Konstantin Stanislavskij (1863–1938) är en av de stora förgrundsgestalterna inom den moderna 

teatern: skådespelare, regissör, pedagog och grundare av Konstnärliga teatern i Moskva. Hans 
tankar om skådespelarens arbete med sig själv och ”äkthet” på scen i vid bemärkelse har fått stor 
genomslagskraft bland konstnärer och pedagoger. Han har skrivit flera böcker varav En 
skådespelares arbete med sig själv (1934/1977) är den mest kända i Sverige.  

52 Lindvåg (1988) s. 53 f. 
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teaterformer som levande rollspel och forumteater.53 Teater finns som ämne på 
gymnasieskolans estetiska program och på grundskolor med kulturprofil. Sverige 
har internationellt sett en högklassig professionell barn- och ungdomsteater, och 
många skolteater-föreställningar ges varje år på alla stadier. Genom att flertalet 
grundskoleelever under många år genom skolans försorg har fått se 
professionellt producerad teater, har skolteatern har fungerat som en folkteater i 
ordets rätta bemärkelse. Decentraliseringen, skolornas eget budgetansvar och de 
ekonomiska neddragningarna har emellertid medfört konsekvenser av negativ art 
för barn- och ungdomsteatern och dess publik. Under bara några få år har antalet 
elever som får se professionell teater minskat drastiskt. Inga pengar är längre 
öronmärkta för inköp av teater, vilket bäddar för stora lokala variationer.54  

Teatern är alltså tillbaka i skolan, om än i en annan, mer postmodernistiskt 
brokig dräkt. Om den klassiska skolteatern med anor från renässansen var 
skolans förlängda arm, utgör teatern i skolan i dag snarare en blandning av olika 
konstnärliga och pedagogiska praktiker som samspelar och konkurrerar med 
skolkulturen i produktion, reception och reflektion av kunskap och mening.  

Rasmusson konkluderar att ”dramaämnet har varit som ett läskpapper som 
sugit åt sig aktuella kulturella strömningar och pedagogiska riktningar i tiden”.55 
I ett nordiskt perspektiv har ämnet trots allt befäst sin ställning, konstaterar hon. 
De två professurer i didaktiskt drama som inrättats i Trondheim och Jyväskylä 
utgör konkreta bevis. Det nordiska forskningssamarbetet har under 2000-talets 
första decennier resulterat i flera konferensvolymer.56 De återkommande 
frågorna om drama- och teaterundervisningens teori och metodik har efterhand 
kompletterats med empiriska fallstudier av estetiska läroprocesser.57 

Vilket ämne?  
Kärt barn har många namn. Det dramatiska agerandet i undervisnings-
sammanhang har genom tiderna kallats bland annat drama, teater, skolteater, 
pedagogiskt drama, dramapedagogik, dramatik, skapande dramatik, dramatisk 
framställning och dramik.58 Namnen signalerar olika meningar om ämnets eller 
metodens innehåll, form och bruk. Om man betraktar drama/teater som ett ämne 
kan man med en modersmålsdidaktisk term tala om olika ämneskonceptioner. 

Under 1970-talet var gruppdynamik en viktig aspekt i dramaämnets 
ämneskonception. Ämneskonceptionen under denna tid kan betecknas som 
mycket vid. Enligt Braanaas omfattade den alla slags aktiviteter som främjade 
gruppkänslan och gruppens skapande.59 Szatkowski (1979) preciserade 
                                                           
53 Forumteater är en av de teaterformer som ingår i ”De förstrycktas teater”, det teaterpedagogiska 

system som utvecklats av Boal. I forumteater får åskådaren stoppa spelet och gå upp på scen och 
byta ut någon av skådespelarna, för att bryta förtryck eller lösa problem. Se Boal  (1979/2000),  
Byréus (2001). 

54 Gislén ( 2000) s. 73.  
55 Rasmusson (2000) s. 263.  
56 Rasmussen et al (red., 2003), Heikkinen (red., 2003), Østern (red., 2004) m fl. 
57 Aaltonen (2004) och Østern (2004) är två intressanta exempel.  
58 Hägglund (2001) s. 33, Rasmusson (2000) s. 109. Termen dramik var en dansk nybildning som 

aldrig slog igenom på allvar (jfr Rasmusson s. 94). 
59 Braanaas (1981). 
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ämneskonceptionen och bestämde dramapedagogikens egenart i förhållande till 
andra pedagogiska fenomen genom att utnämna agerandet, ”optrædefunktionen”, 
till det centrala i drama.60 Många dramaforskare har använt agerandet som 
utgångspunkt.61 Mia-Marie F. Sternudd (2000) utgår i sin dramapedagogiska 
typologi från att agerandet och den fiktiva situation som skapas av agerande 
människor tillsammans utgör dramapedagogikens kärna.62  

Sternudd urskiljer i sin typologi fyra olika dramapedagogiska perspektiv: ett 
konstpedagogiskt, ett personlighetsutvecklande, ett kritiskt frigörande och ett 
holistiskt lärande.63 Perspektiven är teoretiska konstruktioner. Agerandet 
används på olika sätt inom alla de dramapedagogiska perspektiven.  

Det konstpedagogiska perspektivet är enligt Sternudd historiskt förankrat i 
Creative Dramatics.64 Hon påpekar att detta perspektiv ibland har definierats som 
en ”teaterinriktning”, eftersom teaterföreställningen är den vanligaste 
undervisningsmetoden inom perspektivet.  Sternudd konstruerar dock sin 
typologi i första hand utifrån målet med verksamheten. I det konstpedagogiska 
perspektivet är målet dubbelt: att utveckla individens kreativitet och konstnärliga 
uttrycksförmåga samt att skapa en föreställning som kan spelas för publik.65 Den 
estetiska formen spelar en avgörande roll i detta perspektiv. Deltagarna formar 
en konstnärlig produkt tillsammans, och de formas själva av processen. 

I det personlighetsutvecklande perspektivet arbetar man företrädesvis med 
olika rollspelstekniker. Här fungerar agerande i första hand som ett medel för 
individuell och gemensam utveckling. Genom att undersöka fiktiva situationer 
kan deltagarna få kunskap om mänsklig kommunikation. Relativt mycket tid 
ägnas åt reflexion, ofta i form av gruppdiskussioner. Målet är att främja 
deltagarnas utveckling till demokratiska, självständiga och socialt kompetenta 
individer.66  

Det kritiskt frigörande perspektivet använder sig av socioanalytiskt rollspel 
eller forumteater för att ge deltagarna möjligheter att bryta förtryck och 
medverka till skapandet av ett solidariskt samhälle. Reflexionen, som kan ske 
verbalt eller genom agerande, ska ge deltagarna en handlingsberedskap för att 
kunna förändra samhället.67 Både i det personlighetsutvecklande och i det kritiskt 

                                                           
60 Szatkowski (1979) s. 106: ”Den dramatiske fremstilling kræver af deltagerne, at de ’tr æder op’ fra 

deres her-og-nu situation, ind i en fysisk og psykisk fremstilling af en fiktivt etableret situation 
som indrammes af en fælles aftale om figurer, rum, tid og baggrund for den fiktive situation.’  
Uppträdandet kan alltså ske med eller utan publik 

61 Haugsted (2001), Lehmann & Szatkowski (2001), Østern & Heikkinen (2001), Braanaas (2001) 
m.fl. 

62 Sternudd (s. 32 ff.) använder liksom Szatkowski och Braanaas termen agering, som klingar bra på 
danska och norska. Jag har försvenskat ordet och skriver agerande. 

63 Andra förslag till dramapedagogiska typologier har gjorts av Pusztai (1983), Rasmussen (1990) 
och Bolton (1979).  

64 Winifred Ward och Elsa Olenius är två representanter för det konstpedagogiska perspektivet. 
65 Braanaas (1999, s. 35 f. ) menar till skillnad från Sternudd att Creative Dramatics och teater har 

olika mål: ”Creative dramatics har barnets personlighetsutvikling gjennom kunstarten som mål. 
Barneteatret har den artistiske henvendelse til publikum som mål. Begge har livets rett.”  Sternudd 
har i sitt konstpedagogiska perspektiv kombinerat dessa två mål. 

66 Peter Slade och Brian Way är två typiska representanter för det personlighetsutvecklande 
perspektivet.  

67 Boal och Magnér & Magnér, som Sternudd placerar i det kritiskt frigörande perspektivet, har 
liknande mål men skilda arbetssätt. Trots att innehållet i spelet är i fokus för Boal, framstår han i 
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frigörande perspektivet är innehållet centralt. Agerandet används för att förstå 
respektive förändra samhället.  

Det holistiskt lärande perspektivet har sina rötter i Newcastle-skolan. En 
vanlig metod i detta perspektiv är tekniken med lärare-i-roll i klassrumsspel, som 
utvecklats av Dorothy Heathcote.68 I detta perspektiv är det läraren som tar 
agerande i bruk för att initiera en diskussion kring ett innehåll, ofta i form av ett 
tydligt kunskapsmål. Kunskapens form påverkas dock av lärarens användning av 
estetiska tekniker. Målet är en djupare känslomässig och kognitiv förståelse av 
det ämne man undersöker, till exempel samhällskunskap, naturkunskap eller 
historia. 

Att den ämnesdidaktiska dramadiskussionen har varit så livaktig och 
resulterat i ett stort antal ämneskonceptioner, trots att inte drama varit ett ämne 
på schemat, är intressant. Rasmusson (2000) menar att dramalärarna utgjort en 
tätgrupp i den pedagogiska utvecklingen. Med mod och vi-känsla har de 
försvarat det nya ämnet utåt, samtidigt som den interna debatten pågått för fullt.69 

Ämneskonceptionerna inom svenskämnet har också varit mångskiftande. 
”Historien lär oss att man med modersmålsundervisning kan mena vitt skilda 
saker och att svenskämnets innehåll skiftar under olika tider och mellan olika 
skolformer”, skriver Jan Thavenius i Svenskämnets historia (1999).70 I 
Svenskundervisning i grundskolan (1988/1996), en flitigt använd metodbok för 
lärarutbildningen, urskiljer Lars-Göran Malmgren, en av de tongivande 
medlemmarna i den lundabaserade Pedagogiska Gruppen, tre olika 
svenskämneskonceptioner: ett färdighetsämne, ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne och ett erfarenhetspedagogiskt ämne. De är liksom Sternudds 
dramapedagogiska perspektiv abstraktioner. Malmgren betonar att de inte 
existerar i renodlad form i skolpraktiken.   

I färdighetsämnet övas språkliga tekniker, ofta som isolerade moment. 
”Metoden kännetecknas av den modellinlärning som brukar utmärka den 
undervisning som bygger på formalisering av språkliga färdigheter”, anmärker 
Malmgren.71 Ämnet handlar om form, och har inget egentligt innehåll. 
Malmgren hävdar att arbetssättet inom denna ämneskonception bär spår av den 
gamla latinskolan.  

Det litteraturhistoriska bildningsämnet har till skillnad från färdighetsämnet 
ett tydligt innehåll.  Ämnets huvuduppgift är att föra bildningsarvet vidare, att 
skapa en gemensam kulturell referensram genom läsning av företrädesvis 
västerländska kanoniska verk. Kulturarvet förväntas ha både en 
personlighetsutvecklande och en allmänbildande inverkan på eleverna.   

Det erfarenhetspedagogiska ämnet utgår från elevernas erfarenheter. 
Mänskliga erfarenheter, aktuella och historiska, kan sägas utgöra ämnets 
innehåll. Språket utvecklas genom att tas i bruk, det vill säga användas i 
funktionella, kommunikativa, kunskapssökande sammanhang. Litteratur-

                                                                                                                                   
sina handböcker som en mycket formmedveten teaterpedagog, både i fråga om skådespelarens 
fysiska uttryck och spelets dramaturgi. Jag tolkar hans budskap som en vilja att ge den vanliga 
människan tillgång till teaterns formspråk. 

68 Heathcotes arbetssätt beskrivs av Wagner (1985). 
69 Rasmusson (2000) s. 265. 
70 Thavenius (1999) s. 15. 
71 Malmgren (1996) s. 80. 
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läsningen ska spegla elevernas vardagserfarenheter och upprätta en kontaktyta 
med elevens socialisationsprocess.72 Malmgren menar att litteraturreception har 
både individuella, sociala, textuella och kulturella dimensioner. Eleverna 
utvidgar genom det erfarenhetspedagogiska arbetssättet sin sociala och historiska 
förståelse för centrala mänskliga problem.  

Lars-Göran Malmgren gör ingen hemlighet av att han själv föredrar den 
tredje svenskämneskonceptionen, den erfarenhetspedagogiska. Teleman (1991) 
förordar också en funktionaliserad språkundervisning, men är kritisk till en 
renodlad erfarenhetspedagogik. Han menar att ämnesinnehållet i det han kallar 
”Svenska som livskunskap” tenderar att bli sociologi och psykologi snarare än 
svenska. Svenskämnet tar på sig ett ansvar som borde vara hela skolans, 
samtidigt som det riskerar att utplåna sitt eget specifika innehåll, anser 
Teleman.73  
 Erfarenhetspedagogiken har också kritiserats för att ha en alltför snäv och 
instrumentalistisk syn på estetik. I Danmark, där den erfarenhetspedagogiska 
litteraturundervisningen har en lång tradition, började modersmålslärare under 
90-talet betona vikten av estetiska utmaningar i undervisningen. Genom dessa 
utmaningar skulle eleverna konfronteras med det främmande och annorlunda. 74 
Begreppet litterär kompetens, som först myntades av Jonathan Culler (1975), har 
under senare år blivit flitigt diskuterat bland nordiska litteraturdidaktiker. Man 
har bland annat debatterat vilken roll läsarens/elevens kännedom om form, grepp 
och genre spelar för läsningen. 75 Örjan Torell (2002) konstaterar i sin jämförelse 
mellan svensk, finsk och rysk litteraturundervisning att de svenska och finska 
studenterna på grund av sin brist på genrekännedom tenderar att hamna i en 
textförnekande läsning.  
 Erfarenhetspedagogiken växte fram som en reaktion mot en föråldrad 
svenskundervisning som prioriterade isolerad färdighetsträning och ett okritiskt 
traderande av ett en gång för alla givet kulturarv. Men äger den samma giltighet i 
dag? Den erfarenhetspedagogiska litteraturundervisningens målsättning att 
spegla elevens vardagserfarenheter diskuteras ur ett senmodernt perspektiv av 
Johan Elmfeldt (1997). Elmfeldt bygger sin aktionsforskning på 
erfarenhetspedagogisk grund, men problematiserar relationen mellan litteraturen 
och läsaren och framhåller att identiteten i dag inte bara bygger på levda 
erfarenheter utan även på vikarierande erfarenheter från massmedia och 
populärkultur. Han påpekar att förhållandet mellan subjektiv erfarenhet, värld 
och litteratur, som accentuerats i och med den poststrukturalistiska diskussionen, 
hela tiden har problematiserats i Pedagogiska Gruppens (Malmgren & 
Malmgren, Thavenius m.fl.) teoribildning. 76  

Det finns viktiga skillnader mellan Malmgrens och Sternudds typologier.  
Sternudd talar inte som Malmgren om skolämnen, utan om drama som en 

                                                           
72 Nilsson & Malmgren (1993), Malmgren (1997).  
73 Teleman (1991) s. 28 f. 
74 Malmgren (1997) s. 203, Weinreich (1994) s 166 ff. Jfr även Torell (2002).  
75 Culler (1975) s. 113 ff.  Den litterära kompetensen diskuteras t ex i konferensvolymerna Tekstblikk 

(1999) och Tekstkompetence (2001) från Nordisk  netværk for tekst- og littearaturpædagogik.  
76 Elmfeldt  (1997) s. 31. Jfr även Årheim (2005).  
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”komplex verksamhet som finns inom samhällets olika sektorer.”77 Hennes 
typologi är deskriptiv, medan Malmgrens har en tydlig normativ tendens. Men 
det finns också uppenbara paralleller mellan svenskämneskonceptionerna och de 
dramapedagogiska perspektiven. I det konstpedagogiska dramapedagogiska 
perspektivet liksom i färdighetsämnet svenska spelar form, teknik och 
produktion en viktig roll. Undervisningens syfte är riktat mot artefakter: språk 
respektive teater.   Det personlighetsutvecklande och det kritiskt frigörande 
perspektivet har däremot i likhet med erfarenhetspedagogiken fokuserat på 
innehåll och vardagserfarenheter för att förbereda eleverna för livet i vid 
bemärkelse. Att inte kräva ett ur vuxenteaterns synpunkt formfulländat 
skådespeleri av barn och amatörer är ett sätt att vidga teaterns räckvidd, både 
som konst och pedagogik. ”Alla kan spela teater, till och med skådespelare” 
lyder en flitigt citerad aforism av Augusto Boal. Avsikten med denna utmaning 
mot teateretablissemanget är med all sannolikhet inte att förringa skådespelarens 
yrkeskunskap, utan snarare att visa på parallellerna mellan liv och teater. Risken 
att ett dramaämne utan bestämd form eller bestämt innehåll axlar hela skolans 
ansvar och blir ett allomfattande ”livskunskapsämne” är dock uppenbar.  

Vidgar man perspektivet till den internationella forskningen om läs- och 
skrivpraktiker, literacy, så finner man också motsättningar mellan olika ämnes- 
eller kunskapskonceptioner, erfarenhetspedagogiska/personlighetsutvecklande 
och form- och färdighetsbetonade. På senare år har literacyforskare intresserat 
sig för att dokumentera och analysera de literacyaktiviteter som försiggår utanför 
skoltid: i hemmet, med kompisar och i kommunala fritidsaktiviteter. 
Dagboksskrivande, chatt och graffiti är några exempel.78 En huvudfråga för 
denna forskning är hur undervisningen kan bekräfta och bygga vidare på den 
literacy, det vill säga den erfarenhet av skiftande läs- och skrivpraktiker, som 
barn och ungdomar har i bagaget när de kommer till skolan.79 Denna strävan har 
i sin tur blivit kritiserad: hur ska skolan kunna hantera komplexiteten? Bidrar 
inte försöken att vidga literacybegreppet och jämställa olika literacies i realiteten 
till att exkludera barn och ungdomar från den literacy som räknas i samhället, 
”the language and literacy of power”?80 

Om man överför denna frågeställning till svensk litteraturdidaktik respektive 
dramapedagogik kan man konstruera dessa parallella frågor: Ska 
litteraturundervisningen ge eleven genrekännedom och estetiskt medvetande för 
att underlätta mötet med det främmande i texten eller är undervisningens syfte att 
bygga på elevens erfarenheter och bidra till elevens socialisation?  Ska 
dramaundervisningen fokusera form, uttryck och kreativitet (konstpedagogiskt 
perspektiv) eller innehåll och anknytning till elevernas liv (personlighets-
utvecklande perspektiv)? Utredningen Skolfrågor. Om skola i en ny tid (SOU 
1997:121), som ägnar ett kapitel åt Skolan och kulturen, verkar gå en medelväg 
mellan dessa ståndpunkter:  

 

                                                           
77 Sternudd (2000) s. 19. 
78 Hull & Schultz  (2002).  
79 Eftersom termen ”literacy” inte har någon allmänt vedertagen svensk motsvarighet använder jag 

genomgående det engelska ordet, även i svenska sammansättningar. 
80 Collins & Blot (2002) s. xii.  
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Skolan ska respektera barns och ungdomars erfarenheter och sätt att uttrycka sig, 
men också utmana deras föreställningar och visa på andra kulturerfarenheter, 
konstnärliga språk och kulturmöten.81 

 
Kerstin Bergöö beskriver i sin avhandling Vilket svenskämne? (2005) de 
ämneskonceptioner hennes lärarstudenter utvecklar under utbildningen. De 
verkar i stora drag vara överens om hur de uppfattar det gamla svenskämnet, som 
de själva upplevt som elever i grundskolan, och det nya, som de själva ska 
undervisa i som lärare. Det gamla svenskämnet är ett traditionellt färdighetsämne 
med mycket lästräning, välskrivning och rättstavning. Det nya svenskämnet är 
betydligt mer svårfångat. Det framträder för studenterna under kursens gång, 
som en motbild till det gamla svenskämnet. I det nya svenskämne som 
studenterna skisserar spelar elevernas identitetsutveckling en viktig roll. Man 
kan ana att det har likheter med Malmgrens erfarenhetspedagogiska 
svenskämne.82 

Om det nya svenskämnet har erfarenhetspedagogiska drag är det nya 
drama/teater-ämnet på de skolor jag studerar snarare mer formorienterat, 
färdighetsinriktat och estetiskt än det gamla dramaämne som skisserats i den 
historiska översikten ovan. Denna skillnad kan bero på ämnenas olika storlek 
och tyngd. Min gissning är att drama/teater i kraft av sin litenhet och flexibilitet 
ligger före svenskämnet i utvecklingen mot en ökad formmedvetenhet och ett 
ökat inslag av färdighetsträning. Enligt Ongstad (2004) har det emellertid blivit 
alltmer vanligt att norskämnet beskrivs som estetiskt ämne, ”ett fag som skaper 
noe, og som virker på oss”. 83 Den diskussion om kultur, estetik och skola som 
kommer till uttryck i Kultur- och skola-uppdragets rapporter berör alla skolans 
ämnen.84 

Konstvetarna Anders Marner och Hans Örtegren diskuterar i sin 
forskningsöversikt En kulturskola för alla (2003) de estetiska ämnenas 
ämneskonceptioner, särskilt bildämnets och slöjdämnets.85  De definierar dock 
inte som Malmgren ämnena utifrån deras form, bruk eller innehåll utan utifrån 
det de kallar ämnets hemmedium: ”musikämnet har sin grund i musik, bildämnet 
har sin grund i bild och slöjd har sin grund i artefakter.”86 Författarna markerar 
att det mediespecifika perspektivet bör definieras tydligt i kursplanen för att 
stärka de estetiska ämnenas svaga ställning i skolan, men de betonar i samma 
andetag att de inte vill premiera en undervisning där varje ämnes inneboende, 
intrinsikala värden sätts i fokus. De menar att de estetiska ämnena liksom alla 

                                                           
81 Skolfrågor, s. 229.  
82 Bergöö bygger i sin avhandling (2005) i stor utsträckning på Pedagogiska Gruppens begrepp och 

principer, och tar tydlig ställning för ett innehållsorienterat erfarenhetspedagogiskt svenskämne. 
Men ett ”identitetsämne” skulle naturligtvis teoretiskt sett också kunna ha en mer formorienterad 
ämneskonception.  Bergöö gör även en intressant jämförelse med ämneskonceptioner i det 
engelska modersmålsämnet, s. 52 f. 

83 Ongstad (2004) s. 115.  
84 Thavenius 13/2002, Persson & Thavenius 1/2003, Aulin-Gråhamn & Thavenius 9/2003 m.fl. 

rapporter. Se vidare Lärarutbildningens i Malmö hemsida, http://www.mah.se 
85 Marner & Örtegren (2003) s. 44 ff. De utgår i diskussionen från Malmgrens begrepp.  
86 Ibid s. 45. 



 20

skolämnen kan fungera både som mål och medel, om de har en stabil 
mediespecifik plattform att utgå ifrån.  

Om vi försöker tillämpa denna typ av ämneskonception på svenskämnet, som 
väl i någon bemärkelse har språket som hemmedium, uppstår genast frågan 
”vilket språk”? Talat, skrivet, sjunget, privat, offentligt, högt, lågt, multimedialt? 
När det gäller drama och teater blir frågan om hemmedium ännu mer komplex, 
men på ett sätt ändå enklare, eftersom teatern per definition är multimedial och 
intermedial. Teaterns potentiella uttrycksmedel har genom tiderna blivit fler och 
fler. Den samtida teaterkonsten omfattar inte bara skådespeleri, musik, 
scenografi, ljud och ljus utan även inslag från andra konstformer som video, 
mim, dans och nycirkus. Men skådespelaren kan också fortfarande agera på en 
tom scen, med eller utan begagnande av rösten. Skådespelarens kropp är alltså 
teaterns primära hemmedium, dess mediespecifika grund. Med denna 
ämneskonception blir drama/teaterämnet framförallt ett fysiskt ämne, och dess 
inordning under svenskämnet blir möjligen ännu mer problematisk.  

Drama och teater i läroplanen  
Skolans styrdokument utgör en viktig förutsättning för undervisningspraktiken. 
Drama/teaterämnets ställning i grundskolans läro- och kursplaner har under de 
senaste fyrtio åren växlat minst lika mycket som dess ämneskonceptioner. 
Sternudd (2000) undersöker i sin avhandling hur de olika dramapedagogiska 
perspektiv hon konstruerat i sin typologi har representerats i svenska läroplaner 
från 1962 och framåt.87 I 60-talets båda läroplaner urskiljer hon ett dominerande 
konstpedagogiskt perspektiv, med fritt gestaltande och improvisationer som 
huvudsakliga metoder.  I Lgr 62 finns ett tillvalsämne med namnet Dramatik i 
årskurs 8. Möjligheten för detta tillval finns dock bara för vissa elevgrupper, och 
skolans lokala kursplan i ämnet måste godkännas av Skolöverstyrelsen.88 I övrigt 
behandlas drama och teater som uttryckssätt i svenskämnet. Denna placering 
motiveras av Margit Björkqvist, som var sakkunnig i skolberedningen, med att 
modersmålet kunde nå alla elever.89 Svenskämnet skulle i sin tur samverka med 
andra ämnen, och drama kunde användas som metod i denna samverkan – som 
ett slags hjälpgumma till hjälpgumman. Denna position skulle visa sig svår att ta 
sig ur.  

I Lgr 69 ingår drama och teater i tillvalsämnet Konst på högstadiet. Sternudd 
urskiljer både ett konstpedagogiskt och ett personlighetsutvecklande perspektiv i 
ämnets kursplan. I svenskämnet får de dramatiska aktiviteterna större utrymme 
än förut. Sternudd menar att det konstpedagogiska perspektivet fördjupas.90 Fritt 
dramatiskt skapande, läsning och framställning av dramatiska verk presenteras 
som aktiviteter av betydelse för personlighetsutvecklingen. Eleverna bör också 

                                                           
87 Sternudd, s. 117 ff. Sternudds undersökning fokuserar framför allt på hur de olika läroplanerna 

befrämjar eller hindrar dramapedagogikens potential för demokratisk fostran. 
88 Ibid s. 118 f. 
89 Margit Björkqvist var rektor för Sofia kommunala flickskola i Stockholm, där dramatisk 

verksamhet bedrevs som en del i undervisningen.  Jfr Lindvåg (1988) s. 56 ff, Sternudd s. 122. 
90 Sternudd, s. 130 ff. 
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beredas tillfälle att se professionell teater. Lärarens ansvar för föreberedande och 
efterdiskussion av föreställningen betonas.91  

Nästa läroplan, Lgr 80, betonar elevernas erfarenheter som utgångspunkt för 
lärandet. I kursplanen för svenska kan man skönja drag av funktionalisering och 
erfarenhetspedagogik.92 De personlighetsutvecklande och holistiskt lärande 
dramapedagogiska perspektiven får större utrymme. Improvisationerna får 
konkurrens av rollspel, och drama och teater knyts än tydligare till 
svenskämnet.93 Under momentet TALA OCH LYSSNA ges följande bjudande 
uppmaningar för undervisningen på alla grundskolans stadier:  
 

Dramatisk undervisning skall ingå som en viktig del i arbetet. I improvisationer 
och rollspel skall eleverna leva sig in i och pröva olika roller, situationer och sätt 
att handla. De skall i dramatisk form förmedla erfarenheter, idéer och åsikter till 
andra i syfte att informera och engagera. De skall ta del av teaterföreställningar, 
direkt eller via TV och radio, och uppmuntras till dramalek, rollspel och teater 
under skoldagen. 94   

 
Författarna till grundskolans nuvarande läroplan, Lpo 94, uttrycker sig mera 
motsägelsefullt i fråga om drama och teater. Hela läroplanen kan vid en välvillig 
läsning tolkas som ett uttryck för ett dramapedagogiskt synsätt.95 Under rubriken 
Skolans uppdrag i LPO 94 finner man detta stycke:  

 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text, och form skall vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig.96 

 
I stycket kopplas elevernas skapande till såväl bildning som kunskap. 
Formuleringen signalerar, om än något vagt, att eleverna i grundskolan ska få 
syssla med dramatiskt gestaltande.  

Vagheten tilltar ju närmare klassrumsverkligheten vi kommer. Bland 
uppnåendemålen finner man följande punkter:  

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola [---] 
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för 

att ta del av samhällets kulturutbud, 
• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, […] 97 
 

Här får det dramatiska agerandet status som ett potentiellt valbart medium bland 
många andra. Förhållandena på den enskilda skolan avgör vilka medier som är 
möjliga att bruka för kunskapande. För praktiskt drama- och teaterarbete krävs 

                                                           
91 Lgr 69, s. 132. 
92 L-G Malmgren (1996) s. 99. 
93 Sternudd, s. 143 ff. 
94 Lgr 80, s. 135, mina kursiveringar. 
95 Sternudd, s. 158 ff.  
96 LPO 94, s. 8.  
97 Ibid, s.12.  
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ändamålsenliga lokaler, kompetenta pedagoger och elevgrupper av lagom 
storlek, förutsättningar som knappast är tillhanda på alla skolor.  

På den mest konkreta styrmedelsnivån, i kursplanen för svenska, står det 
ingenting om undervisning i eller produktion av drama och teater.98 En möjlig 
anledning till denna tystnad kan vara den förändrade ansvarsfördelning som den 
mål- och resultatorienterade styrningen innebär: Skolverket ska endast ange 
målen för skolans undervisning, inte styra undervisningens former eller innehåll. 
Att kursplanerna på den nationella nivån är organiserade i ämnen betyder inte att 
undervisningsmålen behöver följa dessa ämnesgränser.  Men traditionen är stark, 
och gränserna mellan ämnen är i praktiken på många skolor tämligen fasta. Att 
flytta anvisningarna om drama till en mer övergripande nivå i läroplanen kan, 
som Sternudd påpekar, vara ett led i en strategi för att osynliggöra 
dramapedagogiken. 99 Agerandet blir allas ämnens ansvar, och riskerar alltså i 
realiteten att bli inget ämnes, om inte skolan genom aktiva prioriteringar skapar 
plats för drama eller teater på schemat. 100 

Receptionen av professionell teater har däremot intressant nog fått en starkare 
ställning i den nuvarande läroplanen. Redan i första stycket av kursplanen i 
svenska lyfts teatern fram som källa till kunskap och upplevelser:  

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att 
använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se läsa och skriva samt att 
uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. [---] Ämnet ska ge läs-, 
film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa.101  

 
”Skönlitteratur, film och teater” upprepas som ett mantra genom den fortsatta 
texten. Dessa tre konstarter eller medier bär en del av kulturarvet, förmedlar 
kunskaper och värderingar, bidrar till att forma identiteter, öppnar nya världar 
och hjälper människan att förstå sig själv och andra. I uppnåendemålen för åk 9 
kan man läsa att eleven ska kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll 
och uttrycksmedel i bild, film och teater. Teater har alltså starkt stöd i 
styrdokumenten i egenskap av kunskapskälla, medan agerandets status som 
kunskapsform är oklar. Samtidigt som reception av professionell teater fått en 
framskjuten plats i svenskämnets kursplan har elevernas produktion av drama 
eller teater hamnat utanför. Styrdokumenten ger inget konkret stöd för de lärare 
och elever som vill arbeta med teater i estetiska läroprocesser i Aulin-Gråhamn 
& Thavenius mening och hålla samman produktion, reception och reflektion.  

Skolans förändrade villkor  
Lars Gustaf Andersson summerar i Skolan och de kulturella förändringarna 
(1999) de förändringstendenser i det senmoderna samhället som har störst 

                                                           
98 http://www.skolverket.se 
99 Sternudd väljer själv denna tolkning, s. 158 ff. Hon menar att kursplanens formuleringar visar på 

bristande kunskaper om dramapedagogik (s. 167).  
100 Timplanedelegationen har på prov avskaffat timplanen i grundskolan i ett antal kommuner. Om 

denna ökade valfrihet är till fördel eller nackdel för drama och teater på lång sikt återstår att se. 
101 LPO 94, kursplan i svenska, inrättad 2000-07, s. 1 av 5, www.skolverket.se 
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betydelse för skolan, och därmed också för teatern i skolan, i tre punkter.102 Den 
första punkten handlar om förändringen av de kulturella hierarkierna, den andra 
om medialiseringen och den tredje om det livslånga lärandet.103  

Förändringen av de kulturella hierarkierna, Anderssons första punkt, hänger 
i sin tur samman med det mångkulturella samhället, den kulturella friställningen 
och den förändrade synen på kunskap.  

Margareta Petersson diskuterar i en artikel i tidskriften Utbildning och 
demokrati (2/2003) samtida tolkningar av ordet ”mångkulturell” och dess 
avledningar.  Hon konstaterar att mångkulturalismen kan upplevas både som 
hopp och som hot, och att de utmaningar den ger upphov till hanterats olika i 
olika länder. Petersson refererar till Kincheloe & Steinberg (1997/2002), som 
kategoriserat tre olika typer av mångkulturalism. Den liberala 
mångkulturalismen vill framhäva likheter mellan människor. Minoriteterna ska 
homogeniseras genom anpassning till det bestående, vilket i skolpraktiken bland 
annat innebär samling kring en gemensam kanon. De pluralistiska 
mångkulturalisterna hyllar istället människors olikheter och allas lika möjligheter 
– dock utan att diskutera eller problematisera maktförhållandena mellan olika 
grupper. Den kritiska mångkulturalismen, som är inspirerad av Frankfurtskolan, 
har till skillnad från de båda andra riktningarna inte en förment objektiv 
utgångspunkt, utan vill i grunden förändra maktförhållandena och bilden av den 
västerländska civilisationen. 104  
 Ann Runfors beskriver i sin avhandling Mångfald, motsägelser och 
marginaliseringar (2003) hur skolans undervisning bidrar till skapandet av 
invandrarskap som social position. I de skolor som ingår i hennes undersökning 
betraktas de svenska barnen som måttstock. Runfors beskriver hur lärarna med 
de bästa avsikter om rättvisa och jämlikhet för ögonen frikopplar barnen från den 
kulturella barlast som antas inskränka deras valmöjligheter i det svenska 
samhället, formar dem efter den svenska måttstocken och infogar dem i det 
svenska samhället; som invandrare. Lärarnas strategier verkar i huvudsak 
stämma med den typ av mångkulturalism som Kincheloe & Steinberg benämner 
liberal, med vissa inslag av pluralism. Det mångkulturella ses som positivt bara 
när det inte hotar det svenska. Expressiva företeelser som mat, musik och klädsel 
betraktas som ”pluskultur”, osvenska maktförhållanden inom familjen eller den 
etniska gruppen som ”minuskultur”. 105 Teatern i skolan hänger samman med det 
mångkulturella på flera sätt. Elevernas etniska ursprung, lärarnas och 
skolledningens förhållande till mångkulturalism och attityder i det omgivande 
samhället påverkar teatern både som process och produkt. 

Den kulturella friställningen, en förändringstendens som debatterats flitigt i 
skolsammanhang, innebär att individen inte längre på ett självklart sätt 
socialiseras in i samhället genom sociala traditioner. Nu måste hon eller han 

                                                           
102 ”Teatern i skolan” syftar här både på elevernas produktion av teater och deras reception av 

professionell teater.  
103 Andersson (1999) s. 33 f. 
104 Kincheloe & Steinberg (2002) s 3 ff.; Petersson, s 96 f. I Kincheloe & Steinbergs bok liksom i 

Peterssons artikel nämns ytterligare två typer av mångkulturalism: konservativ 
mångkulturalism/monokulturalism och vänsteressentialistisk mångkulturalism.  

105 Runfors (2003) s. 233 ff. 
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själv, som sociologen Thomas Ziehe har uttryckt det, ”skissera, utprova och 
omformulera sin identitet, och det mot bakgrund av ett enormt ökat samhälleligt 
vetande och enormt stegrade individuella anspråk.”106 Detta är en dubbelbottnad 
process, som leder till osäkerhet men också öppnar för förändring. Friheten från 
traditioner gör oss ”varma”, men den ekonomiska realitet som både möjliggör 
och begränsar friställningen gör oss ”kalla”, eftersom vi inte kan påverka den. 
Spänningen mellan offentlig kyla och privat värme splittrar subjektet.107 Ziehe 
menar att vi lever i ett tillstånd av posthedonism: ett läge präglat av permanent 
kontingens och ambivalens, där den rådande känslan är att ”allting skulle kunna 
vara annorlunda men jag kan knappast förändra någonting”.108   

Gibbins & Reimer (1999) har byggt vidare på Ziehes tankar i sin beskrivning 
av de samtida livsvillkoren. De menar att det postmoderna jaget kännetecknas av 
expressivism: det är självreflexivt, kulturellt friställt och har vilja och kapacitet 
att skapa sig självt.109 Den expressiva livsstilen kännetecknas enligt Gibbins & 
Reimer av gränsöverskridande och eklektiska uttryck och önskan om omedelbar 
behovstillfredsställelse. Gränserna mellan arbete, fritid och lek är flytande. 
Skapandet av jaget är ett ständigt pågående projekt, som tar sig mångfaldiga 
uttryck. Reception och produktion av estetik i olika former spelar en viktig roll 
för identitetsbygget. Det handlar om att skapa sig själv med hjälp av det 
kulturella material som står till buds: högt eller lågt, visuellt eller auditivt, 
förgängligt eller bestående.110 Den ekonomiska verkligheten sätter dock gränser 
även för expressiviteten. Den typiska expressivisten tillhör medelklassen, har 
god självkänsla och känner ett visst missnöje med status quo.111 Dessa 
begränsningar gäller förstås även i klassrummet och på teaterscenen.  

