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Abstract 
During the course Estetiskt lärande we’ve been discussing how one can mix the subject drama 
with an ordinary subject like history.  
My paper is divided into two parts. The first one is a study of different literature that speaks of 
drama both as a subject and amateur theatre that I’ve come to believe has a better form of 
working. My questions in this paper are: 
 

1) What use does students and teachers in drama have of amateur theatre?  
2) How could one work with facts from amateur theatre in school drama? 
3) What kind of rules does apply for amateur theatre? 

 
My research has led me to the conclusion that drama and history should bee used together in 
school. In the guide over school (LPO-94) it says:” Education and upbringing in a deeper 
sense is a question about transferring and developing a cultural inheritance – values, 
traditions, language, and knowledge from one generation to another”. “In all tutoring it’s 
important to have overlooking perspective”.  
 
My research has also led me to believe that it is better for the students to work in a way more 
similar to amateur theatre. By using material from archives they could apply them to their 
own lectures. Amateur theatre has a more relaxed environment then in school, and the 
students may build a better self esteem.     
 
During the 1960-70s some of today’s most respected drama speakers were in the beginning of 
their careers. Brian Way and Dorothy Heathcote. They had different ways of looking at drama 
as a subject, Heathcote always searched for an underlying sense about everything while Way 
saw things from an objects perspective.  
 
 
 



SAMMANFATTNING 
Under kursen Estetiskt lärande har en ständig frågeställning varit: Hur kan man arbeta med 
estetiska ämnen och samtidigt kombinera dem med ett annat? 
Jag har gjort ett examensarbete i två delar, den första är en litteraturstudie där olika författares 
teorier om drama och amatörteater tas upp. Den andra är en undersökning av amatörteatrars 
bevarade material från Folkrörelsernas arkiv.  
   Mina frågor i arbetet är:  

1. Till vilken nytta har elever och lärare i drama om kunskap i amatörteaterhistoria?  

2. Hur skulle man kunna arbeta med fakta från amatörteaterföreningar i 

dramaundervisningen i skolan? 

3. Vilken typ av regler/stadgar följer amatörteaterföreningar?  

 
Jag har funnit att drama och historia mycket väl kan och bör användas tillsammans. Historia 
ger ämnet bakgrund och kan hjälpa elever att förstå ämnet. Historia är en del i alla ämnen i 
skolan mer eller mindre uttalat men av någon anledning har ämnet drama förbisetts. Detta 
trots att det står i LPO-94 att ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till en annan”. ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande 
perspektiv.”  
 
Min undersökning har lett till tron att man kan arbeta med fakta från amatörteaterföreningar i 
skolan. Man kan ha lektioner som är uppbyggda på liknande stadgar. Amatörteatrar har en 
mer avslappnad miljö och bidrar till deltagarnas utveckling som individer och ger dem bättre 
självförtroende. 
 
Under 1960-70-talet var några av dagens mest respekterade dramateoretiker i sin karriär, 
Brian Way och Dorothy Heathcote. De hade båda olika syn på drama och teater, då Heathcote 
såg en ständig underliggande mening i allt som görs hade Way ett objektsperspektiv. 
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1. INLEDNING 
 

Estetiskt lärande heter kursen som jag under höstterminen -05 har studerat vid Karlstads 

Universitet. Det är en kurs som bland annat handlar om hur man kan arbeta med estetiska 

metoder i skolan som en integrerad del i alla ämnen. Jag själv har valt drama som inriktning 

för det är det ämne inom det ”estetiska blocket” som ligger mig närmast om hjärtat. Det är 

genom mitt ämne drama som jag fokuserat mitt arbete. Ofta har jag funnit att drama är enbart 

ett ämne som görs genom praktiskt arbete och saknar en uttalad teoretisk förankring från 

lärarens sida. Därför var det av helt egoistiska skäl som metoden för detta arbete blev en 

studie av litteratur som har anknytning till teater och drama. Vidare avser jag undersöka 

amatörteater som oftast har en lokalförankring och som talar till spontana uttryck.  

 

Den litteratur som jag använt till arbetet har direkt anknytning till ämnet drama, amatörteater 

och skolan. Jag har presenterat litteraturen nedan i ordning och tar där upp de bitar och 

stycken som jag funnit mest lämpade för att besvara min frågeställning. 

 
 
1.2 Arbetets disposition 
 
Arbetet är upplagt med ett kapitel som bakgrund där jag reder ut amatörteaterns intåg i 

Sverige, hur ämnet drama diskuterades under 1960-70-talet. Varför dessa år är valda har att 

göra med att det var under denna period som ämnet slogs för sin legimitet som mest.  
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1.2 BAKGRUND – AMATÖRTEATER 

 1.2.1 Gunnar Ollén ”Svensk amatörteater historia 1865-1978” 

 

Ollén har med sin mycket omfattande bok om amatörteaterns bildande, utbredning, vissa 

avslut, nya intåg mm, vandrat genom ett Sverige som var under omfattande utveckling. 

Arbetarrörelsen var på frammarsch, tidskrifter band folk närmre och industrialismen sprang 

över våra åkrar. Ollén arbetade sedan 1948 på radion med att producera amatörteaterkrönikor. 

Han fann sig irriterad på avsaknaden av korrekta fakta om amatörteatrar, bara ett tiotal år 

tillbaka i tiden fanns det stora luckor.1 Olléns bok är omfattande och bör ses mer som ett 

uppslagsverk än en bok som man läser i ett sträck. Han går igenom vikten av leken som från 

början var barnens uttrycksmedel, när de till exempel lekte mamma, pappa, barn. Även de 

religiösa traditionerna gav tillfälle att ikläda sig en annan roll, luciafirandet, 

stjärngossevandring på trettondagen mm. Det var också en sorts teater som höll ihop folket på 

landsbygden. Man vandrade mellan varandras gårdar och spelade små spel.  

   Vid industrialismens intåg och människors flytt mot städerna kom en förändring. Man 

organiserade sig på ett nytt sätt och fann fränder genom gemensamma intressen, exempelvis 

nykterhetsloger.2  

 

 

 

1.2.2 Nykterhetslogerna 

 

   Nykterhetslogerna växte fram i Sverige under 1800-talet, det var ett alternativ och ett 

avstånd till den stigande alkoholkonsumtionen. ”Vid början av 1800-talet beräknas den 

genomsnittliga brännvinskonsumtionen tidvis ha uppgått till ca 50 liter per person och år. Vid 

mitten av 1800-talet höjdes brännvinspriserna och supandet blev mer ruinerande”. 3  I logerna 

underhöll man sig med sketcher, sång och amatörkomiker. Nykterhetslogerna var religiöst 

kopplade och sökte finna förklaring till bland annat varför Jesus förvandlade vattnet till vin, 

sådana undersökningar gjorde att en ny orden bröt sig ur rörelsen (Nykterhetslogen var en del 

av The International Order of Good Templars, IOGT). Den nya delen fick namnet Verdani 

(NOV), Verdani kunde ses som en socialdemokratisk nykterhetsförening. 