Den kulturella friställningen, det splittrade subjektet och individens ökade 
expressivitet ställer nya krav på skolan och estetiken. Ziehe beskriver hur skolan 
gradvis har förvandlats till en kylig, byråkratisk apparat. Samtidigt har en 
kompenserande utveckling ägt rum, som Ziehe kallar för skolans 
psykologisering.112  För att hantera kylan behövs personlig närhet och värme. 
Läraren måste balansera mellan två diametralt motsatta roller: administratörens 
och terapeutens. Skolverkligheten spaltas upp i jurisdiktion och subjektivism, 
samhällets ekonomiska behov ställs mot elevernas individuella och 
känslomässiga. Skolan har förlorat sin ställning som offentlighet.113 

Ziehe vill återupprätta skolan som ett offentligt rum och återinföra de 
offentliga känslornas formspråk. Den ideale lärare han skisserar håller distansen, 
går in för sin lärarroll och är medveten om att han ”uppträder” inför klassen. 
Hans uppträdande präglas inte i första hand av psykologisk närhet utan snarare 
av ritualens intensitet.114 Ziehe antyder att det ökade intresset för rumsliga 
estetiska uttrycksformer – musik, dans och teater – kan ses som tecken på 
ritualens återkomst. Dramaforskaren Gunilla Lindqvist, som bygger sin 

                                                           
106 Ziehe  (1994) s. 38. 
107 Szatkowski  (1991) Fornäs (1994) s. 9. 
108 Citatet hämtat från Niklas Luhmann, Ziehe s. 55.  
109 Gibbins & Reimer, s. 58 ff. 
110 Jfr Drotner (2001) Fiske (1989). 
111 Gibbins & Reimer  s. 66. 
112 Ziehe s. 72.  
113 Ibid s. 107. 
114 Ibid s. 78.  
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argumentation på Ziehes idéer, menar att skolan måste bli ett offentligt rum, 
varken opersonligt eller intimt. Skolan måste kunna erbjuda något annat än 
vardagserfarenheterna, något ovanligt och främmande, och även kunna göra det 
kända okänt.  Här har teatern i skolan en viktig uppgift.115  

Förändringen av de kulturella hierarkierna i samhället har efterhand medfört 
en förändring av kulturhierarkierna i skolan. Men denna utveckling har tagit lång 
tid, och mött många hinder. När populärkulturen så småningom kom in i skolan 
var det i egenskap av ”vaccin” och varnande exempel. Populärkulturen 
granskades och kritiserades utifrån både estetiska och moraliska kriterier, medan 
finkulturen togs för given.116 Att denna attityd varit seglivad bekräftas av 
Trondman (1997), som undersökt diskursen kring kultur i skolan genom att 
analysera ett stort antal projektbeskrivningar av Kultur i skolan-projekt under 
åren 1986–1991. Han konstaterar att ordet ”motverka” är mycket frekvent i 
beskrivningarna. Kulturprojekten ska föra in den ”goda” kulturen i skolan och 
motverka skräpkultur, videovåld och andra negativa företeelser. 117 

Dagens populärkultur är komplex och starkt intertextuell, och den har i allra 
högsta grad sin egen kanon. Ungdomars mediebruk är bredare och mer varierat 
än vuxnas. Högt och lågt är föränderliga kategorier, som inte med nödvändighet 
utesluter varandra. Högkulturella verk säljs numera som varor på samma 
marknad som populärkulturen, och konsumeras av en socialt heterogen publik. 
Konsumenten av populärkultur är aktivt selektiv och producerar egna relevanta 
betydelser ur populärkulturens texter.118 I många estetiska praktiker blandas högt 
och lågt. 119 

När kulturhierarkierna förändras borde också kunskapshierarkierna påverkas. 
I viss mån har denna förändring ägt rum i skolan. I Skolfrågor (1997) diskuteras 
de förändrade förutsättningarna för skolan som lärandemiljö.  Skolkommittén, 
som genomfört utredningen på uppdrag från regeringen, betonar flera gånger att 
det inte finns ”rena” kunskaper: 

 
Kunskap är det som utvecklas i ett visst sammanhang och i en viss verksamhet.120  
 
Man lär sig olika saker genom att vara aktiv i sociala praktiker; det går inte att 
skilja mellan innehåll och form, mellan kunskap och social interaktion. 
Alltsammans är nedsänkt i en praktik.121  

 

                                                           
115 Lindqvist i Drama 1995 nr 2. 
116 Eleverna skulle lära sig skilja på god och dålig litteratur genom läroböcker som Rune Fröroths 

Författare och förfuskare (1959) och Nils Bejerots Barn, serier, samhälle (1955). Se Persson 
(2000) s. 31 ff. 

117 Trondman meddelar att ”de fem vanligaste kulturformerna [i projektbeskrivningarna] har varit 
drama (25 %), bild (23 %), litteratur (21 %), musik (17 %) och dans (13 %)”. Han konkluderar att 
”[t]ill sitt innehåll kunde majoriteten av dem hänföras till legitim kultur med inriktning mot en 
västerländsk kanon”. Jag har lite svårt att tro på denna konklusion vad beträffar dramaprojekten. 
Om dessa huvudsakligen hade handlat om traderande av kulturarv hade man med all sannolikhet 
använt termen ”teater”. Jag arbetade själv med dramapedagogik som Kultur i skolan-projekt 
under denna tid och finns möjligen representerad i Trondmans statistik.  

118 Fiske (1989). 
119 Persson (1999) s. 131 f.,  Persson (2002). 
120 Skolfrågor, s. 21. 
121 Ibid. s. 72.  
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Dessa formuleringar vittnar om socialkonstruktivistiska och sociokulturella 
perspektiv på lärande. Men de säger egentligen ingenting om kunskapens form. 
Den kunskap som utvecklas i sociala praktiker kan vara hur teoretisk och 
abstrakt som helst, och det är den förmodligen ofta. Skolkommittén medger att 
skolan är abstrakt, orytmisk och stressande, att elever har för lite inflytande, att 
kopplingen till deras egna erfarenheter är för svag och att de alltför sällan får 
använda sina händer eller sin fantasi.122 Skolans dominerande kunskapsform är 
fortfarande den vetenskapliga kunskapen, med Aristoteles term episteme, 
vetandet. De andra kunskapsformer som omnämns i Den nichomakiska etikens 
sjätte kapitel, techne (kunnandet) och fronesis (klokheten) har stor betydelse i 
drama- och teaterundervisning, men i skolan som helhet är de mer perifera.123  

Medialiseringen är den andra av de betydande förändringstendenser som 
Andersson nämner. Massmedierna påverkar i hög grad vårt meningsskapande 
och vår identitetskonstruktion, de underhåller oss och strukturerar våra liv.124 
Medialiseringen har liksom den kulturella friställningen såväl positiva som 
negativa förtecken. Enligt vissa uttolkare av det postmoderna har 
medialiseringen medverkat till att göra gränsen mellan verklighet och fiktion 
oklar. Baudrillard (1983) hävdar att vi lever i en illusorisk hyperreality. 
Hornbrook (1998) använder termen the dramatised society, som betecknar en 
något lägre grad av illusoriskhet.125 Han påpekar att dramatiseringen av 
samhället, i den meningen att människor intar dramatiska roller och agerar 
offentligt, har gamla anor. Det som är nytt i dag är att våra medvetanden också är 
dramatiserade. Televisionen genomtränger våra liv, det dramatiska byggs in i vår 
livsrytm och bidrar till byggandet av vår världsbild. Ibland blir gränsen mellan 
fiktion och verklighet otydlig: såpoperakaraktärer uppfattas till exempel av en 
stor del av TV-publiken som ”verkliga” privatpersoner. De grepp som använts av 
regissör, skådespelare och filmteam för att skapa fiktion blir möjligen mer 
osynliga på skärmen än på teaterscenen, just för att vi är så vana vid bildmedier 
som TV och video.126 

Dramatiseringen påverkar också vårt sätt att kommunicera. Eriksson (1997) 
har uppmärksammat att svenska tonåringars muntliga berättande skiljer sig från 
vuxna svenskars, främst genom att det innehåller en högre grad av sådana drag 
som utmärker en dramatiserad berättarstil. Berättaren dramatiserar genom 
användning av direkt anföring, historiskt presens, sidorepliker, repetitioner, 
gester, grimaser och ljudhärmande uttryck. 

Mediekulturen har uppfattats som en konkurrent till skolan i kunskapande 
hänseende, och marginaliserats i undervisningen. Thavenius (1999) konstaterar 
att vi har en skriftspråksskola i en mediekultur, en anakronism som är värd att 
begrunda. I den mån medieundervisningen fått fäste i skolan har den i likhet med 
drama och teater huvudsakligen betraktats som ett perifert moment i 

                                                           
122Skolfrågor. s. 32. Enligt B-E Andersson (1995), som intervjuat 1200 elever i Storstockholm 

(årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasieskolan) upplever mer än 65 % procent av 
ungdomarna inte studierna som meningsfulla, mer än 40 % säger att de inte får möjlighet att 
använda sin fantasi och ungefär 50 % vill ha mer undervisningstid i praktiska ämnen. Jfr 
Andersson, s. 94. 

123 Gustavsson (2000).  
124 Gibbins & Reimer (1999) s. 47 ff. 
125 Hornbrook (1998) s. 114 ff.   
126 Jfr Ben Eltons roman Dödskänd (2002). 
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svenskämnet. Empirisk forsning har visat att film i klassrummet ofta används 
som ett sätt att ”lätta upp” litteraturundervisningen eller bjuda eleverna på en 
upplevelse som belöning. 127 

Teatern är ett medium, i betydelsen konstform, med urgamla anor. Trots det 
har den mycket gemensamt med ”nya” medier som TV, film och dataspel. 
Teatern är i grunden multimedial och interaktiv. Publikens närvaro och 
reaktioner påverkar alltid skådespelet. I teaterformer som stand-up-comedy eller 
forumteater blir publiken direkt medagerande. Agerandet, som är teaterns kärna, 
är central också i de rörliga bildmedierna. I dataspelet agerar spelaren med hjälp 
av en självvald avatar, som kan betraktas som en typ av rollfigur. De nya 
medierna innehåller alltså teater, men teatern innehåller också i stor utsträckning 
nya medier: avancerad digital teknik används för ljudinspelning och ljussättning, 
manus och programblad produceras med hjälp av datorer, och under 
föreställningen projiceras film eller stillbilder i fonden. Den samtida teatern 
rymmer i stor utsträckning också inslag från andra konstformer. 

Den tredje och sista av de förändringstendenser Andersson tar upp är det 
livslånga lärandet.  Skolans legitimitet och mening är i dag en annan än förr. När 
dagens tonårsföräldrar gick i skolan kunde man efter avslutad gymnasieexamen, 
eller till och med tidigare, välja att satsa på arbete eller fortsatta studier. Valet 
fungerade som en identitetsbekräftelse och gav mening åt studierna. Denna 
valmöjlighet är i dag betydligt begränsad.128  Det faktum att man i dag aldrig 
”slutar skolan” gör att skolan blir ännu viktigare som offentlig arena. Skolan ska 
vara en plats för möten och diskussion, och samtidigt en fast punkt i tillvaron, en 
paradoxal uppgift som ligger implicit i det ofta använda uttrycket ”demokratisk 
fostran”. Samhället måste synliggöras i skolan, men skolan måste också 
synliggöras i samhället.129 Teatern kan bidra till båda dessa synliggöranden. En 
av teaterns funktioner är att spegla livet och samhället. När skolan öppnar sig 
mot samhället, till exempel genom att ge offentliga teaterföreställningar, kan 
skolans estetiska tolkning av samhället nå ut till andra och till och med påverka 
debatten. 

Det vidgade textbegreppet 
Ett konkret resultat av de kulturella förändringarna är det vidgade språk- eller 
textbegrepp som kommer till uttryck i utredningar och styrdokument. Det kan 
ses som en strategi för att förbereda eleverna för ett liv i ett estetiserat och 
medialiserat samhälle. Några exempel:   

Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att 
arbeta med många olika medier. Målet bör vara att skolan på ett självklart sätt 
tillämpar ett vidgat språkbegrepp. Bild, slöjd, film, musik, drama och dans har 
viktiga språkliga och kommunikativa sidor som är av en stor betydelse för barns 
och ungdomars lärande. (Skolfrågor, s. 229.)  

                                                           
127 Olin-Scheller (2003) s. 168, Årheim (2003) s. 52. 
128 Skolfrågor s. 40. 
129 Andersson s. 34. 
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Barn och ungdomar måste i ökad utsträckning få möjlighet att reflektera, 
analysera, redovisa och gestalta sitt vetande på skilda sätt genom olika 
”språkformer”. Därigenom kan barn och ungdomar förberedas för en framtid där 
kommunikation i olika former inte bara blir centralt för flertalet yrkesområden 
utan också för samhällslivet, kulturlivet och fritidslivet. (Att lära och leda, s. 56.) 

Både text- och språkbegreppen har vidgats och omfattar även de estetiska språken, 
kropp/motorik/balans, modersmål och flerspråklighet. (Utvärdering av den nya 
lärarutbildningen vid svenska universitet och högskolor, s. 43.) 

Eleven skall [i slutet av det nionde skolåret] kunna ta del av, reflektera över och 
värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater. (Lpo 94, kursplan i 
svenska, s. 4 av 5.)  

 
Eftersom ”text” från början är ett lingvistiskt begrepp, kan man ana att det 
framför allt är lingvister som talar om att vidga textbegreppet.130 Ongstad (2004) 
resonerar kring norskämnets utveckling från språkämne till 
kommunikationsämne, och utvidgar diskussionen till andra ämnen. Han 
beskriver hur ämnet genomgått en förändring i språksyn från språket som 
lingvistiskt system till språket i bruk.131 Ongstad menar att den pragmatiska 
språksynen i sin tur beredde väg för ett vidgat textbegrepp. När man utgick från 
språket i bruk blev det tydligt att kommunikation var en helhet som använde sig 
av både verbala och icke-verbala tecken. Samarbetet över ämnesgränserna har 
också bidragit till utvecklingen av en multimedial semiotik.   

Den etnografiskt inriktade literacyforskningen, New Literacy Studies, har 
kritiserat föreställningen om en ”great divide” mellan muntligt och skriftligt, och 
istället hävdat att muntlighet och skriftlighet samverkar på olika sätt i olika 
kulturer.132 Samma forskningsinriktning har också skarpt kritiserat åsikten att 
skriftspråket är en förutsättning för logiskt och metalingvistiskt tänkande (”the 
Goody-Watt thesis”). 133 Finnegan (1988) har i sin etnografiska studie av Limba-
folket i Sierra Leone visat att metaspråklig medvetenhet och språkfilosofiskt 
tänkande förekommer i muntliga kulturer.134 På senare tid har det vidgade 
textbegreppet influerat literacyforskningen och vidgat forskningsfältet till andra 
medier än de verbala. Detta har gett upphov till nya forskningsområden som 
visual literacy, media literacy och multimodal literacy. Hornbrook (1998) 

                                                           
130 På samma sätt som frågan ”vem färgar de färgade människorna” kan avslöja etnocentrism, kan 

frågan ”vem vidgar det vidgade textbegreppet” demaskera panlingvisticism.  Sten-Olof  Ullström, 
föredrag 2005-06-01. 

131 Ongstad (2004) s 64 f. 
132 Heath (1983), Street (1995) m.fl. För en översikt, se Brandt & Clinton (2002) och Collins & Blot 

(2002). Shirley Brice Heaths studie (1983) är ett representativt exempel. Heath beskriver och 
jämför muntliga och skriftliga praktiker i två mindre arbetarsamhällen i en fattig region i södra 
USA. Heath konstaterar att varken det svarta ”Trackton” eller det vita ”Roadville” kan betecknas 
som uteslutande talspråkligt eller skriftspråkligt. Hon menar att man ofta dragit alla muntliga 
traditioner över samma kam, när de i själva verket följer mycket skiftande mönster. Det skriftliga 
och det muntliga språket är i båda samhällena intimt sammanvävda – fast på olika sätt. När 
barnen från Trackton och Roadville kommer till skolan har de olika literacies med sig i bagaget. 

133 Jfr Collins & Blot s. 15 f. 
134 Collins & Blot (2002) s. 46 f, Street (1995) s. 22. 
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använder uttrycket dramatic literacy för att markera dramaämnets status som 
kunskapsämne.135  

Kress & van Leeuwen (2001) anlägger ett multimodalt perspektiv på literacy. 
De poängterar att mening kan vara både kognitiv/rationell och affektiv, och att 
den finns såväl i talat och skrivet språk som i gester, ljud och bilder.136 Det 
multimodala språket betraktas av Kress & Van Leeuwen som en semiotisk 
resurs, som används i olika ”lager” eller meningsskapande praktiker. Författarna 
skiljer på multimodalitet och multimedialitet: modi (modes) definieras som 
semiotiska resurser och medier som materiella resurser, bundna till sinnena.  
Radion är multimodal i sitt användande av sång, tal och andra ljud, men 
monomedial eftersom den bara kan upplevas via hörseln.  

Kress & van Leeuwen nämner fyra olika meningsskapande praktiker: diskurs, 
design, produktion och distribution.  Diskurser är socialt konstruerade kunskaper 
om verkligheten. Design är att använda semiotiska resurser, olika modes (modi), 
för att ge diskursen form. Produktion är designens fysiska uttryck: i teaterns fall 
föreställningen, teaterhändelsen. Distribution avser inspelning, kopiering och 
liknande ”förpackningar”. Termerna är problematiska rent språkligt. Diskurs är 
som bekant ett mångtydigt ord som också kan ha en mera abstrakt betydelse. Att 
termen produktion här inte är synonym med teaterproduktion kan skapa oklarhet. 
Det är en av anledningarna till att jag valt att inte använda den multimodala 
terminologin i min analys. En annan anledning är distinktionen mellan 
multimodalitet och multimedialitet, som i och för sig är intressant, men alltför 
detaljerad för mina syften.  
 Caroline Liberg (2003) diskuterar flerstämmighet och dialog i klassrummet 
utifrån ett multimodalt perspektiv på meningsskapande.137 Hon påpekar att 
termer som ”stämmor” och ”dialog”, som ofta förekommer i den didaktiska 
diskursen, får oss att tänka i verbalspråkliga banor och exkludera andra 
meningsskapande modi.138 Liberg konstaterar att skolundervisningen är starkt 
verbalspråkligt impregnerad, och att denna tendens tilltar ju högre upp i åldrarna 
och undervisningssystemet eleven kommer.139 
 Liberg presenterar det klassrum som beskrivs av Anne Haas Dyson i Writing 
Superheroes (1997) som ett föredömligt exempel på dialogisk, multimodal och 
multimedial undervisning. Teater blir i denna undervisning en metod för 
demokratisk och verbalspråklig utveckling. Syftet med undervisningen är 
framför allt att barnen ska hitta vägar till skriftspråket genom att stegvis lära sig 
delta i vissa kulturella praktiker på ett ändamålsenligt sätt. Undervisningens 
perspektiv skulle med Sternudds dramapedagogiska typologi kunna beskrivas 
som kritiskt frigörande. Det centrala mediet i de undervisningsprocesser Dyson 
beskriver är dock skriftspråket, inte teatern.140  

                                                           
135 Hornbrook (1998) s. 112, 131. Se vidare nedan s. 32. 
136 Kress & Van Leeuwen  (2001) s. 45. 
137 Jfr Dysthe (1996).  
138 Samma kritik kan riktas mot termer som text, språk och yttrande. 
139 Liberg (2003) s. 17.  
140 Barnen (7–9 år) i den mångkulturella klass som Dyson studerar skriver texter om de superhjältar 

som de känner till från TV och film, och som de brukar agera i sina rollekar på skolgården. En del 
av texterna blir sedan dramatiserade av klasskamraterna i klassrummets publika forum, Author’s 
Theater. Elevernas texter och rollfigurer utmanar de rådande idealen: en superhjälte kan lika 
gärna vara en svart flicka som en vit pojke. Efterhand utvecklar klassen ett metaspråk om 
dramaturgi. Teaterarbetet och bekräftar och bygger på elevernas muntliga kultur och sätter 
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I modersmålsämnets vidgade textbegrepp utgör teatern ett viktigt element, 
men den har inte något självklart egenvärde. I Danmark har drama länge, liksom 
i Dysons klassrum, utgjort en del av modersmålsämnets vidgade textbegrepp. 
Danska dramaforskare har förhållit sig till detta faktum på olika sätt. Szatkowski 
(1991) varnar för risken att drama/teaterämnet uppslukas av danskämnets breda, 
abstrakta ”opsugende” textbegrepp. Haugsted beskriver tio år senare (2001) 
drama och teater på ett tämligen oproblematiskt sätt som ett ämne i ämnet. 

Uttryck som ”det vidgade språkbegreppet” och ”det vidgade textbegreppet” 
är till sin form panlingvistiska. Det verbala språket utgör normen, och vidgar sig 
för att omfatta övriga medier, vilket kan leda till att dessa underkastas en 
bedömning på verbalspråkets villkor.  Detta är ett problem som möjligen kan 
lösas genom att man undviker att tala om språk eller text, och istället diskuterar 
medier.  

Inom intermedialitetsforskningen, den tvärvetenskapliga forskningsriktning 
som studerar samspel, relationer och övergångar mellan olika medier och 
konstarter, har diskussionerna om terminologin varit livliga.141  Texten intar även 
här en särställning, eftersom begreppsapparat och teori till stor del utvecklats 
inom litteraturvetenskapen, och eftersom det skrivna ordet oftast utgör ett av 
medierna i de flermediala texter som studeras.142 Under de allra senaste åren har 
verbalspråkets dominans dock ifrågasatts. Bildmedier och kroppsliga uttryck av 
alla slag har blivit allt viktigare i såväl konst som forskning.143 

Marner & Örtegren (2003) presenterar ett delvis annorlunda perspektiv på det 
vidgade textbegreppet. Författarna diskuterar den kunskapande processen utifrån 
Vygotskijs/Wertschs medieringsbegrepp.144 De påpekar att olika medier kan 
mediera olika typer av kunskap olika bra. Varje medium har sina specifika 
förutsättningar att fungera som redskap för kunskapande: verbalspråk kan skapa 
abstrakta begrepp som underlättar reflektion, bild kan åskådliggöra rumslighet 
och film multimediala händelseförlopp. De olika medierna kompletterar varandra 
i kunskapshänseende. Marner & Örtegren menar att många didaktiska forskare 
använder sig av ett hierarkiskt medieringsbegrepp, som betraktar skriftspråket 
som den mest betydelsefulla medieringen. De kritiserar Säljö (2000) för att 
behandla skriftspråket som överlägset bilden i kommunikativa sammanhang och 
diskutera bilden på språkets villkor, istället för att ställa de olika medieringarna 
jämte varandra och fråga ”vad kan man göra, tänka, uppleva med den här 
medieringen?”145 Även Kultur- och skolaprojektet får kritik för att inte 
tillräckligt ha uppmärksammat den mediespecifika aspekten i sitt utrednings-
arbete. 146  

Marner & Örtegren förkastar den ofta förekommande uppdelningen i verbal 
och icke-verbal eller tyst kunskap, som de menar förpassar alla icke-lingvistiska 

                                                                                                                                   
skriften i ett sammanhang. Eftersom alla skådespelare är bekanta med roller och originalhistorier 
drar improvisationerna ibland iväg ganska långt från manustexten. Dyson medger att texten 
ibland mest fungerar som en biljett till uppförandet och den sociala framgång detta innebär.  

141 Se t ex  Lagerroth et al (1993), H. Lund  (2002). 
142 Askander (2003, s. 42) påpekar att intermedialitet inte är en litteraturvetenskaplig specialitet, även 

om den teoretiska diskussionen till stor del förts inom denna disciplins domäner.  
143 W J T Mitchell talar om ”the pictorial turn” används av; jfr H. Lund (2002) s. 17. Shusterman 

(2000) antyder en ”somatic turn”. 
144 Vygotskij (1978),  Wertsch (1998). 
145 Marner & Örtegren s. 23.  
146 Ibid s. 78. 



 31

medier till en restkategori. Vidare markerar författarna vikten av att tillvarata 
estetlärarens mediespecifika kompetens för att nå kvalitet i estetiska 
läroprocesser, och de betonar den ämnesdidaktiska forskningens betydelse för 
utvecklingen av den mediespecifika kunskapen. De efterlyser utvecklandet av en 
sociokulturellt baserad utbildningssemiotik. Denna så kallade ”edu-semiotik” 
skulle bygga på Vygotskijs medieringsbegrepp och kunna kopplas till Kress & 
van Leeuwens multimodalitetsbegrepp samt Bachtins dialogicitetsbegrepp.147  
 Kroppen är, med Marners & Örtegrens terminologi, teaterns hemmedium, 
men den är också en förutsättning för alla slags kunskapande processer. Vårt 
vara i världen är kroppsligt. Den kunskap vi kan nå bestäms av våra sinnens 
möjligheter och begränsningar, och av vårt sätt att vara i rum och tid. Många av 
våra abstrakta begrepp har en metaforisk spatial dimension: vi talar om en 
relations djup eller en händelse som ligger bakom oss.148 Uppfattningen om 
kroppen som grundläggande medium för kunskap kan synas självklar, men den 
har inte präglat undervisningens historia. I skolan har istället den platonska 
bilden av den i kroppen fjättrade själen haft stort inflytande.149 Kroppen har 
betraktats som något lägre, själen som något högre. 150 

Föreställningen om kroppen som själens fängelse kan vara ett skäl till 
kroppens svaga ställning i skolan. Ett annat skäl kan vara kopplingen mellan 
kropp och lust, som är obekväm i ett skolsammanhang.151 En estetisk upplevelse 
inbegriper både kropp och lust, ibland även olust. Teaterföreställningar och andra 
liveframträdanden innebär njutning, skratt, spänning, skräck och sinnlighet. 
Detta är värden som snarare brukar kopplas till ungdomskultur och populärkultur 
än till skola, och populärkulturens ställning i skolan har ju av tradition varit 
problematisk.152  

I en multimedial mediespecifik utbildningssemiotik har kroppen en given 
plats, men det har också teaterns övriga medier. De flesta av dem används och 
verkar nämligen också inte bara i teaterundervisningen, utan också, med andra 
förtecken, i den vanliga verkligheten i klassrummet. Klassrummet har sina 
aktörer, sina statister, sin dialog, sin scenografi och ljussättning, sin typiska 
rekvisita och inte minst sina oväntade ljudeffekter. Men här är det fråga om 
sociala roller och tecken, inte teatrala. På TV möter vi också element ur alla 
dessa semiotiska system, som elektroniska eller digitala tecken.  

Hornbrook (1991) har formulerat ett vidgat textbegrepp ur ett drama-
pedagogiskt perspektiv.153 Detta textbegrepp rymmer tre kategorier av texter: 
stage text, social text och electronic text.154 I dag känns den sistnämnda termen 

                                                           
147 Marner & Örtegren s. 28.  
148 Jfr Lakoff & Johnson (1999). 
149 Platon framställer i Faidon kroppen som själens fängelse. Den orena kroppen stör hela tiden 

själens försök att tänka klart och nå sann kunskap om världen. Sinnena bedrar oss och begären 
distraherar oss. 

150 Jfr Dewey (1934/1980) s. 21: “Prestige goes to those who use their minds without participation of 
the body and who act vicariously through control of the bodies and labor of others. Under such 
conditions, sense and flesh get a bad name”. 

151 Jfr Dale (1991) om pietismens inflytande i skolan.  
152 Persson (2002). 
153 Hornbrook (1991). Jfr även Hornbrooks artikel i Drama 1/1991. 
154 I dag känns denna term något föråldrad, eftersom den elektroniska texten till stora delar blivit 

digitaliserad.  



 32

något föråldrad, eftersom den elektroniska texten till stora delar blivit 
digitaliserad.  

 Alla de tre typerna av texter är multimediala, men de befinner sig på olika 
nivåer i förhållande till arbetet med drama och teater. Scentexten (stage text) är 
själva det dramatiska framförandet, som kan vara mer eller mindre förberett. 
Vissa scentexter bygger på en skriven dramatext, andra improviseras i 
stunden.155 Den sociala texten, det vardagliga rollspel som omger oss hela tiden, 
utgör ett potentiellt råmaterial till scentexten och den elektroniska texten. Den 
elektroniska texten genomsyrar våra liv i det dramatiserade samhället genom 
television, film och dataspel och påverkar därmed både den sociala texten och 
scentexten. Detta blir inte sällan tydligt i barns och ungdomars improvisationer, 
som ofta är starkt påverkade av de rollgestaltningar och den dramaturgi de fått 
sig till livs genom sin reception av bildmedier. Ungdomarnas dramatic literacy 
är alltså framför allt präglad av den elektroniska eller digitala texten. Årheims 
undersökning (2005) visar att de ungdomar som har bredast medieerfarenheter 
också har ett större mått av narrativ fantasi, en av flera viktiga ingredienser i en 
dramatic literacy. 156 

Hornbrook använder termen dramatic literacy på ett tämligen traditionellt 
och normativt sätt, och verkar framförallt avse bekantskap med teaterns historia 
och dramatiska kanon samt behärskande av en del av teaterns tekniska kunskap.  
Jag använder i analyserna av fallen termen i en vidare betydelse och inkluderar 
den kunskap om agerande som eleverna har med sig från alla slag av agerande de 
upplevt, även via lekar och olika slag av media. Teaterns praktik har vissa 
likheter med rollekens. Båda innebär ett skapande av fiktiva världar. Gunilla 
Lindqvist, som bygger sin analys av leken som kulturell och estetisk praktik på 
Vygotskijs teorier, menar att lek är barnets sätt att tänka: leken skapar världen 
och gör den begriplig på samma gång. Vygotskij poängterar att fantasin inte är 
en medfödd egenskap, utan att den skapas i handling; i samspel med andra 
människor. Lindqvist betraktar leken som en estetisk praktik, influerad av 
vuxenkulturen. Detta accentuerar pedagogens ansvar för att bekräfta och initiera 
lekar. Teaterns praktik har andra och delvis mera specifika regler för hur 
skådespelare och åskådare ska uppföra sig.  En del barn är bekanta med dessa 
regler från hemmet, men de flesta är det inte. 

De tre olika typerna av texter som Hornbrook nämner samspelar på olika sätt 
i produktion och framförande av teater. Han påpekar att skillnaden mellan de 
olika texterna och möjligheterna till transformering av en typ av text till en annan 
rymmer didaktiska potentialer för drama- och teaterpedagogen. Den elektroniska 
texten kan i motsats till scentexten spelas i samma version om och om igen, när 
den väl är producerad. I produktionen av teater måste skådespelaren till skillnad 
från vid filminspelningen direkt anpassa och rikta sitt spel mot publiken. Här 
                                                           
155 Scentext och dramatext är etablerade begrepp inom teatervetenskapen, jfr Heed (2002) s. 24 ff.  
156 Teaterns praktik har vissa likheter med rollekens. Båda innebär ett skapande av fiktiva världar. 

Gunilla Lindqvist, som bygger sin analys av leken som kulturell och estetisk praktik på 
Vygotskijs teorier, menar att lek är barnets sätt att tänka: leken skapar världen och gör den 
begriplig på samma gång. Vygotskij poängterar att fantasin inte är en medfödd egenskap, utan att 
den skapas i handling; i samspel med andra människor. Lindqvist betraktar leken som en estetisk 
praktik, influerad av vuxenkulturen. Detta accentuerar pedagogens ansvar för att bekräfta och 
initiera lekar. Teaterns praktik har andra och delvis mera specifika regler för hur skådespelare och 
åskådare ska uppföra sig.  En del barn är bekanta med dessa regler från hemmet, men de flesta är 
det inte. 
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finns ingen kamera som kan fånga den bästa vinkeln och oftast inte heller någn 
mikrofon som kan förstärka rösten. Teatern har liksom filmen sina speciella 
konventioner.  

Skillnaden mellan texttyperna är möjligen mindre och mera glidande i det 
senmoderna dramatiserade samhället, eftersom så många nya medier tillkommit, 
framför allt sådana som huvudsakligen hör till gruppen elektronisk eller digital 
text. De gamla och nya medierna utvecklas i samverkan. Nya medier kan i stor 
utsträckning ses som omgestaltningar av de gamla – filmen bygger till exempel 
på teatern. De gamla medierna skapar i sin tur om sig själva för att möta 
konkurrensen från de nya. Ett medium innehåller ofta andra medier, ett fenomen 
som kan beskrivas som intermedialitet på konstartens nivå, eller med Bolter & 
Grusons (1999) term som remediation.157 I samtida teaterföreställningar före-
kommer ibland inslag av film eller andra digitala medier. Så är fallet i båda de 
teaterföreställningar jag analyserar i min fallstudie. Denna remediation kan 
kanske ses som ett teaterns svar på konkurrensen från filmmediet: om ett 
medium kan remediera andra medier, är det inte på allvar hotat av dem.158  

Dramatexten, som i föreställningen genom samspel med andra medier 
transformerats till skådespelarens repliker, utgör bara ett av flera medier i 
teaterföreställningen. Under teaterforskningens barndom, då disciplinen 
dominerades av litteraturvetare, tillmättes dramatexten dock central betydelse. 
De andra medierna i föreställningen betraktades snarast som komplement.159  

I den framväxande teatervetenskapen blev det primära forskningsobjektet 
istället teaterhändelsen, det konkreta, flyktiga mötet mellan föreställning och 
publik.160 Under 1970- och 1980-talen blev semiotiken dominerande inom teater-
forskningen och flera olika semiotiska begreppssystem utvecklades för att 
beskriva teaterns intermediala meningsskapande.161 Det vidgade, multimediala 
textbegreppet blev särskilt viktigt för att beskriva den senmoderna teatern, där 
det talade språkets roll som bärare av tankar, insikter och känslor har 
försvagats.162 Diskussionen om verbalspråkets ställning inom teaterforskningen 
fortgår dock alltjämt. Inte heller semiotiken kan avvara begreppet ”text”. Detta 
begrepp associeras med referens och betydelse. Men betyder verkligen allt på 
scenen något? Och hur viktigt är själva betydandet, finns det inte en sinnlig, 
momentan verklighet, en corporeality som kommer före betydelsen och spelar 
större roll för vår teaterupplevelse?163  

                                                           
157 Bolter & Gruson (1999) s. 45: ”Again, we call the representation of one medium in another 

remediation, and we will argue that remediation is a defining characteristic of the new digital 
media. “ 

158 Persson (2002) visar i sin analys av Jan Kjærstads roman Homo Falsus eller: Det perfekte mord 
(1984) hur romanformen på ett liknande sätt kan remediera film och IT, och därmed inte hotas av 
dessa medier. 

159 Lagerroth (2002) s. 213: ”Dramatexten hade tidigare av litteraturforskarna imperialiserats som en 
autonom litterär text, och teaterföreställningen betraktades, så också av tidens kritik och publik, 
närmast som en direktöverföring till scenen av texten som sådan, till vilken adderades viss 
skådespelaraktion, viss scenografi, viss musik m.m., vilket allt i huvudsak skulle s.a.s. förstärka 
innehållet i textens dialog.”  

160 Jfr Sauter (2000). 
161 Heed (2002) s. 16 f. 
162 Helander (2003) s. 22. 
163 Fortier (2002) s. 20. 
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Mediering och mimesis 
Den ryske psykologen och litteraturkritikern Lev Vygotskij (1896–1934) betonar 
språkets grundläggande sociala karaktär. Vygotskij kritiserar Piagets uppfattning 
om barnets ”egocentriska språk” som icke-kommunikativt, verbalt dagdrömmeri. 
Enligt Vygotskij har detta språk inte något med egocentricitet att göra. Istället 
utgör det en övergång mellan yttre och inre språk. Människan är från födseln en 
social varelse, och hon utvecklar sitt språk i samspel med andra. Det 
”egocentriska” språket har i förskoleåldern formen av en kollektiv monolog, där 
barnen leker bredvid varandra och tror sig vara förstådda. I en serie experiment 
med barn lät Vygotskij eliminera illusionen om att vara förstådd. Miljön för 
barnen som ingick i undersökningen förändrades i experimenten på olika sätt, 
bland annat genom införande av barn som talade främmande språk, dövstumma 
barn och bullrig orkestermusik. Följden blev en påtaglig minskning av det 
”egocentriska” språkandet. 164  

Människan är alltså enligt detta synsätt en i grunden kommunikativ varelse. 
Tanke och ord är oupplösligt förenade. En tanke som omvandlas till språk 
formas, eller ändrar form. Det inre språket uppstår ur det yttre, som i egenskap 
av kollektivt, historiskt utvecklad resurs finns före individen: 

 
Tanken uttrycks inte i ordet, utan fullbordas i ordet. Man skulle därför kunna tala 
om tankens tillblivelse (vardande) i ordet (en enhet av varat och icke-varat). Varje 
tanke strävar efter att förena någonting med någonting annat, att upprätta en 
relation mellan två saker. Varje tanke har en rörelse, ett förlopp, ett resultat – med 
andra ord kan man säga att varje tanke fyller en viss funktion, utför ett visst arbete 
och löser en viss uppgift.165 

 
James V. Wertsch (1993, 1998) bygger vidare på Vygotskijs idéer om ord, tanke 
och handling. Hans utgångspunkt är psykologins oförmåga att förklara 
sambandet mellan mentala processer och större sociala, kulturella och historiska 
sammanhang.  För att förstå mentala processer kan man inte studera människan 
eller hennes omgivning var för sig, menar han.  Den grundläggande enheten i 
Wertschs analys är istället den mänskliga handlingen. I sin diskussion av 
handlingen som ontologisk enhet refererar Wertsch (1991, s. 2 ff.) till 
pragmatiskt orienterade filosofer som Mead och Dewey.166 Typiskt för 
människors handlingar är att de är medierade, det vill säga att de använder sig av 
kulturellt formade redskap av olika slag. Redskapet fungerar som ett slags 
förlängning av människan, en ”protes” som samspelar med henne i tänkande och 
handling.167 Individens handlingar är situerade i sociala, kulturella och historiska 
praktiker. De redskap som människan använder i sitt handlande kan vara fysiska, 
som hammaren; eller intellektuella, som språket. 168  Ofta kombineras de olika 
slagen av verktyg i en och samma praktik. Individen får tillgång till redskap 
genom att delta i praktiker. När vi lärt oss behärska redskapen hjälper de oss i sin 
tur att agera inom ramen för praktiken.  
                                                           
164 Vygotskij (1934/1999) s. 431 ff.  
165 Vygotskij (1934/1999) s. 404.  
166 Wertsch anknyter också till aktivitetsteori och poängterar att de handlingar han beskriver är 

målinriktade, teleologiska.  
167 Säljö (2000, s. 75) anför fickkalendern som exempel på medierande verktyg. 
168 Vygtotskij (1987),  Wertsch (1998) s. 30.  
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Wertsch markerar att Vygotskij inte enbart talar om det verbala språket utan 
också bland annat nämner matematik, kartor och olika konstarter som exempel 
på medierande redskap.169 Roger Säljö (2000) som använt och utvecklat 
Vygotskijs medieringsbegrepp i ett lärandeperspektiv, betonar däremot att 
människans kunskap i stor utsträckning är språklig. Han menar att språket 
konstituerar vår verklighetsuppfattning, och påpekar att vi lär inom ramen för de 
tolkningar och tankemönster som omgivningen tillhandahåller.170 Redskapen 
kommer till användning i såväl produktion som reception. Vi nyttjar dem för att 
förstå vår omvärld och för att agera i den. 

Flera forskare, bland andra Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) och Marner 
& Örtegren (2003) har använt begreppet mediering för att beskriva estetiska 
läroprocesser. Mediering innebär en formgivning, som har transformerande 
effekter på både människa, tanke och material.  

En annan, snarlik modell av den kreativa processen presenteras av 
dramapedagogen Malcolm Ross i The Creative Arts (1978). Ross, som i 
Sternudds typologi representerar det konstpedagogiska perspektivet i 
dramapedagogiken, hävdar att det som gör den skapande processen meningsfull 
är individens sökande efter en hållbar konstnärlig form för gestaltandet av sin 
känslomässiga impuls. I individens sinnliga möte med omgivningen uppstår 
vissa ofullständiga känslostrukturer som skapar oro och kräver ett uttryck. 
Individen får en impuls till skapande, som han formar till en hypotes. Denna 
hypotes testas i kampen med mediet, tills slutligen en estetiskt tillfredsställande 
form är för handen, och konstnären upplever en återkoppling. Han eller hon har 
också förändrats genom processen. 171 Likheterna med Deweys beskrivning av 
estetiska läroprocesser är uppenbara. 

Modellen av den kreativa processen används av Ross för att förklara de 
estetiska ämnenas betingelser för kunskapande och stärka dessa ämnens plats i 
skolan. Sinnen, medier, teknik och fantasi betraktas som nödvändiga 
förutsättningar för den skapande processen. Sinnena ger oss intryck som utgör 
material för våra känsloimpulser. Genom sinnena lär vi också känna former och 
medier. För att kunna uttrycka en form måste man lära känna ett medium, och 
övervinna dess motstånd. Detta kräver teknik. Ross betonar dock att tekniken 
inte får bli ett mål i sig själv, utan den är ett nödvändigt medel för att skapa 
förbindelse mellan impuls och form.   