                                                 
1 Ollén, Gunnar, ”Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978”, Borås 1979, s. 11 
2 Ibid. s. 15 
3 Ibid. 
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1.2.3 Folkets parker och folkets hus 

 

Vid mitten till slutet av 1800-talet, var utbudet av förströelser och nöjen inte stora. Genom 

arbetarrörelsens motsvarighet till nykterhetslogerna, Folkets park och Folkets hus hade man 

någonstans att ta vägen. Scenen var mest representerad av lustspel och sångstycken.4 Teatern 

som propaganda kom att spela en allt större roll i det socialdemokratiska landet. Både 

arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen använde teater som samhällssatir. Rollen som 

amatörteatern spelade för arbetarrörelsen och nykterhetsförbundet var främst förströelse och 

propaganda. Att se teater som folkbildning var nykterhetsförbundet före arbetarrörelsen med, 

Sveriges godtemplares ungdomsförbund (SUG) hade teater på programmet från 1906 jämfört 

med arbetarrörelsen som trots att den bildades vid 1912 inte hade teaterverksamhet förrän 

1920-21.5  

 

 

1.2.4 Barnens teater  

 

Introduktionen till barnens egen teater kom 1933 genom ryssen Matwey Schischkin, som hade 

en juridisk examen i bakfickan men som dedikerade sitt liv till amatörteatern. Han kom till 

Sverige och fick kultureliten till sin studio, som var minimalistisk i jämförelse med 

yrkesteaterns. Han var en passionerad talare som engagerade dem som hörde på, han var en 

idéspruta och hade sinne för reklam.6

   1933 startade barnteatern ”Barnsällskapet Kottarna”, det var en grupp med 20 barn i 

åldrarna 5-13 år. Varför det blev en barnteater kan förklaras med att i Ryssland var det en 

egen genre så det var naturligt för Schischkin. Han arbetade efter Stanislavskijs metoder, 

vilket innebar mycket koncentrationsövningar och improvisation. ”Kottarnas” teater gick ut 

på att spela ett sagospel som till exempel Jon Blund utan att en enda replik lades. All dialog 

gick via improvisation och därför var ingen föreställning den andra lik.7 Så här skrev 

Schischkin själv om barnteater: 
Lekarna och teatern måste hjälpas fram på rätt sätt av pedagoger och barnteaterledare, som 

förstår sig på barnets psyke och samtidigt är kunniga på sina områden. Deras första och sista 

uppgift som barnteaterledare är att inspirera barnen till att själva skapa. Allt måste baseras på 

                                                 
4 Ollén,1979 s. 15   
5 Ibid. s. 19 
6 Ibid s. 59-60  
7 Ibid. s. 62 
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barnens självverksamhet. - - - Såväl för de yngsta barnen som de unga skolbarnen tar 

Scenstudion med avsikt avstånd från den vanliga formen att låta barnen spela färdiga pjäser, 

vilket man ju annars gör så gott som överallt.8

Matwey Schischkin var en föregångare inom amatörteatern och inom svensk teater 

överhuvudtaget.9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ollén, 1979 s. 64 
9 Ibid. s. 65 
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1.3 Föreningarna 
För att ge ett exempel på hur man kan arbeta med lokalt amatörteatermaterial har jag studerat 

de bevarade material från Folkrörelsernas arkiv. Jag har fotograferat materialet och lagt in 

dem i datorn och sedan transkriberat dem. All stavning är som i det fotograferade materialet.  

I detta kapitel kommer de undersökta föreningarnas material presenteras. All fakta i detta 

kapitel är hämtat från Folkrörelsernas arkiv, belägna i samma hus som Arkivcentrum i 

Karlstad. Varje förenings fakta presenteras rätt så ”rakt upp och ned” och efter följer en 

tolkning av fakta.  

   Meningen är att visa på hur man med hjälp av detta sparade material kan använda det i 

skolan. 

 

 
1.3.1 NTO Heimdalsföreningens Amatörteaterklubb Edane, Brunskog 1920-27 

 

Försök till stadgar vid bildandet av sällskap. 

 § 1. 

 Uppgift 

Heimdalsteateramatörer är en avdelning av > Sveriges förenade teateramatörer> som har till 

uppgift att i studiesyfte inöva och uppföra dramatiska arbeten och sångspel. 

 

 § 2. 

 Medlemskap 

Mom. A   Ansökan om inträde ställes till styrelsen. 

Mom. B   Sökanden erhåller därpå kallelse till prövning inför regissören. 

Mom. C   Inval i sällskapet sker å allm. sammanträde 

 

 § 3. 

 Avgifter 

Mom. A   Inträdesavgiften är: 25 öre 

Mom. B   Medlemsavgiften är: 10 öre 

Mom. C   Medlemsavgiften erlägges till kassören innan varje kvartals ingång. 

Mom. D   Medlem, som ej erlagt avgift på 3 kvartal anses ha förverkat sitt medlemskap. 
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Mom. E   Befrielse eller nedsättning av medlemsavgift kan av styrelsen beviljas efter därom 

gjord anhållan exempelvis vid värnpliktens fullgörande, längre arbetsbrist eller sjukdom. 

 

 

 § 4. 

 Styrelsen 

Mom. A   Styrelsen ska bestå av 3 personer: ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom 

väljes en suppleant. 

Mom. B   Styrelsen utser inom eller utom sig en klubbmedlem som ska handha biblioteket. 

Mom. C   För granskning av sällskapets räkenskaper utses tvenne revisorer och en suppleant. 

Mom. D   Sällskapets kontanta medel skola göras räntebärande i bank. 

 

 § 5. 

 Regissören 

Mom. A   Sällskapet bör till scenisk ledare skaffa sig biträde av kompetent person som ska 

inneha regissörsbefattning. 

Mom. B   Regissören äger ensam bestämma rollfördelningen och tillvägagångssättet vid 

offentliga uppträdanden. 

 

 § 6. 

 Möten 

Mom. A   Årsmöten hålles i medio April. 

Mom. B   Möten hålles då styrelsen anser behov därav föreligga. 

Mom. C   Vid årsmöte ska föreläggas styrelse- och revisionsberättelser samt ske val av 

styrelse och revisorer för kommande spel- och förvaltningsår. 

 

 § 7. 

 Allmänna ordningsregler 

Mom. A   Styrelsen äger rätt att föreslå sällskapet uteslutande av medlem som genom sitt 

uppträdande skadar föreningens anseende. 

Mom. B   Varje medlem äger rätt att till styrelsen inlämna frågor och förslag, vilka styrelsen 

har skyldighet att förelägga även begäran om hållande av möte. 
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 § 8. 

 Sällskapets upplösning 

Mom. A   Sällskapet kan ej upplösas så länge 5 medlemmar önskar upprätthålla detsamma. 

Mom. B   I den händelse sällskapet upplöses tillfaller dess egendom Heimdal 103 event. 

Logen Thorborg. 

 

 § 9. 

Dessa stadgar äro antagna å möte 11/3 1923 kunna ändringar och tillägg i desamma endast 

ske å årsmöte.    

 

 

1.3.2 Kommunikation 

 

1922 kom det första exemplaret av Teateramatören ut som var ett organ för Sveriges förenade 

teateramatörer. Bladet var en uppmaning för alla amatörteatrar runt om i landet att samla sig 

till träffar och att hjälpa varandra i arbete som annars kan verka isolerande. 
Denna sammanslutning har tillkommit för att samla alla teateramatörer; synnerligast de, som i 

amatörteatern icke blott se nöjesanstalten utan även tro och veta att amatörteatern kan vara mer 

än detta.10

Bladet ger ett exempel på stadgar vid bildandet av förening. Förslaget mottogs och 

presenterades i ovanstående kapitel. Även med i bladet är exempel på övningar som ”äro att 

betraktas som hjälp för självstudier, de komma att utvecklas och införlivas i nummerföljd. Låt 

sällskapets medlemmar gå igenom dessa i tur och ordning och låt de övriga sitta som publik 

och kritici, där ej verklig regissör finnes att tillgå. 

Pantomimisk övning 

1. A. står ensam på scenen, obeslutsam, går av och an, tycks slutligen ha kommit till 

klarhet, går till fonddörren, ruskar på huvudet, blir stående utan att kunna förmå sig till 

handling. Han sätter sig, börjar ånyo begrunda saken, reser sig med ett fast beslut och går 

ut genom dörren 

– Paus –  

2. Samma övning till pausen. Därefter följande: Återkommer, hans begäran har bifallits, 

strålande av glädje försvinner han ut. 

Obs! Övning 2 måste genomgås från början med övning 1 som utgångspunkt. 

                                                 
10 NTO Heimdalsföreningens Amatörteaterklubb Edane, Brunskog, katalog 1 
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– Dialog –  

A. (hastigt in) Hurra! Hurra! Han kommer! I morgon! 

B. (vid bordet arbetande): Vem? 

A. Vem? ?– »Han»! 

B. Jasså! »Han» 

A: Utmärkt! Utmärkt! Bravo! 

B: Lugna dig! Var inte så uppsluppen! 

A: Nej du, jag låter inte lugna mig. Hurrah! ! (Springer, dansar, hoppar) 

B: (lämnar rummet till följd av A: s högljudda skrålande). 

A: (tilltager i jubel). 

– Ridå –11

På den sista sidan av bladet finns perukmakare, föreläsningar, kurser, recitationer mm. Sidan 

fungerar som annonsör12.  

 

 

1.3.3 NTO Amatörteatersällskapet Thor, Edane, Brunskog 1932-1938 

 
Stadgar för amatörsällskapet Thor, Edane 

§ 1. 

Uppgift. 

 Amatörsällskapet har till uppgift att inöva och uppföra dramatiska arbeten och 

sångspel. 

 

§ 2. 

Medlemskap. 

a) Ansökan om inträde ska ställas till styrelsen 

b) Inval bör ske å allmänt sammanträde. 

c) Endast medlemmar å logen Thorborg äro berättigade medlemskap. 

 

 

 
                                                 
11 Teateramatören, nr.1, 1922, s. 2-3 
12 Ibid. s. 4   
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§ 3. 

Avgifter. 

a) Avgift för medlemskap skall erläggas i form av årsavgift. 

b) Samma avgift gäller även som inträdesavgift. 

c) Avgiften är 75öre och erlägges vid inträde i föreningen och sedan vid varje 

årsmöte. 

d) Befrielse eller nedsättning av avgift kan av styrelsen beviljas efter därom gjord 

anmälan till ex. vid värnpliktens utövande, sjukdom eller vid längre tids 

arbetslöshet. 

e) Medlem, som ej erlagt avgift på 13 månader, har förverkat sitt medlemskap. 

§ 4. 

Styrelsen 

a) Styrelsen skall bestå av: ordf., kassör, och sekr. Dessutom väljes en suppleant. 

b) En materialförvaltare skall finnas inom sällskapet. 

c) För granskning av amatörsällskapets räkenskaper utses två revisorer och en 

suppleant. 

 

§ 5. 

Ledare. 

 Sällskapet bör ha en ledare i och för rollfördelning, undervisning och 

tillrättavisning vid övningar och uppföranden av teaterstycken.  

 

 
1.3.4 Filipstads Bergslags Teaterförening 1970-1977 

 
Filipstads teaterförening är något annorlunda till sin karaktär än de tidigare presenterade. 

Eftersom det blir ett hopp i historien gäller inte samma regler som för de tidigare. I det 

bevarade materialet fanns det fler berättelser om själva processen att driva en amatörteater. 

Det fanns sparade korrespondenser mellan ordföranden och Riksteatern i Stockholm. 

Filipstads Bergslags Teaterförening är en del av Riksteatern och handlar efter deras förslag. 

Dock inte i fråga om allt men de mottog bidrag och hjälp. I det material som jag undersökt om 

föreningen fanns det bland annat flera spellistor och nedan presenterar jag hur spellistan såg 

ut mellan åren1971-1977: 
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1971 – ”Treklang”, ”Dollarprinsessan”, ”Herrn går på jakt”. 

1972 – ” Porträtt av fem kvinnor”, ”Ärkeänglar spelar inte falskt”, ”Charlie och hans vänner”,  

”Mr. President”, ”Född i går”, ”En midsommarnatts dröm”. 

1973 – ”Paria- Fodringsägare”, ”My fair lady”, ”Antigone”, ”Hur andra älskar”,                                               

”Om 7 flickor”, ”Den girige”, ”Kända och okända djur”, ”Klas klättermus”. 

1974 – ”Vårt livs novell”, ” Den goda människan i Sezuan”, ”Godspell”, ”Teaterbåten”,  

”Don Juan”, ” Mina sånger ska leva, när stridsvagnar rostar”, ”Två gentlemän från Verona”. 

1975 – ”Och så kom en gosse…”, ”Stanna till frukost”, ”Tigerlek”, ”Tolvkillingsoperan”, 

”Jösse flickor befrielsen är nära” 

1976 – ”Familjefesten”, ”Den sanna bilden”, ”Påven kidnappad”, ”En doft av honung”, 

”Pampen”. 

1977 – ”Adam och Eva”, ”Tribadernas natt”, ”Gin och bitter lemon”, ”Ströbröd” 

  

 

Det nämns främst en person i materialet och det är en kvinna vid namn Karin Fahlqvist. Hon 

agerade som ordförande och sekreterare under sina år vid teatern. Hon var av vad jag förstått 

en mycket hängiven kvinna. Hennes underskrift avslutar all korrespondens. Hon platsar 

perfekt under begreppet eldsjäl. Jag sökte finna Karin Fahlqvist och göra en intervju med 

henne till detta arbete men trots ihärdigt detektivarbete och korrespondens med Filipstads 

teater gick hon inte att finna. 
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1.4 Dramats perspektiv 

 

Gavin Bolton fick 1975 pris från American Theatre Association för sitt arbete med barnteater. 

Han verkar nu som ordförande för National association for Drama in Education and 

Children’s Theatre, och är även lärare vid Durham University.13 I sin bok om drama som ett 

ständigt inslag i skolan tar han upp sina föregångare och kolleger som kämpat för dramats 

frammarsch. Med som exempel har han Brian Way och Dorothy Heathcote.14

 

 

1.4.1 Brian Way 

 

Brian Way hade två stora visioner inom drama som han ville förverkliga, dels ville han 

uppmuntra publikens medverkan och kreativ drama. Genom hans sätt att arbeta växte en ny 

form av drama fram, man insåg det personlighetsutvecklande perspektivet. En förlängning på 

detta blev arbetet på Loughborough College där man för första gången utarbetade en kurs 

speciellt för blivande lärare. Kursen byggde på Peter Slade’s filosofi. Way byggde sitt 

”creative drama” på fyra pelare. 