Om Wertschs beskrivning av mediering är kollektiv och fokuserar tänkande 
och deltagande i praktiker, är Ross modell istället individualistisk och inriktad på 
form och känsla. Båda dessa aspekter av medieringen är viktiga i teaterarbetet. 
För att på ett detaljerat sätt beskriva mediering i teaterns komplexa estetiska 
läroprocesser krävs en multimedial semiotisk begreppsapparat – med Marners 
och Örtegrens term en edu-semiotik. En sådan skulle kunna se ut på flera sätt. 
Det skulle säkert vara möjligt att beskriva teater som estetisk läroprocess med en 
intermedial eller multimodal terminologi. Det finns dock ett mera naturligt, 
beprövat alternativ, nämligen den teatersemiotiska begreppsapparaten. Att 
beskriva teaterns mediespecifika verklighet med hjälp av dess egna termer 
istället för att pressa in den i en främmande systematik möjliggör en högre grad 

                                                           
169 Wertsch (1998) s. 30. 
170 Säljö, s 66 f, 90, 92. 
171 Ross (1978)  s. 51 ff., Braanaas (1999) s 226 ff. 
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av åskådlighet och konkretion. Semiotiska begrepp har använts för analys av 
estetiska läroprocesser av bland andra Franks (2003) och Aaltonen (2004).172 

Teatern är i någon mening en föreställande konst. Mänskliga handlingar 
efterbildas och omgestaltas på scenen. Platon beskriver i Sofisten mimetisk 
efterbildning som ”en dröm, skapad av människor, till bruk för vakna”.173  
Teaterns mimetiska dimension gör det möjligt för åskådare och aktörer att 
reflektera över livet, genom att så att säga spegla sig i konsten.174  Detta 
förhållande mellan teater och verklighet, eller med Hornbrooks terminologi 
mellan scentext och social text, innebär en didaktisk potential.  

Estetisk fördubbling (aesthetic doubling) är ett etablerat begrepp inom 
drama-forskningen.175 Bolton (1979) visar på hur meningsskapandet i barns lek 
sker i gränsskiktet mellan två världar, fantasivärlden och den verkliga. Båda är 
samtidigt närvarande och beroende av varandra. Leken både utforskar världen 
och möjliggör abstraktion: två flickor som är systrar kan leka att de är systrar, 
och därigenom utforska systerskapets regler på en mera allmän nivå än den 
vardagliga.176 Samtidigt ger lek och drama en möjlighet till subjektiv inlevelse i 
okända situationer, och kan därför förändra deltagarnas attityd.177 Mötet mellan 
de två världarna innebär alltså en potential för lärande av olika slag.    

Szatkowski (1985) definierar den ”æstetiske fordobling” som en samtidig 
upplevelse i fiktionen och av fiktionen: ”En oplevelse ’som figur’ og en 
oplevelse af at være ’den, der skaber figuren’.”178 Boal (1995, 2002) definierar 
på ett snarlikt sätt teater som konsten att få syn på sig själv; att se sitt eget 
seende. 179 Att samtidigt helt och fullt befinna sig i två olika världar, den verkliga 
och den skapade, är att vara i ett tillstånd av metaxis, ”mittemellan” i rums- och 
tidhänseende. 180 Boal beskriver spelplatsen, the aesthetic space, som 
dikotomisk:  

 
 
 

                                                           
172 Enligt Franks (2004) har det gjorts många analyser av dramaövningar i engelskundervisningen, 

men i merparten av dessa är det lingvistiska ensidigt fokuserat på de övriga uttryckens bekostnad. 
Franks analys av 14–15-åriga elevers arbete med Shakespearetexter i klassrummet är inspirerad 
av Pavis teatersemiotik. För att fånga de multimediala meningsskapande processerna noterar 
Frank hur interaktionen mellan kropp (mimik, plastik och scenerier) och röst förändras när arbetet 
fortskrider, och lägger särskilt märke till lärarens roll i interaktionen. Aaltonen (2004) kombinerar 
i sin analys av en barnteaterworkshop narratologi och semiotik, och gör kopplingar till Vygotskijs 
och Wertschs medieringsbegrepp och Bachtins dialogicitetsbegrepp. 

173 Platon, övers. Claes Lindskog (1985) del IV s. 302. 
174 Heed (2002) s. 9 ff, Braanaas (1981). All konst är dock inte mimetisk; och ingen konst är enbart 

mimetisk. Konsten efterbildar, men den skapar också ny verklighet. Sörbom (2000, s 20 ff.) 
markerar att föreställningen att konsten är efterbildande till sin natur bygger på en 
missuppfattning, som blev till allmänt vedertagen sanning under 1700-talet, när det moderna 
konstbegreppet växte fram. Den antika mimesisläran handlade inte om konst i vår mening, utan 
om bilder och efterbildningar i ett vidare sammanhang. Teaterns mimetiska funktion har under 
1900-talet alltmer ifrågasatts av såväl konstnärer som forskare. I performance, installationer och 
andra samtida teaterformer skapar teatern i hög grad sin egen, icke-mimetiska verklighet. Jfr 
Heed, s. 10; Bäck (1992), Helander (2003) s. 22, Fortier (1997)s. 59. 

175 Østern & Heikkinen (2001), Aaltonen (2004). 
176 Bolton (1979) s 19 ff. Exemplet med systrarna (s. 22) har Bolton hämtat från Vygotskij. 
177 Ibid., s. 38. 
178 Szatkowski (1985) s. 144.  
179 Boal (1995) s. 13, (2002) s. 15. 
180 Ibid., s. 43 f. Den grekiska originaltermen är metaxu; jfr Østern & Heikkinen (2001) s. 117. 
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The aesthetic space is dichotomic and creates dichotomy, and all those who 
penetrate it become dichotomic there. On stage the actor is who he is and who he 
seems to be. He is here and now, in front of us, but he is also far away from us, in 
another place, in another time […]. Being a space which creates dichotomy, the 
aesthetic space dichotomises the spectators: we are here, seated in this very room, 
and at the same time we are in the castle of Elsinore.181 

 
Den estetiska fördubblingen utgör en didaktisk potential. Den erbjuder 
möjligheter för utvecklande såväl av kunskaper som är direkt knutna till teaterns 
praktik som av kunskaper som har mer med livet utanför teatern att göra. 
Spelplatsens dikotomi utgör en viktig faktor i denna potential. Boal påpekar att 
också spelplatsens plasticitet – ”everything is possible” – och dess 
”telemikroskopiska” egenskaper har stort värde i kunskapshänseende. Scenen 
förstorar och förtydligar ord och gester, den gör förflutna händelser närvarande, 
den belyser och förhöjer. Boal menar att agerandet kan vara en förberedelse för 
det verkliga livet, en träning i analys, mod och frigörelse.182 När den passive 
åskådaren (spectator) lämnar åskådarplatsen och träder in på spelplatsen blir han 
eller hon enligt Boal (1992/2002) en spect-actor, en aktiv och lyssnande 
medspelare som samtidigt ser och blir sedd. 183   

Mening skapas på teatern liksom i verkligheten genom kommunikation. 
Kommunikationen mellan aktör och åskådare sker både på verklighetens och på 
fiktionens nivå. Kroppen på teaterscenen representerar en fiktiv gestalt samtidigt 
som den presenterar sig själv. Åskådaren i salongen ser med dubbel blick, hon 
eller han ser både aktören och rollen.184  Denna dubbelhet får en speciell 
betydelse i skolteatersammanhang, när åskådarna och skådespelarna ofta är 
personligen bekanta.  

Sauter (2000) urskiljer en tredje nivå i teaterns kommunikativa 
meningsskapande.185 Mellan den sensoriska nivån, där kommunikationen mellan 
scen och salong sker på en personlig nivå och den symboliska eller fiktiva nivån, 
rollfigurens nivå, finns en artistisk nivå som tillhör skådespelaren eller kanske 
mera exakt scenjaget, den offentliga attityd hos skådespelaren som föregår 
rolltagandet.186 Denna kommunikationsnivå blir ibland tydlig i de föreställningar 
som ingår i min undersökning. 

Teaters meningsskapande är komplext. Det är flyktigt, det är multimedialt 
och det sker på flera olika nivåer. Dessutom är det i stor utsträckning kollektivt 
och kontextberoende. Individens teaterreception i skolmiljö påverkas i stor 

                                                           
181 Boal (1995) s. 23.  
182 Att överförande av kunskap från teatern till livet kan fungera i praktiken framgår också tydligt av 

Chaibs (2000) artikel ”Livet på scen förbereder det verkliga livet”. Ungdomarna som medverkat i 
de teaterprojekt hon följt i sin undersökning berättar att de utvecklat sin empati och sin 
kommunikativa kompetens, såväl i fråga om språk som socialt uppträdande. Szatkowski (1991) 
hävdar liknande tankar. Han menar att huvudsyftet med dramaundervisning är ”AT LÆRE AF AT 
LÆRE AT LAVE TEATER”, och att arbetet med iscensättning av teater gör oss bättre rustade att 
förstå det dramatiserade samhälle vi lever i. 

183 Boal (2002) s. 15.    
184 Barthes (1989) skriver om ”den dubbla blicken” – jfr Rosenberg (2000) s. 14. 
185 Sauter (2000) s. 7. 
186 Järleby (2001, s. 252) definierar scenjaget som ”det jag som besitter en teknik att uttrycka det som 

privatjaget erfar, känner och upplever med utgångspunkt från berättelsens eller rollens 
handlingar”. Jfr även Bäck (1992) s. 35. 
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utsträckning av lärare och kamrater.187 På de skolor jag besökt berättar lärarna 
om hur eleverna efterhand som teatern blivit en del av skolkulturen lärt sig 
uppträda som publik: respektera sina kamrater på scenen och ge dem respons 
genom skratt och applåder.  

Ungdomarna, teatern och skolan 
I Viveca Hagnells Barnteater – myter och meningar (1983) ges en bred 
definition av barnteater: ”Barnteater kan betyda minst tre olika saker: 1 att barn 
är åskådare till teater, skapad och utövad av vuxna, 2 att barn spelar teater (i 
pjäser skrivna av vuxna) och 3 att barn skapar teater själva.” Hagnell strävar efter 
att hålla ihop produktion och reception i sin översikt. Hon skriver om rollek, 
skoluppsättningar, pedagogiskt efterarbete av teaterföreställningar, receptions-
forskning och barnets roll i teaterhistorien Hagnell påpekar, liksom Karin 
Helander (1998, 2003), att villkoren för det vi brukar kalla barnkultur alltid är 
dikterade av vuxna. 

En så bred och integrativ ansats som Hagnells är ovanlig i dagens svenska 
forskning om barn, ungdomar och teater. Här hålls produktion och reception 
oftast åtskilda. Forskningen om ungdomars teaterproduktion i skolan är som sagt 
gles, men om ungdomars teaterskapande på fritiden har det skrivits en del. Bodil 
Mannergren (1993), som studerat ett antal svenska amatörteaterprojekt under 
senare halvan av 1980-talet, betraktar amatörteatern som en social rörelse, en 
frizon i gränstrakterna mellan livsvärld och systemvärld. Hon jämför 
amatörteatern med den medeltida karnevalskulturen. Amatörteatern är liksom 
denna gränsöverskridande och vardagsbrytande. Den folkliga kulturen kan också 
fungera som en frigörande kraft och ge en allsidig folkbildning samt bidra till 
identitetsutvecklingen. ”För ungdomar som deltar i ett musikteaterprojekt 
handlar det i hög grad om sökande efter identitet och expressiva uttrycksformer”, 
menar Mannergren.188 Att teatern kan vara ett medium för estetiskt 
identitetsskapande bekräftas också i Christina Chaibs (1996) avhandling, där 
ungdomar som deltagit i olika amatörteaterprojekt berättar om hur 
självförtroendet blir större, frihetskänslan växer och identiteten förstärks. 

Regionteatern Blekinge-Kronobergs stora satsning på barn- och 
ungdomsteater har under senare år varit föremål för omfattande 
receptionsforskning.189 Merparten av denna forskning har ett sociologiskt 
perspektiv. Den granskar teatern som institution och studerar samspelet med den 
unga publiken.  

I receptionsanalysen av Regionteaterns uppsättning Kära Jelena,190 som 
spelades för ungdomar i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 9 under 

                                                           
187 Jfr Hjorth & Lund (1999), Lund (2004). 
188 Mannergren (1993) s. 145. 
189 Under perioden 2001 – 2003 bedrevs ett utvecklings- och samarbetsprojekt mellan teatern och 

Centrum för Kulturforskning och institutionen för pedagogik vid Växjö universitet samt 
Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, med syfte att belysa såväl teaterns 
betydelse för unga människor som den unga publikens betydelse för teaterns eget 
utvecklingsarbete. Detta projekt var en del i Regionteaterns nationella uppdrag 2001 – 2003, som 
hade som målsättning att vidareutveckla relationen mellan forskning och barn- och 
ungdomsteater. 

190 Manus: Ludmila Razumovskaja. 
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hösten 1997, urskiljer Malin Hjorth & Anna Lund tre olika typer av stämningar: 
den tysta, den koncentrerade och den stökiga.191 Stämningen på åskådarplatserna 
har återverkningar på spelet. Om publiken är alltför tyst skapas en känsla av 
frustration hos skådespelarna. De får ingen respons och skådespeleriet blir 
ambivalent. När majoriteten av åskådarna utgörs av teaterintresserade ungdomar, 
till exempel elever vid estetiska programmet, blir stämningen uppskattande och 
skådespeleriet koncentrerat. Denna publik behärskar salongsbeteendet till fullo, 
uppmärksamheten är total och såväl skratt som applåder kommer på ”rätt” 
ställen. Domineras publiken istället av elever från de yrkesinriktade programmen 
eller killar från årskurs 9, tenderar stämningen ofta att bli stökig. Eleverna 
iscensätter en motkultur genom att busvissla och applådera på ”fel” ställen. 
Mötet med publiken blir till en maktkamp, skådespelarna känner sig motarbetade 
och skådespeleriet blir introvert. Hjorth & Lund förklarar publikens uppförande 
med att teatern för dem representerar en kulturyttring som de inte kan eller vill 
identifiera sig med. De konstaterar att erfarenheten av en enda föreställning har 
stor betydelse för elevernas generella inställning till teater.  

Anna Lunds licentiatavhandling, Iscensättningar och upplevelser (2004) 
fokuserar spänningsfältet mellan regissörens intention och den unga publikens 
reception av tre barn- och ungdomsteateruppsättningar som hade premiär på 
Regionteatern under våren 2002.192 Lund visar att mötet mellan teatern och 
publiken är avhängigt två separata logiker: teaterns internlogik, som fokuserar 
den konstnärliga formen och den publikorienterade externlogiken, som fokuserar 
innehållet och den konkreta ungdomspubliken. Konsten är att balansera dessa 
logiker. Två av de studerade uppsättningarna tippar enligt Lund över åt den 
internlogiska sidan, vilket begränsar möjligheterna för ett verkligt möte med 
publiken.  

Den tredje uppsättningen, Var man, bryter mönstret. Detta är en pjäs som 
slagit an även bland de elever som gått till föreställningen med inställningen att 
”det här är ingenting för mig”. Många känner igen sin vardag och blir starkt 
engagerade av det nynazistiska tema som pjäsen tar upp. De få kritiska rösterna 
som hörs kommer faktiskt från de välanpassade villaungdomarna, som annars 
brukar uppskatta teater. Manuset till Var Man grundar sig på ett researcharbete 
som tog två år att utföra och involverade gymnasieungdomar på bygg-
programmet, individuella programmet och estetiska programmet. Dramatikern 
samtalade med ungdomarna, frågade dem vad de tyckte var viktigt och vad de 
ville se teater om. Hon lät också eleverna improvisera framför en videokamera 
och provspela utkast till scener som hon hade skrivit, innan manuset 
färdigställdes. Här möttes alltså produktion och reception i en estetisk 
läroprocess, där elever och teaterfolk deltog. Resultatet blev en föreställning som 
var grundad i publikens livsvärld och formspråk.193  

Rebecca Brinch (2003), som gjort en receptionsundersökning ur ett 
teatervetenskapligt perspektiv av en av de uppsättningar som också ingår i 
sociologernas material, Jordens ensammaste, gör inte som Lund skillnad mellan 
innehåll och form, utan uppmärksammar båda aspekterna i sin analys av 
                                                           
191 Hjorth & Lund, s. 22–42.  
192 Jordens ensammaste av Erik Uddenberg, Mamma sökes av Irena Kraus och Var man av Greta 

Sundberg. Lunds material omfattar intervjuer med 400 barn och ungdomar, ett tiotal skådespelare, 
samt de tre regissörerna.  

193 Lund (2004) s 46 ff., 89 ff.;  Stribe (2003).   
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föreställningen och i sitt samtal med ungdomarna.  Hon kommer också delvis till 
andra slutsatser: en del av de elever som uppträdde stökigt under föreställningen 
visade i samtalet efteråt att de haft större utbyte av föreställningen än den grupp 
som suttit tysta i salongen.  Helander (2004), som sammanställt iakttagelser från 
samtal och efterarbeten med cirka 2000 barn och ungdomar som sett 
professionella teaterföreställningar, konstaterar att det är svårt att dra slutsatser 
om de ungas reception utifrån deras beteende i salongen. Tystnad kan lika gärna 
vara ett tecken på likgiltighet som på koncentration. Helander understryker att 
teaterreception inte handlar om att förstå regissörens intentioner.  Hon betonar att 
barn och ungdomar skapar sin egen teaterupplevelse, och att den ofta inte 
stämmer överens med de vuxnas föreställningar. 

Det är i skolan de allra flesta barn och ungdomar möter teatern. Skolans och 
lärarnas syn på teater blir på flera sätt avgörande för elevernas möjligheter att ta 
del av teater som estetisk upplevelse och kunskapande praktik. Eleverna 
associerar teater med skolans värld.194 Många lärare har emellertid dålig kunskap 
om teaterns praktik och dess anknytning till skolan. De har inget inflytande i 
processen med skolans inköp av teaterföreställningar, och de kommer till 
föreställningen utan att ha mera förkunskaper än eleverna.195 I teatersalongen 
eller aulan intar lärarna ofta rollen av ordningspoliser.196 Gustafsson & Fritzén 
(2004), som intervjuat ett fyrtiotal lärare om deras inställning till teater, hävdar 
att teaterföreställningar för barn och ungdomar har en unik didaktisk potential, 
men att lärarna visar begränsat intresse och utrymme för de meningsskapande 
möten som teatern erbjuder. Lärarnas tänkande präglas i hög grad av 
målrationalitet och effektivitet. De har ibland också svårigheter med att hantera 
de djupa livsfrågor som behandlas på teatern. Lärarens inställning till teater 
avgör i vad mån teaterupplevelsen blir en del av undervisningen. En av 
informanterna i Gustafssons & Fritzéns undersökning uttrycker det så här:  

 
Vi är ju värdesättare för tycker man att pjäsen är bra då gör man ju något som 
ritar, skriver eller pratar om det, men tycker man själv som lärare att den inte var 
så bra, ja då kommenterar man det knappt. Vi är väldigt viktiga för vi påverkar ju 
otroligt mycket även om vi inte tänker på det.197 

 
Om det hos lärarna finns en rädsla för den ”svåra” konsten finns det hos 
teaterfolk å andra sidan en rädsla för att skolan ska förstöra barnens och 
ungdomarnas konstupplevelse genom att ”pedagogisera” den. Här finns en 
misstro mot lärarna och en stark tro till den kvalitativa konstupplevelsens 
förmåga att stå för sig själv utan förberedelse från lärarhåll.198 Gustafsson & 
Fritzén (2004) menar att teatern inte tar tillräcklig hänsyn till att barnet som 
möter föreställningen befinner sig i en skolkontext. Denna motsättning mellan 
skola och teater komplicerar förutsättningarna för teaterns meningsskapande i 
skolan. En förklaring till motsättningen kan sökas i det faktum att 
decentraliseringen inneburit att varje skola har eget budgetansvar och att 
öronmärkningen av pengar till kultur inte längre existerar. Detta medför att 

                                                           
194 Lund (2004) s. 107. 
195 Gustafsson & Fritzén (2004). 
196 Hjorth & Klosterberg (1997) s. 26 f., Lund (2004) s 110. 
197 Gustafsson & Fritzén (2004) s 79. 
198 Lund (2004) s. 44.  
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kulturinstitutionerna hotas av konkurrens från mer pedagogiskt inriktade 
kulturprojekt, samtidigt som de är utsatta för neddragningar från statligt håll.199  

Jag tror att det också finns en annan förklaring till motsättningarna mellan 
skola och teater, som handlar om synen på mening och kunskap.200 Teaterns 
meningsskapande är multi- och intermedialt, skolans fortfarande i huvudsak 
verbalt. Lärarna bekymrar sig för om eleverna har möjlighet att förstå 
symboliken i pjäsen utan vägledning, medan regissören oroar sig för att en 
intermedial upplevelse ska reduceras till verbalspråkliga, nyttiga fakta.201 
Resultatet blir att konstnärer och pedagoger håller sig på varsin kant. Detta 
ömsesidiga avståndstagande begränsar möjligheterna för teaterhändelsen i skolan 
att fungera som en transformativ estetisk läroprocess.  

Skolan kan utgöra ett hinder för estetiska läroprocesser, men den kan också 
erbjuda möjligheter för sådana. Enligt den rikstäckande undersökning som 
redovisas av Per Nilsson i Fritid i skilda världar (1998) har ungefär 35 % av alla 
svenska ungdomar mellan 13 och 25 år varit på teater eller opera på sin fritid 
under det senaste året.202 Det är i internationella sammanhang en hög siffra, 
motsvarande tal i England är 2 %.203 De flesta av de unga svenska 
teaterbesökarna är flickor, döttrar till högutbildade föräldrar i större städer. 
Ungefär 5 % av ungdomarna i hela landet spelar själva teater någon gång i 
månaden eller oftare.204 Även här dominerar flickorna. På frågan om vad 
ungdomarna inte kunde tänka sig att göra på sin fritid nämnde många pojkar 
teater.205  Trondman (2000), som refererar till Nilssons undersökning, menar att 
teater är en av de fritidsaktiviteter som verkar som hävstång för avståndstagande 
och polarisering mellan grupper. Ett intressant undantag från detta mönster finns 
dock: i Årjäng och Bengtsfors spelar var tionde 16-åring teater på sin fritid minst 
en gång i månaden, och här är pojkarna lika många som flickorna. Detta beror på 
att en specifik teaterkultur utvecklats på en av skolorna utanför Årjäng.206 Här 
har alltså skolan lyckats bryta igenom de sociala mönstrens reproducerande kraft 
och grundlagt nya mönster för estetisk produktion. 
 Bilden av teatern i skolan som meningsskapande och kunskapande praktik 
framstår i den forskning som här refererats som ganska dyster, åtminstone i fråga 

                                                           
199 Dessa rader av Gislén (2000, s. 73 f.) uttrycker med all tydlighet kulturinstitutionens frustration: 

”Detta har öppnat för en flora av små grupper och konstellationer av amatörer och pedagoger som 
konkurrerar med föreställningar som de professionella grupperna aldrig kan komma i närheten av. 
Och skolans krav på teater som på olika sätt tar upp saker som har anknytning till skolans 
problem och undervisning har fått fritt spelrum. Det heter forumteater, vetenskapsteater, 
ämnesteater när det inte bara, oftast i förskoleverksamheten, är helt intetsägande sagor berättade 
med små hattigt förda dockor, inklusive garantistämpel på ofarlighet. Det finns naturligtvis 
undantag, men det mesta är så uselt att man bara efter en föreställning kan tycka att det faktiskt är 
bättre att barn inte får se någon teater alls än någonting av detta.” 

200 Suzanne Osten säger i en intervju med teaterkritikern Pia Huss: ”Mitt hjärta blöder för de lärare 
som kommer hit på sin fritid för att vara med om Unga Klaras lärarkvällar. [---] Men när jag talar 
om utbildning, så är det konst det är fråga om. Jag pratar inte om sån utbildning som skolan 
definierar som nyttig.” Huss (2000) s. 96. 

201 Gustafsson & Fritzén (2004) s. 77 ff., Lund (2004) s 44.  
202 Nilsson (1998) s. 86. 
203 Trondman (2000) s. 168.  
204 Nilsson (1998) s. 82. 
205 Ibid, s. 79 f. 
206 Ibid, s. 84. 
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om ungdomars reception av teater. Min studie behandlar inte i första hand 
teaterreception, utan istället ungdomars egen produktion av teater och deras 
reflektion i estetiska läroprocesser med fokus på teater. Därför är resultaten av 
min undersökning inte självklart jämförbara med den receptionsforskning som 
redogjorts för ovan. Att läraren och skolkulturen är av avgörande betydelse för 
teaterns möjligheter till meningsskapande och kunskapande i skolan är emellertid 
ett faktum som är väl förankrat i tidigare forskning. Skolkulturen betraktas dock i 
de flesta fall snarare som ett hinder än en tillgång.  
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3. Fallstudien

En flerfallstudie  
Fallstudien är en vanlig metod inom didaktisk forskning. Metoden har kritiserats 
för sin brist på förutsägelseförmåga, för oförmågan att producera generaliserbara 
empiriska resultat och för risken för alltför stark subjektivitet. Den har också 
uppmärksammats för sina fördelar: flexibilitet, detaljrikedom och kapacitet att 
hantera olika typer av material.207 Fallstudiemetoden kan ge djupgående 
kvalitativ kunskap om hur olika element eller aktörer samverkar i en viss 
situation och om hur de inblandade personerna tolkar situationen. Fallstudier kan 
också användas för att testa, klargöra, utvidga, finslipa eller nyskapa teori. 208  

I ämnesdidaktisk forskning har fallstudien klara fördelar. Ämnesdidaktikern 
är ofta både praktiker och forskare, och hon eller han har en mediespecifik 
kompetens som skapar goda förutsättningar för att kunna sätta ord på tyst 
kunskap och kommunicera med andra forskare och praktiker. Forskarens 
förförståelse och val av teoretiska utgångspunkter har stor betydelse vid både 
materialinsamling och analys, och därmed även för resultatet av under-
sökningen.209 Den ämnesdidaktiska fallstudiens resultat, och de begrepp som 
utvecklas i studien, kan utgöra ett underlag för lärare och forskare som vill förstå 
och förändra verkligheten.210 Den så kallade ekologiska validiteten, 
forskningsresultatens eventuella tillämplighet i människors vardag, kan vara hög 
i en fallstudie.211 

De fall som ägnas uppmärksamhet i en fallstudie bör vara av vetenskapligt 
intresse i sig själva, och de bör också kunna sägas representera en klass av 
företeelser vars egenskaper det finns intresse av att utforska.212 För min 
undersökning har jag valt ut, eller snarare lyckats spåra upp, fyra fall av estetiska 
läroprocesser. Två av fallen utgörs av enskilda lektioner, där receptionen av en 
teaterföreställning som klassen nyligen sett bearbetas i klassrummet. De andra 
två fallen är tidsmässigt betydligt mer omfattande: det rör sig om sceniska 
produktioner som sträcker sig över en termin respektive ett helt läsår, och 
betydligt fler elever och handledare är inblandade i processen.  

Min fallstudie kan alltså betecknas som en flerfallstudie.213 Enligt Bryman 
(2002) är en multipel fallstudie eller flerfallstudie en speciell typ av design, som 
innebär att en komparativ design används i samband med en kvalitativ 
forskningsstrategi. Flerfallstudiens komparativa design underlättar utvecklandet 
                                                           
207 Merriam (1994). 
208 Enligt Merriam (1994, s. 25) har fallstudier fyra grundläggande egenskaper: de är 

partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. 
209 Merriam (1994) s. 32. 
210 Olga Dysthes ”dialogiska klassrum” är exempel på ett teoretiskt begrepp som genererats genom 

fallstudieforskning och sedan använts i både forskning och undervisning. Jfr Dysthe (1996).  
211 Bryman (2002) s. 45. 
212 Bryman (2002, s. 66) vill reservera termen fallstudie ”för de undersökningar då ’fallet’ av egen 

kraft utgör fokus för intresset”. Enligt Guba & Lincoln är syftet med fallstudier att ”visa på 
egenskaper hos den klass av företeelser som fallet är exempel på”  

213 Bryman (2002) s. 70.  
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och prövandet av teoretiska begrepp. Forskaren tvingas bygga upp abstraktioner 
och generella förklaringar som förmår täcka in alla individuella fall.214 Att ställa 
flera fall emot varandra ger också en rikare och mera detaljerad förståelse av den 
företeelse som studeras. Idealet är att välja fall som erbjuder såväl många 
skillnader som många likheter. 215 Eftersom antalet estetiska läroprocesser med 
fokus på teater i skolan är begränsat, har jag inte haft möjlighet att göra något 
medvetet urval av fall för att maximera och minimera skillnaderna. Jag har ändå 
funnit att mina fall uppvisar såväl likheter som betydande och intressanta 
skillnader, och att dessa skillnader gjort det lättare att urskilja vissa generella 
drag hos estetiska läroprocesser. Att försöka förstå och förklara olikheterna 
mellan fallen har också i sig inneburit en stimulerande utmaning. 

Studien har alltså i grunden en induktiv, kvalitativ strategi. Jag hoppas kunna 
bidra till den didaktiska debatten i allmänhet och diskussionen om teater i skolan 
i synnerhet, genom att i viss mån generalisera mina resonemang och mina 
begrepp, och även genom att tillföra några empiriska exempel från ett område 
som ännu inte är särskilt väl utforskat.  

Material och forskningsmetoder  
De fall som ingår i min studie har jag fått tillgång till genom att beträda en del 
intressanta omvägar. Omvägarna har påverkat både material, design och 
forskningsfrågor i studien på ett sätt som ingalunda är ovanligt inom 
fallstudieforskningen. 216  

Det började med att jag fick i uppdrag att producera ett fördjupningsmaterial 
för lärare och elever till Regionteaterns uppsättning av En midsommarnattsdröm 
hösten 2004.217 Teatern ville, som jag uppfattade det, visa sin goda vilja att 
samarbeta med skolan, och eftersom jag tidigare gjort ett liknande arbete åt dem 
blev jag tillfrågad. Jag antog uppdraget med en biavsikt om att via materialet nå 
skolor eller klasser som på något sätt arbetade med teater, och infogade med 
teaterns tillstånd en inbjudan till att delta i forskning på sista sidan i det tresidiga 
häftet. Ursprungligen närde jag en något naiv förhoppning om att många klasser 
skulle vilja arbeta med materialet och bjuda in mig som iakttagare under 
efterarbetet, och att detta skulle förse mig med tillräckligt stoff för 
licentiatavhandlingen. Jag funderade då i banor av aktionsforskning och 
experimentell design, eftersom jag via den gemensamma utgångspunkten i 
fördjupningsmaterialet ansåg mig kunna kontrollera en del av undervisningens 
variabler.218 Materialet skickades ut till alla de klasser i grundskolans år 7 – 9 
och de gymnasieklasser som såg Regionteaterns föreställning under 

                                                           
214 Bryman (2002) s. 70. 
215 Jfr Merriam (1994) s. 165. 
216 Enligt Merriam (1994) uppstår ofta fallstudiens begrepp och hypoteser ur den information man har 

tillgång till. Kontexten kring fallet har också stor betydelse. Se Merriam s. 27. 
217 William Shakespeares En midsommarnattsdröm, baserad på Göran O. Erikssons översättning 

(2003), i regi av Sven-Åke Gustavsson, hade premiär den 2 oktober 2004. Sista föreställningen 
spelades den 28 december. Fördjupningsmaterialet finns återgivet som bilaga 4. 

218 Jfr Merriam s. 21, Bryman s. 46 ff., 262. Aktionsforskning inom litteraturdidaktiken har 
genomförts av bland andra Malmgren & Nilsson (1993), jfr även L-G Malmgren (1997). 
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spelperioden.219 Genom teatern fick jag tips om några skolor och lärare som förut 
visat särskilt intresse för teater, och jag tog kontakt med dessa.  

Mina ansträngningar resulterade i att jag blev inbjuden av två svensklärare på 
olika 6–9-skolor, Österskolan och Norrskolan. Österskolan är en friskola belägen 
i en medelstor stad i södra Sverige. Norrskolan är en kommunal skola i en 
landsbygdskommun i samma län.  Lärarna hade bokat platser för sina respektive 
klasser till En midsommarnattsdröm, och de hade båda för avsikt att använda 
fördjupningsmaterialet i sin bearbetning av föreställningen under 
svensklektionerna.220 Jag dokumenterade lektionerna med hjälp av videokamera 
och samtalade med lärarna efteråt. Jag lät också eleverna fylla i en enkel enkät 
som behandlade deras teatervanor i skolan och på fritiden samt deras åsikter om 
teater.221  

Elevintervjuer var aldrig aktuella i den typ av design jag ursprungligen tänkt 
mig. Mitt primära forskningsobjekt var interaktionen mellan lärare och elever. 
Möjligen kunde intervjuer ytterligare ha fördjupat förståelsen av den estetiska 
läroprocessen och underlättat jämförelsen med de fall som senare tillkom i 
studien, men det är också tänkbart att analysen skulle ha varit alltför 
tidskrävande i förhållande till det resultat den kunnat erbjuda. 

Forskningsmaterialet från efterarbetet av En midsommarnattsdröm, som nu 
utgör underlag för analys av de första två fallen Österskolan och Norrskolan I, 
blev visserligen kvalitativt intressant, men kvantitativt betydligt mindre 
omfattande än jag hade hoppats. Att så få lärare svarade på min inbjudan kan 
kanske säga något om teaterns status som kunskapskälla i skolan, men den låga 
svarsfrekvensen kan också bero på ovilja att släppa in forskare i klassrummet. 
Hur många klasser som på något sätt använde sig av fördjupningsmaterialet har 
jag inte kännedom om. Det forskningsmaterial jag fick tillgång till var för litet 
för att jag skulle kunna tillämpa en experimentell design, och lärarna använde 
dessutom fördjupningsmaterialet på så olika sätt att de parametrar jag kunde 
kontrollera var få eller inga. Jag fick i stället välja en friare typ av design och 
söka utöka mitt material på annat sätt.  

Vid besöket på Norrskolan berättade svenskläraren att man på skolan sedan 
fem år tillbaka arbetade med en större scenproduktion, en show med sång, 
musik, dans och teater. Jag avtalade med henne att komma tillbaka under 
vårterminen för att följa repetitionerna och se föreställningen. Samtidigt fick jag 
också kontakt med en annan skola, Söderskolan, en kommunal F–9-skola i en 
annan medelstor stad i södra Sverige. Där arbetade kulturprofilen med ett 
historiskt teaterprojekt, också sedan fem år tillbaka. Dessa båda projekt skulle 
komma att förse mig med material till fallen Norrskolan II och Söderskolan. 

 Både på Norrskolan och Söderskolan arbetade man i grupper med bland 
annat manusskrivande, skådespeleri, musik, dans, scenografi, kostym och 
marknadsföring, och man gav offentliga föreställningar för publik varje år i 

                                                           
219 Den totala publiksiffran uppgick enligt teaterns marknadsförare till cirka 8800 personer. Av dessa 

var cirka 3100 grundskole- och gymnasieplatser som bokats och sålts på faktura. Utöver dessa 
sågs föreställningen av en del klasser vars lärare betalade kontant.   

220 Samtliga föreställningar gavs för en offentlig, blandad publik. Det fanns alltså inte några speciella 
skolteaterföreställningar. Detta var ett medvetet grepp från teatern, som ville skapa förutsättningar 
för en naturlig åldersblandning i salongen.  

221 Se bilaga 1.  
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slutet av vårterminen. Jag följde och dokumenterade de båda skolornas arbete 
under vårterminen fram till premiär. Först och främst uppmärksammade jag de 
elever som var skådespelare i föreställningarna, men jag orienterade mig också 
om övriga gruppers arbete. Inriktningen på läroprocessen i allmänhet och 
agerandet i synnerhet har styrt mitt förhållningssätt som observatör.  

Ingen forskare kan undgå att påverka den verklighet han eller hon utforskar. 
Att inta en forskarroll på ett fält där man tidigare haft rollen som pedagog 
innebär speciella problem. Min avsikt har varit att i möjligaste mån inta en strikt 
forskarposition och undvika att bete mig som eller bli betraktad som lärare. Jag 
har strävat efter att inta den position som Merriam beskriver som observatör–
deltagare, vilket innebär att mitt deltagande i gruppen varit underordnat min 
uppgift att samla information, och att syftet med min närvaro varit känt för 
samtliga deltagare i de grupper jag besökt.222 Jag har försökt förhålla mig så 
osynlig som möjligt under observationer och videoinspelnngar. .I 
dokumentationen av de båda scenproduktionerna Norrskolan II och Söderskolan 
har strategin på det hela taget fungerat, dock bättre på Söderskolan än på 
Norrskolan. Vid flera av de repetitioner jag dokumenterade på Söderskolan satt 
eleverna bekvämt tillbakalutade i aulans bekväma stolar och småpratade eller 
studerade sina kamrater som repeterade under regissörens ledning. I halvdunklet 
glömde de snart bort mig och min kamera. På Norrskolan ägde en stor del av 
repetitionsarbetet rum i andra typer av lokaler, där både jag och kameran blev 
synliggjorda på ett mer påtagligt sätt. Förhållandet mellan deltagare och 
observatör blev där svårare att balansera. I de båda klassrummen, Norrskolan I 
och Österskolan, var videokameran förstås påtagligt synlig, men jag upplevde 
inte att den störde interaktionen mellan elever och lärare i någon högre grad. Jag 
höll mig stilla i rummet och hade kameran på stativ, vilket troligen gjorde den 
mindre synlig men tyvärr också begränsade räckvidden i kamerans synfält.223  

Jag var noga med att fråga samtliga närvarande om tillåtelse innan jag 
filmade, och tydligt presentera mig och mina avsikter för elever, handledare och 
skolledning. Därmed anser jag också att jag uppfyllt det etiska kravet på 
samtycke, eftersom jag inte bedömer att de uppgifter jag samlat är av privat eller 
etisk känslig karaktär.224  

Videokameran gav mig möjlighet att fånga alla medier i 
undervisningsprocesser och intervjuer. Den fungerade också som 
anteckningsbok för spontana reflektioner och som bandspelare för informella 
samtal. Kameran var på det stora hela ett lättmanövrerat och mycket flexibelt 
forskningsredskap. I de båda scenproduktionerna fick jag intrycket att kameran 
uppfattades som ett naturligt inslag i sammanhanget. Flera av eleverna tog mig 

                                                           
222 Jfr Merriam s. 106. 
223 Min och videokamerans eventuella påverkan i de enskilda fallen diskuteras närmare i de fyra 

följande kapitlen.  
224 Enligt Vetenskapsrådets codex för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bör samtycke 

till medverkan i forskningsprojekt ges av både deltagaren själv och dennes målsman, om den 
undersökte är under 15 år och undersökningen är av känslig karaktär. Om undersökningen ” inte 
innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för 
uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening 
eller motsvarande.” http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html, s. 9 av 17. 
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för en journalist. På minst en av mina filmer syns en annan kamera i handen på 
en lärare eller elev, ett tecken på att vi lever i en tid av medial självreferens.225 

Redigeringen och kopieringen av filmer tog dock mycket tid i anspråk och 
var inte utan tekniska komplikationer. En annan nackdel med att använda sig av 
videoinspelning är svårigheterna med att anonymisera materialet för att kunna 
göra det tillgängligt för andra forskare. I många av de situationer jag 
dokumenterat rör sig lärare och elever i rummet. Att maskera personer på 
filmerna med ögonbindel eller liknande skulle troligen innebära att betraktaren 
fick problem med att hålla isär individerna, vilket skulle begränsa materialets 
användbarhet. En transkribering av inspelningarna skulle vara mycket 
tidskrävande, och dessutom innebära ett reducerande av multimedialiteten till 
lingvistiska tecken, en effekt som knappast är önskvärd för den som vill 
undersöka ett multi- och intermedialt meningsskapande och kunskapande. Denna 
effekt har jag i de hittills transkriberade avsnitten till viss del sökt kompensera 
genom användande av en förenklad form av CA-analys, som ger mig möjlighet 
att registrera överlappningar, pauser, gester och rörelser.226  

Strax efter premiären på respektive skola intervjuades de lärare som varit 
tongivande i projekten och ett antal elever som arbetat med agerande. På 
Söderskolan lyckades jag täcka upp alla skådespelare i den femton personer 
starka ensemblen – utom en pojke som redan hunnit åka med familjen på 
semester. På Norrskolan var det svårare att välja ut elever för intervju, eftersom 
agerandet i showen var av en annan art än i den historiska föreställningen. Här 
handlade det inte om att gestalta en eller ett par roller genom en hel föreställning, 
utan snarare om att snabbt växla mellan roller och medier i olika nummer. Först 
tänkte jag begränsa mig till de elever som ingått i teatersketcherna, men efter att 
ha sett det första genomdraget insåg jag att agerandet var minst lika viktigt i 
sång- och dansnumren. Jag kompromissade och valde elever ur olika grupper.227  

Intervjuerna kan betecknas som halvstrukturerade.228 Det frågeformulär som 
låg till grund för samtalen och som jag lät intervjudeltagarna ta del av innan 
intervjuns början bestod av elva frågor, i det närmaste identiska för lärare och 
elever.229 Frågorna behandlade deltagarnas upplevelse av projektet, 
föreställningens innehåll och form, samarbetet mellan deltagarna, förhållandet 
till svenskämnet och skolarbetet i stort samt elevernas lärande i produktion, 
reception och reflektion. Deltagarna fick också berätta om sin egen funktion i 
projektet och välja ett alias. På Söderskolan, som är en skola med många olika 
etniciteter, fick jag styra namnvalet så att eleven eller läraren valde ett alias som 
stämde överens med hans eller hennes etniska ursprung. I klassrummen i fallen 
Österskolan och Norrskolan I har jag betecknat de elever som förekommer i 
transkriptionerna med A, B, C etcetera.230 Lärarna som jag intervjuat har fått 
välja alias. 