1. Fokus på individualisering. 

2. Uppmuntran till övningars utformande och utförande. 

3. De ökade möjligheterna att få nya ämnen tillsammans med drama. 

4. Vikten av intuition (utgår ifrån Dorothy Heathcote).15 

1) Drama handlar inom självutveckling om två saker,  

a) Drama handlar aldrig om en själv utan lägger fokus på rummet utanför en själv.  

b) Drama är ett arbete som bygger på gemenskap inte på ensamhet. Drama handlar inte 

heller om att drama är ett självcentrerat ämne. Man kan mycket väl genom en upplevelse i 

ämnet drama lära sig någonting om en själv men det är inte samma sak som att drama är 

ett forum där man ska ”finna sig själv”. 

2) Way menar här och trycker på vikten av övningar, att man ska utforska och träna sig 

på att se sig själva och andra. Detta genom övningar som att titta sig i spegeln och 

härma någon eller göra grimaser så pass ofta att de grimaser man gör kan tas fram vid 

andra tillfällen. Övningar ger en bra bas för en grupp att börja arbeta ifrån. Basen för 
                                                 
13 Bolton, Gavin,” Drama as education – an argument for placing drama at the centre of the curriculum”, 
Singapore, 1984, baksidan 
14 Ibid. s. 42 
15 Ibid. s. 44-45 
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övningarnas utförande och uppförande utgår ifrån utvecklandet av övningar. Han 

förklarar en av dessa övningar så här: 
One morning you are fast asleep in bed. The alarm clock rings, so you get up and get washed; then you 

get dressed; then you have breakfast…’ 

    …At a later stage, some detail begins to come in, and the start of the story might run: 

    ‘One morning you are fast asleep in bed; the alarm bell rings, so you push back the blankets and 

sheets, put on your slippers and go to the bathroom; then you wash your face and hands – and don’t 

forget your neck and behind your ears…’ 

   And at a later stage: 

   ‘So you go to the bathroom and turn the doorknob – push the door open – go inside – close the door 

gently behind you so that you don’t wake up anybody else in the house; now you go to the basin – put 

the plug in – turn on the tap – it’s a very stiff tap…’16

Övningen ovan är en form där eleven får händelserna beskrivna för henne, man kan även göra 

på ett annat sätt genom att exempelvis föreslå en övning som går ut på att man i par ska 

förhandla med varandra. Resultatet av övningen varierar från par till par. Detta är en form av 

”dramatic play”.17  

3) När man ska förklara Ways nästa kapitel blir det verkligen intressant! Det handlar om 

att drama bygger på en föreställning om att någonting förhåller sig på ett visst sätt. 

Exempel på detta är att man kan ”prova” att vara blind genom att blunda och försöka hitta 

ut ur ett rum. Detta till skillnad från att svara på frågan om hur det är att vara blind genom 

att säga att det är mörkt. Skillnaden är att man inte enbart med ord berikar personen, utan 

med känsla, direkt förståelse kan man möjligen påverka både i hjärtat och i själen. Han 

menar vidare att det inte är drama om det inte finns ytterligare en faktor på scenen, som att 

man går med öppna ögon och spelar en blind. Meningen är att det är skillnad mellan 

direkt och indirekt drama. Den direkta är inte använd förutom möjligen i ett 

övningsstadium eller på repetitionerna, här om man ska spela blind provar man att ha 

ögonbindel på sig. Man har det inte på scenen när det är dags för föreställning. Då köper 

publiken att en seende går på scen med öppna ögon och spelar blind. Det indirekta dramat 

är det som är ett avtal mellan publiken och scenen, publiken köper det som levereras till 

dem.18

 

 

 

                                                 
16 Bolton. 1984 s. 47-48 
17 Ibid. s. 49 
18 Ibid. s.50-51 
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1.4.2 Dorothy Heathcote 

 

Boltons beskrivning av Heathcote börjar med att han kan göra anhängare av Heathcote något 

besvikna då han vill peka på hennes intellektuella möte med drama istället för ett 

känslobaserat sätt. Det senare skulle vara det som hennes anhängare främst uppskattar med 

henne, hennes passion och karisma.19 Bolton lyfter fram varför just hon har blivit så omåttligt 

populär. Enligt Bolton så har det att göra med att hon använder intuition som främsta 

bundsförvant. Men det räcker inte med att bara skriva det för att förstå hennes tänkande, 

Bolton förklarar henne på detta sätt: 
’I wonder why you keep going to sea when you know it’s dangerous’ (quoted be B. J Wagner, 

1976, p. 59), muses Mrs. Heathcote to a class of children who are into a drama about pirates – 

and she from then on carries at the back of her mind the possibility that through the subsequent 

experience these children might understand something of what drives people to face dangers. 

Now this is a literary, thematic way of looking at content. Just as a novel is about characters in a 

story sequence and at the same time, at a different level, about many other things, so drama has 

more than one level of meaning. And it is the thematic meanings, of course, that allow the 

participants to enter fantasy or unfamiliar contexts.’ … ‘ Teachers who for years had planned in 

terms of appropriate actions cold not overnight apply their minds to appropriate meanings as 

well. In my view this is one of the keys to understanding differences between Dorothy Heathcote 

and her predecessors in the field. But of course it requires a two-way thinking operation. It is not 

enough to be able to translate a topic into themes: ability to see a theme in turn translated back 

into action is a necessity.’20

Skillnaden som Bolton kan se mellan Way och Heathcote är Heathcotes mening om att det är 

människans nyfikenhet på världen som driver drama. Det är den nyfikenheten som gjort 

henne intresserad av drama, historia och samhället. Här ser Bolton på det som om Way ser på 

kunskap ur ett objekts perspektiv, något som Heathcote aldrig skulle godkänna. Heathcote ser 

på all kunskap ur två perspektiv, hon menar att man aldrig kan betrakta ett föremål utan att 

reflektera över så mycket mer än vad det egentligen är. Som exempel på detta pekar Bolton på 

olika redskap exempelvis en kniv som för Heathcote representerar både en kniv, stålverket 

som producerade den, innovatören hela människans utveckling.21

 

 

 

                                                 
19 Bolton, 1984 s. 51-52  
20 Ibid. s. 52-53 
21 Ibid. s. 55-57 
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1.5 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att lyfta fram hur och varför man bör arbeta med drama och ha ett 

historiskt perspektiv i åtanken. Via historiskt material från amatörteaterföreningar i Värmland 

avser jag lyfta fram kunskap om dessa som annars skulle falla i glömska, samt att ge exempel 

på hur man kan använda detta material i dramaundervisning.   

 

 

1.6 Frågeställning 

 

Fokus i arbete ligger på följande frågor:  

1. Vilken nytta har elever och lärare i drama av amatörteaterhistoria?  

2. Hur skulle man kunna arbeta med fakta från amatörteaterföreningar i 

dramaundervisningen i skolan? 

3. Vilken typ av regler/stadgar följer amatörteaterföreningar?  

 

1.7 Metod 

1.7.1 Urval 

För detta arbete har jag gjort olika typer av urval. Jag använder mig av olika typer av material, 

dels litteratur och arkivstudier. Båda materialen har krävt visst urval. 

Arkivstudiens urval kom av tillgången av det faktiska materialet. Det var inte det lättaste att 

finna material från amatörteaterföreningar i Värmland med aktuell tidsram runt 1920-talet. 

Urvalet blev enkelt att det som fanns att använda användes. 

   När det kom till att möta frågeställningarna fanns det bara tre föreningar som hade ett 

material som gick att mäta emot. De övriga föreningarna som inte är presenterade i detta 

arbete hade varken dokumenterade regler eller stadgar, spellista eller korrespondens.  

 

Litteraturen som använts har det urvalet att för att lägga grunden till ett amatörteaterhistoriskt 

medvetande stod endast Olléns verk att finna. Detta verk är omtalat och erkänt som det bästa 

verket för amatörteaterhistoria. ”Drama as education” av Gavin Bolton används för att det 

behandlar de personer som betytt mest för drama som ämne i skolan och för dess legitimitet.  

  Jeanette Roos-Sjöbergs bok ”I gränslandet mellan scen och publik- nycklar till teater- med 

drama som metod” användes för att hos tar upp det viktiga samarbetet mellan teatern och 
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skolan, att det är i detta gränsland som man kan få sina elever att förstå att teater inte är för en 

viss typ av publik utan att alla har nytta av teater.  

Christina Chaib ”Ungdomsteater och personlig utveckling - En pedagogisk analys av 

ungdomars teaterskapande” är en bok som behandlar ungdomars personliga utveckling genom 

amatörteaterverksamhet. Den visar mer än någonting annat på nyttan av arbete med teater. 

 

1.7.2 Datainsamlingsmetoder 

Arkivstudien bygger på en kvalitativ textanalys där materialet samlats och värderats efter den 

mån de möter upp mot de ställda frågorna. 

Litteraturanalysen bygger på Conny Svennings bok Metodboken. Som han ser det handlar det 

om att djupdyka in i litteratur och finna andemeningen. Att arbeta med litteratur på detta sätt 

kräver av författaren att man kodar eller avkodar det som litteraturen handlar om. För det 

första måste man vara öppen för det material man avser undersöka. Man ska gå in med en 

ganska öppen bild och inte vara färgad av föreställningar om vad den kan handla om. Andra 

punkten handlar om att man identifierar trender och ser sammanhang i texten man studerat. 

Den sista delen i avkodnings processen är plocka ut det väsentliga i litteraturen och se att den 

stämmer upp emot undersökningens syfte. 

 

1.8 Avgränsningar 

 

Av det material som finns valde jag att undersöka tre föreningar som exempel på hur de såg ut 

och utifrån denna undersökning diskutera hur man kan arbeta med dem i skolan. Jag har 

transkriberat materialet som jag fotograferat så stavningen är tidsenlig och efter författaren. 

Att jag valde tre föreningar har också att göra med att jag var tvungen att avgränsa mig då den 

totala mängden material jag fann skulle ta allt för lång tid att undersöka. Jag avser med den 

forskning som jag bedrivit på arkivet ge tips på hur man kan använda kunskapen i skolan.   

Litteraturmässigt har jag valt böcker efter tips från lärare och vänner samt från egna sökningar 

på bibliotek.   

Sökord: Drama, amatörteater, dramatikhistoria. 
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2. UNDERSÖKNING 
 

2.1 Skolan  

 

Enligt Lpo-94, under rubriken ”Skolans uppdrag” kan man att läsa: ”Utbildning och fostran är 

i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, 

språk, kunskaper – från en generation till en annan.”22 Där framgår det klart och tydligt vikten 

och validiteten av den historiska vinkeln som mitt arbete går igenom. Vidare står det: ”I all 

undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt 

perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till 

dynamiskt tänkande”. 23 Under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” står det: ”… har 

utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 

samhällets kulturutbud”. 24  

 

 

2.2 Elever och teater 

 

Författaren Jeannette Roos Sjöberg arbetar tillsammans med sin kollega Nina Kjällquist som 

dramapedagog på Dalateatern sedan 1993. Deras arbete som pedagoger har bland annat varit 

att inbjuda och bygga broar till skolan med fokus på att skapa möten mellan människor. Man 

har arbetat med både för- och efterarbete av uppsättningar med goda resultat genom en mer 

motiverad publik samt att kontakten mellan skolan och teatern förbättrats.25  

   Roos Sjöberg diskuterar i ett kapitel hur viktigt det är att ta av de glasögon som många 

elever bär på där allt handlar om rätt och fel. Man kan och bör inte gå in i en salong för att se 

en föreställning och vara orolig för om man har upplevt och tolkat den rätt.  
Är det så att publiken ibland tror att de ska förstå och uppleva något annat än det de gör? Tror att 

de ska förstå vad regissören, skådespelaren, vi på teatern menar istället för det som de själva 

förstått och upplevt. 

Kanske är både ungdomar och vuxna så påverkade av skolsystemet, som bygger på rätt och fel, 

att de tror att det samma gäller en konstnärlig upplevelse? Kanske är det inte tillåtet för 

                                                 
22 Lpo-94 s. 7 
23 Ibid. 
24 Ibid. s. 12 
25 Roos Sjöberg, Jeanette, ”I gränslandet mellan scen och publik”, Borlänge, 2000. s. 7-8 
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ungdomar i vissa grupper att förstå och vara intresserade av teater? Det finns många anledningar 

men det är synd om det är känslan av att inte förstå som sprider sig efter ett teaterbesök.26

 

Vidare tar författaren upp problemet med att man som lärare kanske tar död på en del av 

upplevelsen och känslan om man innan en föreställning berättar för eleverna vad det är de 

kommer att se. Oavsett om det rör sig om att läraren menar väl så gör välviljan en björntjänst. 

För att förbereda en publik inför en föreställning kan man anordna publikträffar som syftar till 

att man ska ”lära känna” teaterspråket och rummet. 

 
Dramaarbetet ska ge publiken tillfälle att skapa egna erfarenheter om vad de tycker, tänker och 

känner i en specifik fråga utifrån sig själva, erfarenheter som de senare kan känna igen i 

föreställningen eller som har väckts av den. I det här mötet handlar det om att som publik få 

synas, det som publiken har att säga och göra är det viktiga.27

 

Kapitlet om skola som publik inleds med ett stycke som lyder:  

” Skolan och teatern är två skilda världar, och ibland kan den ena världens okunskap om den 

andra skapa onödiga problem. Kontakten mellan skola och teater borde bygga på ömsesidig 

respekt för de olika grundförutsättningarna som finns, så att vi kan se svårigheterna och 

samtidigt se på vilka områden vi kan berika varandra”. 28 Till detta stycke följer frågan: är det 

för att man känner att man inte förstår den värld som teatern öppnar, som man skyr den? Flera 

av eleverna som författaren haft samtal med erkände att de inte förstod och att det var så 

främmande för dem att de inte skulle vilja gå på teater. Här kommer ”rätt och fel” tänkandet 

in. Eleverna har svårt att se nyttoaspekten av att se på teater, att man kan närma sig känsliga 