                                                           
225 Den mediala självreferensen behandlas av Gibbins & Reimer (1999) s. 42. 
226 Se nedan s. 55.  
227 Jfr nedan s. 71. Detta urval kan betecknas som ett slags kvoturval (jfr Merriam s. 63), dock något 

begränsat av att alla elever inte var tillgängliga för intervju vid de tillfällen jag hade möjlighet att 
besöka skolan. 

228 Jfr Kvale s. 32. 
229 Se bilaga 2 och 3. 
230 Se vidare nedan s. 55.  
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Forskningsintervjun är som alla andra mänskliga handlingar en situerad 
praktik med sina speciella regler för kommunikation.231 Intervjun har kritiserats 
för att vara alltför individualistisk, intellektualistisk, orörlig och ensidigt 
verbaliserande.232 Ungdomars teaterskapande och teaterreception är aktiviteter 
som i stor utsträckning uppbär motsatta egenskaper: de är kollektiva, 
emotionella, rörliga och multimediala. De intervjuer som ingår i denna 
undersökning har dock lånat en hel del rörlighet, multimedialitet, emotioner och 
gemenskap från de estetiska läroprocesser som de diskuterar, eftersom 
intervjuerna i viss utsträckning försiggått i anslutning till föreställningarna, i 
flera fall med scenklädda elever stojande omkring. Jag har inte velat fjärma 
deltagarna mer än nödvändigt från den gemensamma estetiska upplevelsen och 
lärandet, eftersom jag varit intresserad av deras spontana reaktioner. Eftersom 
min avsikt varit att samla så många olika synpunkter som möjligt, för att kunna 
jämföra dem sinsemellan, har jag använt mig av enskilda intervjuer och inte av 
gruppintervjuer.  

Söderskolans lärare och elever intervjuades under de två sista 
föreställningsdagarna i den offentliga lokal där teaterföreställningen spelades. 
Två av eleverna, som hade bråttom hem, fick jag söka upp en dryg vecka senare i 
skolan. I dessa intervjuer märks det att distansen till föreställningen blivit en 
annan. De båda killarna som intervjuades i efterhand är inte lika uppfyllda av 
föreställningen, utan reflekterar mera över årets projekt i jämförelse med tidigare 
produktioner, och de funderar också i större utsträckning över framtiden.  

Det var tyvärr inte möjligt att hitta någon tid för intervjuer med Norrskolans 
elever och lärare direkt efter premiären. De intervjuades i skolans lokaler fem 
respektive nio dagar efter föreställningsdagen. En del av eleverna, dock inte alla, 
intar i likhet med de båda elever på Söderskolan som jag intervjuade i efterhand 
en något mer distanserad attityd. Detta gäller i hög grad också musikläraren, som 
under perioden mellan föreställning och intervju lämnat sitt jobb på Norrskolan 
och blir intervjuad på sin nya arbetsplats.233 

Eftersom mitt forskningsobjekt är den estetiska läroprocessen i sin helhet och 
agerandet i synnerhet, är den enskilda individen i undersökningen inte fokuserad 
i sin egen rätt. Han eller hon är däremot intressant i sin egenskap av deltagare i 
den estetiska läroprocessen, och i den konstnärliga produkt som samtidigt ingår i 
och utgör resultatet av processen. Därför har jag valt att inte göra några elev- 
eller lärarporträtt, vilket annars är vanligt förekommande i ämnesdidaktisk 
forskning.234 Jag låter istället elevernas och lärarnas kommentarer interfoliera 
min beskrivning och analys. Alla röster får härvidlag inte lika stort utrymme. 
Intervjuerna och enkäterna fungerar i undersökningen som en brygga mellan min 
tolkning och deltagarnas synpunkter.235  

                                                           
231 Jfr Säljö, s.  128 ff. 
232 Kvale, s. 164.  
233 Se vidare nedan s. 54. 
234 Se t. ex. Dysthe (1996), G. Malmgren (1992), L-G Malmgren (1997), Molloy (2002), Bergöö 

(2005), Ask (2005), Årheim (2005). 
235 Kvale (s. 9) uppmärksammar etymologin hos ordet ”intervju”: det engelska interview och det 

franska entrevue betyder ordagrant ”mellan två seenden” 
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 Det huvudsakliga materialet för de fyra fallen av estetiska läroprocesser 
består alltså av videoinspelningar av undervisningsprocesser, repetitioner och 
föreställningar samt av intervjuer med lärare och elever. Detta material finns 
samlat på DVD-skivor.236 Vid somliga tillfällen har jag använt mig av 
observationsanteckningar i stället för videokamera. Av upphovsrättsliga skäl fick 
jag inte filma Söderskolans föreställningar med publik, utan bara repetitioner. 
Jag besökte ändå ett par föreställningar och antecknande förändringar i spelet 
och publikreaktioner. När jag intervjuade de båda lärarna efter lektionerna i 
Österskolan och Norrskolan I var jag ännu ovan vid videokameran och 
försummade därför möjligheten att stänga av bilden och använda kameran som 
bandspelare för att dokumentera samtalen. Istället antecknade jag. Vid ett par av 
besöken på skolorna har jag använt mig av anteckningar för att komplettera 
inspelningen, eller för att videobandet tagit slut. Observationsanteckningarna är 
naturligtvis betydligt lättare att överskåda än videoinspelningarna, men också 
betydligt mindre tolkningsbara. De har dock fördelen att vara tolkade i stunden, 
med tillgång till situationens hela kontext. Dessa metoder har alltså också 
möjligheter att komplettera varandra.  
 Enkätsvaren med de två klasserna ingår också i forskningsmaterialet, liksom 
vissa dokument som manus, programblad och skolornas hemsidor. 
Fördjupningsmaterialet, som presenteras nedan, samt de repetitioner och 
föreställningar av En midsommarnattsdröm jag observerade och mina kontakter 
med Regionteatern utgör så att säga ett material till materialet. 

Fördjupningsmaterialet 
En midsommarnattsdröm var Regionteaterns första Shakespeareproduktion på 34 
år. I ett internlogiskt perspektiv, för att använda Anna Lunds term, fyllde 
uppsättningen funktionen att samla teatern kring en ny utmaning under en 
nytillsatt teaterchef. Dramaturgen motiverade pjäsvalet med ”pjäsens 
sociologiska bredd” och dess hyllning till fantasin, kärleken, teatern och leken 
med identiteter. 237  

Regionteaterns uppsättning tar särskilt fasta på det drömska i Shakespeares 
pjäs och låter berättelsen ta sin början i en svartvit verklighet i Theseus palats, 
för att sedan genomgå en gradvis förvandling med hjälp av scenografi, kostym, 
ljus och musik och landa i en färgrik skog, där vad som helst kan hända. I 
gestaltandet av de mångahanda hyss skogens älvor ställer till med under ledning 
av Oberon, Titania och Puck ledning tas ensemblens fysiska och musikaliska 
kapacitet i bruk. Att flera av rollerna dubbleras: Theseus/Oberon, 
Hippolyta/Titania, Filostrat/Puck och hantverkarna/älvorna, bidrar också till 
känslan av drömspel. I sista akten, när ungdomarna med hjälp av skogens älvor 
har rekonstituerat sina relationer och återförenats i palatset, finns färgen från 
skogsäventyret kvar i de röda brudklänningarna.  
                                                           
236 Jag refererar till det inspelade materialet genom att ange respektive DVD-skivas nummer, 

videoklippets nummer i ordningsföljden och aktuell time code. 
237 ”Vår Midsommarnattsdröm”, temakväll på Regionteatern 2004-09-13. Dramaturg, regissör, 

scenograf och kostymör presenterade uppsättningens idé. Dramaturgens uttryck ”sociologisk 
bredd” syftar troligen såväl på rollgestalternas blandade klasstillhörighet i dramat som på 
uppsättningens potential att nå en bred publik.  
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Fördjupningsmaterialet till En midsommarnattsdröm riktar sig till klasser i 
grundskolans år 7–9 och i gymnasieskolan.238 Syftet med materialet står i 
samklang med huvudtankarna i dramapedagogen Jeanette Roos Sjöbergs 
handbok I gränslandet mellan scen och publik. Nycklar till teater – med drama 
som metod (2000). Sjöberg, som tillsammans med en kollega under flera år 
arbetat med för- och arbete till Dalateaterns produktioner, talar om att använda 
teater som kunskapsform genom att ”göra konsten och publiken ’tillgängliga’ för 
varandra”, ”fördjupa en teaterupplevelse” och ”väcka intresse för teater genom 
att låta publiken få prova på teaterns magi genom eget agerande”. Att använda 
teater som kunskapsform handlar alltså om att få kännedom om en konstart 
genom att använda sig av dess egna medier. Genom att ägna sig åt en enkel form 
av teaterproduktion får eleverna närkontakt med teaterns form och innehåll. Här 
möts alltså reception, produktion och reflektion i samma medium i en enligt 
Aulin-Gråhamn & Thavenius ideal estetisk läroprocess. Denna process kan 
öppna för en fördjupad teaterreception, en reception via produktion. Bland de 
målsättningar med ett dramapedagogiskt för- och efterarbete som Roos Sjöberg 
räknar upp finns också olika sätt att använda teater som kunskapskälla: ”att med 
teaterns hjälp se individens betydelse och sociala sammanhang”, ”att låta 
teaterföreställningen vara utgångspunkt till samtal”.239  

Som bokens titel antyder utspelar sig dramapedagogiskt för- och efterarbete i 
ett gränsland mellan scen och publik, och i förlängningen mellan två institutioner 
med radikalt olika kunskapssyn, teater och skola. Den som skapar ramar för ett 
pedagogiskt arbete kring en teaterföreställning har att ta hänsyn till både 
kunskaper och rädslor från två olika håll. Teaterinstitutionens rädsla för 
”pedagogisering” visade sig i fallet En midsommarnattsdröm genom en uttalad 
motvilja mot förarbete. Sådant ansågs vara alltför styrande för teaterupplevelsen. 
Fördjupningsmaterialet skulle alltså vara designat för efterarbete. I övrigt fick jag 
relativt fria händer.  

Mina tidigare yrkeserfarenheter samt den sociologiska och pedagogiska 
teaterforskning jag tagit del av hade hos mig skapat en medvetenhet om skolans 
rädsla för teater, men också en vilja att utmana denna rädsla. I det färdiga 
materialet syns tydligt intentionen att skapa en brygga mellan teaterns och 
skolans kunskapssyner. På första sidan markeras att materialet är tänkt som stöd 
och inspiration. Här finns också en uppmaning till fri tolkning av föreställningen. 
Syftet är att motverka den tendens till rätt- och feltänkande som fortfarande 
förknippas med skolans kunskapssyn. De nästkommande två sidorna ägnas på 
traditionellt skolmanér åt två olika teman som är centrala i uppsättningen: 
verklighet och illusion respektive kärlek och könskamp.240 Varje sida har fyra 
rubriker, varav två är skolmässigt verbalspråkliga: Diskutera! och Forska vidare, 
medan de återstående är inriktade på kroppslig och multimedial teaterhandling: 
Spela själva! och Improvisera! Häftet avslutas med en materiallista som omfattar 
olika medier: böcker, filmer och hemsidor. Min intention med 
fördjupningsmaterialet är att inbjuda lärare och elever till att se teater som en 
                                                           
238 Bilaga 4, s. 1 av 4.  
239 Roos Sjöberg (2000) s. 12 f. Här kan man dra en parallell till Telemans diskussion om 

språkutveckling genom språkanvändning (Teleman 1991, s. 10 ff.)  
240 Möte och mailkontakt med uppsättningens dramaturg under augusti och september 2004. 
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kunskapsform och ge tips för ett efterarbete där reception, reflektion och 
produktion kan mötas. Materialet ger också lärare och elever möjlighet att välja 
andra arbetssätt. 

Analysverktyg 
För att analysera komplexa didaktiska processer krävs en bred uppsättning av 
analysverktyg. Olika didaktiska frågor kräver olika redskap. En skissartad 
semiotisk analys av medieringen och den estetiska dubbleringen i 
läroprocesserna och föreställningarna kan bidra till att besvara de didaktiska 
frågorna om vad, hur och genom vad eleverna lär sig. Min avsikt är dock inte att 
göra en formell semiotisk föreställningsanalys efter konstens alla regler. Snarare 
vill jag föra en diskussion om olika typer av estetiska läroprocesser utifrån en 
allmän teatersemiotisk modell. Som inspiration och ”checklista” använder jag 
den Questionnaire som presenteras av Pavis (2003).241 Jag försöker urskilja hur 
olika typer av tecken samverkar i sitt meningsskapande och hur detta 
meningsskapande i sin tur påverkar den kunskapande processen. Genom 
beskrivning, tolkning och analys av de fyra fallen hoppas jag närmare kunna 
förklara hur mening och kunskap medieras i de estetiska läroprocesserna. I 
Marner & Örtegrens anda anlägger jag ett multimedialt perspektiv på Vygotskijs 
medieringsbegrepp och anknyter till Bachtins dialogicitetsbegrepp. Elevers och 
lärares interaktion med kropp och röst står i fokus för analysen, men även det 
rumsliga uttrycket beaktas.  

Vem som ges möjlighet att lära sig och när, med vem och var detta lärande 
äger rum bestäms i stor utsträckning av skolkulturen och dess maktstrukturer. 
Aulin-Gråhamn & Thavenius skiljer på skolans kultur, den retoriska bild skolan 
ger av sig själv och sitt uppdrag och lärandets kultur, skolans konkreta 
förhållningssätt till kunskap och dess arbetsformer för lärandet. De menar att 
dessa kulturer ofta skiljer sig åt. På de skolor jag undersökt har jag dock upplevt 
att retorik och praktik följs åt ganska väl. Därför gör jag inte någon skillnad 
mellan skolans och lärandets kulturer, utan använder begreppet ”skolkultur” i en 
vid bemärkelse.242  

De mer övergripande bildnings- och utbildningsfrågorna om varför och för 
vad eleverna ska eller inte ska lära sig teater kommer att beröras i 
slutdiskussionen.  

Elevernas ålder, kön, klass och etnicitet påverkar också de estetiska 
läroprocessernas villkor. Jag har uppmärksammat dessa faktorer i 
observationerna av undervisningen, och i viss utsträckning även i intervjuerna. 
Eftersom jag fokuserat kollektivet mer än individen och i stor utsträckning gjort 
mina intervjuer med andra elever och lärare närvarande i rummet har jag dock 
inte på allvar ”rotat” i elevernas bakgrund på det sätt som Einarsson (2003) 
efterlyser. 243 Jag har tillfrågat dem om deras etnicitet, men inte om deras 
klasstillhörighet eller föräldrars yrke. 

                                                           
241 Pavis (2003) s. 37 ff. 
242 Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) s. 116 ff.  
243 Einarsson (2003) s. 47 ff. 
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Jag kommer att beskriva varje fall översiktligt och försöka ge exempel på 
viktiga detaljer, men jag tar mig också friheten att göra en friare tolkning av var 
och en av de estetiska läroprocesserna. I den avslutande jämförelsen av fallen 
stramas förhållningssättet åter upp och jag återgår till de forskningsfrågor som 
presenterades i inledningen: om produktion, reception och reflektion i olika 
medier och om de estetiska läroprocessernas form, innehåll och bruk. 
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4. Österskolan

Finns det bra och dålig kärlek?  
Den första som svarade på mitt upprop om att delta i forskning var svenskläraren 
Viveka, som arbetade på friskolan Österskolan och planerade att använda 
fördjupningsmaterialet med sin sjua. Jag presenterade mig för klassen, 
dokumenterade lektionen med hjälp av videokamera och anteckningar och hade 
ett kort samtal med Viveka efteråt. Eleverna fick också besvara enkäten.244 

När jag träffar Viveka och klassen i oktober 2004 är det fjärde året hon 
arbetar på skolan. Viveka har egna erfarenheter av amatörteater, och hon har 
tidigare arbetat med dramatisering av sagor och värderingsövningar i 
undervisningen.245 Hon skulle gärna se att drama fanns som elevens val på 
Österskolan, men hon känner sig tämligen ensam i kollegiet om att driva denna 
fråga. Österskolan, som liksom de andra båda skolorna omfattar år 6 till och med 
år 9, har en inriktning mot engelska och IT. Mer undervisningstid ägnas åt 
engelska och IT jämfört med den kommunala skolan, och man ställer också mer 
specificerade krav i dessa ämnen. Skolan strävar att hålla elevantalet lågt, för att 
stärka de personliga banden mellan lärare och elever.246 I övrigt menar Viveka att 
den sociokulturella skillnaden mellan Österskolan och den kommunala skolan 
inte är särskilt stor. Bland Österskolans elever finns ”både invandrare, frånskilda 
och fattiga”, men procentuellt sett ett större antal engagerade föräldrar. Skolan 
arbetar aktivt mot mobbing. Alla elever ska kunna arbeta med alla. En del av 
veckans undervisning sker i åldersblandade grupper, och i klassrummet skiftar 
man ofta platser. Läraren bestämmer vem som ska sitta eller arbeta med vem. 
Man strävar dock inte efter att blanda flickor och pojkar. På denna punkt har man 
justerat policyn. Nu handlar det framför allt om att ”vidga kompisrelationerna 
inom könet, för det är så gruppdynamiken fungerar, och då slipper tjejerna vara 
barnvakter”. 247  

11 av 25 (44 %) elever i Vivekas sjua uppger att de sett en eller flera 
teaterföreställningar på fritiden under de senaste två åren. Det är en siffra som 
ligger något högre än Per Nilsson riksgenomsnitt på 35 %.248 Av de elever som 
sett teater på fritiden är två pojkar. Bland de föreställningar som omtalas finns 
flera musikaler och barnteaterföreställningar. En flicka har sett två 
Shakespearepjäser. Åtta av klassens elever (32 %) har spelat teater på sin fritid 
under samma tid.249 Klassen har också spelat en del teater på skoltid under 
perioden. Eleverna nämner teaterformer som revyer, historiska scener och 

                                                           
244 Se bilaga 1. 
245 Värderingsövningar är en vanlig metod inom dramapedagogikens kritiskt frigörande perspektiv, se 

t.ex. Katrin Byréus handbok om forumspel, Du har huvudrollen i ditt liv (2001). 
246 Uppgifterna är hämtade från Österskolans hemsida. 
247 Samtal med Viveka 2004-10-13. 
248 Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom Nilssons uppgifter gäller ungdomar mellan 13 och 25 år, 

och bara det senaste året.  
249 Här är det svårt att jämföra med Nilsson eftersom hans statistik bara registrerar de ungdomar som 

regelbundet spelar teater varje månad (5 %). 
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engelska pjäser. Eftersom svaren divergerar så mycket verkar det troligt att de 
framför allt berättar om erfarenheter från de mellanstadieskolor de tidigare gått 
på.  

Såväl i fråga om teatervanor som attityder till teater framkommer på 
Österskolan, precis som i Nilssons undersökning, tydliga skillnader mellan 
pojkar och flickor. Ett typiskt pojksvar på frågorna om hur de upplever att se och 
spela teater är ”halvkul”, ett motsvarande flicksvar är ”roligt”. En 
midsommarnattsdröm har dock slagit an bland både flickor och pojkar. 16 av de 
21 elever som sett föreställningen valde att kryssa i rutan ”bland de bästa 
teaterföreställningar jag har sett”. En bidragande orsak till denna topplacering 
kan vara bristen på jämförelsematerial. De flesta av eleverna uppger att de sett 
mellan en och tre föreställningar på skoltid under tidsperioden. 

Österskolan har ganska nyligen flyttat in i nya lokaler. I det ljusa, luftiga, 
nästan kala klassrummet sitter pojkar och flickor i enlighet med skolans aktuella 
genuspolicy i könshomogena grupper, fyra och fyra med bänkarna vända emot 
varandra, en möblering väl lämpad för diskussion. Enligt Viveka är 
gruppdiskussionen en vanlig arbetsform i klassen.  

Viveka har valt att arbeta med temat Kärlek, kön och kamp, och använder en 
stor del av de förslag som ges på sidan 3 i fördjupningsmaterialet.250 Materialets 
frågor utgår från olika situationer i föreställningen och följdfrågorna vidgar i viss 
mån perspektivet mot elevernas verklighet: ”Finns det äkta och oäkta kärlek?” 
”Har kärlek något med sex att göra eller är det två skilda saker (i föreställningen 
och i verkligheten?)” Viveka går i sina egna följdfrågor, som jag tolkar som mer 
eller mindre improviserade, ytterligare ett steg närmare elevernas verklighet. 
Hon tar sin utgångspunkt i materialets första fråga om varför Helena följer efter 
Demetrius trots att han inte älskar henne, och initierar en klassdiskussion som 
växlar mellan två samtalsformer: bikupa i 4-grupperna och helklassamtal. De 
bikupediskussioner jag fångat på filmen verkar engagerade.251 I helklassamtalet 
talar Viveka en stor del av tiden själv. Hon ställer frågor, fördelar ordet och följer 
upp elevernas svar.252  
 

 
VIVEKA BRYTER BIKUPAN GENOM ATT KLAPPA I HÄNDERNA  
Viveka: Okej hörni, va säger ni, varför tror ni att Helena beter sig som hon 

gör? Vad säger ni? Kan man förstå hennes beteende? Vad säger 
du A? Skulle du göra så? Om du var jättekär i nån? 

A ♀:    (x) 
Viveka:  Inte? Varför tror du att hon fortsätter hänga efter Demetrius då? 
 

                                                           
250 Se bilaga 4. 
251 Det är dock svårt att urskilja annat än spridda repliker, eftersom alla talar på en gång och 

ljudvolymen är hög. Detta var min första videoinspelning, och i efterhand kan jag konstatera att 
jag var onödigt försiktig: jag hade kameran på stativ och rörde mig alltför lite i klassrummet i min 
ambition att inte störa undervisningsprocessen.  

252 I det typiska mönstret för klassrumssamtal styr läraren talandet genom strukturerande drag: han 
eller hon fokuserar elevernas uppmärksamhet i någon speciell riktning, bestämmer när och hur 
länge eleverna får tala, kontrollerar deras förståelse, sammanfattar, kommenterar och korrigerar. 
Eleven svarar, och läraren värderar. Jfr Stubbs (1983) s. 48 ff., Einarsson (2004) s. 269 ff. 
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A:  Eeh för att hon är jättekär i honom. [Och hon vill att han ska fatta 
det. ] 

Viveka:           [Ja men] Tar det inte slut när 
han är dum då? 

A: Men (.) hon blir ju mer kär i honom när han är dum [istället] 
Viveka:               [Jamen] varför 

är det så B? Hur kan man bli kär i nån när den är dum? 
  VIVEKA GÅR MOT B UNDER REPLIKEN.253 
 
Att Viveka är en engagerad lärare märks på hennes emfatiska betoningar och 
ivriga överlappningar som ibland tenderar att avbryta eleverna, samt på hennes 
sätt att röra sig och ta plats i klassrummet. Viveka använder ett vardagligt 
språkbruk, tilltalar eleverna personligen, provocerar dem lite skämtsamt ibland 
och tar plats i rummet på ett sätt som avslöjar scenvana. Hon får auktoritet och 
skapar engagemang genom konkret bruk av kropp och röst. 

Teatern blir i detta moment i huvudsak ett medel för en 
erfarenhetspedagogisk diskussion om relationer mellan könen, anpassad till 
åldersgruppen. Det tematiska innehållet prioriteras framför föreställningens 
form. Rollfigurerna behandlas i diskussionen som levande personer, ungdomar 
som eleverna själva, inte som sceniska konstruktioner. Detta förhållningssätt 
underlättar det erfarenhetspedagogiska samtalet. Ibland ger det upphov till 
intressanta anakronismer:  
 

Viveka:  Okej, men om hon är jättekär i dej och följer efter dej vart du än 
går och ringer till dej och SMS-ar till dej och mejlar till dej och 
hela tiden vill att ni ska träffas och att hon ska få pussa på dej?  

C ♂:    Då kanske jag blir lite sur.  
KORT AVBROTT PÅ BANDET.  
C:    Jag vet inte, jag vet inte ens (.) hur hon ser ut. 
Viveka:  Är det skillnad på om hon är snygg eller mindre snygg? 254 
C:    Nja, det beror sej på lite. 
SKRATT FRÅN DE ÖVRIGA KILLARNA I GRUPPEN (D, E OCH F). 
Viveka:  Om Helena hade vart ännu snyggare än vad hon var, tror ni att 

Demetrius hade betett sej på något annat sätt då?  
D ♂och E♂:  Ja. 
C:    Ja. 

                                                           
253 DVD 6, klipp 1, time code 0.00.40. För transkriptionen av dialoger och övriga uttrycksmedel från 

DVD-skivorna har jag valt att gå en medelväg mellan konventionellt skriftspråk och CA-analys 
(Norrby 2004, s. 98 f.). Jag använder mig av skriftspråklig interpunktion och markerar talspråkligt 
uttal när det är relevant för att fånga stilnivån eller rytmen. Kursiv stil markerar emfas, och 
versaler används för att beskriva icke-lingvistiska handlingar. För att smidigt kunna visa på 
överlappningar, pauser och ohörbart tal används symboler från CA-analysen: hakar [ ] markerar 
överlappning, (.) paus och (x) respektive (xxx) ohörbart tal. Ett x betyder ett ohörbart ord, tre x tre 
ord eller fler. Eleverna i Österskolan och Norrskolan I markeras med bokstavsinitialer: A, B, C 
etc. Första gången eleven framträder i texten markeras hans eller hennes kön med ♀ eller ♂. X 
markerar en okänd talare. 

254 Hermia spelas i Regionteaterns uppsättning av en mycket slank skådespelerska, Helena av en 
betydligt fylligare. Pojkarna i C:s grupp har tidigare i diskussionen antytt att Demetrius hellre 
ville ha Hermia, för att hon var snyggare.  
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Viveka: Om hon hade haft eh (.) värsta Claudia Schiffer-kroppen och såhär 
jättelångt Cindy Crawford-hår och (.) hade han betett sig 
annorlunda då tror ni? 

C:    Ja, kanske det. 255 
     

Diskussionen fortsätter i samma stil. Frågan om Helenas klängande passion för 
den till en början ovillige Demetrius och blomsaftsdrogens inverkan på parets 
relation i föreställningen vidgas till en allmän diskussion om huruvida det finns 
bra och dålig kärlek, och vilket ansvar man bör ta som kompis om man ser att 
ens vän har träffat fel partner. Vivekas frågor tenderar ibland att bli ledande. 
Samtalets fokus är erfarenhetspedagogiskt och drar ibland iväg långt från pjäsen, 
men den kan inte betecknas som helt textförnekande.256 Viveka leder samtalet 
tillbaka till föreställningen när diskussionen fjärmat sig alltför långt från 
utgångspunkten. Någon analys av pjäsen i egentlig mening blir det dock inte 
fråga om. Här är det innehållet som står i fokus. Att flickor diskuterar med 
flickor och pojkar med pojkar underlättar säkert diskussionen på många sätt, men 
man kan också tänka sig att uppdelningen befäster stereotypa åsikter och gör det 
svårt för eventuella icke-heterosexuella elever att delta i diskussionen på lika 
villkor.  

Att föreställningen på detta sätt kan användas för en erfarenhetspedagogisk 
diskussion kan ses som ett tecken på att den nått fram till eleverna, att 
receptionen fungerat väl. Tolkningen av Helena, Hermia, Demetrius och 
Lysander som samtida eller tidlösa ungdomar har stöd i scentexten. Rollfigurerna 
i uppsättningen har kroppsspråk, tonfall, kläder och håruppsättningar som ofta 
för tankarna till nutiden: Helena och Hermia bär flätat löshår och de båda 
ynglingarna vita kostymer. På de föreställningar och repetitioner med publik jag 
besökte upplevde jag att den unga publiken levde med i scenerna mellan 
ungdomarna med skratt och intresse.257 Eleverna i sjuan på Österskolan ger 
föreställningen höga betyg, och i klassrumsdiskussionen ger de exempel på 
detaljer i föreställningen som avslöjar intresse och god förståelse.  

Även om barn och ungdomar inte får tillfälle att se så många 
teaterföreställningar, är det värt att betänka att de inte kommer tomhänta till 
mötet med teaterföreställningen. Tonåringars dramatic literacy bygger på 
erfarenheter av deltagande i många olika drama- och teaterpraktiker: rollekar och 
sketcher, kanske även levande charader, julspel, amatörteater och levande 
rollspel.258 Dessutom tillkommer alla de exempel på agerande och remedierad 
teater de mött genom TV, film och IT.  

Att delta i teaterns praktik  
När Viveka skapar en övergång till lektionens nästa moment och får eleverna att 
gå upp på golvet och börja gestalta den korta scen mellan Hermia och Lysander 
som återges i fördjupningsmaterialet har hon stor nytta av sina 

                                                           
255 DVD 6, klipp 1, time code 00.03.35.  
256 Jfr Torell (2002).  
257 2004-09-28, 2004-09-29, 2004-11-19. 
258 Jfr ovan s. 32. 



 57

teatererfarenheter.259 Hon börjar med att betona kroppens centrala roll i teater, 
och förklarar vikten av uppvärmning. Så leder hon rappt en klassisk, kort fysisk 
teateruppvärmning av några viktiga kroppsdelar: de sträcker på sig, stretchar 
nacken, rullar på armar och bål samt värmer upp fötterna genom att stega runt i 
klassrummet. Det finns gott om plats att cirkulera på mellan gruppernas bänkar. 
Humor, fakta, rapphet och värme leder eleverna förbi genansen. ”Kom igen, 
move that body” säger Viveka till en kille som verkar tveka. Hon bjuder också 
på sig själv när hon trampar runt och sprätter med fötterna. Den mediespecifika 
teaterkompetens Viveka uppvisar när hon får alla elever upp på golvet är enligt 
min erfarenhet vanlig i amatörteatersammanhang, men knappast bland 
svensklärare i gemen.  

Viveka leder sedan eleverna stegvis mot framträdandet med fast hand. Först 
får de gestalta känslor utan ord: ilska, glädje, sorg och misstänksamhet. De 
arbetar i par, med den kamrat de för tillfället sitter tillsammans med. Viveka 
uppmanar eleverna att reflektera över hur kropp och känslor fungerar 
tillsammans: ”Vad gör man med fötterna och med armbågarna när man är 
ledsen? Hur känns det inuti magen?” Därefter introducerar hon de repliker 
eleverna ska arbeta med och delar ut texten. Innan eleverna börjar arbeta ger 
Viveka en kort beskrivning av det sammanhang den ingår i: ”Det här är en scen 
mellan Lysander och Hermia […] när Lysander har fått kärleksdroppar i ögonen 
och tror att han är kär i Helena.”260 Hon diskuterar dock inte rollfigurerna och 
deras egenskaper, utan går direkt på själva situationen och hur den kan spelas.261  
Viveka läser upp replikerna i neutral ton och uppmanar paren att spela dem med 
olika känslor: 

 
  LYSANDER  Släpp mig, din katta. Släpp mig, säger jag.  
       Annars skakar jag av dig som en orm. 
 
  HERMIA   Vad rå du är! Vad du är olik dig, 
       Min älskade! 
 
  LYSANDER  Din älskade? – försvinn 
       Ditt kräkmedel, försvinn, ditt tattarluder! 
 
  HERMIA    Du skojar va?262 
 
Efter några minuter får klassen nya instruktioner: nu ska de spela texten med 
känslor, men utan ord. Runt om kring i klassrummet ser jag flera upplagor av 
Hermia falla på knä. En tjej som spelar Lysander gör kräkrörelser och slår ifrån 
sig med armbågarna. Slutligen får varje par välja den version de trivs bäst med 
och framföra den för klassen. Viveka markerar en ganska liten spelplats framme 

                                                           
259 Se bilaga 4, s. 3 av 4. 
260 DVD 6, klipp 1,  time code  0.27.50. 
261 Situation och roll utgör emellertid inte skilda storheter i agerandeprocessen. De fungerar snarare 

som två sidor av samma sak: rollen befinner sig alltid i en situation, och situationen kan hjälpa till 
att skapa en rollinlevelse. Att bejaka det Stanislavskij kallar det magiska om och träda in i en 
fiktiv situation kan ge en upplevelse av omställning och omvälvning. Jfr Stanislavskij 
(1937/1977) s. 71.  

262 En midsommarnattsdröm  i översättning av Göran O. Eriksson (2003) s. 25. Jfr s. 3 i 
fördjupningsmaterialet. 
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vid whiteboardtavlan.263 Ingen av eleverna opponerar sig mot att spela motsatt 
kön. Den första killen som går upp och spelar Hermias roll försöker göra rösten 
kvinnlig, men släpper idén i andra repliken. Hermias roll spelas på flera olika 
sätt: vädjande, gråtande, skrattande, handgripligen klängande. Tolkningen av 
Lysander pendlar mellan uttråkad och rasande. Eleverna tar uppgiften på allvar. 
Att processen i någon mån rutiniserar sig själv efter hand är dock ofrånkomligt 
De tolv paren stjäl både goda och mindre goda idéer från varandra: någon 
kommer till exempel på idén att lägga till repliken ”Nej det gör jag inte” som 
svar på Hermias fråga ”Du skojar va?” och får flera efterföljare.  

Att lära är att ingå i praktiker, att delta i samtal, med Arthur Applebees ord 
”to enter culturally significant traditions of knowledge-in-action”.264 Teaterns 
praktik har gott om oskrivna ramar och regler, som man lättast tillägnar sig 
genom att själv delta i praktiken som skådespelare, åskådare eller bådadera. 
Viveka lär ut vissa av dessa regler när eleverna i klassen presenterar sina 
versioner av scenen mellan Hermia och Lysander. Hon presenterar varje par av 
skådespelare med ett röstläge hos en cirkus- eller vaudevilledirektör, hjälper till 
att skapa koncentration hos publik och aktörer innan framträdandet och tar 
initiativ till applåden efteråt. Eleverna får också lära sig att man behöver värma 
upp kroppen innan man spelar teater.  

Flera av eleverna gör under lektionen expressiva, koherenta och personliga 
tolkningar av rollerna, vilket kan tolkas som tecken på att de fått en upplevelse 
av roll och situation, en förutsättning för att nå den fördjupade förståelse av 
dramat via egen produktion som Roos Sjöberg åsyftar. Spelet hindras dock till 
viss del av att många elever ännu inte behärskar texten och spelar med papperet i 
handen. Jag uppfattar dock att Vivekas intention med detta moment framför allt 
är att få eleverna att pröva att spela teater, att gå upp på golvet och delta i 
teaterns praktik. Fast scenen mellan Hermia och Lysander har uppenbara likheter 
med det förhållande mellan Helena och Demetrius som diskuterats tidigare under 
lektionen, används inte agerandet för att närmare undersöka pjäsens innehåll och 
form i syfte att fördjupa teaterupplevelsen. Övningen handlar snarare om att med 
Roos-Sjöbergs formulering ”väcka intresse för teater genom att låta publiken få 
prova på teaterns magi genom eget agerande”, en ambition som också är mera 
rimlig med tanke på den korta tiden.265 Viveka arbetar effektivt och strukturerat 
och hinner med både diskussioner och agerande på en fyrtiominuterslektion. 
Någon djupanalys av pjäsen blir det dock inte fråga om. Reception, reflektion 
och produktion knyts inte samman.  

Lektionen på Österskolan kan sammanfattas som en estetisk läroprocess i två 
delar. I första delen står innehållet i föreställningen i centrum. Elever och lärare 
reflekterar över det i föreställningen centrala kärlekstemat genom en verbal 
diskussion. Läraren använder sig vid vissa tillfällen av teatrala uttrycksmedel för 
att tydliggöra frågeställningar och ge exempel. Diskussionen fördjupar 
teaterupplevelsen genom att anknyta till elevernas egna erfarenheter, men den 
anknyter inte i någon större utsträckning till föreställningens form. Teatern har i 
detta moment funktionen av kunskapskälla.  
                                                           
263 Att spelplatsen är så liten kan ses som en konsekvens av möblernas makt i klassrummet: rummet 

är möblerat för sittande, mer eller mindre disciplinerade kroppar, inte för agerande. Å andra sidan 
blir agerandet mindre pretentiöst utan ommöblering.  

264 Applebee (2000).  
265 Roos Sjöberg (2000) s. 12 f. 
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I det andra momentet deltar eleverna själva i teaters praktik som skådespelare 
och producerar mening med hjälp av kropp och röst. Lärarens stödfrågor under 
arbetsprocessen hjälper dem att reflektera över hur de använder sina 
uttrycksmedel. Anknytningen till Regionteaterns föreställning är även i denna 
övning ganska svag. Analysen av föreställningen lämnas därhän, men eleverna 
får istället spela teater på egna villkor och gestalta en liknande kärlekskonflikt 
som den de just diskuterat. På en fyrtiominuters lektion verkar detta vara en 
rimlig ambition.  
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5. Norrskolan I 

En öppen skola 
Norrskolan är en av tre F–9-skolor i den lantligt belägna centralorten. Den ligger 
i utkanten av samhället, i ett villaområde nära naturen. Skolans omkring 600 
elever är fördelade på tre arbetsenheter. År 6–9 utgör en egen del inom varje 
enhet, men man arbetar också tillsammans med de yngre eleverna. På hemsidan 
betonas vikten av ett gemensamt normativt förhållningssätt. Allas lika värde och 
rätten till yttrandefrihet är centrala värden. Man eftersträvar ett ”öppet och gott 
socialt klimat” med spontana sociala kontakter mellan elever och vuxna.  

Under den tid min undersökning pågick deltog skolan i en femårig 
försöksverksamhet med en flexibel timplan. På Norrskolan ville man använda 
projektet för att göra eleverna mera självständiga och låta dem ta större ansvar 
för sin egen utbildning. Knappt 30 % av undervisningstiden avsattes för ett mera 
elevstyrt undervisningssätt: Eleverna fick under den så kallade all-tiden 
självständigt planera, utföra och utvärdera sitt arbete, och lärarna hade en 
handledande funktion. Under denna tid arbetade man i åldersblandade 
grupper.266 När jag besökte Norrskolan under all-tiden ett antal fredagar var det 
liv och rörelse i korridorerna. Elever och lärare kryssade vant mellan grupper och 
lokaler enligt ett sinnrikt schema. 

En stor del av all-tiden ägnades åt ämnesövergripande projekt. Förutom 
arbetet med den årliga showen fick jag ta del av ett annat ämnesövergripande 
undervisningsprojekt där en del av teaterns medier användes på ett indirekt sätt, 
nämligen de scenografiska uttrycksmedlen. De äldre eleverna byggde fantasifulla 
elisabetanska teaterscener i papp och berättade om Shakespeares liv och dikt för 
de yngre, på engelska.267  

Enkätsvaren från nian på Norrskolan visar på något större vana av 
teaterbesök jämfört med sjuan på Österskolan. 13 av 21 elever (62 %) har sett 
någon eller några teaterföreställningar på sin fritid under de senaste två åren. Tre 
av dessa elever är pojkar. De föreställningar som omnämns är nästan utan 
undantag revy- eller musikalföreställningar. Jämfört med Österskolan har något 
färre elever spelat teater på sin fritid, 5 av 21 (24 %). Däremot spelar de ofta 
teater i skolan. I engelska och svenska ingår drama- och teaterövningar som 
undervisningsmoment. Några av eleverna är involverade i arbetet med skolans 
egen show.  

Skillnaden i inställningen till teater mellan pojkar och flickor är än mer 
uttalad i Norrskoleklassen än i klassen på Österskolan. Av de åtta killar som 
besvarat enkäten tycker tre att det är kul att se teater och två att det är kul att 

                                                           
266 Uppgifterna är hämtade från Norrskolans hemsida och informella samtal med lärare. 
267 Jag har inte tagit upp detta projekt som ett särskilt fall, eftersom jag menar att det intar en 

mellanställning mellan Norrskolan I och Norrskolan II, och liksom dessa båda 
undervisningsförlopp är typiskt för skolkulturen på Norrskolan. Eftersom jag bedömer att 
Shakespeareprojektet inte skulle tillföra något radikalt nytt till min diskussion har jag valt att 
koncentrera mig på de två andra projekten.  
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spela själv. Tolv av de tretton tjejerna uppskattar att se teater. Hälften av dessa 
använder uttryck som ”jättekul”, ”väldigt kul”, ”mycket kul” och ”det bästa man 
kan göra”. Tre av flickorna beskriver livekänslan som viktig för 
teaterupplevelsen: det är kul att se ”riktiga människor”, att uppleva ”någonting 
live”. ”Man kommer närmare skådespelarna, får se mer av scenen och märker 
fler detaljer än om man kollar på tv”, anmärker en av tjejerna. Flickornas 
attityder till att agera själva är också generellt positiva. En midsommarnattsdröm 
får bra betyg även på Norrskolan. 13 av 21 elever markerar med kryss att den 
tillhör de bästa föreställningar de sett. 

Norrskolans relativt lantliga läge och teaterutbudet på orten kan tänkas 
påverka elevernas val av favoritföreställningar, men det faktum att eleverna i 
nian är äldre och kanske går på musikal med kompisar i stället för på barnteater 
med familjemedlemmar kan också spela in. Åldern, skolkulturen, elevgruppens 
sociokulturella bakgrund och/eller det omgivande samhällets genuspraktik kan 
vara tänkbara orsaker till den större skillnaden mellan flickors och pojkars 
teaterattityder på Norrskolan. Att teatern är en del av skolkulturen kan ha 
påverkat Norrskoleelevernas inställning till teater, särskilt flickornas, i gynnsam 
riktning.  
 
Ett dialogiskt klassrum 
Olga Dysthe (1996) utvecklar sina teorier om det dialogiska eller flerstämmiga 
klassrummet utifrån Bachtins (1981) dialogbegrepp. Bachtin menar att individen 
existerar i kraft av sitt förhållande till andra. Dialogen är vårt grundläggande sätt 
att vara. ”Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, 
svara, komma överens osv”.268 Människan använder inte språket i första hand för 
att uttrycka sig, utan för att kommunicera. Kommunikation är nödvändig för vår 
existens. Genom mötet med den andre når individen medvetenhet om sig själv.269 
Mening uppstår i dialog och samspel mellan talare och lyssnare. Bachtins 
dialogbegrepp kan ses som ett svar på det monologiska auktoritära ryska 
samhälle han och hans medarbetare levde och verkade i.270 
 Dysthe definierar det flerstämmiga klassrummet som ”ett klassrum där 
lärarens röst är en av många röster som lyssnas till, där eleverna också lär av 
varandra och där muntlig och skriftlig användning av språket står i centrum för 
inlärningsprocessen.”271 Hon markerar att såväl lärarledd, presenterande 
undervisning som social interaktion har sin plats i skolan, men hon anser att det 
monologiska sättet att undervisa fortfarande är det vanliga, och vill därför 
uppmärksamma dialogen. Det dialogiska klassrummet kan betraktas som en 
modell för ett demokratiskt samhälle. Autentiska frågor, som ger eleverna 
utrymme att tänka och reflektera själva, är ett viktigt inslag i en dialogisk 
undervisning. Sådana frågor ger också läraren möjlighet att följa upp elevernas 
                                                           
268 Bachtin (1981) s 312; jfr Dysthe s. 63. Dysthes översättning. 
269 Bachtins teorier om dialogens funktion kan sagas utgöra en parallell till Boals (2002, 2006) 

definition av teater som konsten att få syn på sig själv.  
270 Jfr Liberg (2003) s. 15. 
271 Dysthe (1996) s. 13. Liberg (2003) kritiserar den ensidigt verbalspråkliga definitionen av det 

dialogiska klassrummet, och efterlyser en diskussion av flerstämmighet utifrån ett multimodalt 
perspektiv på meningsskapande.  
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svar och låta den fortsatta diskussionen bygga vidare på dessa. Det är också 
viktigt att läraren leder diskussionen på ett sätt som får rösterna att verkligen 
komma i dialog med varandra. Hon eller han kan provocera fram olika åsikter 
och tydliggöra motstridiga uppfattningar.  

Pernillas efterarbete av En midsommarnattsdröm tillsammans med 
niondeklassen kan ses som ett exempel på en dialogisk lektion. Pernilla är väl 
förtrogen med Dysthes begrepp, och hennes sätt att skapa flerstämmighet i 
klassrummet stämmer väl med skolans målformuleringar om elevernas 
självständighet och ansvar. Diskussionen av föreställningen äger rum i ett ganska 
trångt klassrum med solblekta gardiner, krukväxter i fönstren och en traditionell 
grön tavla. Bänkarna är formerade som tre långbord med gavlarna mot katedern. 
Vid vart och ett av borden sitter både pojkar och flickor. Flickorna är i majoritet, 
och det är de som pratar mest under lektionen. Pernilla ställer autentiska frågor, 
följer upp och bygger vidare på elevernas svar, växlar mellan skriftliga översikter 
på tavlan och muntliga diskussioner, ser till att alla får yttra sig och skapar 
förutsättningar för dialog mellan eleverna.  

I början av lektionen låter Pernilla sina egna åsikter stå tillbaka för elevernas. 
Hon inventerar deras spontana reaktioner på föreställningen genom att skriva tre 
rubriker på tavlan: Gillar, Ogillar och Svårt att förstå och be eleverna om förslag 
på punkter att placera in under varje rubrik.272 Till en början får vem som vill 
yttra sig, efter handuppräckning och fördelande av ordet. Sedan låter Pernilla 
ordet gå runt för att alla ska få chans att uttala sig. De flesta av eleverna har en 
åsikt att presentera. Några av de sista i rundan menar dock att allt redan blivit 
sagt. Eleverna tar upp både formmässiga och innehållsmässiga aspekter på 
föreställningen. Någon gillar att båda ynglingarna blev kära i Helena, ”det var så 
bra gjort”. En annan uppskattar pjäsens budskap: ”att man måste få bestämma 
själv vilken man ska älska och inte nån annan för det blir bara fel”. Många elever 
menar att hantverkarnas pjäs i pjäsen var underhållande. Pucks mod, 
blandningen av gammalt och modernt, de humoristiska inslagen, musiken, ljus- 
och ljudeffekterna och föreställningens rappa tempo omnämns också bland 
föreställningens kvalitéer. Listan under ogillar blir kortare. En flicka påpekar att 
Hermia borde ha ställt sig mer avvaktande till den plötsliga förändringen i 
Lysanders sinnelag, och inte utan vidare tagit honom till nåder igen när han åter 
visade ömma känslor för henne, efter att i ett antal scener ha hatat henne under 
drogens inverkan. En pojke menar att scenen när Lysander och Demetrius ”stod 
och snackade i skogen typ en halvtimme” var långtråkig. Till det svårförståeliga 
hör dubbleringen av rollerna och mysteriet med älvadrottningen Titanias kärlek 
till den förvandlade åsnan.  

Pernilla skriver upp alla förslag som eleverna nämner på tavlan, och bekräftar 
dem samtidigt muntligt:  

 
 

                                                           
272 Pernillas rubriker på tavlan är troligen inspirerade av Aidan Chambers frågor för boksamtal, jfr 

Chambers (1993) s. 114 f. Rubriken ”svårt att förstå” kan möjligen uppfattas som orienterad mot 
en enda riktig tolkning, ett slags skolmässigt facit för teaterupplevelsen; men de punkter som 
placeras under denna rubrik hanteras (i enlighet med Chambers intentioner) under diskussionen i 
klassrummet snarare som utgångspunkt för att låta flera olika tolkningar mötas och berika 
upplevelsen.  
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A ♀: Alltså ja på svårt att förstå, jag förstod aldrig varför riktigt det 
varför hon skulle bli kär i en åsna, varför det kom (x) där.  

Pernilla:  Varför eh varför det skulle va. 
A:    Ja. 
Pernilla: Ja. SKRIVER. Varför hon skulle överhuvudtaget bli kär i en åsna 

[SKRIVER OCH LJUDAR åsna skulle]  
A: [Mm.] Alltså varför han ville det och så där [xxx].273 
Pernilla:              [Mm.] Jag är inte 

riktigt (.) få se om det är nån som har förslag på det senare.274  
 

Efter inventeringen tar diskussionen vid. Pernilla väljer bland punkterna och 
ramar in de valda med krita. Eleverna räcker upp handen och Pernilla fördelar 
ordet för att få med så många som möjligt i diskussionen, vilket innebär att hon 
ibland tilltalar även de som inte räcker upp handen. Efterhand går hon in mer 
aktivt och bjuder motstånd, som till exempel i denna diskussion om hur 
hantverkarnas pjäs passade in i föreställningen som helhet: 
 

Pernilla: Men jag håller inte med dej riktigt B där, att det var, liksom inte 
hörde ihop, för dom var ju med ända från början och skulle träna 
pjäsen, det liksom förde fram mot slutet. 

B ♀:    Ja ja det var ju med [så]. 
Pernilla:        [Så] känner jag att det var.275 
 

Fördjupningsmaterialet används här på ett annat sätt än under lektionen på 
Österskolan. Pernilla väljer de frågor som passar in i diskussionen och 
kompletterar med många andra. Hon rör sig fritt mellan materialets två teman, 
Vad är verkligt? och Kärlek, kön och kamp. Ett viktigt tema i diskussionen är 
vem som bestämmer över vem i föreställningen. Fäderna bestämmer över sina 
döttrar, hertigen bestämmer över hantverkarna, men hur är det med älvornas 
makt över människorna? För att skapa överblick över vem som är vem och 
bestämmer över vem i den komplicerade pjäsen gör Pernilla en paus i 
diskussionen och reder ut rollfigurernas namn och relationer på tavlan. Eleverna 
räknar upp alla roller de minns och Pernilla kompletterar.  

En stor del av diskussionspunkterna rör föreställningens form. Man 
analyserar bland annat de olika lagren av fiktion i föreställningen och hur 
drömstämningen skapas med hjälp av ljus, ljud och musik. Särskilt flickorna 
visar prov på en tämligen avancerad dramatic literacy och en förmåga att 
mediera denna genom språket. De gör skillnad mellan dramatexten/pjäsen och 
scentexten/föreställningen och de behärskar koder i teaterns olika medier. En 
flicka har till exempel funderat över att Helena bytte till en likadan klänning som 
Hermia hade, för att försöka vinna Demetrius kärlek.  

Eleverna har också lagt märke till detaljer i skådespeleriet: 
 

                                                           
273 ”Han” syftar troligtvis på Oberon, som i pjäsen med hjälp av Puck iscensätter sin fru Titanias 

förälskelse i vävare Botten som blivit förvandlat till åsna under hantverkarnas teaterrepetition i 
skogen. Sprattet kan tolkas som en hämndaktion för att Titania föredrar sin unga page framför 
Oberon.  

274 DVD 5, klipp 1, time code 0.00.13. 
275 DVD 5, klipp 1, time code 0.18.50. 
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C ♀: Okej jag tänkte där på mimiken att dom kunde säga så mycket 
med bara ansiktet 

X:    [Mm] 
C:    [när dom] kunde sitta helt [stilla]  
X:                 [Mm] 
C: och så kunde dom ha (x) jag vet inte det var hon eh hon älven som 

var en tjej eller så här med sån rund klänning 
X:    [Senapskorn] 
Pernilla:     [Ja just det] 
X:        [Mm] 
C:     [Ja precis] alltså hon ha (.) hon hade egentligen så 

vi (.) eller hon gjorde bara nåt med munnen 
Pernilla:   Mm 
C:    som gjorde att hon såg så otroligt trög ut 
Pernilla:    Mm 
C:     liksom riktigt VISAR MIMIK [alltså så] 

         [SKRATT] 
C: och sen gjorde hon ingenting annat och det var rätt så 

imponerande liksom.276 
 

En annan flicka har funnit intrigen i hantverkarnas pjäs bekant, och drar 
paralleller till andra litterära verk:  
 

D ♀: Han trodde ju att frun var uppäten av ett lejon eller va det var 
Pernilla:  Mm 
D: och så tog ju han själv då och stack det svärdet i sej [VISAR MED 

SMÅ RÖRELSER] 
Pernilla:  Mm 
D: och så sen då så kom ju frun tillbaka och så blev hon lessen för att 

han var [död] 
Pernilla:   [Mm] 
D: så stack hon svärdet i sej det påminner lite tycker jag om ah jag 

vet inte Romeo och Julia [xxx] och mycket annat. 
Pernilla:          [Jo]277 
 
         

Pernilla väcker en fråga som inte eleverna gett förslag till, men som återfinns i 
materialhäftet på sidan 2: ”Är teater mera verkligt än film – eller tvärtom?” Hon 
markerar frågans vikt genom att låta ordet gå runt igen. Teaterns mediespecifika 
egenskaper diskuteras i förhållande till film och verklighet. De flesta av eleverna 
verkar mena att teatern är ”verkligare” på det sättet att det är ett levande möte 
med skådespelarna. En pojke beskriver teaterns sätt att skapa fiktion med en 
terminologi hämtad från filmen: ”När man ser dem så i helbild så nära och så 

                                                           
276 DVD 5, klipp 1, time code 0.12.24. 
277 DVD 5, klipp 1, time code 0.17.52. 
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känns det mer levande.”278 Den allmänna åsikten är att miljön känns verkligare 
på film, men en flicka (C, som gjort många inlägg under diskussionen) hävdar en 
annan åsikt och får gehör för denna (av A, som också yttrat sig förut): 
   

C: Filmen har själva miljön, alltså så som den verkligen är och dom 
har inte alltså, visst dom har ju låssaskläder och sånt där 

Pernilla: Mm 
C: men alltså det är ändå mer riktigt. Men i teatern så har man byggt 

upp ett alternativ på den här miljön och liksom, och som alltså, 
och som här, dom hade ju inte tusen träd som dom hade släpat in 
men man fick ändå en riktig känsla, och det blev liksom i 
stämningen ändå att man var i en skog och det kunde få det alltså 
bättre MÅNGA HÄNDER I LUFTEN I KLASSRUMMET än i 
själva filmen. 

Pernilla: Mm, mm. Alltså upplevelsen av skogen kan va bättre än den 
verkliga skogen, nästan? 

C: Mm. 
 
[---] 
 
A:  Det är just också det, i och med att det inte är en riktig skog så 

måste ju skådespelarna vara bättre, dom måste ju spela att vi är i 
en skog, det behöver man ju inte på film, då ser ju alla det. 

Pernilla: Mm. 279 
 

Genom den dialogiska samtalsformen får eleverna i klassen tillgång till 
varandras kunskaper och tolkningar. Flickorna dominerar diskussionen. Pojkarna 
är numerärt sett i underläge och yttrar sig inte lika mycket. De kommentarer som 
pojkarna ger handlar till stor del om föreställningens form ur ett mer tekniskt 
perspektiv. Deras kommentarer om timing, tempo, ljus och ljud följs inte upp av 
någon allmän diskussion – kanske för att ämnena inte slår an hos den tongivande 
kvinnliga delen av auditoriet, kanske för att frågorna de väcker är svåra och 
kräver en hög grad av mediespecifik kompetens, eller kanske för att teater av 
killarna betraktas som en företeelse med kvinnliga förtecken.280 

Ett verbalt klassrum 
Hela samtalet om En midsommarnattsdröm under lektionen på Norrskolan sker i 
helklass. Lektionen varar cirka 50 minuter. Trots detta är uppmärksamheten i 
klassrummet i stort sett på topp hela tiden. En och annan diskret gäspning äger 
dock rum. Möjligen kan min närvaro och min inspelning ha påverkat 
koncentrationen i riktning mot ökad skärpning, men jag kan inte avläsa några 

                                                           
278 DVD 5, klipp 1, time code 0.35.30. 
279 DVD 5, klipp 1, time code 0.36.56. 
280 Jfr G. Malmgren (1992).  
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som helst tecken på nervositet eller förkonstling. Eleverna riktar sig mot 
varandra och läraren i sitt samtal, inte mot mig.281  
 På Norrskolan är diskussionen till skillnad från på Österskolan övervägande 
verbal. Pernilla använder sig inte av de delar av fördjupningsmaterialet som är 
rubricerade Spela själva! och Improvisera! De samtal som förs i klassrummet 
känns naturliga och avslappnade. Talarna får tid att göra pauser, söka efter ord 
och rätta sig själva. Pernilla fördelar visserligen ordet efter handuppräckning, 
men eleverna (flickorna) ger samtalsstöd i form av ”mm” till varandra och 
kompletterar ibland varandras tal, som i exemplet ovan med älvan Senapskorn. 
Som de transkriberade exemplen visar förekommer en hel del av det som 
Nofsinger (1991) kallar alignment, åtgärder som har till syfte att hålla 
konversationen på rätt spår.282 Samtalsstöd, rättelser, upprepningar eller 
sammanfattningar av vad någon annan säger kan enligt Nofsinger ha denna 
funktion.  

Pernillas verbala framtoning i klassen är annorlunda än Vivekas. Hon är 
mindre dominerande och mer understödjande i sitt tal. När hon ställer samma 
fråga om Hermia och Demetrius som Viveka gjorde får hon ett annat svar, och 
interaktionen mellan elev och lärare blir också annorlunda: 283 

 
Pernilla:     Hade ni gjort så? E, hade du gjort så? 
E ♀:     Mmm 
Pernilla: Om du hade vart Helena? Och följt efter Demetrius och du hade 

vart galen av kärlek mwaaaa så? 
E: Mm. 
Pernilla: Hade du gjort det? 
E: Följt efter honom? 
Pernilla: Ja. 
E: Jaa, det hade [jag]. 
Pernilla:        [Det] hade du gjort. 
E: Mm. 
Pernilla: Du tycker det var trovärdigt det hon gjorde där?  

  E:    SVAGT Ja. 
  Pernilla:  Att man kan bli så tokig så att man (.) alltså jättekär så. 
  E:    Mm. 

Pernilla: Att man slutar tänka och så bara man följer efter den killen hela 
tiden. 

E: NICKAR OCH RODNAR Kanske inte sådär överdrivet men 
Pernilla: Nej. Men själva känslan och beteendet. 
E: Ja.284 
 

 
Pernilla stödjer och tolkar E:s åsikter utan att ta ställning till dem. E:s röst blir på 
detta sätt befäst och tydliggjord i klassrummet.  

Pernillas bruk av kropp och röst i klassrummet är betydligt mer lågmält än 
Vivekas. Hon uttrycker sig mycket med fingrar och mimik. Vid ett tillfälle under 

                                                           
281 Ett undantag förekommer: i diskussionen om rollfigurernas namn och relationer hjälper jag till 

med ett par sakuppgifter, och då vänds blickarna i klassrummet för en stund mot kameran. 
282 Nofsinger (1991) s. 111 ff. 
283 Jfr Vivekas samtal med A, ovan s. 52. 
284 DVD 5, klipp 1, time code 0.42.32. 
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lektionen ger hon dock exempel på mer expressiv skådespelarkonst. För att 
demonstrera den överdrivna, parodiskt buskisartade spelstilen i hantverkarnas 
teaterföreställning härmar hon först vävaren Bottens taktfasta deklamation: ”tata, 
tata, tata, tata” och illustrerar sedan hur samme hantverkare spelade Pyramus 
dödsscen: 

 
   

Pernilla:   Har ni vart på opera nån gång och sett nån dö? 
 SKRATT 

Pernilla: Då gör dom ju sådär precis SJUNGER MED VIBRATO Ooa jag 
[dör] 
[SKRATT]  

Pernilla: KVINTSPRÅNG UPP jag dör TALAR, SÄNKER HÄNDERNA 
så (.) och så dör dom så.  

SKRATT 
Pernilla: SJUNGER KVARTSSPRÅNG UPP, HÖJER HÄNDERNA Jag 

dör! [TALAR Och så kommer dom upp igen och så håller dom på 
sådär.] 

   [SKRATT] 285 
 

Agerandet fungerar här som en konkret förklaring, och den har dessutom ett 
underhållningsvärde. På Österskolan använder Viveka agerandet i andra syften: 
dels för att sätta fart på diskussionen, dels för att inspirera eleverna att själva 
agera. Om det på Österskolan fanns en spricka mellan formorienterad 
teaterproduktion och innehållsorienterad diskussion, finns det på Norrskolan 
knappt någon teaterproduktion överhuvudtaget. De illustrerande gester, miner 
och tonfall som både elever och lärare använder när de refererar till 
föreställningen kan betraktas som tillfälliga inslag av agerande i ett 
klassrumssamtal som i övrigt domineras av talat och skrivet språk. 
Flerstämmigheten öppnar för många tolkningar av föreställningen och skapar en 
potential för både fördjupad upplevelse och klargörande analys. Diskussionen 
om receptionen ger kunskap om teaterns form och innehåll, men inte i 
skådespelarens hantverk. Eleverna ges under lektionen på Norrskolan inte 
möjlighet att delta i teaterns praktik som aktörer. Däremot får de i högsta grad 
delta i teaterns praktik som åskådare, genom att deras reception av 
föreställningen bekräftas och fördjupas.  
 Liberg (2003) hävdar att verbalspråkets dominans inom undervisningen ökar 
ju högre upp i utbildningssystemet eleven kommer.286 Eleverna i nian på 
Norrskolan är två år äldre än sjuorna på Österskolan, och samtalspraktiken i detta 
klassrum är i betydligt högre grad verbalspråklig. Möjligen kan det faktum att 
Pernilla är äldre och mer erfaren som lärare än Viveka också spela in. 
 Vivekas och Pernillas klassrum erbjuder olika vägar in i teaterpraktiken: på 
Österskolan får eleverna agera och reflektera över sin användning av kroppen, på 
Norrskolan befästa sin åskådarroll genom att reflektera över sin reception. Den 
ideala estetiska läroprocessen, där produktion, reception och reflektion knyts 
ihop till en helhet, förekommer i strikt mening inte i något av klassrummen. 
Detta är praktiskt sett inte så märkligt. Lärarna har kort tid till sitt förfogande och 
väljer troligen det arbetssätt som passar dem bäst. Intressant är dock att den 
                                                           
285 DVD 5, klipp 1, time code 0.19.46. 
286 Liberg (2003) s. 17. 
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klyfta mellan produktion och reception som kan anas i båda klassrummen känns 
igen från styrdokumenten, där teaterreceptionen betonas i egenskap av 
kunskapsskälla i svenskämnet medan teaterproduktionen har osynliggjorts 
genom att förflyttas till en övergripande nivå i läroplanen.  
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6. Norrskolan II 

Kedjan är inte starkare… 
Christoffer:  I MIKROFON Finns där någon bakom scenen? 
X    Ja. 
Christoffer:  Raska på!287 

 
En eftermiddag i april 2005 är en stor grupp elever och några lärare samlade i 
Norrskolans gymnastiksal. Generalrepetitionen inför skolans årliga show ska 
alldeles strax ta sin början. Nästa dag ska sjuttiofyra ungdomar stå på scen och 
spela två föreställningar för skolans övriga elever samt en kvällsföreställning för 
allmänheten, eller som Rutger, skolans lärare i trä- och metallslöjd uttrycker det 
för ”föräldrar, mormor och morfar eh (.) och övriga, ja gamla, gamla 
Norrskoleelever och så”.288 Eftersom showen består av två timslånga akter 
innebär morgondagen hårt arbete för alla inblandade. Ännu fler än artisterna är 
de elever som arbetat med förberedelserna för föreställningen eller hjälper till 
med dess genomförande utan att synas i rampljuset. I programbladen, som redan 
är tryckta och ligger på plats i omklädningsrummen, presenteras alla grupper 
som ingått i projektet: PR-gruppen, Bildspel, Statister, Dokumentation, Budget, 
Dans, Scen och rekvisita, Klädgruppen, Bakgruppen, Sångare och Musiker, 
Drama, Ljud och Ljus. Här får vi också veta att showprojektet startade för fem år 
sen med en grundplåt på 10000 kronor. De talrika annonserna från lokala företag 
berättar om sponsringspengar som PR-gruppen lyckats ordna. 

Framför den naturalistiska scenografin, som utgör en närmast skalenlig kopia 
av Norrskolans entréportal, lantligt röd med vita knutar, står de fyra lärare som 
varit drivande i projektet på rad för att hjälpas åt att samla eleverna inför den 
utmaning som väntar. Musikläraren Christoffer, som fungerat som spindel i nätet 
både konstnärligt och organisatoriskt, frågar om alla har gjort de anteckningar 
som behövs. Har de fördelat alla uppgifter, vet alla vad de har för ansvar? 
Spridda ja-svar hörs i lokalen. Christoffer fortsätter med att påminna eleverna 
om att det är femte året de ger showen nu, och uppmanar dem att visa att de 
blivit rutinerade. Han lämnar mikrofonen vidare till Malinka, som är lärare i SO-
ämnen och dans, och handledare för dansen i föreställningen. Hon lovar eleverna 
att de ska få titta på varandras nummer under repetitionen under villkor att de är 
på plats i god tid innan de själva ska framträda. Rutger, som fungerat som 
handledare för PR-gruppen och Scen och rekvisita, fattar därefter mikrofonen. 

 
Eh (.) nåt som jag vill skicka med er, det är att, ah det är en sliten klyscha, men 
kom ihåg det där med kedjan och dess svagaste länk, att alla gör sitt bästa nu för 
att serva dom som är på scenen, och se till att respektera dom som står på scenen. 
Egentligen är det onödigt att säga det till er för ni vet det allihopa.289   

                                                           
287 DVD 1, klipp 2, time code 0.00.01. 
288 DVD 1, klipp 2, time code 0.03.45. 
289 DVD 1, klipp 2, time code 0.03.03.  
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Den förmenta klyscha som Rutger citerar står också att läsa på första sidan i 
programbladet. Rutger överlämnar mikrofonen till Mia, lärare i textilslöjd och 
handledare för Klädgruppen. Mia berättar vänligt men bestämt att det är en 
fullständig röra av kläder i omklädningsrummen och att detta absolut inte kan 
accepteras. Var och en måste från och med nu ansvara för sina kläder. Alla måste 
också vara tysta bakom scen och får inte under några villkor synas vid 
ribbstolarna eller glutta genom draperierna. Stämningen i salen kan på det hela 
taget betecknas som just vänlig men bestämd. Lärarna är mycket samstämmiga 
och deras formuleringar om ansvar och samarbete känns igen från hemsidan där 
skolans mål presenteras. De avtalar med eleverna att ta ansvar för sig själva, för 
kamraterna och för skolan. Att de står på rad framför skolans entré i scenografin 
gör om möjligt budskapet ännu tydligare.  

När alla kommit på plats går ljuset ner och första numret börjar. Årtalet 1979 
lyser i blå siffror från skärmen uppe till höger om scenen, där bildspelet rullar 
under hela föreställningen. Christoffers röst, lätt förvrängd och med något 
spöklik efterklang, kallar oss ”back to the past – into the future”. 290  När ljuset 
tonar upp dansar fyra flickor in på scen och hoppar på sjuttiotalsvis till tonerna 
av YMCA. Sångarna, som i detta nummer är tre pojkar, tar på revymanér varsin 
vers och sjunger tillsammans i refrängen: 

 
Vår skola fyller tjufem år i år, vår skola fyller tjufem år i år, 
vi ska skratta och le, vi ska sjunga för er, vi ska visa talang för er…291 

 
Varje gång de sjunger ”tjufem” sträcker de först två och sedan fem fingrar i 
luften. Under tiden visas bilder av den personal som varit anställd på skolan 
under de tjugofem åren på bildspelsskärmen. Ljusrampen på portalens tak 
blinkar i takt med den förinspelade musiken. Efter applåden tänds de blå 
siffrorna igen medan Scen och rekvisita gör ett snabbt och elegant scenbyte. Nu 
är det 1980, och ljuset går långsamt upp igen till tonerna av Drömhus hit Vill ha 
dej: ”Vi har gått i samma klass i snart ett år…” 

Merparten av de tjugofem numren i showens historiska exposé utgörs av 
sångnummer. Av sångerna är många populärkulturella, engelskspråkiga, 
välkända hits från respektive år. De flesta av låtarna sjungs till förinspelad 
musik, men några sångare ackompanjeras istället av ett liveband med elgitarr, 
elbas och trummor. Det finns också en rad mera speciella nummer, bland annat 
en sång på japanska, ett par musikalnummer, ett nummer med blåklädda smurfar 
och en visa till dragspelsackompanjemang. I ett nummer, Dolly Partons Working 
Nine to Five, medverkar tre damer ur den administrativa personalen i rollerna 
som dansande kontorister.  

Årets show uppskattas av publiken. Under kvällsföreställningen är 
gymnastiksalen fullsatt och applåderna efter varje nummer är långa och varma. 
De flesta av de elever och lärare jag intervjuat är också nöjda med showen. Ett 
par av de elever jag intervjuat anser dock att årets föreställning är sämre än 

                                                           
290 Village People hade en hit med denna låt 1978.  
291 DVD 1, klipp 2, time code 0.08.48. 
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fjolårets, och de menar att det har att göra med att repetitionsarbetet startat senare 
denna gång. 

På Norrskolans hemsida presenteras tidigare års shower. De har alla haft en 
likartad dramaturgisk form med relativt korta, separata nummer som hålls 
samman av ett övergripande tema av något slag. Från början var det dock 
meningen att 2005 års föreställning skulle ha en annan inriktning. På hemsidan 
presenteras ett manusarbete som påbörjades under hösten 2003. Alla elever i år 8 
skrev noveller på temat ”ungdom i dag”. Tanken var att dessa noveller sedan 
skulle bearbetas till ett manus, som skulle ligga till grund för en 
musikalföreställning. Musiken skulle också enligt hemsidan ”åtminstone delvis” 
komponeras av eleverna själva. Manusarbetet skulle ske i samarbete med en 
författare, men elever och personal skulle också få chansen att tycka till och 
eventuellt rösta på något av bidragen. Under våren fanns planer på teaterteori, 
scenografi och besök av skådespelare eller dramapedagog. Musikalprojektet 
påbörjades, men blev av olika anledningar aldrig genomfört enligt planerna. 292 
Så småningom beslöt man ändå göra en traditionell show. Oklarheter kring 
Christoffers anställningsförhållanden bidrog till att komplicera situationen 
ytterligare, och arbetet med showen blev starkt försenat.  

Under tiden som arbetet med showen pågick sökte Christoffer en annan tjänst 
i kommunen, och fick den. Han tillträdde sin anställning dagarna efter 
föreställningarna. Den musiklärare som har efterträtt Christoffer på Norrskolan 
är för närvarande sjukskriven. En stark, för att inte säga grundläggande länk i 
kedjan är för tillfället ur funktion, och någon ny show är inte aktuell denna 
vår.293  

De lärare jag intervjuat är Christoffer, Malinka, Rutger och Mia samt 
Pernilla, som fungerade som handledare för dramagruppen. Eleverna är åtta till 
antalet. Elina, Maria och Madelene gick under vårterminen 2005 i klass 6, 
Josefin i klass 7, Fredrik, Sanna och Jonna i klass 8 och Adam i klass 9.294 En del 
av eleverna medverkade i flera nummer i föreställningen och hade flera olika 
uppgifter. Adam sjöng, dansade och deltog i ljudgruppens arbete. Sanna sjöng, 
dansade och spelade teater.  

Norrskolan ger: Norrskolan 
David Mayer söker i artikeln ”Towards a Definition of Popular Theatre” (1977) 
beskriva den folkliga eller populära teatern och ringa in dess typiska 
kännetecken.295 Den folkliga teatern omfattar enligt Mayer en rad genrer som 
riktar sig till och uppskattas av bredast tänkbara publik inom ett samhälle. Dessa 
teatergenrer är, i motsats till den etablerade teatern, inte i första hand litterära. 

                                                           
292 Hemsidan har inte uppdaterats sedan planerna ändrades och planerna för musikalprojektet ligger 

därför kvar.  
293 Telefonsamtal med Pernilla 2006-03-06. 
294 Urvalet av elever är som tidigare nämnts delvis dikterat av praktiska omständigheter, men ändå 

tämligen representativt. Av de 74 elever som på något sätt agerat i showen (drama, statister, 
dansare, sångare och musiker) är 11 pojkar. Endast två av de medverkande har ett namn som 
indikerar en icke-svensk etnicitet. Åldersfördelningen hos mina intervjupersoner är dock inte helt 
representativ. I showen gick 32 av de agerande i klass 9.   

295 Mayer (1977) s. 257 ff.  
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Manusförfattaren är ofta anonym. Ibland finns flera författare. Att dramatexter 
och andra dokument inte finns bevarade i särskilt stor utsträckning gör att de 
folkliga teatergenrerna blir svåra att dokumentera. Ibland existerar 
överhuvudtaget inte någon skriven dramatext. Mayer betonar emellertid att man 
inte kan dra någon klar skiljelinje mellan den folkliga och den litterära teatern. 
De verk som balanserar på gränsen mellan litterärt och icke-litterärt, som till 
exempel många av världslitteraturens kanoniserade komedier, kan låna det bästa 
ur varje genre: ”It is along the border between the literary and the popular that a 
high proportion of masterpieces are found.” 296  

I folklig teater är scentexten i hög grad avgörande för dramatexten i stället för 
tvärtom. Sceniska handlingar utförs i minst lika hög grad för sin egen skull och 
för att demonstrera artistens skicklighet, som för att passa in i någon 
övergripande textbaserad handling. Detta gäller även musik, kostym och ljus. 
Mayer menar att en stor del av den folkliga teatern är “sequential rather than 
consequential: the sequences follow in order, but the order is not always 
dependent upon a coherent or dramatically plausible plot.”297 Dess form är 
traditionell, ofta lokal, och sceniska konventioner överförs från människa till 
människa i levande tradition. Formen bestäms också i hög grad av yttre ramar 
som aktörernas antal och förmåga och publikens önskemål. Att många populära 
skådespel uppförs i samband med sociala begivenheter som möten, fester eller 
marknader kan naturligtvis också inverka på formen.  

Den folkliga teatern har ofta en tydlig moral, påpekar Mayer. Skådespelet 
befäster samhällets ethos snarare än utmanar publikens attityder. Precis som i 
renässansens skoldrama skolas publik och aktörer i samhälleliga och 
äktenskapliga dygder. Publiken befäster i sin tur de värden som föreställningen 
förmedlar genom att visa sin uppskattning.298  

De kännetecken på folklig eller populär teater som Mayer räknar upp 
stämmer väl in på Norrskolans show. Skolshowen är efter vad jag känner till inte 
närmare utforskad som genre, men min erfarenhet säger mig att denna typ av 
föreställning är vanlig i den del av Sverige där de skolor som ingår i min 
undersökning är belägna. Skolshowen är nära släkt med nyårsrevyn, en genre 
som ingår i Norrskoleelevernas dramatic literacy och som har långa anor i 
Sverige.299 Dock saknar skolshowen oftast revyns giftiga udd och kan snarare 
betecknas som en kabaré med lagom korta nummer, mycket musik, ett stort antal 
agerande, många kostymbyten, blinkande ljus, fart och komik.  

Under de repetitioner jag bevistade på Norrskolan diskuterade lärare och 
elever i hög grad detaljerna i föreställningens form: hur ett danssteg skulle tas, 
hur ett klädesplagg skulle skapas, när en strålkastare skulle tändas. Lärarna talar i 
intervjuerna mest om föreställningens pedagogiska bruk: hur elever och lärare 
arbetar tillsammans, de möjligheter för ämnesövergripande samarbete och 
helhetligt kunskapande som arbetet med produktionen ger och hur eleverna 
genom processen skolas i ansvarstagande. Föreställningens innehåll eller dess 

                                                           
296 Mayer s. 267. En midsommarnattsdröm med sin blandning av fysisk komik och mystisk poesi kan 

ses som ett exempel på ett sådant mästerverk. 
297 Ibid, s. 276. 
298 Mayer s. 273. 
299 Ollén (1979). 
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övergripande form diskuteras inte i någon större utsträckning. Christoffer 
markerar i intervjun vikten av att upprätthålla en skillnad mellan elevernas mål 
med projektet och lärarnas mål.  

Att lärarna på Norrskolan inte diskuterar föreställningens övergripande form 
och innehåll innebär inte att dessa faktorer saknar betydelse för den 
meningsskapande eller den kunskapande processen. Däremot kan det tyda på en 
begränsning i lärarnas möjligheter att experimentera med form och innehåll, en 
begränsning som i hög grad är beroende av kontexten. Att publikens 
förväntningar i hög grad är styrande för föreställningens form intygar Rutger i 
intervjun:  

 
Om vi skulle en gång (.) ja (.) köra teater istället för den här showen så skulle nog 
folk bli besvikna. Dom kommer dit och dom förväntar sej nånting, jag menar går 
man på ishockey så förväntar man sig inte handboll, utan är det rock’n roll så är 
det.300 

 
De flesta av de elever och lärare jag intervjuar säger sig också vara nöjda med 
föreställningens form. Josefin menar liksom flera av de elever och lärare jag 
intervjuat att uppläggningen med olika nummer innebär en valfrihet för eleverna 
som är positiv:   
 

Jag tycker det är bra som vi har det. [---] Dom som vill dansa och sjunga och spela 
teater och så gör ju det.301  

 
En eventuell framtida förändring av den estetiska formen skulle medföra en 
radikal förändring av arbetssättet. Showens sekventiella dramaturgi gör att 
grupperna i stor utsträckning kan arbeta självständigt och lärarna fungera som 
handledare.302 Att sätta upp en musikal med en tydlig intrig skulle kräva en 
tydligare regifunktion, en utökad mediespecifik teaterkompetens och troligen en 
mera hierarkisk pedagogik.  