ämnen som rasism, sex och samlevnad, fördomar etcetera. För övrigt ger boken ”I gränslandet 

mellan scen och publik” mängder av förslag på för – och efterarbetes övningar. Utifrån olika 

perspektiv kan lärare eller dramapedagoger genomföra ett ”komplett” arbete där publiken inte 

längre är bisittare utan delaktiga och inkluderade. Att hjälpa dem att förstå. 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Roos, Sjöberg. s. 17-18  
27 Ibid. s. 20 
28 Ibid. s. 21 
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2.3 Ungdomar och personligutveckling 

 

Christina Chaib har skrivit en avhandling vid Lunds Universitet som är en undersökning som 

har genomförts i tre teatergrupper där syftet varit att se på hur teater kan stärka individen. Hon 

presenterar detta i fyra delar: 1) ”Självförtroendet blir större”, 2) ”Frihetskänslan växer”,       

3) ”Identiteten förstärks” och 4) ”Empati utvecklas”.29  

   Jag ska presentera delarna lite längre ner. Undersökningen avser ungdomar som på tre olika 

geografiska lägen i landet håller på med teater på sin fritid, amatörteater. Chaib beskriver 

miljön i salen på följande vis: 
Repetitionsklimatet är mycket positivt. Regissören, dramapedagogen eller ledaren, vilken 

beteckning som än används, inspirerar och engagerar. Ledaren och ungdomarna verkar vara 

överens och tycks jobba mot samma mål. 

Detta fängslande scenario kan göra vilken lärare som helst avundsjuk. I synnerlighet den som 

upplever att eleverna är skoltrötta, oengagerade och lata. Ungdomarna i teatergruppen sprudlar 

av energi och framtidstro. Som elever på skoltid är de alltså annorlunda. 

Det verkar inte finnas några hinder för inlärning och betingelserna verkar vara gynnsamma. 

Att gynnsamma betingelser skapar förutsättningar för inlärning, är en sliten klassisk tes som 

varje pedagog känner till. Vilka betingelser skall då eftersträvas inom skilda pedagogiska 

kontexter? Är det amatörteaterns?.30

Vidare beskriver Chaib amatörteater och dess inverkan på deltagarna: 
Amatörteater skapas i en positiv ”accepterande” atmosfär. Det påstår ungdomarna själva. Samtal 

med dem avslöjar att de redan reflekterar över samhällsföreteelser. De vet vad solidaritet och 

omtänksamhet innebär. Mycket av det som ungdomarna lär sig kan karaktäriseras som nyttig 

vardagskunskap. De har lätt att uttrycka sig och tycker att de blivit tryggare, säkrare och de 

känner att de utvecklas som människor. De vågar framföra sina åsikter bland personer de inte 

känner. Självförtroendet ökar.31

 

 

Nedan följer en beskrivning av Chaibs fem delar som har med deltagarnas utveckling att göra. 

 

1) Självförtroendet växer. 

Självförtroende är grunden i ett bra samarbete i teater. För att få ett gott självförtroende krävs 

enligt Chaib att man ”upplever trygghet i den sociala närmiljön.”32 Chaib går vidare med att 

man i teatergruppen, till en början kan vara rädd för att göra bort sig. Detta fenomen, att göra 
                                                 
29 Chaib, Christina, ”Ungdomsteater och personlig utveckling”, Göteborg, 1996. s. iii 
30 Ibid. s. 1 
31 Ibid.  
32 Ibid. s. 131 
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bort sig, har varje tonåring gått igenom, i en grupp där nära samarbete är av största vikt 

försvinner den rädslan efter inte allt för lång tid. Chaib anser att föräldrar kan se teater som ett 

sätt att deras barn ska bli tryggare med sig själva och anmäler dem därför till en kurs. 

Så här beskriver deltagarna av amatörteatern att självförtroendet stärkts: 

”Vad man än ska göra som är nytt så krävs det ju ett initiativ. Varje initiativ inför nya grejer 

kräver ett mod. Man vet inte var det kommer att sluta någonstans. Särskilt teater, för det 

handlar om att man ska vara öppen och odla saker hela tiden”.  

  (Linda, Ö) 

”Så är det också att man accepterar varandra på ett annat sätt, man lär sig nog bli trygg med 

en själv men man funkar mycket bättre med andra människor över huvud taget”. 

  (Jessica, S) 

”Man blir som en helhet. Man blir inte till en i mängden trots att man är flera utan man är 

viktig som person. … Man märker av om någon inte är där. … Det är en väldig trygghet. … 

Man är inte rädd för att göra bort sig i det här gänget. Det är man inte. Men så var det ju inte 

i början förstås. Då kände man ju inte dom”. 

  (Viktoria, Ö) 

Chaib diskuterar att självkännedom är något som kommer och ökar direkt genom teater. Hon 

ser att deltagarna genom ett ökat självförtroende och därigenom kan de se sig själva som säkra 

individer som kan ta kritik. Att arbeta med teater har gett dem ökad förståelse för sig själva 

och andra, de kan ta med sig uttryck till den ”vanliga” världen och bli tryggare personer.33

 

2) Frihetskänslan växer 

Här lyfts känslan av att tiden bara rinner iväg fram. Att arbeta med teater är absorberande, 

man har ingen direkt uppfattning av tid, väder mm. Alla som spelar med i grupperna anser att 

det är något positivt att gå till teatern för att träna. De ser fram emot att fortsätta arbeta efter 

ett uppehåll, sommaren till exempel, och har ett sug efter mer. Det ligger stor frihet i att inte 

behöva representera sig själv på scen vilket också gör att teater upplevs som en frihet. Det är 

ett andningshål där de kan släppa vardagen och kliva i ett par andra skor för att bäras med av 

en roll, replik eller bara rummet.34  

 

 

 

                                                 
33 Chaib. 1996. s.135 
34 Ibid. s.141 
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3) Identiteten förstärks 
 En teaterföreställning är en kollektiv produkt. Det gemensamma arbetet dominerar över enskilda 

prestationer. Det som främst kännetecknar arbetet enligt ungdomarna är samarbete, ansvar och 

stöd. Repetitionerna är oftast intensiva och ansträngande och arbetet kräver stor koncentration från 

ungdomarnas sida. Eventuella hämningar hindrar kreativiteten. I nybörjarfasen ingår därför alltid 

övningar som leder till avslappning och att lära känna varandra. Johnstone (1990) menar att man 

måste lära om från gamla och invanda regler som begränsar kreativiteten, till nya som stimulerar 

den.35

Här menar Chaib att genom de regler och normer som gruppen tillsammans fastställer bygger 

man en miljö där var och en får utrymme att visa vem man är och därigenom växer varje 

individ. Gruppen i sig bildar en kollektiv mening och kan verka som ett sorts skydd i 

situationer där man annars kan känna sig mindre än övriga. Då gruppen tillsammans bildat 

åsikter om det ena och det andra behöver aldrig en ensam person bära ansvaret för ett 

påstående själv. Trygghet skapas och gruppen fungerar som en sorts familj tillsammans.36

 
4) Den kommunikativa kompetensen berikas 

Chaib beskriver här hur ungdomarna utvecklar sin kommunikativa förmåga. Teater ger 

självförtroende att tala inför andra och de blir mer och mer säkra på att de kan. Det handlar 

om att göra sin röst hörd och att lita på att det som sägs spelar roll. Genom övningar i till 

exempel improvisation byggs förtroendet upp i en grupp och atmosfären blir mer 

accepterande och avslappnad.37

 