Scenografin är ett betydelsefullt tecken i Norrskolans show. Den fungerar i 
likhet med nyårsrevyns eller bygdespelets närmast obligatoriska husfasader som 
en metonymi för det omgivande samhället: i bygdespelet det fiktiva; i revyn det 
verkliga, vars politiker ska häcklas. Norrskolans entréportal fungerar i mycket 
större utsträckning som dekor än som spelplats. Någon sångare lutar sig 
visserligen mot väggen, men portalens arkitektur påverkar inte spelet i någon 
större utsträckning. Däremot används den för ljuseffekter. Fönstren i portalen 
kan lysas upp inifrån, och ljusrampen på taket med olikfärgade ljusfilter är flitigt 
i bruk. I denna traditionellt lantliga revyscenografi spelar ungdomarna dagens 
folkliga teater, starkt inspirerad av televisionens populärkulturella utbud. 
Musikvideor och tecknade filmer levandegörs på scenen, samtidigt som bilder på 
originalartister och låtskrivare visas på bildskärmen. Eftersom den 

                                                           
300 DVD 2, klipp 3, time code 0.37.51. 
301 DVD 2, klipp 2, time code 0.19.18.  
302 Mayer s. 276.  
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populärkulturella kanon som presenteras sträcker sig över så lång tid får såväl 
elever som lärare och föräldrar möjlighet till igenkännande återblickar.303  

Den fiktiva värld som gestaltas på scenen kan betecknas som en tämligen 
genusstereotyp värld, där flickorna dansar och pojkarna spelar rock. 
Dansgruppen består av 44 flickor och en pojke. De tre musikerna i rockbandet är 
pojkar. Bland sångarna finns både pojkar och flickor. Den traditionella 
genuspraktiken gäller även bakom scen: ljudgruppen består av nio pojkar, 
ljusgruppen av tio, scen- och rekvisitagruppen av 15 pojkar och en flicka. I 
bakgruppen finns 16 flickor, i klädgruppen 14. På hemsidan fanns för några år 
sedan en formulering om att arbetet med showen skulle ge flickorna bättre 
möjligheter att ta plats på skolan. Detta konkreta mål anser lärarna nu var 
uppfyllt, och målformuleringen har därför ändrats till den mera allmänna ”Vi 
bryter könsrollsmönstret”. Ändringen förefaller vara adekvat. Flickorna 
förefaller inte generellt vara i underläge i skolkulturen. På Pernillas lektion 
(Norrskolan I) dominerar de till exempel samtalet. I showen är könsrollerna och 
genuspraktikerna däremot i högsta grad traditionella, både på och bakom scenen. 
Stereotyperna är tydliga, och pojkar och flickor beträder inte i stor utsträckning 
varandras områden.304 Kanske är det som Mayer menar, att det omgivande 
samhällets värderingar slår igenom i gestaltningen.305 

Genuspositionerna i föreställningen ger intryck av att vara mer eller mindre 
oföränderliga. Det gör också föreställningens form. Att scenografin och musiken 
är de dominerande tecknen i föreställningen, att numren är ungefär lika långa och 
att varje övergång markeras med ett årtal på bildspelets skärm samtidigt som 
ljuset går ner medverkar till att skapa en tämligen statisk dramaturgi. 
Förhållandet mellan bildspelet och den sceniska handlingen kan med en 
intermedial term betecknas som interreferens.306 Bildspelet inramar och refererar 
till den sceniska handlingen på olika sätt, men de båda medierna möts inte på 
samma yta.  

 Norrskolans show har också ett intressant drag av metafiktion. Bildspelet ger 
under hela föreställningen metafiktiva kommentarer till det som pågår på scenen. 
Ibland får vi möta bilder på de kändisar som var i ropet det aktuella året, ibland 
får vi information av paratextuell karaktär som till exempel ”Sången sjungs på 
japanska”.307 Showens sista nummer introduceras av följande mening på 
skärmen: ”Det var 25 år, Men framtiden då??”308 På bildskärmen får vi se en bild 
på gitarristen i rockbandet. Bilden verkar vara ett par tre år gammal. Troligen är 
den tagen när gitarristen nyss hade börjat på Norrskolan. Nu går han i nian. 
Samtidigt som bilden av hans yngre jag visas på bildskärmen träder han själv in 
på scenen och deklamerar en egenhändigt skriven dikt om skolan. Diktläsningen 
bygger upp till slutsången, som handlar om hur det är att vara elev på 
                                                           
303 Persson (2002, s. 18 ff.) vederlägger myten om populärkulturens banalitet och homogenitet. Han 

visar att populärkulturella genrer är komplexa  och intertextuella, och att de har sin egen kanon.   
304 Här är det Laqueurs tvåkönsmodell som gäller: män och kvinnor är i grunden olika och 

skillnaderna i genus förklaras genom biologiska skillnader. Jfr Laqueur (1990/1999), Hirdman 
(2003). 

305 Mayer s. 273. 
306 Lund (2002) s. 21.  
307 DVD 1, klipp 2, time code 0.56.42.  
308 DVD 1, klipp 1, time code 0.38.12. 
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Norrskolan. På bildskärmen får vi bland annat se en bild av stormen Gudruns 
härjningar och ett foto av den entréportal som utgjort förebild för scenografin. 

Det metafiktiva draget hos föreställningen kan ses som ett tecken på att 
formen är bestämd av ett yttre villkor, nämligen Norrskolans 25-årsjubileum. 
Showen fungerar i sanning mimetiskt. De handlingar som efterbildas och 
omgestaltas på scenen är lätt igenkännliga från skolverklighetens sociala text och 
den elektroniska text som publik och aktörer möter när de ser på TV. Genom att 
spegla sig i showen får såväl åskådare som skådespelare tillfälle att reflektera 
över verkligheten på Norrskolan och över den populärkulturella utvecklingen 
under de 25 år som exposén omfattar.  

Föreställningens form speglar också tydligt skolans kultur och arbetssätt. På 
Norrskolans musiksidor, som är länkade till de hemsidor där showen presenteras, 
framgår att Christoffer i samarbete med andra lärare utvecklat en hel rad olika 
musikprojekt för olika åldersgrupper: kör, instrumentalundervisning, 
allsångsprojekt, musikfestival och show. Man har också ett nära samarbete med 
kommunens musikskola, som erbjuder undervisning på såväl traditionella 
orkesterinstrument som elgitarr och elbas.309 Denna satsning förklarar att det 
finns så många skickliga sångare och musiker bland eleverna. Showen har växt 
fram ur ett behov att få visa upp de färdigheter eleverna utvecklat genom 
musikundervisningen. Malinka har under flera år bedrivit dansundervisning som 
elevens val på skolan och showen har blivit ett naturligt sätt för dans och musik 
att mötas. Så småningom har det också tillkommit ett inslag av teater. Pernilla 
påpekar dock att det fortfarande är ganska nytt, och att eleverna är betydligt 
säkrare när de agerar till musik än när de ska skapa dramatisk handling utan detta 
stöd. 

För att närmare beskriva och analysera kvalitéer och hinder i delar av den 
arbetsprocess som lett fram till Norrskolans show, använder jag mig i de två 
avsnitt som följer nedan av vad man skulle kunna kalla en komparativ design 
inom fallet.310 Jag ställer olika lärarröster, elevröster, nummer och arbetssätt 
emot varandra i syfte att kontrastera, urskilja och beskriva olika mönster i de 
meningsskapande och kunskapande processer som äger rum i arbetet med 
showen. 

Att härma: Barbie och Frank Sinatra  
På intervjufrågan ”Har du lärt dig något av att se dina kompisar agera under 
föreställningsperioden/repetitionsperioden?” svarar många elever ”danssteg”. Att 
lära sig grundläggande danssteg är till stor del en fråga om att härma kompisar, 
lärare och MTV-artister. Många flickor i denna ålder skapar koreografi 
tillsammans med sina kompisar hemma i flickrummet, och en del deltar också i 
mer organiserad dansverksamhet på fritiden. Så är också fallet med Adam, den 
pojke som innehar huvudrollen i 1998 års nummer i showen.  

                                                           
309 Intervju med Fredrik, DVD 2, klipp 2, time code 0.05.52. 
310 Jfr Bryman  (2002) s. 70. 
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Kontrabas och vispar inleder Frank Sinatras evergreen Fly Me to the Moon 
från 1965.311 Adams dansfärdigheter kommer väl till pass i numret.312 Han 
sjunger iklädd mörk kostym, vit skjorta, fluga och livré. Fem flickor tar 
tidstypiska danssteg omkring honom i slinkiga klänningar, svanboor och 
högklackade skor. En flicka agerar bartender. Frankie Boy själv ler mot oss från 
bildspelsskärmen och rör vid brättet på sin hatt.  Efter första versen gör Adam ett 
break i sången och bjuder upp en av flickorna. Han leder henne i konstfulla 
svängar och släpper henne för att bjuda upp en annan flicka. Efter några turer 
återgår han till sången. På slutackordet poserar alla flickorna runt honom. 

Det faktum att Frank Sinatra dog 1998 har Malinka tagit till förevändning för 
att skapa ett något annorlunda dansnummer. Initiativet till detta nummer kommer 
alltså från lärarhåll. 1997 års nummer, en tolkning av den danska popgruppen 
Aquas hitlåt Barbie Girl, har däremot föreslagits av eleverna.313 För flera av de 
elever som medverkar i numret är det första gången de deltar i showen.  

Barbie Girl-numret utgör stilmässigt en stark kontrast till Fly Me to the 
Moon. Antalet dansare är emellertid närmast identiskt: i Fly Me to the Moon 
medverkar en kille och sex tjejer, i Barbie Girl en kille och sju tjejer. I Barbie 
Girl-numret är det emellertid intressant nog den manliga rollfiguren, Ken, som 
cirklar runt och ser charmerande ut, medan flickorna dansar tillsammans på 
vänstra sidan av scen under hela numret. Ken kretsar omväxlande runt Barbie, 
som är klädd i ljusblå klänning med rosa sidenband kring midjan, och runt den 
klassiska rosa Barbie-bilen, ett imponerande bygge i papier-maché som täcker en 
stor del av scengolvet, medan han envist upprepar slingan ”Come on Barbie, 
let’s go party” med sin monotona basröst. På skärmen visas under tiden en bild 
på Barbie och Ken-dockorna med inklippta ansikten av elever. I de sista takterna 
av låten går Barbie med på Kens förslag om att följa med på party: ”Oh, I love 
you Ken”. Hon slänger med håret på ett sätt som kan betecknas som parodiskt 
kvinnligt. Gesten upprepas genast av de rosaklädda flickorna i kören, som om de 
vore en och samma person. ”Det går åtta Barbies på varje Ken, men de utgör inte 
hans harem, utan flickorna delar systerligt på honom”, skriver Margareta 
Rönnberg (2003).314 Maktförhållandet mellan könen är här ett annat än i Sinatra-
numret. Barbie framstår här som den starka parten, stödd av sina systrar.  

Härmning är en typ av kunskapande praktik som inte haft särskilt hög status i 
skolkulturen. Att kopiera har i den pedagogiska debatten ansetts fördummande 
snarare än utvecklande. Efterhärmning har förknippats med mer eller mindre 
förlegade undervisningsformer som välskrivning, talkörer och Ling-gymnastik. I 
svenskdidaktiska sammanhang har man diskuterat risken för ”den trista 
reproduktionens formalism”.315 Att härma populärkulturella företeelser som 
Barbie är om möjligt ännu mer provocerande i ett didaktiskt sammanhang. 
Barbie har omväxlande anklagats för att förstärka traditionella könsroller och att 
                                                           
311 Text och musik Bart Howard. Jfr Sinatras officiella hemsida, http://www.franksinatra.com 
312 DVD 1, klipp 1, time code 0.14.59.  
313 DVD 1, klipp 1, time code 0.11.20. 
314 Rönnberg (2003) s. 167. Rönnberg refererar här M G Lord, som poängterar att Barbie är en 

oberoende yrkesarbetande ung kvinna med eget hus och egen bil. Pojkvännen Ken är närmast att 
betrakta som en av de matchande accessoarerna. Varje europeisk flicka har i medeltal fem 
Barbie-dockor och en Ken, en siffra som stämmer väl med antal medverkande i numret Barbie 
Girl i Norrskolans show. I USA är medeltalet åtta Barbie och en Ken, jfr Rönnberg s. 164. 

315 Skolverkets kvalitetsgranskning av skolan 1998 s. 120-121, www.skolverket.se. Jfr Dahl (1999) s. 
77. 
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leda flickorna bort från den framtida modersrollen. Dockan har beskyllts för att 
forcera respektive skambelägga sexualitet, för att inbjuda till rasism och anorexia 
samt inte minst för att främja konsumism.316 Rönnberg menar dock att flickors 
lek med Barbie-dockor, såväl som pojkars lek med Action Man-figurer, kan 
möjliggöra ett ifrågasättande av könsroller ”just genom sin övertydlighet och 
signalfunktion.”317 Drotner (2004) pekar på parallellerna mellan dramapedagogik 
och unga människors bruk av populärkulturella medier som tv, video, musik och 
dataspel. Hon betraktar båda företeelserna som potentiella estetiska 
läroprocesser, där produktion och reception influerar varandra. Man lär genom 
att se och härma, på scenen eller framför teven. Såväl teaterimprovisationer som 
mediebruk erbjuder möjligheter att utveckla empati och möta det främmande 
inom och utom oss själva. Med detta synsätt behöver härmning alltså inte enbart 
utgöra en monologisk och disciplinerande aktivitet. Härmandet kan ses som ett 
sätt för individen att tillägna sig nya medierande redskap, nya handlingsmönster 
som hon eller han sedan kan variera och använda i dialog med andra.318 I den 
härmande processen kombineras reception, reflektion och produktion.  

I både Barbie Girl- och Fly Me to the Moon-gruppen ägnas en stor del av 
repetitionstiden åt att härma. Det finns dock en viktig skillnad mellan de båda 
numren. I Fly Me to the Moon är det läraren Malinka som skapat koreografin och 
lär ut den stegvis till eleverna. Flickorna som dansar kring i Adam i numret går 
alla i sexan eller sjuan, och flera av dem har begränsade erfarenheter av dans. 
Malinka introducerar dem i en dansstil som de inte är bekanta med, hon tar dem 
vid handen och för dem in i en utvecklingszon med jazzschlagers, storband och 
svandun som troligen är tämligen okänd för de flesta av eleverna.319 Under den 
första repetition jag besöker dansar Malinka framför tjejerna på en öppen golvyta 
som i vanliga fall fungerar både som studielokal och kafé. De följer hennes steg 
efter bästa förmåga och ser mycket koncentrerade ut. I Barbie Girl finns däremot 
ingen färdig koreografi från början. Här växer danssteg och rörelsemönster fram 
under tiden som gruppen övar i skolans skyddsrum. Eleverna har sett Aquas 
musikvideo, men snarare använt den som inspiration än försökt kopiera den 
exakt.320 Skratten är många och förslagen om rörelser, kläder och duggar tätt. 
Behovet av handledning verkar inte vara akut. De mer erfarna eller försigkomna 
eleverna erbjuder stödstrukturer åt de mindre erfarna. De agerar med Applebee & 
Langers (1983) term som more capable peers. 321  

De kunskaper respektive grupp får med sig från processen skiljer sig med all 
sannolikhet åt. Medan deltagarna i Barbie-numret under repetitionerna framför 
allt fått möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt kollektiva 
identitetsskapande har de medverkande i Sinatra-numret framför allt utvecklat 
sin färdighet i dans, och i viss mån sin kunskap om en annan tid. Den estetiska 
formen och de kunskapande processerna hänger intimt samman. 
                                                           
316 Rönnberg s. 164.  
317 Rönnberg s. 179. 
318 Jfr Molander (1996) s. 136 ff.   
319 Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij (1934/1999, s. 251 ff.) utvecklade i 

sin teori om vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Vardagsbegreppen, som eleverna har 
med sig när de kommer till skolan, bygger på empirisk erfarenhet. De vetenskapliga begrepp de 
ska lära sig i skolan är teoretiska. För att få dessa begreppsvärldar att mötas behöver eleverna en 
utmaning av läraren. Hon eller han tar dem vid handen och leder dem in i nästa utvecklingszon.  

320 Aquas video kan ses på www.videozone.com.  
321 Jfr Dysthe s. 57.  
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Mikrofoner och mediespecifik kompetens 
I showens programblad står fyra flicknamn uppräknade under rubriken 
”Drama”.322 Ett par namn har troligen fallit bort, för i det enda teaternumret utan 
sång- och dansinslag i showen medverkar sex flickor. När jag träffar gruppen 
några veckor före premiären är min avsikt att så långt det är möjligt inta en strikt 
forskarroll och dokumentera utan att påverka. Denna intention visar sig dock inte 
helt lätt att genomföra. Först ägnar jag tillsammans med eleverna minst en kvart 
av undervisningstiden åt att leta efter en ledig lokal. När flickorna börjar tappa 
modet och frågar mig vad de ska göra svarar jag stoiskt att de ska göra som de 
skulle ha gjort om jag inte var där.323 Till slut hittar vi ett ledigt rum som verkar 
vara avsett för rörelseaktiviteter med yngre barn.  

Av Pernilla har jag i förväg fått veta att gruppen arbetar på en idé till ett 
nummer som handlar om mötet mellan två aktuella fantasyvärldar: Harry Potter 
och Sagan om Ringen. Vid denna tidpunkt har jag bara en vag uppfattning om 
den helhet numret ska ingå i. Under observationen av gruppens repetition 
uppmärksammar jag att Jonna, som spelar husalfen Dobby, en av de mest 
ömkansvärda varelserna i Harry Potters värld, har hittat ett rörelse- och 
röstmönster som fungerar för sin rollfigur. Två andra flickor, som spelar Gandalf 
och Orchen i Sagan om Ringen, är enligt min bedömning också på god väg i sitt 
rollarbete. Nu arbetar de vidare med att utforma repliker och scenerier. Jonna och 
hennes klasskompis som spelar Gandalfs roll tar stort ansvar för att föra arbetet 
framåt. När flickorna explicit ber mig om synpunkter faller jag för frestelsen och 
ger en kort kommentar. Sedan markerar jag att jag inte kan hjälpa till mer, och 
känner mig som en svikare.  

När jag träffar gruppen nästa gång fungerar Pernilla som dramaturg. Hon 
hjälper gruppen att göra manusutkastet tydligare och mer spelbart, men 
handleder inte gruppen i deras arbete på golvet. Någon av flickorna konstaterar 
att de har väldigt lite tid kvar att öva.  

Under de sista repetitionerna och genomdragen får gruppen regitips av 
Christoffer och/eller Malinka. Då får skådespelarna mikrofoner att hålla i handen 
för att rösterna ska nå ut. Denna detalj har de inte haft med i beräkningen när de 
repeterat. Mikrofonerna begränsar avsevärt möjligheterna för att uttrycka sig 
med scenerier och rekvisitabehandling. En annan faktor som begränsar 
aktörernas rörelsefrihet är den vackra men utrymmeskrävande dekoren: två stora 
böcker i papier-maché, som representerar Sagan om Ringen och Harry Potters 
värld och som används för skådespelarnas entréer och sortier. Den regi eleverna 
fått verkar enligt vad Sanna och Jonna berättar framför allt bestå av anvisningar 
om att tala högt och tydligt och vända sig ut mot publiken. Istället för scenerier 
har man lagt till ljudeffekter.  

En anledning till införandet av mikrofonerna var säkert rent praktisk. Alla 
eleverna i dramagruppen hade inte den röstträning i bagaget som krävdes för att 
höras i en stor gymnastiksal. En annan, gissar jag, var stilmässig: ett 
teaternummer med de expressivt höjda röstlägen som krävts för att höras skulle 

                                                           
322 I dramagruppens shownummer är det förstås teatral fiktion som är för handen, inte dramatisk. 

Teater inom skolans väggar kallas av tradition dock ofta drama, kanske för att det heter så på 
schemat. Jfr termdiskussionen på s. 9 f. ovan.  

323 DVD 7, klipp 1, time code 0.00.35. 
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stuckit av mot de övriga numren i föreställningen på ett problematiskt sätt. 
Mikrofonen är ett naturligt attribut i showsammanhang. I teater blir den däremot 
ett svårhanterligt inslag. Ska skådespelaren behandla mikrofonen som ett verkligt 
föremål eller som något som egentligen inte existerar i den fiktiva värld man 
gestaltar? Och hur hanterar man rekvisita samtidigt som man håller i 
mikrofonen? Ett annat nummer i föreställningen, som handlar om Bumbi-
björnar, inleds med agerande i form av talade repliker. Här blir mikrofonerna 
mindre påfallande, eftersom de ganska snart tas i bruk för sånginsatser.  

Jonna tillhör de elever som heller skulle vilja sätta upp en pjäs eller en 
musikal än en traditionell skolshow. Hon har själv genom att spela teater på 
fritiden skaffat sig kompetens inom området. Jonna använder denna kompetens i 
sitt eget agerande, och hon handleder också sina kamrater i repetitionsarbetet. 
Men hon är inte nöjd med resultatet av dramagruppens repetitionsarbete:  

 
Vi hann inte lägga in nånting roligt och vi (.) eh det var ju hur många som helst 
som inte hade jobbat med teater innan och som inte visste hur man skulle hantera 
det. Ja, så det blev lite så snabbt och ihopvispat. [---] Vi tappade poängen eller så. 
[---] Vi hade behövt mer träning för att bara för att komma in i, alltså in i 
rollerna.324 
 

Kanske ökar Jonna i enlighet med skolans mål sin självständighet och sitt 
ansvarstagande genom att handleda sina yngre och mindre erfarna kamrater i 
dramagruppen, men det är uppenbart att hon skulle ha önskat sig mera stöd från 
lärarhåll.   

Inslaget av teater som meningsskapande och kunskapande praktik i 
Norrskolans show är begränsat. Detta beror i stor utsträckning på 
föreställningens form. Eleverna får inte stora möjligheter att delta i teaterns 
praktik som skådespelare enligt Bentleys formel X spelar Y medan Z ser på 
eftersom showens korta nummer inte ger utrymme för något fördjupat 
rollarbete.325 Rollfigurer kan dock existera utanför teaterns praktik och skapas 
med andra medel än de teatrala. I smurfnumret möter vi till exempel tydliga 
rollfigurer som skapats med hjälp av kostym och dans, medier som finns 
representerade i skolans schema. Även om eleverna i stor utsträckning arbetat 
självständigt med att utforma kläder och danssteg har de genom undervisningen 
fått en grund att improvisera ifrån, och lärarna finns tillgängliga för handledning 
under processen. En stor del av showens agerande sker dock på det Sauter kallar 
den artistiska nivån. Eleverna som sjunger och dansar i de mer traditionella 
hitlåtarna är inte i roll, men de är inte heller privata: det är deras scenjag eller 
artistiska jag vi möter på scenen. Kanske blir detta mest uppenbart i fråga om 
rockbandet, där musikerna redan i viss mån är etablerade som artister.  

Har man fått en gedigen mediespecifik grundutbildning kan självständigheten 
bli en positiv upplevelse. Fredrik, som trakterar elbasen i showens rockband för 
andra gången och har spelat i band under många år – på Norrskolan, i ortens 
kommunala musikskola och på fritiden – verkar helt nöjd med att medlemmarna 
bandet i stort sett fått styra sig själva under repetitionsperioden. Bandet har själva 
valt flera av låtarna, letat arrangemang på Internet och anpassat dem till sitt eget 
sätt att spela. Fredrik ser det som att Christoffer gett dem ett förtroende: 
                                                           
324 DVD 2, klipp 2, time code 0.25.16. 
325 Bentley (1965) s. 150. 
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Ja, han har litat på oss. Då i sexan var det kanske inte lika mycket som vi fick 
bestämma själva, men nu var det i princip allt ju.326 

 
Rockbandet, som förutom Fredrik består av en gitarrist och en trummis, är en 
viktig kugge i showen. Deras insats skänker livekänsla åt musiken, som är ett av 
föreställningens två viktigaste tecken. Fredriks mediespecifika kompetens passar 
som hand i handske både i skolkulturen på Norrskolan och i showens estetiska 
form. Jonnas förmåga hänger däremot i luften på ett helt annat sätt.  

Helena Danielsson väcker i sin avhandling Att lära med media (2002) den 
intressanta frågan om vad som händer med den närmaste utvecklingszonen när 
eleverna är mera kompetenta än lärarna.327 Detta innebär ett byte av positioner 
som utmanar såväl lärarnas prestige som elevernas trygghet. Danielsson har i sin 
studie om grundskoleelevers videoskapande funnit att detta positionsbyte är ett 
vanligt fenomen, och efterlyser vidare forskning kring frågan. 

Modest eller radikal estetik? 
I Kultur- och skola-uppdragets slutrapport, Kultur och estetik i skolan (2003) 
föreslår Aulin-Gråhamn & Thavenius en ”radikal estetik” för skolan. Konsten 
kan, genom att den erövrat ett socialt och historiskt friutrymme, utmana 
traditionella skolkunskaper och föreställningar. Denna frizon behöver skolan 
använda sig av, menar författarna. De argumenterar för att estetikens möjligheter 
att skapa mening, kvalificera lärandet och utveckla såväl skolan som demokratin 
ska tas i bruk. Liksom Ziehe betraktar författarna skolan som ett offentligt rum 
och ett demokratiskt forum:  

 
Vi menar att arbetet med Kultur och estetik i skolan ytterst handlar om 
yttrandefriheten, om bildning och demokrati. Skolan och lärarutbildningen 
behöver hålla samman ett vidgat kulturbegrepp med ett vidgat estetikbegrepp 
och ett vidgat kunskapsbegrepp och ge erfarenheter av estetisk gestaltning och 
analys som två sidor av kunskapsarbetet. 328  

 
Författarna förordar alltså ett brett estetikbegrepp för skolan, men när de 
diskuterar den estetik som erövrat ”friutrymme” är estetikbegreppet ett annat och 
snävare, med Shustermans term historicistiskt.329   

Som Aulin-Gråhamn & Thavenius påpekar kan estetiska läroprocesser 
utmana och förändra skolkulturen. En medveten skolkultur kan i sin tur stärka 
det estetiska perspektivet i lärandet. Arbetet med estetik i skolan kan enligt 
författarna i ett vidare perspektiv bidra till att ge eleverna en beredskap för mötet 
med den marknadsestetik som designar många aspekter av vår tillvaro: 
”politiken, krigen, våra kroppar, maten, sexualiteten”.330 Den estetik som i dag 
förekommer i skolan är enligt Thavenius (2003) dock oftast ”modest”: den är 

                                                           
326 DVD 2, klipp 2, time code  0.15.41. 
327 Danielsson  (2002)  s. 195. 
328 Aulin-Gråhamn & Thavenius, s 233. 
329 Jfr ovan s. 5. 
330 Thavenius (2003) s. 49. 
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marginaliserad, hämmad och ointresserad av innehåll och form. Denna tandlösa 
estetik mäktar inte bidra till någon förändring av skolkulturen eller demokratin. 
Thavenius menar att ”roliga timmar” och shower knappast kan räknas som 
estetiska läroprocesser.331 

Mitt intryck är att skolkulturen på Norrskolan är öppen och vänlig, på 
gränsen till snäll. Pernilla påpekar dock att skolan inte är problemfri. Här finns 
en relativt stor grupp lågpresterande elever. Klimatet i lärarkollegiet präglas av 
värme och sammanhållning, men också i viss mån av en rädsla för att ge kritik. 
Talet om kedjan och dess länkar tider på ett icke-hierarkiskt ideal och en ovilja 
mot att värdera någon specifik individs insatser högre än en annans. Man kan 
anta att detta slags skolkultur befrämjar samarbete men försvårar konfliktlösning. 

Skolkulturen avspeglar sig tydligt i skolans estetiska kultur. I arbetet med 
showen betonas att alla är lika viktiga, och när jag frågar lärarna om vilket 
nummer som utgjorde showens höjdpunkt får jag svar som handlar om mod och 
arbetsmoral hos eleverna snarare om deras estetiska prestationer. Ingen av 
lärarna talar om showen i termer som estetik eller konst, ingen kommenterar 
heller att eleverna arbetar med populärkulturellt material. Christoffer betonar att 
det aldrig hänt att något shownummer blivit struket av konstnärliga skäl. De 
gånger man tvingats avfärda något halvfärdigt förslag har det varit för att den 
aktuella gruppen inte tagit ansvar för sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 
Christoffer är mycket ödmjuk när han talar om sin egen roll i projektet, och han 
vill absolut inte beteckna sig själv som regissör. Under intervjun framgår det 
emellertid att han inte är nöjd med skolledningens sätt att backa upp den 
arbetsinsats han gjort för musiken och showen på Norrskolan, och att detta är en 
bidragande anledning till att han sökt annat arbete. Christoffer, som själv 
deklarerar att han har en helhetssyn på kunskap, menar också att det 
ämnesövergripande samarbetet kunde ha utvecklats ännu mer genom att fler 
lärare i de ämnen som brukar kallas teoretiska hade engagerat sig i arbetet med 
showen: 

Eleverna lär sig att se helheter. Även om man är en sångare så att säga så det 
där att gå in i en text och att analysera den och vilka uttryck man ska få ut av 
det. Såna saker har vi ju. Ska man vara ljudtekniker så är det ganska bra att 
man klarar den engelska delen i instruktionsboken till den där trådlösa micken 
som inte fungerar och så vidare. [---] Alltså, för att eleverna ska se helheten i 
det hela så måste vi ju hjälpas åt att, att så att säga bevisa helheten på nåt sätt. 
Ibland så kan det ju bli två delar, praktisk-estetiskt och så teoretiskt. Och det… 
det tycker jag att den helheten som vi… alltså enligt Lpo 94 så finns det ju 
klart inskrivet där alltså att det är så ett arbete ska gå till, ett skolarbete ska 
funka. 332 

”Är det något särskilt med det estetiska? Skulle man lika gärna kunna byggt en 
båt tillsammans som gjort en show?” frågar jag Pernilla och Christoffer. 
Christoffer anser att det hade gått lika bra. ”Målet är inget, vägen allt”, menar 
han. 333 Pernilla hävdar att ett båtbygge är ett estetiskt projekt i lika hög grad som 
en föreställning. Jag tolkar deras svar som att estetiken i showarbetet framför allt 

                                                           
331 Thavenius (2002) s. 16. 
332 DVD 2, klipp 2, 0.43.14. 
333 DVD 2, klipp 2, 0.54.53. 
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har en instrumentell funktion. Agerandet som mediespecifik form för 
meningsskapande och kunskapande står inte i fokus. Det gör istället bruket av 
den sceniska produktionen som arbetsform. Eleverna ska lära sig att ta ansvar 
och samarbeta. Den sceniska produktionen lämpar sig väl för att träning av dessa 
dygder. Att ha en deadline och en publik som väntar på den färdiga produkten 
gör att processen blir ”på riktigt”, menar Pernilla: ”En novell den kan man ju 
bearbeta ett antal gånger men en föreställning (.) deadline, på nåt sätt.”334  

Mitt intryck är att Norrskolans show befinner sig någonstans mitt på skalan 
mellan radikal och modest estetik. Den är radikal i så måtto att den befäster och 
utvecklar ett demokratiskt arbetssätt som är en viktig och medveten del av 
skolkulturen: att samarbeta och ta ansvar. Att lärarna verkar ta form och innehåll 
mer eller mindre för givna är däremot ett tecken som pekar mot det modesta. 
Den nedlagda musikalplanen kan ses som ett försök att röra sig i riktning mot det 
mer radikala, ett försök som skolkulturen dock kanske inte var riktigt redo för 
vid denna tidpunkt.  

För lärarna på Norrskolan är showen framför allt ett medel för individuell och 
kollektiv personlighetsutveckling. Pernilla berättar att eleverna vidgar sitt 
utrymme som personer, Rutger att de lär sig inse sitt eget värde i ett stort 
sammanhang. Lärarna betonar alltså i likhet med Aulin-Gråhamn & Thavenius 
estetikens instrumentella värden, men de visar också stolthet över att ha etablerat 
en föreställning på sin skola. En konsekvens av detta är att eleverna på skolan 
oftare fått möjlighet att vara åskådare till teater. Att eleverna utvecklats i 
egenskap av publik och blivit bättre på att ge sina kamrater på scenen positiv 
respons är något som både lärare och elever nämner.  

Lärarnas tal om showen är emellertid inte detsamma som elevernas 
upplevelse av arbetsprocessen. Under arbetet i de olika grupperna diskuteras det 
och experimenteras med form och innehåll i allra högsta grad, dessutom under 
demokratiska arbetsformer. Eleverna lär av varandra och med varandra, 
produktion, reception och reflektion hänger ihop. Medan lärarna framför allt 
verkar se showprojektet som ett medel för andra ändamål talar eleverna, särskilt 
de yngre, i intervjuerna i större utsträckning om att de lärt sig konkreta sceniska 
färdigheter. Att stå på scen, lära sig bemästra sin rampfeber och ta emot 
publikens uppskattning har ett värde i sig för många elever. ”Man måste öva 
väldigt mycket för att komma i takt. Alltså veta när man ska göra sina saker”, 
konstaterar Josefin.335  ”Man känner sej alltid lite nojig innan man ska upp. Men 
när man kommer upp och spänner loss och… då känner man bara att allt funkar, 
sen tänker man inte på det”, menar Fredrik.336 Min uppfattning är att eleverna i 
större utsträckning än handledarna ser projektet som ett mål i sig självt. 337 

 
 

                                                           
334 DVD 1, klipp 4, time code 0.02.00.  
335 DVD 2, klipp 2, time code 0.19.57. 
336 DVD 2, klipp 2, time code 0.13.40. 
337 För fler aspekter på vilka kunskaper teaterprojektet ger, enligt lärare och elever, se Olsson (2005).  
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7. Söderskolan 

Teater på riktigt 
  APPLÅDER, SEDAN SORL  

Jan:  Tystnad! (.) Tystnad! Sätt er ner, sätt er ner, sitt sitt sitt sitt. Under 
tystnad! (.) Under tystnad!338 

 
Söderskolans elever har just avslutat det sista genomdraget utan kostym, och det 
är bara ett par dagar kvar till premiär. Repetitionerna och föreställningarna äger 
rum i en offentlig lokal i stadens centrum, väl rustad för teaterföreställningar. 
Söderskolan ligger i ett höghusområde i utkanten av staden, och eleverna har 
tagit sig till teaterlokalen med buss. Innehållet i de förmaningar Jan ger sin 
ensemble känns igen från Norrskolan: det handlar om att hålla ordning på sina 
entréer, om att inte kika fram genom scenografin och framför allt om att vara tyst 
bakom scen. Samtalsstilen är dock en annan, mer känslomässig och expressiv: 
 

Jan: Nu ska vi köra ett genomdrag med kläder. Det kommer att bli ännu 
jobbigare, eller hur, och det blir ännu mer koncentration. Jag vill inte ha 
nån jädra fritidsgård här, för det är ingen fritidsgård detta. Detta är 
professionellt arbete och ni är skitduktiga. Det kommer nästan över två 
tusen elever för att titta på er, sammanlagt. Dom kommer inte hit för att gå 
på fritidsgård utan för att få titta på en bra pjäs.339 

   
På Söderskolan håller handledarna av det sceniska projektet mycket stramare i 
tyglarna än på Norrskolan. Detta förhållningssätt hänger nära samman med 
skolkulturen, men också med föreställningens form. En historisk pjäs kräver en 
annan typ av samordning än en show, och både elever och lärare på Söderskolan 
är införstådda med att det är regissören som tar de avgörande konstnärliga 
besluten. Att graden av offentlighet är betydligt högre i Söderskolans 
teaterprojekt än i Norrskolans show inverkar också på arbetsformerna. Jan, som 
handlett skådespelargruppen och regisserat föreställningen, är etablerad som 
skådespelare, regissör och teaterproducent i regionen. Han har också mångårig 
erfarenhet som pedagog och skolledare i kommunens kulturskola. Söderskolans 
föreställning recenseras på kultursidorna i lokalpressen. ”Nästa år när dom 
kommer känner dom säkert igen oss” påpekar Shipo, som är en av skådespelarna 
i kulturprofilens föreställning.340 Offentligheten ställer höga konstnärliga krav, 
och handledarna finns nära till hands ända fram till premiären med stöd, råd och 
förmaningar.  

Söderskolan utgör på många sätt en motpol till Norrskolan. Istället för ”skola 
på riktigt” talar man här om ”teater på riktigt”, vilket innebär att man använder 

                                                           
338 DVD 2, klipp 8, time code 0.27.36. 
339 DVD 2, klipp 8, time code 0.28.48. 
340 DVD 2, klipp 7, time code 0.16.19. 
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sig av den arbetsgång som är bruklig på en riktig teater. Rut, som är textillärare 
på skolan och handleder Kostym- och maskgruppen i teaterproduktionen, 
framhåller att det är en styrka för projektet att man har professionella 
kulturarbetare anställda. Rut har många års erfarenhet av arbete med kostym och 
rekvisita vid professionell teater och TV och tillhör alltså själv i högsta grad 
skaran av professionella. Hon fick kontakt med Joakim genom det samarbete 
som sedan flera år pågått mellan skolan och ett av regionens museer, drogs in i 
teaterprojektet och fick så småningom en anställning som lärare. Flera av 
handledarna i kulturprofilen har i likhet med Rut och Jan en fot i Söderskolans 
lärarkollegium och en i kommunens och/eller regionens kulturliv. Eva som är 
handledare för dansgruppen arbetar till vardags på kulturskolan, Henrik som 
handlett kompositionen och inspelningen av musiken är frilansande musiker, 
pedagog och musikproducent, och Besniku som handleder manusgruppen och 
PR-gruppen är verksam som författare och översättare vid sidan av sin 
anställning som hemspråkslärare på Söderskolan. Joakim, som lärare i svenska 
och historia, fungerar som kulturprofilens producent. Han har erfarenheter av 
amatörteater, och intresset för teater har utvecklats ytterligare genom arbetet med 
kulturprofilen. Joakim menar att det är ”jätteupplyftande” att stå på scen, och han 
drar paralleller mellan skådespelaryrket och läraryrket på ett sätt som för 
tankarna till Thomas Ziehe.341 Joakim och Nisse, som är lärare i trä- och 
metallslöjd och handledare för Scenografi- och byggruppen, har av Jan blivit 
inbjudna att engagera sig i det teaterprojekt han planerar för sommaren, i rollerna 
som producent respektive teknisk scenograf.  

Att initiativet till kulturprofilen kommit från lärarhåll – från Joakim och 
gänget kring honom – har säkert bidragit till teaterns starka ställning i 
skolkulturen. Här blir teatern inte ett tillfälligt projekt iscensatt av kulturarbetare 
utifrån, utan en levande del av skolans meningsskapande och kunskapande. Är 
inte teatern förankrad i skolkulturen begränsas dess möjligheter till långsiktigt 
meningsskapande och kunskapande. Gunilla Granath (1995) beskriver i en 
artikel hur ”’Kulturen’ med stort K” i form av ett stort teaterprojekt drivet av 
professionella kulturarbetare kommer till skolan för att ”frälsa deras 
mellanstadium och ställa allt till rätta”.342 Teaterkulturen tar över skolkulturen 
för en tid och skapar en föreställning som trollbinder elever, lärare och publik, 
men när det kostnadskrävande projektet är slut klagar lärarna över att ingenting 
egentligen har hänt.343  

I 2005 års teaterproduktion på Söderskolan deltog femton elever som 
skådespelare. Jag har intervjuat alla elever utom en kille i samband med 
föreställningarna eller strax efter, med utgångspunkt från samma intervjuguide 
som den jag använde på Norrskolan.344 Av de fjorton skådespelarna är åtta 
flickor: Niomza, Sphresa och Elma går i åttan, Donika, Dagge, Guadalupe, 
Emma och Merilda i nian. Pojkarna är sex: Shipo, Kurdo, Emir, Karl och Ahmed 
går i åttan, Mikael i nian. Att medelåldern hos eleverna är högre här än på 

                                                           
341 Jfr s. 24 ovan. 
342 Granath (1995) s. 15.  
343 Ibid., s. 27.  
344 Se bilaga 2. 
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Norrskolan kan delvis förklaras med att eleverna i år 6 inte fick möjlighet att 
vara med som skådespelare detta år.  

Jag har också intervjuat handledarna Jan, Joakim, Rut, Besniku, Eva, Nisse 
och Henrik. De flesta av intervjuerna har försiggått i foajén eller i sminklogen till 
den teaterlokal där föreställningarna ägde rum. Flera av eleverna har sina 
scenkläder på sig under intervjun, och skratt och glam från kamrater som 
sminkar sig, fikar eller klinkar på pianot hörs i bakgrunden. Ett par av eleverna 
och en handledare har intervjuats några dagar senare på skolan. 

Rut förklarar att kulturprofilens produktion följer den professionella teaterns 
arbetsmodell. Alla grupper samlas först i aulan för en gemensam manusläsning, 
ett slags kollationering. Sedan gör Nisse en preliminär scenografimodell. 
Därefter fortsätter produktionsarbetet i de olika grupperna, hela tiden med manus 
och scenografimodell som utgångspunkt, och med regissören som överordnad 
arbetsledare. Den sista veckan innan premiären flyttar hela ensemblen in till 
teaterlokalen. Eleverna blir lediga från den undervisning som inte ingår i 
kulturprofilen för att repetera, bygga scenografi och rigga ljus på heltid. Nästa 
vecka spelas sju föreställningar för kommunens skolor och allmänheten. Denna 
intensiva arbets- och umgängesperiod uppskattas av både elever och lärare. Flera 
av dem säger i intervjuerna att det är det bästa med projektet.  

Handledarna i de olika grupperna står under hela arbetsprocessen i nära 
kontakt med varandra. Joakim, Rut och Jan träffas särskilt ofta för mer eller 
mindre informella möten och uppföljningar, och Rut berättar att telefonen ofta 
går varm mellan dem även på kvällstid. Jag uppfattar dessa tre personer som 
kulturprofilens järngäng. Den mediespecifika kompetensen i detta gäng är mer 
sammansatt än i motsvarande grupp på Norrskolan: de tre är lärare i både 
teoretiska och praktisk-estetiska ämnen, och tillika kulturarbetare. Joakim ser sig 
i rollen som producent som en brygga mellan skolkulturen och samhällets 
kulturliv.  

Eleverna har fattat poängen med det professionella arbetssättet och ger 
intryck av att vara nöjda med det. Flera av eleverna vill bli skådespelare på 
riktigt. Niomza uppskattar att man på Söderskolan har en bra regissör och en 
riktig scen, så att man får på känna hur det är att vara skådespelare. Emma gick 
tidigare på en skola där man inte hade råd med kläder eller rekvisita till 
teateruppsättningen, och hon menar att det fungerar mycket bättre på 
Söderskolan. Här finns resurser och utbildade lärare, och teaterproduktionen är 
mera på allvar.  

Jan säger sig under arbetsprocessen vilja skapa ett litet samhälle med teatern 
som modell, och han nämner i samma andetag att teatern är en strängt hierarkisk 
arbetsplats. Han betonar att vuxna måste inge förtroende och respekt, men att de 
också måste förtjäna den. Om den sceniska produktionen på Norrskolan fungerar 
som ett redskap för elevernas vuxenblivande, utgör teaterprojektet på 
Söderskolan snarare en strategi för att ge ungdomarna tillit till vuxna.  
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En mångkulturell skola och en svensk historia 
Även i fråga om elevgruppens etniska fördelning utgör Söderskolan och 
Norrskolan varandras motsatser. I Norrskolans show är nästan alla de agerande 
etniska svenskar. I Söderskolans skådespelargrupp är förhållandena närmast 
omvända: fem av de femton agerande eleverna är födda i Sverige, och två av de 
svenskfödda är andra generationens invandrare. På Söderskolan finns elever från 
40-talet nationer. Mellan 80 och 85 % av skolans elever har ett annat modersmål 
än svenska, och modersmålsundervisning ges i sex språk.345  

Söderskolan är i likhet med Norrskolan en timplanelös skola. På Söderskolan 
finns två profiler, Idrott och Kultur. Lokalresurserna för dessa profileringar är väl 
tillgodosedda: skolans idrottsanläggning är välutrustad, aulans scen har ljud- och 
ljusutrustning och ett väl tilltaget djupmått, och stolarna är placerade i en lutning 
som gör dem väl lämpade att fungera som publikplatser i en teatersalong. Alla 
elever som vill får vara med i kulturprofilen, men alla får inte vara skådespelare. 
Antalet elever som visat intresse för att agera har ökat de senaste åren, och 
lärarna har efterhand sett sig nödsakade att begränsa tillträdet till 
skådespelargruppen. Det betyder i praktiken att de elever i år 6 som uttryckt 
intresse av att medverka som skådespelare får vänta något år.  

Deltagandet i kulturprofilens övriga grupper är än så länge inte begränsat. 
Gruppernas indelning är i stort sett identisk med den på Norrskolan, men 
grupperna har delvis andra namn. Istället för Norrskolans Bakgrupp finns på 
Söderskolan en Catering & Gourmetgrupp, och Norrskolans Klädgrupp 
motsvaras på Söderskolan av en Kostym & maskgrupp. På Söderskolan finns till 
skillnad från på Norrskolan också en speciell manusgrupp. Arbetet i 
manusgruppen inleds i början av höstterminen med en samling i museets lokaler. 
Lärare, kulturarbetare och personal från museet presenterar det synopsis som ska 
ligga till grund för elevernas arbete. Eleverna arbetar i grupper med olika scener. 
Deras uppgift är att utveckla stolparna till en färdig dialog, som sedan sätts ihop 
till ett manus och skrivs ut.  
  De syften med teaterprojektet som presenteras på skolans hemsida är både 
många och stora. Teaterproduktionen ska utgöra en arena för 
integrationsprocesser och stärka elevernas identitet, samtidigt som den befäster 
och sprider kulturarvet och stärker det lokala kulturlivet. I presentationen av 
projektet förklaras också att man vill skapa möjlighet för igenkänning och 
bearbetande av erfarenheter genom arbete med universella teman som kärlek, 
frigörelse, våld och utanförskap. Man vill också anknyta till 
skolämneskunskaper. Målen drar åt flera håll och är delvis svårförenliga. Att 
kombinera tradering av ett nationellt betingat kulturarv med identitetsutveckling 
på en mångkulturell skola är knappast oproblematiskt, och att förena konstnärlig 
gestaltning och befästande av skolkunskaper är heller inte så lätt. De 
motsägelsefulla målen kan delvis förklaras av att flera samarbetspartners ingår i 
och finansierar projektet. Museet kan skönjas bakom kulturarvsmålet och den 
historiska inriktningen, kulturarbetarna bakom ambitionen att stödja kulturlivet 
och skolan bakom de erfarenhetspedagogiska idealen.  

Ett av syftena med den historiska uppsättningen är att göra historien levande 
såväl för publiken som för de medverkande eleverna. Joakim menar att det är 
                                                           
345 Söderskolans hemsida.  
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viktigt att få en påminnelse om att vi en gång haft krig, förföljelser och blodiga 
slag i det nu så fredliga Sverige. När jag frågar eleverna om varför de sätter upp 
en historisk pjäs, får jag flera svar som visar att de genomskådat det pedagogiska 
syftet. En del är nöjda med det historiska temat, andra inte. 
  

Karl:  Därför att man ska kunna lära sej nånting, det är ju ändå skola. Och vi 
måste kunna lära oss historia, vi lär oss mycket om det. Sen berättar vi 
ju en historia för publiken.346 

 
Kurdo: Jag gillar inte det. Jag skulle vilja göra nåt om utlänningar, nåt 

modernt, nåt nu […] Inte spela om [ett krig] för femhundra år sen, vad 
kan det hjälpa oss i framtiden, ingenting.347 

 
De stora målen för kulturprojektet har inte växt fram ur ett vakuum, utan ur ett 
skriande behov av att förändra en skolverklighet som inte fungerade. För några 
år sedan var Söderskolan en skola präglad av rasmotsättningar, våld, skolk, 
inbrott och skadegörelse. Det bostadsområde där skolan låg förekom ofta i 
lokaltidningen. Rubrikerna handlade om arbetslöshet och kriminalitet. Arbetet 
med kultur- och idrottsprofilerna har varit en medveten strategi för att förändra 
bilden av skolan och stadsdelen i positiv riktning. Nu är stämningen på skolan 
mycket bättre, och frånvaron har minskat. Det görs dock fortfarande många 
inbrott på skolan.  

Satsningen på att göra Söderskolan till en bra skola har inneburit mer 
kreativitet, men också fastare ramar. Skolkulturen på Söderskolan kan beskrivas 
som varm, men tuff. Om Norrskolan är en öppen skola är Söderskolan en sluten: 
dörrarna till klassrummen är låsta, och entréerna bevakas av 
övervakningskameror. Samtidigt är emellertid Söderskolan på ett helt annat sätt 
än Norrskolan en offentlig skola. Söderskolan är en av de fyrtio skolor i landet 
som av Myndigheten för skolutveckling utsetts till Idéskola för mångfald. 
Idéskolornas uppdrag är att samla erfarenheter och lärdomar om mångfaldsfrågor 
och sprida dem till andra skolor.348 Detta innebär att många studiebesök, möten 
och konferenser arrangeras på skolan, och kulturprofilen får ofta en representativ 
uppgift. Vägen till denna position har dock kantats av en hel del motsättningar 
mellan kulturprofilens arbetssätt och den traditionella skolkulturen:  

 
Joakim: Idag är teaterprojektet och kulturprofilen och hela metoden (.) så att 

säga, det är den som regerar, delvis. [---] Den subrörelse som vi var 
från början, om vi har vänt på styrkeförhållandet idag så finns det en 
subrörelse mot istället va.349 

 
Teaterprojektet fungerar på Söderskolan som ett av flera sätt att hantera 
mångfalden och motsättningarna. Den estetiska kulturen har efterhand blivit 
integrerad i skolkulturen och teatern har fått en plats på schemat. Fortfarande kan 
det dock uppstå konflikter mellan teaterkultur och skolkultur. Rut menar att fler 

                                                           
346 DVD 3, klipp 6, time code 0.37.56. 
347 DVD 2, klipp 7, time code 0.07.01.. 
348 www.skolutveckling.se 
349 DVD 2, klipp 8, time code 0.41.47. 
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lärare borde engageras som handledare i kulturprofilens produktionsgrupper för 
att undvika att kollegiet delas upp i ”vi” och ”dom”.  

Integrering och fördubbling 
Söderskolans föreställning tillhör den folkliga teatergenren i så måtto att den 
vänder sig till en bred publik. Föreställningen, som varar i ungefär tre kvart och 
spelas tio gånger under en vecka, ger också uttryck för en tydlig moral om fred 
och samförstånd mellan folkgrupper. Att manus är skrivet av flera författare 
innebär att ytterligare ett av Mayers kriterier på populär teater är uppfyllt. 350 
Jämfört med Norrskolans show befinner sig dock Söderskolans historiska 
föreställning betydligt närmare den litterära teatern. Scentexten, som berättar om 
krig, flykt och folkligt motstånd i 1500-talets Sverige, har en strikt inre logik och 
en dynamisk dramaturgi. Rollfigurerna är tydligt utmejslade, och skådespelarna 
behärskar det sceniska hantverket. Deras fysiska agerande fungerar bra och 
rösterna når ut utan problem. Akustiken i lokalen är god. Flera av ungdomarna 
spelar två eller flera roller i föreställningen. Här är teatern den dominerande 
konstformen och skådespelarens uttryck står i centrum för meningsskapandet.  

I föreställningens inledningsscen blir den estetiska fördubblingen tydlig. När 
ljuset går upp sitter fyra ungdomar på scenen. De är iklädda grå vadmalsdräkter 
med huvor och putsar sina vapen. Den inledande musiken med trummor och 
flöjtklanger ger publiken en ledtråd om vilken tid vi befinner oss i. Att 
ungdomarna gestaltar danska soldater blir vi varse genom användandet av 
visuella tecken, kläder och rekvisita, i kombination med nyckelord i den verbala 
texten. När de första replikerna kommer hör man två ljusa röster med en tydlig 
brytning. Två bosniska fjortonåriga flickor med späda kroppar gestaltar svenska 
soldater på 1500-talet. Teatern fungerar: de lyckas både representera rollen och 
presentera sig själva. Såväl det visuella som det auditiva intrycket rymmer en 
dubbelhet. Rollerna har ett annat kön, en annan ålder och en annan etnicitet än 
skådespelarna. Denna rollbesättning kan ha kommit till av praktiska skäl, men 
den kan också tolkas som ett medvetet grepp, en cross-dressing som för 
åskådaren tillför en extra dimension.351  

Scenografin i föreställningen är enkel och symbolisk med ett stort träd till 
höger i scenbilden. I en scen projiceras eldsflammor på de vita tyger som hänger 
i fonden, och dansarna släcker elden med hjälp av hinkar. Projiceringen används 
också för att efter föreställningens slut presentera namnen på medverkande och 
handledare. Detta drag känns igen från Norrskolan, men med en viktig skillnad: 
här blandas aktörer och projektion på samma yta, medierna samexisterar.352 

Tidskänslan i föreställningen signaleras av ålderdomliga ord i replikerna och 
förstärks med hjälp av kostym och musik. I de scener som utspelar sig bland 
älvorna i skogen skapas stämningen med hjälp av ljud, ljus och dans. 

                                                           
350 Mayer (1977) s. 257 ff.  
351 Cross-dressing, att män spelar kvinnoroller och tvärtom, är sedan århundraden. tillbaka en vanlig 

teaterkonvention. Jfr Rosenberg (2000) s. 9 ff.Rosalind i Shakespeares As You Like It är ett 
klassiskt exempel på mångtydig cross-dressing i flera lager – jfr Rosenberg (2000) s. 28 och 
Elleström (2002) s. 141 ff. Jag tolkar dock greppet i inledningsscenen i kulturprofilens 
föreställning som ett tecken för allmängiltighet snarare än för ironi.  

352 Lund (2002) s. 21. 
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Föreställningen rymmer liksom Norrskolans show metafiktiva drag och 
anakronismer. Djävulen, som i pjäsen är kungens rådgivare, gör i en scen entré 
som maffiaboss omringad av gangsterbrudar, och pratar i sin mobiltelefon med 
George Bush och Saddam Hussein. I avslutningssången, som är en poplåt om 
krig och kärlek, bryts den historiska fiktionen och eleverna möter oss på den 
artistiska nivån. Parallellen med vår tids krig blir uppenbar. 

De olika semiotiska teckensystemen i föreställningen är integrerade i en 
meningsskapande helhet. Alla symbolsystem är lika nödvändiga för menings-
skapandet och upplevelsen, men de har inte samma status. Texten är som Rut 
uttrycker det ”kung”, vilket innebär att regissörens tolkning av manus styr 
användandet och integrationen av musik, dans, ljus och ljudeffekter.  

Älvornas dans utgör på flera sätt en höjdpunkt i föreställningen. Dansen 
spelar en avgörande roll, inte bara för stämningen och rytmen i föreställningen, 
utan också för dess handling. Att dansen är så tydligt integrerad i dramaturgin får 
konkreta konsekvenser för lärandet, eftersom det höjer dansgruppens status. 
Detta uppskattas av danspedagogen Eva, som har gjort koreografin. I tidigare 
föreställningar har dansen inte varit meningsskapande på samma sätt.   

Även musiken är i högsta grad integrerad i föreställningen. Henrik berättar 
om hur tillsammans med eleverna i musikgruppen arbetat fram musikaliska 
teman och slingor för olika scener och scenövergångar utifrån Jans önskemål. 
Att synkronisera musik med skådespeleri är en tidskrävande procedur som kan 
kräva ändringar i flera led. För att till exempel kunna plocka bort några takter i 
en slinga och ändå få harmoniken att fungera krävs både mediespecifik 
kompetens och materiella resurser i form av studioutrustning. Henrik menar att 
de övriga lärarna och skolledningen inte riktigt förstår vilka resurser som krävs 
för detta arbete, eftersom de bara tar del av föreställningen och inte i någon 
större utsträckning av arbetsprocessen. Under vårterminen har Henrik lyckats 
ordna så att gruppen fått tillgång till inspelningsstudion på den gymnasieskola 
där Henrik arbetar som timlärare. 

Uttryck och intryck  
Dansgruppen och Kostym & maskgruppen på Söderskolan består liksom 
motsvarande grupper på Norrskolan av enbart flickor, sexton respektive tretton 
stycken. I de övriga produktionsgrupperna är dock könsfördelningen mera 
blandad än på Norrskolan. I skådespelargruppen ingår som nämnts sju killar och 
åtta tjejer. Flera av dessa elever är också med i manusgruppen, som innehåller 
sex killar och fyra tjejer. Catering & Gourmet består av tre killar och fyra tjejer, 
Scenografi & bygg av elva killar och tre tjejer, Ljud- och ljusgruppen av två 
killar och två tjejer. Musikgruppen utgörs av fem tjejer. Att genuspraktiken är en 
annan än på Norrskolan blir tydligt när jag besöker Söderskolan efter 
föreställningsperioden för de sista intervjuerna. Jag blir då inbjuden till skolans 
improviserade avslutningsshow, där flera elever från kulturprofilen medverkar. 
Här är det inte flickorna som dansar och pojkarna som spelar rock, utan tvärtom. 
Stommen i showen utgörs av det tjejrockband som också fungerat som 
musikgrupp i teaterproduktionen. Emir dansar i ett par nummer. Publiken är 
entusiastisk. 
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De icke-traditionella genusmönstren på Söderskolan kan tolkas som ett 
tecken på att skolkulturen här präglas av en hög grad av kulturell friställning. Att 
så många av eleverna och deras familjer kommit till Sverige som flyktingar och 
tvingats byta land, yrke och klasstillhörighet talar för att detta är ett rimligt 
antagande. Flera av de elever jag intervjuar uppvisar drag av det Gibbins & 
Reimer kallar expressivism: de visar ett behov av att leka, uttrycka sig och 
berätta om sitt liv, och en vilja att skapa sitt jag och reflektera över sin tillvaro 
med hjälp av estetiska uttrycksmedel. De förstärker och kompletterar sitt tal med 
expressiva ansiktsuttryck och gester. Deras samtalsstil är, med Erikssons term, 
dramatiserad i högre grad är elevernas på Norrskolan.353 Flera av eleverna 
berättar om sin kärlek till teatern med användande av expressiva uttrycksmedel, 
upprepningar och gester: 

 
Guadalupe: Det är helt underbart att stå på scen. Jag är en sån som älskar 

att stå på scen. Alltså jag gör verkligen det. LÄGGER 
HANDEN MOT HJÄRTAT OCH HIMLAR MED 
ÖGONEN.354 

 
Expressivismen kan sägas utgöra både teaterns förutsättning och dess 
konsekvens. Vågar man experimentera med sin person i rollarbetet, kanske man 
också blir benägen att ompröva sin identitet i vardagen – och tvärtom. Den 
estetiska formen och rollen erbjuder ett skydd för elever som vill uttrycka djupt 
personliga upplevelser. Flera av eleverna i skådespelargruppen har sitt etniska 
ursprung i det forna Jugoslavien och de har egna erfarenheter av krig och flykt i 
bagaget. Dessa paralleller mellan liv och dikt utgör en erfarenhetspedagogisk 
utmaning i arbetsprocessen, som det gäller att hantera på rätt sätt. Besniku menar 
att teaterprojektet fungerar som en spegling av elevernas erfarenheter:  

Men det här, som lär dom genom teatern, det är helt annorlunda. Dom 
inkopplar historia till verkligheten och till livet.[---] Jag vet att många av dom 
elever som var på scen som flyktingbarn eller som flykting ifrån kriget i 
verkligheten under deras liv har upplevt det, men på annat sätt .[---] Det är 
mycket viktigt även för svenska barn som kommer in i deras värld, och spelar 
deras, flyktingarnas värld på nåt sätt. Kommer in i deras öde.355  

Besniku pekar här på teaterns didaktiska potential. Den estetiska fördubblingen 
erbjuder möjligheter för holistiskt lärande och personlighetsutveckling, såväl för 
publik som för skådespelare. Teatern kan bearbeta levda erfarenheter, men också 
erbjuda ett möte med det främmande genom vikarierande erfarenheter. I 
teaterarbetet använder sig skådespelaren av sin egen person och sina 
livserfarenheter. Erfarenheterna används emellertid inte direkt, utan indirekt. 
Fiktionen innebär en distans. Regissören är ett viktigt stöd i detta arbete. Jan 
förklarar hur han förhåller sig till elevernas erfarenheter när han handleder deras 
gestaltande:  

                                                           
353 Eriksson  (1997). Jfr ovan s. 26. 
354 DVD 3, klipp 6, time code 0.06.30. 
355 DVD 8, klipp 1, time code 0.41.08. 
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Jag går ju inte in konkret och frågar alltså specifikt olika människor, utan tänk att 
det skulle kunna vara, så här skulle det kunna vara i Bosnien eller Serbien, det här 
skulle kunna vara en familjs flykt på det viset. Hur kände du exempelvis nån gång 
när du är lessen eller arg, någon har dött? Ja ja, men visa det då. Hur skulle du 
säga om nån retar dig, hur säger du tillbaka då? Ja det blir alltså… Men gör det då 
på scen får jag se, och använd det.356 

När jag ställer frågan om man lika gärna kunde bygga en båt som spela teater till 
lärarna på Söderskolan, får jag delvis andra svar än på Norrskolan; svar som 
visar på en markering av teaterns intrinsikala värden och dess mediespecifika 
karakteristika. Rut resonerar kring rolltagandet som identitetsprövande:  

Jag tror det är särskilt med teatern, för att nånstans tror jag dom som här är med i 
teatern, framför allt dom som är på scenen, dom är ju inte sej själva riktigt. Alltså 
dom är en roll va, och det tror jag många ungdomar i dag söker efter på nåt sätt.357 

Jan talar om det direkta mötet med publiken som något speciellt för teatern, och 
refererar till sina egna erfarenheter som skådespelare: 

Jag har ju både jobbat med film och TV, det är en oerhört stor skillnad alltså, det 
finns en tomhet när man står framför kameran därför att du får inte ett direkt 
gensvar. Här får du ett direkt gensvar ifrån publiken. Och jag tror att det ger en 
självkänsla givetvis, att jag har gjort nånting bra, publiken applåderar och då var 
jag nog bra. [---] Jag tror att den bekräftelsen behöver ju alla, framför allt 
ungdomar som växer upp.358 

Lärarna nämner också många av teaterns instrumentella effekter: 
samarbetsförmågan, träningen i att lösa konflikter, språkutvecklingen, det ökade 
självförtroendet och gemenskapen. Det sistnämnda är något som många elever 
också betonar: 

Shipo: Dom blir, vad heter det, lärare plus vänner. Det känns mycket bra. Det blir 
helt annorlunda, det är som bästa kompisar med dom. Det bara känns bra 
när man är med dom allting.359 

Språkutvecklingen betonas av både lärare och elever i större utsträckning än på 
Norrskolan. Flera elever, både svenskfödda och invandrade, berättar att de utökat 
sitt ordförråd genom arbetet med manus. Mikael, som är född i Sverige, uttrycker 
sig såhär:  

 
Vi är ju en rätt så internationell skola. Vi har många olika kulturer och så vidare. 
Så jag kan tycka att det är ett sätt för dom att lära sig [svenska]. Alla lär sig på 
olika sätt, en del lär sej bara av att råplugga och en del lär sej av att prata, jag 
menar att det här är också ett sätt som man kan lära sej på.360 

 

                                                           
356 DVD 4, klipp 1, time code 0.46.03. 
357 DVD 4, klipp 2, time code 0.03.29. 
358 DVD 4, klipp 1, time code 0.50.30. 
359 DVD 2, klipp 7, time code 0.18.37. 
360 DVD 4, klipp 1, time code 0.02.22. 
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Joakim förklarar att kulturprofilen prickat in tre fjärdedelar av svenskämnets 
uppnåendemål för årskurs nio, och Jan tar till kraftord för att markera 
integreringen med svenskämnet: 
 

På alla sätt, på alla sätt. Jag menar, den som säger att inte detta är svenska… Jag 
menar, herregud, här skriver dom ett manus på svenska, här går dom igenom och 
läser historia på svenska, sen kommer skådespelarna in liksom och ska lära sej rätt 
svenska, och sen ska dom förstå vad som står där, och så ska dom förmedla detta 
till en publik också och gestalta det, jag menar om inte det är svenska så vete fan, 
ursäkta, vad svenska är.361  

Att reflektera med kroppen 
Olika medier ger olika förutsättningar för meningsskapande och kunskapande. 362 
För att kunna skapa i ett medium måste man lära känna dess förutsättningar och 
begränsningar; utforska det i reception, produktion och reflektion. ”The artist 
does his thinking in the very qualitative media he works in”, påpekar Dewey.363 
Molander (2000) beskriver den praktiska kunskapen som en konst, som finns i 
handlandet och i de bedömningar som görs i samband med detta. 
Meningsskapandet sker i interaktion med situationen i fråga: ”Den kunniga 
praktikern kan reflektera, experimentera och improvisera. Det är en sorts 
artistiskt kunnande och nyskapande av kunskap på en och samma gång”.364 
Praktikern bygger sitt handlande på en repertoar av bilder, exempel och 
tolkningar snarare än på teori. Idealet är ett uppmärksamt handlande med 
beredskap för förändring, ett slags dubbelseende som också innebär ett lärande. 
På teatern skulle detta tillstånd kunna beskrivas som scenisk närvaro. Reflektion 
kan alltså ske på många olika sätt, och den förutsätter på intet sätt verbalisering. 
Verbaliseringen kan vara till nytta i en reflekterande process, men den kan också 
vara till skada.365  

Att agera som skådespelare innebär i hög grad att reflektera med hjälp av 
teaterns hemmedium, kroppen. Järleby (2001) antyder att skådespelarens tankar i 
scenögonblicket är av fysisk karaktär. En viktig del av skådespelarutbildningen 
går ut på att undanröja hinder för scenisk närvaro genom att träna kroppens 
möjligheter till avslappning och beredskap för impulser från de egna tankarna 
och motspelarnas agerande.366 Regissören eller teaterpedagogen kan hjälpa 
skådespelaren att hitta de fysiska uttryck som är relevanta för att uttrycka rollens 
tanke eller vilja. Detta kan, mycket förenklat, ske på två olika sätt, vilka 
motsvaras av de metoder inom skådespelarutbildningen som Järleby benämner 
dialogpedagogik respektive mästare-lärling-pedagogik.367 Ett exempel på hur den 

                                                           
361 DVD 4, klipp 1, time code 1.00.41. 
362 Marner & Örtegren (2003) s. 15 ff. 
363 Dewey (1934/1980) s. 16. 
364 Molander, s. 136 ff. Molander refererar här Ebbe Schöns tankar om den reflekterande praktikern.  
365 Molander, s. 144. 
366 Järleby (2001) s. 253 ff. Jfr även Cecilia Lagerström (2003), som i sin avhandling beskriver 

teaterns tysta kunskap med hjälp av fenomenologiska begrepp hämtade från filosofen Merleau-
Ponty.  

367 Järleby s. 328 ff. 
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dialogpedagogiska metoden kan fungera ger Jan i sin beskrivning av sin 
handledning av elevernas gestaltande av krig och flykt. Läraren ställer frågor 
som hjälper eleven att få tillgång till sina erfarenheter, och uppmanar honom 
eller henne att gestalta dem:  

 
Hur kände du exempelvis nån gång när du är lessen eller arg, någon har dött? Ja 
ja, men visa det då. Hur skulle du säga om nån retar dig, hur säger du tillbaka då? 
Ja det blir alltså… Men gör det då på scen får jag se, och använd det.368 

 
I mästare-lärling-pedagogiken är dialogen snarare fysisk än verbal. Läraren visar 
sina avsikter och ger modeller för elevens agerande genom att själv använda sig 
av kropp och röst. Mästaren ”spelar före” och erbjuder modeller för lärlingen. 
Samtidigt introducerar han eller hon eleven i teaterns speciella konventioner för 
meningsskapande och traditioner för lärande. Eleven blir deltagare i en kulturell 
praktik och lär sig dess språk och regler.  

Även inom teatern har härmandet under de senaste decennierna råkat i 
vanrykte. Att som regissör ”spela före” och ge skådespelaren konkreta förslag till 
hur han eller hon ska agera har ansetts förkastligt. Mästare-lärling-pedagogiken, 
där eleven tillägnar sig skådespelarens hantverk genom att följa en erfaren aktör i 
spåren, har enligt Järleby associerats med en äldre, elevskolemässig 
undervisningskultur och setts som oförenlig med individens konstnärliga frihet. 
Järleby anser sig dock ana en uppvärdering av denna pedagogik under de senaste 
åren. Han påpekar att de förslag mästaren ger till lärlingen inte nödvändigtvis 
behöver uppfattas som uppmaningar till slavisk lydnad, utan istället kan fungera 
som impulser till eget skapande.369  
 Mitt intryck är att teaterskapandet på Söderskolan, liksom dansen på båda 
skolorna, i större utsträckning sker genom mästare-lärling-pedagogik än genom 
dialogpedagogik. Jan ger under de repetitioner jag besöker tydliga förslag till 
scenerier och rollgestaltningar. Han bjuder på sin yrkeskunskap och spelar före, 
ofta på ett överdrivet och humoristiskt sätt som inspirerar eleverna att våga ta ut 
svängarna i sitt eget spel. Samtalstonen i repetitionslokalen kan betecknas som rå 
men hjärtlig. Kroppsspråket har stort utrymme i kommunikationen och Jan tar 
ofta fysisk kontakt med eleverna, både i syfte att demonstrera rörelser och för att 
skapa gemenskap i ett fejkat slagsmål. I det verbala samtalet intar han en 
auktoritär attityd och låter inte eleverna få stor del av talutrymmet. Han visar 
känslor på ett sätt som inte är vanligt i skolkulturen, genom att berömma och 
skälla ut eleverna. Här möter vi teaterns, kanske särskilt amatörteaterns, 
talspråkliga och kroppsliga samtalskultur på besök i skolan. Det är en visit som 
utmanar, roar och förskräcker.  

När scenerierna efter ett antal repetitioner har satt sig i kroppen på 
skådespelarna släpper Jan dem fria att improvisera i större utsträckning, och vid 
premiären uppmuntrar han dem att ”ha roligt på scen”. Ett par av de scener jag 
sett Jan introducera rörelsemönster till i ett relativt tidigt skede av 
repetitionsperioden har efter några föreställningar förändrats ganska mycket. 
Skådespelarna har efter hand i samspel med varandra lagt till både rörelser och 
text. Den ena scenen har blivit mer dramatisk, den andra mer humoristisk. De 
                                                           
368 DVD 4, klipp 1, time code 0.46.03. Jfr ovan s. 91. 
369 Järleby (2001) s. 315 ff. 
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grundläggande scenerierna finns dock kvar som en stomme bakom de 
improvisatoriska förändringarna. När jag frågar Emir, som spelar ett av de barn 
som är på flykt i den mer dramatiska av scenerna, om hur rörelsemönstret i 
scenen vuxit fram, svarar han att skådespelarna hittat på det själva.  

Regiprocessen på Söderskolan fungerar i omvänd ordning mot den på 
Norrskolan, där eleverna först släpps fria att skapa och handleda varandra i grupp 
och lärarna sedan under genomdragen ger tips och rättar till detaljerna. Även i 
kostymgrupperna skiljer sig arbetssättet mellan de båda skolorna åt på 
motsvarande sätt. I klädgruppen på Norrskolan låter Mia eleverna i stor 
utsträckning lösa problemen med hur kostym och rekvisita ska tillverkas efter 
sina egna idéer. Eleverna arbetar i grupper och hjälper varandra. Mia 
tillhandahåller material och fungerar som bollplank i arbetet. På Söderskolan är 
pedagogiken mycket mer auktoritär. Rut ger exempel ur sin rika erfarenhet och 
presenterar detaljerade modeller för hur kostymerna ska sys eller ändras. 

De mönster och modeller som lärarna presenterar i den mästar-lärling-
orienterade typen av pedagogik kan betraktas som ett slags scaffolding, en 
stödstruktur som byggs av lärare eller kamrater för att underlätta elevens inträde i 
den nära utvecklingszonen. När eleven tillägnat sig den nya kunskapen tas 
stödstrukturen bort, och han eller hon får klara sig på egen hand.370 På 
Söderskolan är stödstrukturerna tydliga, och de byggs i stor utsträckning av de 
vuxna handledarna. Den auktoritära pedagogiken härstammar till stor del från 
teaterkulturen, men den passar relativt smidigt in i Söderskolans fasta ramar.  

I Dysthes studie (1996) ingår två skolor med mycket olika förutsättningar: 
Baywater High School, en mångkulturell lågstatusskola i ett storstadsområde i 
Kalifornien och Nordstadskolan, en gymnasieskola med gott anseende i en 
mindre stad i Norge. De olika didaktiska utmaningar hon beskriver har 
uppenbara likheter med de som lärarna på Söderskolan respektive Norrskolan har 
att förhålla sig till: 

 
På Baywater var utmaningen för lärarens del hur hon skulle kunna utnyttja alla de 
olika erfarenheter som fanns hos eleverna, medan det på Nordstad var en lika stor 
utmaning att introducera röster och perspektiv som kom utifrån för att berika 
inlärningsmiljön. 371 

   
Att låta Norrskolan och Söderskolan byta pedagogik med varandra skulle 
förmodligen innebära katastrof för båda skolorna. Interaktionsmönstren på de 
olika skolorna kan i hög grad antas vara formade av skolkulturen och de 
pedagogiska utmaningarna på respektive skola. 

Skolan som offentlighet 
En välfungerande skola är strukturerad som och verkar som ett samhälle.  
Dessutom utgör den en resurs för det omgivande samhället, konstaterar Judith 
Langer (2004). Hon bygger sina slutsatser på en femårig studie av 88 klasser i 25 
skolor i USA. Langer hävdar att bra skolor fungerar som offentliga mötesplatser 

                                                           
370 Dysthe (1996) s. 55 ff. 
371 Dysthe, s. 121. 
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för elever, lärare, föräldrar och andra kommuninvånare. De skapar 
förutsättningar för lärare att utveckla sin professionalism och de ställer höga krav 
på elevernas lärande. Den ideala skolan är samtidigt ”a community of learners” 
och ”a professional community”.372 Skolkulturen är avgörande för 
undervisningsresultaten.  

Att estetiken kan och bör bidra till skolans offentlighet är en åsikt som ofta 
hävdas i den didaktiska debatten.373 Detta ideal har i stor utsträckning 
förverkligats på Söderskolan. Kulturprofilens föreställning har under flera år 
spelats i en offentlig lokal för en stor publik, och den har uppmärksammats både 
som kulturhändelse och som pedagogisk verksamhet. Teaterns mediespecifika 
kvalitéer passar väl för syftet att medverka till skolans offentliggörande. Den 
estetiska fördubblingen och det levande mötet med publiken gör att 
offentligheten blir stark i teatermediet. Eleverna och skolan visar upp sig och sitt 
arbete i en livesituation utan skyddsnät.  

Offentligheten har dock liksom alla andra dygder sitt pris, och kanske även 
sin gräns. Regeringen har som bekant utlyst 2006 till Mångkulturår. Syftet med 
detta nationella projekt är ”att landets olika kulturverksamheter bättre ska spegla 
den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige”.374 Söderskolan 
är inblandad i samtliga av de kulturella verksamheter som presenteras på 
kommunens hemsida under rubriken Mångkulturåret. Skådespelare från de 
senaste årens produktioner möter oss på hemsidans bilder, skolan får besök av 
ministrar och mediebevakningen ökar markant.  

Att skolan på detta sätt blivit en representant för både kommunen och 
regionen i mångkulturellt hänseende innebär en ökad grad av offentlighet. 
Plötsligt är det många fler som järngänget på Söderskolan måste förhålla sig till 
och försvara sig emot. Nu är det inte längre bara skolfolk, kulturarbetare och 
museitjänstemän som kommer med synpunkter på verksamheten, utan även 
kommunala förvaltningar och regionala politiker. Det är också fler som vill ta åt 
sig äran för Söderskolans framgångar.375 

Den stegrade offentligheten innebär både en sporre och en risk. I värsta fall 
kan eleverna bli exponerade som mångkulturella ikoner i stället för att få växa 
och utvecklas på sina egna villkor. Det kan möjligen också finnas också en risk 
för att den komplicerade och konfliktfyllda mångfalden reduceras till en fråga 
om representativ ”pluskultur” och att ungdomarna, som tillhör många olika 
etniska grupper, enligt den liberala mångkulturalismens ideal dras över samma 
kam.376 Ur dramapedagogisk synvinkel kan man diskutera faran med ett alltför 
ambitiöst föreställningsinriktat arbete. Kanske är det dags att ompröva Peter 
Slades tankar om faran med ett offentligt exponerande av barn och ungdomar 
som skådespelare? Tröskeln för offentligheten har visserligen höjts betydligt 
sedan Slade publicerade sina idéer om Child Drama på femtiotalet – men hur 
hög kan den bli? 
 

                                                           
372 Langer (2004) s. 28. 
373 Ziehe (1994), Hornbrook (1998), Thavenius (2002), Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) m fl.   
374 www.mangkulturaret.se 
375 Telefonsamtal med Joakim 2006-03-10 
376 Kincheloe & Steinberg (2002) s 3 ff.; Petersson, s 96 f., Runfors (2003) s. 233 ff. 
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8. Sammanfattande diskussion 

Teater och svenska 
Att jag i denna avhandling behandlat teater som ett ämne med egna 
förutsättningar för meningsskapande och kunskapande istället för som ett 
moment i svenskämnet ska varken tolkas som ett förringande av värdet av 
språkutveckling eller som ett okritiskt hyllande av konsten för dess egen skull.377 
Jag är övertygad om att teatern kan fungera både som mål och som medel i 
skolan, men jag tror liksom Langer (2004) och Ongstad (2004) att det behövs 
ämnen som plattformar för ämnesöverskridande samarbete. Ett ämne kan ses 
som en kunskapsbas: en garanti för mediespecifik kompetens, resurser och plats 
på schemat. Den förändring av timplanen som är under arbete på många skolor 
har skapat nya förutsättningar för teatern som ämne. 

På min intervjufråga om huruvida arbetet med föreställningen har med 
svenskämnet att göra svarar samtliga handledare på Norrskolan och Söderskolan 
jakande. Båda projekten kan beskrivas som funktionaliserade ämnesöver-
gripande undervisningsprojekt med språkande på många olika nivåer. I stället för 
teater som ett moment i svenskämnet har vi här språkutveckling som en del av 
teaterprojektet.  

Teatern i skolan kan eller bör naturligtvis inte ersätta svenskämnet. Alla delar 
i svenskämnets omfattande kursplan kan omöjligt passa in i en teaterproduktion. 
För att underlätta elevernas tillträde till det offentliga språket och skapa 
förutsättningar för utvecklandet av den akademiska skriftspråkskompetens för 
alla som Sofia Ask (2005) beskriver i sin licentiatavhandling krävs säkerligen ett 
rejält mått formaliserad skriftspråksträning. Ett rimligt antagande är dock att det 
vi i dag kallar akademiskt språk på sikt också kommer att influeras av det 
vidgade textbegreppet. All språkinlärning sker som Liberg påpekat i en 
multimodal rymd.378 Det offentliga språket är redan i dag intermedialt och fyllt 
av agerande. Att ungdomar i dag visar stort intresse för agerande som 
uttrycksform visar sig genom tillväxten av teaterutbildningar av skilda slag: 
kulturprofiler, estetiska program vid gymnasieskolan, teaterutbildningar vid 
folkhögskolor och studieförbund.379 Kraven på multimedial kompetens inom alla 
områden kommer med all sannolikhet att öka i framtiden. Det vidgade 
textbegreppet, eller det intermediala menings- och kunskapandet, är därför värt 
att tas på allvar i såväl utbildning som bildning – inte bara på teatern eller i 
svenskämnet.  