5) Empati utvecklas 

Genom arbete med teater lär sig ungdomarna att ”koda” andra människor. De lär sig uttryck 

genom sina rolltolkningar och kan sedan känna igen dem i andra. De utvecklar förståelse för 

andras åsikter och känslor. 38

 

 

 

 

 

 
                                                 
35 Chaib.1996 s. 155 
36 Ibid.  
37 Ibid. s. 170-171 
38 Ibid. s. 183-186 
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3. DISKUSSION 

 
Jag har under förgående kapitel behandlat en del av den litteratur som finns angående drama 

som en integrerad del av teaterliv, hur olika föregångare inom drama använder sitt yrke och 

hur amatörteatern utvecklats i Sverige. Nästa steg i arbetet blir att sammanfatta litteraturen 

och tolka den utefter de frågor som jag satt som centrala, dessa var: Hur kan man motivera att 

historia och drama borde gå hand i hand? Hur har man diskuterat drama då ämnet under 1960-

70-talet? Hur påverkades folket i Sverige av amatörteaterns intåg? Dessa frågor ska jag 

diskutera och knyta ihop i detta kapitel. 

 

Viktigast tycker jag är att svara på och ge tyngd till påståendet att drama och historia borde gå 

hand i hand. Det ska inte vara en fråga utan en självklarhet. Att undervisa i ett ämne som 

drama och inte ha någon teoriundervisning om vare sig föregångare inom olika delar som 

regissörer, skådespelare, platser och viktiga tidpunkter i historien. Förutom detta så borde vår 

egen historia i ämnet i Sverige lyftas fram. Jag har själv läst/haft drama sedan jag gick på 

högstadiet och intresset fanns betydligt tidigare genom skolpjäser på låg- och mellanstadiet. 

Under de åren som gått har jag aldrig haft en enda teoretisk lektion i ämnet. Det var först på 

universitetet som jag kom i kontakt med teorier om dramats olika perspektiv. Att man kan 

använda drama ur olika vinklar och genom olika övningar bruka ämnet.  

För mig är det jämförbart med att ha en lektion i samhällskunskap och bara se till nutiden. Det 

är helt otänkbart att gå igenom skolan och inte fått undervisning i olika länders 

samhällsstrukturers utveckling. Det går inte att förstå varför vi är där vi är i dag utan att se till 

vart vi varit tidigare. Samma sak gäller naturkunskap där man inte kan undvika att prata om 

till exempel Darwins utvecklingsteorier. Historia ger möjlighet att se samband, samband i 

klassrummet, skolan, staden, landet, världen. Jag kan se till andra estetiska ämnen som bild 

och musik där jag haft prov/teorilektion i båda, i musikhistoria och teorilektioner i bild om 

färgtrianglar mm. Aldrig har jag under dramalektioner pratat om teater som en stark kraft i 

samhället. Med stark kraft menar jag propagandamedel, skildring av det politiska 

samhällsklimatet eller som folkbildare. Ändå är det inte en nyhet att teater och drama ger 

elever en bättre självbild och mer självförtroende, man lär sig arbeta med andra och utvecklar 

förmåga att lära bättre i andra ämnen. Det sist nämnda var en av insikterna Catharina Elsner 

kom fram till i hennes undersökning som fick namnet ”så tänker lärare i estetiska ämnen”. 

Hon genomförde intervjuer med lärare i drama och frågade dem vad de såg för konsekvenser 
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av ämnet för eleverna. Flera av lärarna svarade att eleverna fick lättare för andra ämnen när de 

haft drama. 

 

 

3.1 Att arbeta med historia i dramaundervisning 

 
Egentligen är det inget konstigt, eller inte heller ett arbete som kräver mer tid av läraren, utan 

snarare kan det vara ovant att arbeta på det sättet. Jag menar att man kan se det som en 

naturlig del i det vanliga arbetet. Till exempel om man arbetar med en pjäs som ”En 

midsommarnatts dröm” eller ”Lysistrate” så speglar de olika tider. Den första är en 

fantasivärld formad av Shakespeare, där man kan behandla tiden i två delar. Dels kan man 

undersöka Shakespeares egen livstid med hur samhället såg ut osv. Man kan försöka spåra 

trender i berättelsen och finna dem i verkligheten. Det andra exemplet är en mycket gammal 

berättelse om hur kriget mellan Sparta och Athen fick kvinnorna att sexvägra för att få 

männen att sluta kriga. Här kan man undersöka dels språket med ord som inte brukas idag. 

Språket är en bild av tiden och mycket intressant att undersöka. Man skulle kunna forska om 

tiden och om författaren Aristofanes.  

   Genom att hela tiden använda texter och arbeta in ett historiskt tänkande tror jag det ger mer 

för eleverna. De skapar en relation till pjäsen de uppför och en relation till författaren som gör 

det möjligt för dem att förstå verket. Man kan även använda sig av mer nutida verk som 

Charles Dickens eller verklig nutid som Norén. Här kan man arbeta med historia fast på ett 

nutidsplan. Man kan forska i Noréns liv och se hur han levt och forska i hur han komponerat 

sina pjäser. Strindberg, likaså.  

 

 

3.1.1 (Kul)turarv 

 

Enligt LPO-94 har vi som lärare ett ansvar att värna och framhålla vikten av vår historia. Vi 

ska lyfta fram vårt kulturarv och eleverna ska ha kunskap om sina föregångare. En viktig sak 

som dramaundervisningen kan ses som är ett ”kul” ämne. Ett ämne som är fritt från läxor och 

befriat från vanlig klassrumsundervisning. Vissa kan se drama som ett andningsrum i en 

stressig vardag. Undervisningen sker på ett sätt som för eleven kan tyckas förefalla slappare 

jämfört med andra ämnen. Man har någon som säger till en vad man ska göra och man är inte 
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ensam utan alltid i grupp så pressen på den enskilda individen minskar. Å andra sidan har man 

mer press på sig då drama talar till fler intelligenser (Gardner) än andra ämnen. Man ska vara 

uppmärksam och aktiv som observatör, medverkande, lyssnare, kännare och ställningstagare. 

Den sista punkten anser jag vara viktigast. Att man måste ta sällning. Självklart blir man inte 

tvingad att uttrycka vare sig det ena eller det andra, däremot ger drama en atmosfär där det är 

tillåtet att uttrycka sig och säga sina åsikter. Man lär sig snabbt att det inte är så farligt att visa 

sig själv, rädslan för att bli uthängd minskar drastiskt då alla är i samma situation, alla andra 

gör samma sak. En sak med drama som visar för mig hur sant det jag skrivet är, var när jag 

hade en elev som absolut inte ville vara med på lektionen. Han ville inte deltaga, utan tryckte 

sig mot väggen så att han nästan försvann. Jag lät honom observera lektionen utan att han 

behövde vara med. När han efteråt sett sina kompisar ha jättekul och skratta nästan hela tiden 

(vi gjorde improvisationer) var han med gången efter. Jag tror att det viktiga här är att han inte 

fick något ”straff” för att han inte var redo att vara med. Han hade aldrig stått i centrum förut 

och var nervös. När han fick titta på från kanten och se sina kompisar vara avslappnade och 

ha roligt gjorde att han ville vara med och tog mod till sig vid nästa tillfälle.  