                                                           
377 Språkutveckling kopplas i skolverkets kvalitetsgransakningar (1998 och 2000) till elevernas 

lärande och till icke-verbala uttrycksformer. Elevernas språkutveckling är enligt 
Lärarutbildningskommittén en uppgift för skolans alla stadier. (SOU 1999:63:93). Jfr Bergöö s 
291. 

378 Liberg (2002). 
379 Järleby (2001) s. 99. 
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Fall mot fall 
Huvudsyftet med denna flerfallstudie har varit att ställa flera fall av estetiska 
läroprocesser, där teater på något sätt ingår, mot varandra, för att nå en rikare 
förståelse av teatern som meningsskapande och kunskapande praktik i skolan 
och de villkor som krävs för att denna praktik ska kunna komma till stånd. 
Jämförelsen mellan de fyra fallen, som redan är påbörjad i de beskrivande och 
analyserande avsnitten ovan, har också bidragit till prövandet och utvecklandet 
av teoretiska begrepp. Nedan följer en sammanfattande jämförelse av de fyra 
fallen utifrån de forskningsfrågor jag formulerade i inledningen, delvis 
preciserade av Janks & Meyers didaktiska frågor.380 I första hand jämförs fallen 
parvis: de båda lektionerna med efterarbete av En midsommarnattsdröm 
(Österskolan och Norrskolan I) ställs mot varandra, och de båda sceniska 
produktionerna (Norrskolan II och Söderskolan) jämförs med varandra. I vissa 
fall görs också jämförelser mellan efterarbeteslektionerna och 
produktionsprocesserna. 
 Den första forskningsfrågan gäller villkoren för teaterns meningsskapande 
och kunskapande i skolan. En första förutsättning för att mening och kunskap ska 
kunna komma eleverna till del är att de får möjlighet att delta i teaterns praktik. 
Att grundskoleelever i allmänhet erbjuds denna möjlighet är, som framgått av de 
inledande kapitlen, långt ifrån självklart. Det är genom skolan som de allra flesta 
barn och ungdomar för första gången möter teatern som konstform och 
kunskapande praktik. I vilken mån de ges möjligheter att se, spela och reflektera 
över teater är emellertid i stor utsträckning upp till den enskilda skolan eller 
kommunen. Det finns goda skäl att anta att möjligheterna är ojämnt fördelade. I 
de fall jag studerat är emellertid delaktigheten god. På de skolor i studien som 
arbetar med scenisk produktion, Norrskolan och Söderskolan, är alla elever 
välkomna att delta. Dock har Söderskolan infört en viss begränsning av antalet 
skådespelare. Båda skolorna har klara regler för elevernas ansvar. Har man gett 
sig in i projektet får man inte hoppa av, och man förväntas sköta de uppgifter 
man åtagit sig. Avstängning förekommer. I efterarbetet av En 
Midsommarnattsdröm i de båda klassrummen på Österskolan använder de båda 
lärarna olika metoder för att göra samtliga elever delaktiga. Pernilla låter ordet 
gå runt i klassrummet så att alla får yttra sig, Viveka använder sig av 
bikupediskussioner och parvis arbete. Jag uppfattar delaktigheten som god i båda 
klassrummen. 

När eleverna får se, spela och diskutera teater bestäms i stor utsträckning av 
skolans schema och lärarens prioritering. Vivekas och Pernillas val att ägna en 
lektion åt att efterarbeta elevernas teaterupplevelse har stöd i kursplanen i 
svenska, som betonar teaterns roll som kunskapskälla. Att både Norrskolan och 
Söderskolan är timplanelösa skolor har gett lärare och skolledning möjlighet att 
skapa det regelbundet återkommande utrymme i schemat som är en förutsättning 
för en scenproduktion. Var lärandet äger rum varierar mellan fallen. På 
Österskolan sker agerandet i klassrummet, vilket skapar en avslappnad stämning 
men begränsar spelutrymmet. På Norrskolan försiggår agerandet och 

                                                           
380 Jfr ovan s. 7. f. 
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diskussionen i hög grad i olika rum: i klassrummet härskar ordet, i källaren 
kroppen och musiken. Söderskolan, slutligen, markerar teaterprojektets 
offentlighet genom att förlägga repetitioner och föreställningar till en lokal 
utanför skolan. 

Den enskilda lärarens respektive handledargruppens mediespecifika 
kompetens är avgörande för teaterns möjligheter till meningsskapande och 
kunskapande. De lärare jag studerat uppvisar god kompetens på de områden de 
ger sig in på. För att hålla projekten vid liv och eventuellt utvidga teaterns 
meningsskapande och kunskapande krävs dock att denna kompetens 
uppmärksammas och ges möjligheter för utveckling. Att detta inte sker på 
Norrskolan i den grad som Christoffer önskar är tydligt. Lärarnas mediespecifika 
kompetens är, liksom de övriga praktiska och ekonomiska förutsättningarna för 
teaterarbetet, i sista hand skolledningens ansvar. Förutsättningarna för de båda 
produktionerna på Söderskolan och Norrskolan har varit mycket olika. På 
Söderskolan har kulturprofilen haft tillgång till ett antal professionella 
kulturarbetare, väl utrustade lokaler, teknisk utrustning och material; medan man 
på Norrskolan i stort sett fått klara sig med skolans befintliga resurser. Att 
Söderskolan rör sig med en betydligt större budget än Norrskolan beror delvis på 
lärarnas pedagogiska och konstnärliga ambitioner och producentens idoga arbete, 
men uppbackningen från skolledningen på Norrskolan måste ändå konstateras 
vara sämre än den på Söderskolan.  

Den andra forskningsfrågan rör arten av teaterns meningsskapande och 
kunskapande: samverkan mellan produktion, reception och reflektion respektive 
form, innehåll och bruk i de estetiska läroprocesserna. Vad för slags 
meningsskapande och kunskapande teaterpraktik eleverna får delta i hänger både 
samman med den övergripande skolkulturen och med den enskilda lärarens 
mediespecifika kompetens och intresse för teater.  

Både på Norrskolan och på Söderskolan är den sceniska produktionen under 
vårterminen 2005, när jag gör min studie, en väl integrerad del av skolkulturen. 
Såväl på Söderskolan som på Norrskolan har initiativet till den sceniska 
produktionen kommit från lärarhåll. Lärandet i och om teater präglas av 
skolkulturen, men påverkar också denna. I diskussionen av kunskap på de båda 
skolorna finns ett helhetsperspektiv, och i betygssättningen tar man hänsyn till de 
kunskaper som eleverna tillägnat sig under arbetet med föreställningen. En annan 
effekt av teaterkulturens inverkan på skolkulturen är att skolornas övriga elever 
blivit vana vid reception av teater och utvecklat sin kompetens som teaterpublik.  

I fråga om samverkan mellan produktionens form, innehåll och bruk finns 
dock stora skillnader mellan de båda skolorna. På Norrskolan har den sceniska 
produktionen förstärkt skolkulturens inriktning mot ämnesintegrering och träning 
i samarbete och ansvarstagande. Produktionen tas i bruk för inre syften: att 
befästa och utveckla skolkulturen. Föreställningens form och innehåll är, som jag 
uppfattar det, underordnade själva arbetsformen. På Söderskolan har 
teaterproduktionen på ett mer radikalt sätt utmanat skolkulturen. Ett tecken på att 
detta är den betygsmanual för kulturprofilen med specificerade mål i de olika 
ämnena, som finns på Söderskolans hemsida. Efterhand har produktionen 
kommit att representera skolan i offentliga sammanhang. Här tas föreställningen 
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i bruk för utåtriktade syften. Innehåll, form och bruk är integrerade i 
produktionsarbetet i högre grad än på Norrskolan.  

Skillnaden mellan de båda produktionsprocesserna på Norrskolan och 
Söderskolan kan tydligt avläsas i respektive förställnings estetiska och 
dramaturgiska form. Att föreställningens form också påverkar arten av 
kunskapande i den sceniska produktionen blir tydligt i mina observationer och 
intervjuer. Showen och den historiska föreställningen kräver olika typer av 
agerande. De olika formerna av föreställning hänger också intimt samman med 
olika typer av arbetsprocesser. På Norrskolans scen får eleverna iscensätta och 
offentliggöra sin vardagskultur. Under repetitionsperioden utvecklas och härmas 
sångtexter och danssteg i kompisgrupper som i stor utsträckning är självvalda. 
Här bygger de mer erfarna eleverna stödstrukturer åt sina kamrater. De utvecklar 
sitt ansvarstagande och sin självständighet. Eleverna på Söderskolan utvecklar 
genom produktionsarbetet snarare sin förmåga att inordna sig i ett hierarkiskt 
sammanhang för att arbeta mot ett gemensamt mål. De utvecklar också i hög 
grad sin förmåga att spela teater. Här, liksom under Pernillas lektion på 
Norrskolan, sker kunskapandet med hela gruppen närvarande, men samtalet i 
Söderskolans repetitionslokaler är ingalunda dialogiskt i Dysthes mening utan 
växlar istället mellan spridda diskussioner och lärarstyrda, tämligen auktoritära 
samlingar.  

På Österskolan är teaterkulturen inte som på de andra båda skolorna ett 
självklart inslag i skolkulturen. Här verkar teatern snarare utgöra ett främmande 
inslag. Viveka beskriver sig som relativt ensam om sitt teaterintresse. Hon 
kompenserar dock delvis detta förhållande genom sin mediespecifika kompetens. 

I lektionerna om En Midsommarnattsdröm på Österskolan och på Norrskolan 
kommer Vivekas och Pernillas respektive mediespecifika kompetenser till 
användning, och skapar förutsättningar för lärande av olika slag. I niondeklassen 
på Norrskolan fördjupas upplevelsen av den professionella teaterföreställningen 
genom reflektion över reception. Såväl föreställningens form som dess innehåll 
uppmärksammas i diskussionen, som kan beskrivas som verbalspråklig, 
analytisk och dialogisk. I sjundeklassen på Österskolan har fördjupningsarbetet 
en delvis annan karaktär. Här står föreställningens innehåll i fokus och 
reflektionen har en erfarenhetspedagogisk inriktning. Viveka använder sig i 
högre grad än Pernilla av kroppsspråket i diskussionen, och eleverna får också 
tillfälle att pröva på eget teaterskapande. Utvecklandet av såväl verbal som 
kroppslig kunskap sker i par och fyragrupper, med kompisar av samma kön, och 
redovisas sedan för klassen. 

Hur lärandet går till och genom vad kunskapen medieras har jag försökt ringa 
in mera i detalj genom beskrivningar och analyser av undervisningssituationer 
och föreställningar i respektive kapitel. En generell tendens är separationen 
mellan verbal reflektion över reception och kroppslig produktion. Denna 
åtskillnad, som är tydlig i läroplanen, återspeglas i Österskolans två olika 
undervisningsmoment och i Norrskolans lokalmässiga uppdelning av ord och 
kropp. Här finns också en högt och lågt-aspekt: man talar om reception av 
professionell teater, men agerar själv i mera folkliga genrer. Att reflektionen 
kring elevernas eget agerande sker med kroppen snarare än med ord kan man ana 
under Söderskolans repetitioner, där eleverna som inte är med i den scen som 
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repeteras för tillfället sitter i salongen och tisslar om allt mellan himmel och jord 
samtidigt som de tillgodogör sig det som händer på scenen och kan bygga vidare 
på det när det är deras tur att agera.  

I de undervisningspraktiker som presenterats i studien tycker jag mig kunna 
urskilja två olika mönster för interaktion. Båda styrs av lärarens verbala och 
kroppsspråkliga agerande. Ett av mönstren, som vi här kan kalla teaterkulturens 
interaktionsmönster, är auktoritärt på gränsen till monologiskt i fråga om det 
verbala, men inbjuder till kroppsspråklig dialog genom agerande och humor. Jan 
och i viss mån Viveka ger i undervisningssituationerna exempel på detta 
mönster. Det andra, som kan betecknas som skolkulturens interaktionsmönster, 
inbjuder till flerstämmig dialog på det verbala planet men håller oftast kroppen 
utanför diskussionen. Pernilla är i studien den bästa representanten för denna typ 
av interaktion. De två mönstren har likheter med dialogpedagogiken och 
mästare-lärling-pedagogiken inom skådespelarutbildningen, och kan också 
jämföras med de samtalsstilar som Tannen (1984) kallar närhets- och 
engagemangsstilen respektive hänsynsstilen.381  

När jag i intervjuerna tangerar frågorna om varför och för vad man skall lära 
sig teater, svarar de flesta av lärarna precis som estetlärarna i Elsners 
undersökning med instrumentella argument.382 Några av lärarna på Söderskolan 
framhåller dock även teaterns intrinsikala mediespecifika egenskaper och den 
estetiska fördubblingens didaktiska potential.  

Kunskapsprocesserna på de tre skolorna kan också beskrivas i 
dramapedagogiska termer med hjälp av Sternudds typologi.383 På alla skolorna 
används agerandet i ett konstpedagogiskt perspektiv, både för sin egen skull och 
för de kunskaper det ger. Man vill ge eleverna möjlighet att utveckla individens 
kreativitet och konstnärliga uttrycksförmåga, och samtidigt skapa en 
föreställning som kan spelas för publik. Produkten utgör en del av processen. 
Graden av offentlighet är olika stor: på Österskolan begränsar den sig till 
klassrummet, på Söderskolan planeras under våren 2006 en turné till 
huvudstaden.  

De kunskapande processerna på de tre skolorna rymmer vidare en potential 
för holistiskt lärande, det vill säga en djupare känslomässig och kognitiv 
förståelse av det ämne man undersöker. De historiska insikter eleverna på 
Söderskolan får sig till livs genom teaterproduktionen är kanske det tydligaste 
exemplet. Norrskolans show erbjuder populärhistoriska kunskaper av yngre 
datum, och reflektionen över En midsommarnattsdröm i de båda klassrummen 
ger kunskaper om ett klassiskt drama. Eleverna i nian på Norrskolan får även 
tillfälle att reflektera över teaterns meningsskapande i olika medier.  

De fyra estetiska läroprocesserna innehåller också personlighetsutvecklande 
eller erfarenhetspedagogiska moment. I diskussionen av En midsommarnatts-
dröm i Vivekas klassrum är detta perspektiv särskilt påfallande, eftersom 
dramats innehåll utgör kärnan i diskussionen och parallellerna till elevernas 

                                                           
381 Tannens (1984) termer är high involvement style och  high considerateness style. De olika 

samtalsstilarna har samband med talarnas etniska och kulturella bakgrund. Närhets- och 
engagemangsstilen kännetecknas bl.a. av högre tempo, en preferens för personliga ämnen, snabba 
topikskiften och användning av expressiva paralingvistiska medel.   

382 Elsner (2000). 
383 Sternudd (2000). Jfr s. 15 ovan.  
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verklighet fokuseras. Den estetiska dubbleringen i Söderskolans föreställning ger 
också utrymme för erfarenhetspedagogisk reflektion, såväl för skådespelare som 
för publik. På Norrskolan kan arbetsformerna – dialogiciteten i klassrummet och 
ansvarstagandet i smågrupperna – också tänkas bidra till personlighets-
utvecklingen. Målet med det personlighetsutvecklande perspektivet är enligt 
Sternudd att främja deltagarnas utveckling till demokratiska, självständiga och 
socialt kompetenta individer. 

På Söderskolan kan man möjligen tala om ett kritiskt frigörande perspektiv. 
Föreställningen handlar om makt och förtryck, och visar på möjligheter för 
folket att vägra gå maktens ärenden. Parallellerna mellan liv och dikt kan bidra 
till att ge eleverna en handlingsberedskap för att förändra samhället.  

Min personliga ståndpunkt är att agerandet och den estetiska fördubblingen 
utgör centrala aspekter av vår dramatiserade tillvaro, och därför angår skolan i 
högsta grad. Teatern har en rik mediespecifik didaktisk potential i reception, 
produktion och reflektion som borde kunna tas tillvara i mycket högre grad än 
vad som nu är fallet. Jag tror inte att teater i framtiden nödvändigtvis måste vara 
begränsad till en skild värld, så som den beskrivs i sociologernas 
receptionsundersökningar. Att se, spela och reflektera över teater av olika slag är 
något man kan lära sig. Genom teatern kan man också få kunskaper om jaget, 
världen, konsten och historien. Om teaterns meningsskapande och kunskapande 
potential ska kunna tas i bruk på allvar i skolan måste dock teaterfolk, lärare, 
skolledare, kulturarbetare och styrmedelsförfattare lämna sina invanda positioner 
och börja diskutera teaterns meningsskapande och kunskapande mer 
förutsättningslöst.384  

Slutsatser  
I början av min undersökning antog jag att teatern kunde fungera som estetisk 
läroprocess i skolan om vissa villkor var för handen. Pedagogisk kompetens, 
teaterkulturens integrering i skolkulturen, ekonomiska förutsättningar, stöd från 
skolledningen, ämnesövergripande samarbete och fungerande lokaler var de 
förutsättningar jag ansåg mest nödvändiga. Detta antagande har i stort sett 
bekräftats, men också utökats. De faktorer som jag räknade upp som nödvändiga 
finns alla fortfarande med på listan, men en del av dem har preciserats eller 
modifierats och andra har tillkommit. Förutsättningen pedagogisk kompetens har 
preciserats till mediespecifik pedagogisk kompetens. Den mediespecifika 
kompetensen blir synlig i lärarens konkreta agerande och kommunicerande i 
undervisningslokalen, och den spelar stor roll för vilken typ av estetisk 
läroprocess som erbjuds eleverna – produktion, reception, reflektion eller en 
kombination av dessa faktorer – och vilka medier som tas i bruk för 
meningsskapande och kunskapande. Den ideala estetiska läroprocessen, där 
reflektion, reception och reflektion möts, har visat sig sällsynt i min 
undersökning.  

Frågan om teaterns integrering i skolkulturen har visat sig komplicerad. 
Interaktionen mellan skolkultur och teaterkultur påverkar i hög grad både de 
kunskapande processerna och de föreställningar som blir resultaten av dessa. En 

                                                           
384 Jfr Gustafsson & Fritzén. 
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specifik faktor som visat sig viktig både för den kunskapande processen och för 
föreställningens form är skolkulturens genuspraktik. Förhållandet mellan 
skolkultur och teaterkultur påverkar relationen mellan form, innehåll och bruk i 
de estetiska läroprocesserna; det avgör om teatern blir mål eller medel eller både 
och, och vad den blir medel för: till exempel att träna elevernas ansvarstagande, 
att lära dem historia eller att visa upp idéskolan. Mitt intryck är att det finns 
risker såväl med en stark som med en svag bindning mellan skolkultur och 
teaterkultur. Om bindningen är alltför svag hänger teatern så att säga i luften. 
Teaterprojektet blir ett mål för stunden, ett smakprov på en estetisk läroprocess, 
och avsätter inga synliga spår i skolkulturen. Om bindningen å andra sidan är 
alltför stark hotar instrumentalismen att ta över och hota teaterns egenvärde. 
Idealet är troligen en balans mellan teaterns intrinsikala och instrumentella 
värden. Kanske måste man som Kirsten Drotner hävdar ta estetiken på allvar 
som mål, för att den ska kunna fungera som medel, kanske skall man som 
Braanaas & Rasmussen förordar betrakta de instrumentella värdena som 
’medøvningseffekter’, underordnade det estetiska målet.385  

Faktorerna ekonomiska förutsättningar, stöd från skolledningen, samarbete 
över ämnesgränserna och fungerande lokaler, som fanns med i mitt ursprungliga 
antagande, har i undersökningen visat sig mycket viktiga som förutsättningar för 
teaterns meningsskapande och kunskapande i skolan. En faktor som tillkommit 
under arbetet med studien är gemenskapen mellan de lärare som arbetar med 
teaterprojektet. Både på Norrskolan och på Söderskolan fanns under vårterminen 
2005 ett järngäng av lärare och kulturarbetare som stöttade varandra både 
arbetsmässigt, kompetensmässigt och mänskligt.  

De lärare och kulturarbetare som jag intervjuat visar upp ett annat 
förhållningssätt till estetiska läroprocesser än det som framkommer hos 
exempelvis Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) och Gustafsson & Fritzén 
(2004). Elevernas attityd till teater är också anmärkningsvärt positiv jämfört med 
sociologernas forskningsresultat.386 Detta har givetvis flera orsaker. Jag har 
medvetet letat upp väl fungerande projekt för min undersökning. 
Kommentarerna från elever och handledare är till allra största delen positiva, och 
eftersom skolorna samlat en erfarenhet under de fem år som de arbetat med 
projekten är de också kunniga på området och har utvecklat ord och begrepp för 
att tala om såväl teater som de andra delarna i arbetet.  

Fortsatt forskning  
Min breda och integrativa ansats har varit inspirerande men stundvis tungrodd. 
Jag har försökt vara vaksam på den uppenbara risken för ytliga analyser och 
förhastade generaliseringar. Denna risk blir förstås särskilt påtaglig i fallen 
Norrskolan II och Söderskolan, där jag tvingats göra ett urval ut ett relativt stort 
material. Det finns säkert mycket kvar att upptäcka i det material som inte 
genomgått någon närmare analys. 

Om ansatsen delvis varit svårhanterlig har den ändå varit nödvändig för att 
skaffa sig överblick över ett nationellt sett relativt nytt forskningsområde. 

                                                           
385 Drotner (2001) s. 159, Braanaas & Rasmussen (1984) s. 29.  
386 Hjorth  & Lund, Lund m fl. 
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Ungdomars teaterproduktion inom skolans ramar är till stora delar ett vitt fält på 
kunskapskartan. Om teaterreception har det skrivits mera, men om kopplingen 
mellan produktion, reception och reflektion har jag inte funnit någon tidigare 
forskning. I ett framtidsorienterat multimedialt perspektiv är ungdomars 
agerande och dramatic literacy viktiga forskningsområden, som behöver belysas 
ur flera aspekter.  

För min planerade doktorsavhandling hoppas jag kunna fortsätta samarbetet 
med Söderskolan, och ytterligare fördjupa och utveckla de perspektiv jag 
utforskat i denna studie. De olika mönster för interaktion som jag urskilt i de 
teaterrelaterade undervisningspraktikerna, skolkulturens respektive teater-
kulturens interaktionsmönster, skulle kunna vara en utgångspunkt för en sådan 
fördjupad undersökning. Skillnaden mellan de båda sätten att kommunicera 
väcker många frågor. Är mästare-lärling-pedagogiken förenlig med en 
demokratisk hållning och ett dialogiskt klassrum? Är teaterns kunskapande 
praktik kompatibel med skolans demokratiuppdrag? Kan agerandet fungera som 
Language and literacy of power? Att undersöka sambandet mellan elevernas 
teaterproduktion och deras reception av olika typer av teater är en annan 
intressant uppgift. Skolas kulturprofilens elever till teaterbesökare, artister eller 
både och? Hur påverkas deras teaterreception av deras förtrogenhet med teaterns 
formspråk?  
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Bilaga 1 
 
Enkät 
 

Att se och spela teater 
 
Eftersom det är vars och ens personliga åsikter jag är intresserad av, måste jag be 
er att besvara enkäten en och en. Om du inte kommer ihåg namnet på en 
föreställning, skriv vad den handlade om så reder vi ut det efteråt! Alla sorters 
teater räknas, t. ex. barnteater, dockteater, lajv och sketcher. Men det ska vara 
live, alltså inte på film eller TV.  
 Enkäten behandlas som konfidentiellt forskningsmaterial och kommer inte att 
visas för någon annan än mig (Eva-Kristina). Om jag får anledning att skriva om 
några särskilda personers svar, får ni hitta på egna alias! Jag återkommer om det 
blir aktuellt. 
 
 Stort tack för din medverkan! 
 
Namn:……………………………………………………………………………
………………Årskurs:………........................ 
Tjej  
Kille  
 

1. Hur många gånger har du sett någon form av teater med skolan under de 
senaste två åren? Försök räkna upp föreställningarna eller skriv vad de 
handlade om! 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
2. Hur många gånger har du sett någon form av teater på fritiden under de 

senaste två åren? Försök räkna upp föreställningarna eller skriv vad de 
handlade om! 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
3. Vilken teaterföreställning är den bästa du sett någon gång i ditt liv? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
4. Vilken teaterföreställning är den sämsta du sett någon gång i ditt liv? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
5. En midsommarnattsdröm var… 

 bland de bästa teaterföreställningar jag har sett 

 bland de sämsta teaterföreställningar jag har sett 

 mittemellan 

 
6. Vad tycker du om att se teater? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
7. Har du själv spelat teater i skolan under de senaste två åren? I så fall, i 

vilka sammanhang? Räkna upp så många tillfällen du kommer ihåg! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
8. Har du själv spelat teater på fritiden  under de senaste två åren? I så fall, 

i vilka sammanhang? Räkna upp så många tillfällen du kommer ihåg! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
9. Vad tycker du om att spela teater? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
10. Något du vill tillägga? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor elever 
Namn? Årskurs? Roll? Alias? 

1. Hur har det varit att stå på scen i årets föreställning? Vad har varit det 

bästa? Har det varit några problem?  

2. Vad upplevde du som höjdpunkten i årets föreställning? 

3. Har du varit med i tidigare föreställningar? Vilken uppgift hade du då? 

Jämför detta år med tidigare år – repetitionsperiod och föreställningar! 

4. Ni har satt upp en särskild typ av föreställning, nämligen X. Varför har 

man valt att sätta upp just denna typ av föreställning här på skolan tror 

du? Vilken typ av föreställning skulle du helst vilja medverka i, om du 

fick välja fritt? 

5. Vad har du lärt dig av att stå på scen? 

6. Har du lärt dig något av att se dina kompisar agera under 

föreställningsperioden/repetitionsperioden?  

7. Hur har samarbetet mellan regissör/övriga lärare/elever fungerat under 

repetitionsperioden/föreställningsperioden? 

8. Hur har ni diskuterat/utvärderat föreställningen och arbetet efteråt – 

lärare och elever, elever emellan? 

9. Har arbetet med föreställningen något med svenskämnet att göra, tycker 

du? 

10. Hur passar arbetet med föreställningen in i skolarbetet i stort? 

11. Något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor lärare 
Namn? Ämne? Funktion i projektet? Alias? 

12. Hur har det varit att arbeta med årets föreställning? Vad har varit det 

bästa? Har det varit några problem?  

13. Vad upplevde du som höjdpunkten i årets föreställning? 

14. Har du arbetat med tidigare föreställningar? Vilken uppgift hade du då? 

Jämför detta år med tidigare år – repetitionsperiod och föreställningar! 

15. Ni har satt upp en särskild typ av föreställning, nämligen X. Varför har 

ni valt att sätta upp just denna typ av föreställning här på skolan? Finns 

det andra typer av föreställningar som man skulle kunna tänka sig att 

pröva? 

16. Nämn några exempel på vad du tror eleverna lärt sig av 

repetitionsperiod och föreställningar! 

17. Har de även lärt sig något av att vara publik - se sina kompisar agera 

under föreställningsperioden/repetitionsperioden?  

18. Hur har samarbetet mellan regissör/övriga lärare/elever fungerat under 

repetitionsperioden/föreställningsperioden? 

19. Hur har ni diskuterat/utvärderat föreställningen och arbetet efteråt – 

lärare och elever, lärare emellan? 

20. Har arbetet med föreställningen något med svenskämnet att göra, tycker 

du? 

21. Hur passar arbetet med föreställningen in i skolarbetet i stort? 

22. Något annat du vill tillägga? 

 

 
 
 
 



                                                                                    

 
En midsommarnattsdröm 
Ett fördjupningsmaterial 
 
… för dig som vill drömma vidare, eller väcka nya tankar till liv… 
 
 
Detta fördjupningsmaterial är tänkt som stöd och inspiration för klasser på grundskolans högstadium 
och i gymnasieskolan, som har sett Regionteaterns En midsommarnattsdröm och vill fördjupa 
teaterupplevelsen genom att diskutera föreställningens form och innehåll, lära sig mer om 
Shakespeare och hans verk – eller spela teater själva. Diskussionsfrågor och teaterövningar är 
samlade under två temarubriker: Vad är verkligt? och Kärlek, kön och kamp. Därefter följer tips om 
böcker, filmer, hemsidor m.m. under rubriken Material.  
 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg samarbetar med forskare på Växjö universitet för att undersöka 
och utveckla förhållandet till ungdomspubliken. För de klasser och lärare på högstadiet som är 
intresserade av att delta i ett forskningsprojekt om ungdomars teaterupplevelser och teaterskapande, 
finns mer information på sista sidan under rubriken Forskning.  
 
Har ni frågor om materialet eller forskningssamarbetet är ni välkomna att kontakta 
 
Eva-Kristina Olsson 
Institutionen för humaniora 
Växjö universitet 
0470/708527 
eva-kristina.olsson@vxu.se 
 
Bilder från Regionteaterns föreställning En midsommarnattsdröm. Fotograf Joakim Strömholm. 
 
En midsommarnattsdröm – eller många… 
En midsommarnattsdröm är en av Shakespeares mest älskade komedier, och en av världens mest 
spelade pjäser. Därför har den naturligtvis tolkats på väldigt många olika sätt av regissörer, 
skådespelare och publik. Den har gestaltats som musikal, balett, stumfilm och opera; den har 
inspirerat kompositörer och bildkonstnärer, den har tolkats som en romantisk saga, en freudiansk 
erotisk dröm eller en postmodern lek med identiteter.  
 
När ni diskuterar era tolkningar av föreställningen, tänk på att det inte finns något ”facit”. Teater kan 
upplevas på lika många olika sätt som det finns människor, och när ni tar del av varandras tolkningar 
upptäcker ni nya sidor av föreställningen och pjäsen.  
 
Eftersom handlingen i En midsommarnattsdröm är ganska komplicerad kan det vara bra att friska upp 
minnet genom att läsa pjäsen eller någon bearbetning av den, se en film eller studera ett schema över 
handlingslinjerna – se materiallistan nedan. Att jämföra hur handling och roller gestaltas i olika medier 
vidgar tolkningen.  
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Vad är verkligt? 
 

 
 
” Vi kanske sover än? Det känns precis som om vi drömde”, säger Demetrius när han vaknar i skogen 
i gryningen. Skogen är en magisk plats, där allt kan hända - de engelska orden ”wood” och ”mad” är 
släkt med varandra. Puck, som är släkt med djävulen själv, förvänder synen på älvdrottningen Titania 
och ungdomarna från Aten, förvandlar vävaren Botten till ett monster och skämtar med allt och alla. I 
En midsommarnattsdröm blandas verklighet och illusion, droger och drömmar. Man kan säga att det 
är en pjäs om själva teatern. Pjäsen skrevs förmodligen för att uppföras på ett bröllop – precis som 
hantverkarnas pjäs i pjäsen.   
 
Diskutera! 

• Är teater mera ”verkligt” än film – eller tvärtom? 
• Kan en 400 år gammal pjäs kännas ”verklig” idag? 
• Vad är dröm och verklighet i En midsommarnattsdröm? Och vem eller vilka är det som 

drömmer? 
• Vem eller vilka är pjäsens huvudperson(er)? 
• Vem har makten i den värld vi får möta i En midsommarnattsdröm? Finns det olika slags 

makt? 
• Är Teseus och Oberon samma person? Hippolyta och Titania? Filostrat och Puck… 
• Hur hjälper ljussättningen och musiken till att skapa drömstämningen i föreställningen?  
• Titania, Demetrius och Lysander blir ”drogade” av Pucks blomsaft. Vad blir effekten av 

berusningen hos de olika personerna – förvirring eller klarsyn?  
 
Spela själva! 

Ett sätt att fördjupa sig i en pjäs är att pröva att spela vissa scener. Det kan vara bra att börja 
med korta scener som inte har alltför långa repliker. Scen 32, där ungdomarna diskuterar 
gårdagens händelser i skogen, är en sådan scen (s. 68 i pocketupplagan – se materiallistan). 
Pröva att spela scenen i olika tider, miljöer och stilar: hovmiljö, ungdomsfest, dagis… Tänk på 
att teater framför allt är handling, inte bara text. Försök att spela det som händer i scenen, det 
personerna gör – inte bara vad de säger.  

 
Improvisera! 

Ni kan också låta pjäsens tema inspirera er till egna teaterimprovisationer. Att improvisera kan 
också vara ett sätt att diskutera drömmar, droger, teater och annat. Några förslag:  

• ”Kom så går vi och berättar våra drömmar under vägen” är Demetrius sista replik i 
scen 32. Improvisera scenen när ungdomarna berättar sina drömmar för varandra! 

• I föreställningen får vi se Filostrats och Bottens drömmar. Men vad drömmer de övriga 
rollfigurerna om – Teseus, Hermia, älvan Ärtblomma och alla de andra?  

• Vad drömmer du själv om? Mardrömmar, önskedrömmar? 
 
Forska vidare om teater, verklighet, illusion, droger och drömmar med hjälp av materiallistan! 
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Kärlek, kön och kamp  
 

 
 
 
”För kärlek flyger blint och utan riktning” säger Helena till Filostrat i början av föreställningen. Hon vet 
inte hur rätt hon ska få. Blomsaften som Puck droppar i ögonen gör att kärlek övergår i hat, och 
tvärtom. Ungdomarna missförstår varandra och börjar bråka. Den passionerade kärleken är ett viktigt 
tema i många av Shakespeares pjäser, och så även i En midsommarnattsdröm. Helena och Hermia 
ämpar åda fö  sin kä ner å små ingom en de älskar. Slutet gott, allting gott. Eller? k  b r rlek, och vin  s n  d

                    
Diskutera! 

• Helena följer efter Demetrius trots att han inte älskar henne, och trots att han har kränkt henne 
sexuellt. Är det ett tecken på svaghet eller styrka? 

• Lysanders ögon blir återställda av den ört som Puck droppar i hans ögon. Men Demetrius har 
blomsaften kvar i ögonen när han lämnar skogen. Är hans kärlek till Helena bara en följd av 
drogen och därför mindre ”äkta” – eller? Finns det äkta och oäkta kärlek? 

• Hermia håller på sin kyskhet och uppmanar Lysander att ligga på behörigt avstånd, trots att de 
är förälskade. Titania, å andra sidan, älskar med en åsna – och ångrar sig efteråt. Har kärlek 
något med sex att göra, eller är det två skilda saker ( i föreställningen och i verkligheten)? 

• Har de båda flickorna fått ”den rätte” – eller kunde de lika gärna bytt partner? 
 
Spela själva! 

I scen 25 (s. 54 i pocketboken) har Lysander fått blomsaft i ögonen och hans kärlek till Hermia 
har förbytts i sin motsats. Hon vill inte förstå det: 

 
LYSANDER Släpp mig, din katta. Släpp mig, säger jag,  

Annars skakar jag av dig som en orm.  
 

HERMIA Vad rå du är! Vad du är olik dig,  
Min älskade! 

 
LYSANDER Din älskade? – försvinn 

    Ditt kräkmedel, försvinn, ditt tattarluder! 
 

HERMIA Du skojar va? 
 
Hur känns det när den man älskar inte älskar en längre? Spela replikerna ovan med olika attityder hos 
Hermia: ömt och kärleksfullt, gråtande, fundersamt, argt. Vilket kändes lättast, och hur blev resultatet? 
 
Improvisera! 
 ” 10 years after” – hur blev livet för de tre brudparen i En midsommarnattsdröm? 
 
Forska vidare om kärlek, kamp och kön med hjälp av materiallistan! 
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Material                 
Det finns fantastiskt mycket material om Shakespeare och hans verk. Listan nedan representerar bara 
ett litet urval. Mera hittar ni via länkarna från hemsidorna. 
 
Böcker: 
William Shakespeare, En midsommarnattsdröm, svensk översättning av Göran O. Eriksson, Ordfront 

2003. En prisvärd pocketbok. 
Leon Garfield: Shakespeare sagor, Rabén och Sjögren 1985. Tolv Shakespearepjäser återberättade 

som noveller, för alla åldrar. 
Erik Frykman, Shakespeare, Norstedts 1986. En översikt över liv och verk. 
Jan Kott, Shakespeare – vår samtida, Natur och Kultur 1965. En psykoanalytisk tolkning av 

Shakespeares pjäser, som påverkat många uppsättningar. 
Leif Zern, Älskaren och mördaren, ALBA 1984. Zern menar att kärnan i En midsommarnattsdröm är 

leken med identiteter. Det är intressant att jämföra hans tolkning med Kotts. 
Carl-Göran Ekerwald, Shakespeare – liv och tänkesätt. Ekerwald skriver på ett personligt sätt om 

Shakespeares liv och verk, bland annat om det nordiska inslaget i pjäserna. 
Jeanette Roos-Sjöberg, I gränslandet mellan scen och publik, Dalateatern 2000. En oumbärlig bok för 

den som vill arbeta med för- och efterarbete kring teaterföreställningar. 
 
Filmer  
A Midsummer Night’s Dream, 1935. Regi: William Dieterle & Max Reinhardt. En klassiker. Mickey 

Rooney spelar Puck. Finns på VHS. 
A Midsummer Night’s Dream, 1981. Regi: Elijah Moshinsky, BBC.  
A Midsummer Night’s Dream, 1999. Regi: Michael Hoffman, USA. Kevin Kline spelar Bottom och 

Michelle Pfeiffer Titania. VHS, DVD. 
Shakespeare in love, 1998. Regi: John Madden. En underbar film som tar dig till Shakespeares tid – 

nästan på riktigt. VHS, DVD. 
 
Hemsidor 
Shakespearesällskapet, http://www.shakespearesallskapet.se/ erbjuder bland annat artiklar på 

svenska om En midsommarnattsdröm och översikter av handlingen i Shakespeares pjäser. Här 
finns ett brett utbud av länkar till engelska och amerikanska hemsidor. Det tekniska fungerar dock 
inte perfekt.  

På denna hemsida http://hem.spray.se/bernt.magnusson/shake.html finns en kortfattad och bra text 
om Shakespeares liv.  

Många användbara länkar finns här:http://www.celsiusskolan.uppsala.se/info/bibl/shakespeare.htm 
Filmer och böcker hittar du på http://www.bardware.com/bardware/index.html 
 
 
Forskning                
Regionteatern forskningssamarbete med Växjö universitet har under 2004 resulterat i två 
publikationer:  
 
Anna Lund: Iscensättningar och upplevelser. Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung 

publik. Licentiatavhandling i sociologi. 
Birgitta Gustafsson & Lena Fritzén: Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnteater som 

meningsskapande i skolan. Rapport från institutionen för pedagogik, bygger på intervjuer med 
lärare. 

 
Jag som har skrivit det här fördjupningsmaterialet är dramapedagog, ämneslärare och doktorand i 
litteraturvetenskap på Växjö universitet. Jag vill få kontakt med ett antal högstadieklasser och lärare 
som är intresserade av att arbeta med drama och teater, och som jag kan få följa under en längre tid. 
Min avhandling handlar om ungdomars teaterskapande och teaterreception som estetiska 
läroprocesser. Är ni intresserade av att delta eller har frågor om projektet så tveka inte att höra av er! 
Jag önskar er en härlig teaterupplevelse och en givande fördjupning! 
 
Eva-Kristina Olsson 
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