 

 
3.1.2 Hur man har diskuterat ämnet  

 

Flera forskare/författare har höjt sina röster när det kommer till ämnet drama och teater. Det 

har handlat om dess inverkan på elever och på jaget. Det har också handlat om hur man tänker 

när man arbetar estetiskt, hur man som pionjär funderat kring ett ämne som är svårt att sätta 

fingret på. Ett problem har varit att effekten av estetiska ämnen är svåra att bevisa, de är inte 

svåra att finna men svåra att bevisa i en värld där så mycket är vetenskapligt. Det handlar dels 

om att påverkan är högst individuell och svår att mäta. Vidare kan man säga att det alltid 

funnits ett visst motstånd till drama, musik och bild. ”De är inga riktiga ämnen”, ”det är bra 

att eleverna får leka av sig innan de svåra sakerna kommer”. Kommentarer som dessa är inte 

ovanliga och frågan om hur man kämpar mot dem är inte lätt att svara på.  

• Vad krävs för att ett ämne ska bli ett ”riktigt” ämne?  

• Krävs det en massa teorier som stödjer konsekvenserna av ämnet?  

• Handlar det om att ämnet ska vara genuint (då menar jag att det funnits länge och har 

haft ett syfte)?  
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Den första punkten kan besvaras om att säger att ett ämne först kan bli ett riktigt ämne i 

skolan om det har egna timmar på schemat att disponera. Det kan också syfta till att bli ett 

eget ämne och inte bara ett tilläggsämne som är valbart. Fördelen med ett ämne som är valbart 

är att de flesta som kommer har ett intresse för ämnet och därmed är mer positivt inställda till 

lektionerna. Samtidigt tror jag att drama är ett ämne som kan delas in i nivåer. Man kan dels 

ha dramaövningar i det vanliga klassrummet för att stärker eleverna som grupp och göra det 

lättare för dem att få kontakt med varandra. Detta är på en nivå som vem som helst kan 

uppskatta utan att vara en ”teaterapa” eller ha ett tidigare intresse för ämnet. Nästa nivå kan 

vara renodlade dramalektioner med allt som det innebär som att öva, repetera, improvisera 

och lära sig om ämnets bakgrund samt olika former av teater. 

   Meningen med ett arbete i drama i olika nivåer är att det kommer fler till nytta och ger fler 

personer möjligheten att se ämnet som en plats för utveckling, inte bara för sig själv utan för 

en grupp. Det som Brian Way menar med att drama utvecklar individualisering i den 

meningen är att man lär sig att handla i grupp där fokus inte ligger på sin egen person. Drama 

är inte ett forum för att ”finna sig själv”, något som jag personligen inte håller med om. Jag 

tror att det går hand i hand, om man lär sig att ta för sig mer och att utnyttja sina resurser leder 

det till en utveckling av en själv. Under mina år som student har jag utvecklats enormt genom 

drama, att öva tillsammans och att ta ansvar för en uppsättning. Jag vet att drama inte är ett 

ensamarbete där det är var och en för sig själv men det är omöjligt att arbeta tillsammans om 

inte alla i gruppen har nått en punkt där de kan ta eget ansvar och bidra till en trygg atmosfär 

för arbete. Jag tror att det är genom övningar man kan komma åt att arbeta med svåra grupper. 

Man kan genom arbete med exempelvis forumspel komma åt ojämnheter i gruppdynamik 

mm.  

   Att arbeta på ett sätt som förutsätter en viss anonymitet för ens egen person då man kliver ur 

sig själv och in i en annan karaktär gör att man kan fokusera på att bli en annan person. Man 

blir på sätt och vis lite kluven i sitt arbete då man jämföra sig själv med en fiktiv person. Men 

det tycker jag är en av de viktigaste kunskaper man kan lära sig, att se sig själv objektivt och 

”rensa bort” i ens person de delar som är ”icke smickrande”. Eftersom åren på högstadiet och 

gymnasiet innebär mycket identitetssökande för eleverna, det är här som man experimenterar 

med identiteter och det är viktigt att man kan prova på olika ”personer” utan att känna press 

från till exempel någon viss grupp. Som exempel på detta kan vara alla trender som cirkulerar, 

oftast med musik som kärna, hip-hopare, punkare, rejvare mm Alla grupper har egna ”koder” 

för beteende och tycke, om man är osäker på sig själv och mer eller mindre dras med i ett 

gäng kan man utveckla en person som man egentligen inte ville vara. Jag tror att drama kan 
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ge möjlighet för eleverna att testa sig fram och kanske till slut finna en egen väg oberoende av 

grupper. Way menar också att man genom att vara noga med övningars utförande kan lära sig 

att se både sig själv och de man har omkring sig. Man lär sig genom att observera kroppsspråk 

och grimaser. Ju mer man över sig desto bättre blir man. Jag tycker att Dorothy Heathcote har 

ett bra sätt att se på drama då hon hela tiden söker efter den underliggande meningen, roten 

till beteende eller handling. Det är en inställning som man ofta inte tar hänsyn till eller 

reflekterar över. Jag tror att om man hela tiden utmanar sina elever att inte lämna saker utan 

att först gå igenom varför man gör det man gör och hur det påverkar deras andra val. Gör dem 

mer vakna och uppmärksamma på sitt agerande i vardagen. 

   Heathcote trycker mycket på vikten av intuition som kan agera mätinstrument i en rad 

situationer. Att utveckla intuition kräver mycket arbete och gör en mer uppmärksam på dels 

sin omgivning och sig själv.  

 

 

3.1.3 Amatörteater 

 

För att förstå amatörteater måste man först undersöka dess ursprung. I mitt arbete 

koncentrerar jag mig på den svenska amatörteatern. I Olléns bok får man förståelse för hur 

och vilka som teatern vände sig till. Det var från början ett inslag i tillvaron ute på 

landsbygden, spel mellan gårdar osv. Via den samhälleliga förändringen som den industriella 

revolutionen innebar med flytt till städer och förändringar på arbetsmarknaden föddes ett nytt 

forum för teater. Man kunde nu organisera sig i grupper som delade ett intresse. Exempel på 

detta var nykterhetslogerna som såg teater, spex och skoj som ett alternativ till alkohol. 

Arbetarrörelsen som kom något senare skapade en egen plats för sina framträdanden, då 

Folkets park och Folkets hus. Man gjorde pjäser oftast som samhällssatir eller som 

propagandamedel. Det var ett sätt att visa sitt missnöje och att driva med överklassen. Man får 

inte glömma att teater (den fina) inte var för vem som helst. Att gå på opera i Stockholm var 

för överklassen och de som hade råd. Det var i parkerna som man drev med politiker och 

eliten.  

   Via utrikesinfluenser kom nya trender till landet till exempel barnteater. Matwey Schischkin 

kom från Ryssland där han arbetat med barnteater som var en egen genre. Det var det inte i 

Sverige. Han bildade barngruppen Kottarna som byggde på improvisationsteater. De gjorde 

uppsättningar som helt och hållet var utan satta repliker vilket gjorde varje föreställning unik. 

Detta tycker jag låter som en fantastisk möjlighet, att lägga en del av dramaarbete som 
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innebär stor press åt sidan. Jag tror att det är nyttigt att både arbeta med och utan manus och 

det finns något speciellt med att se en pjäs som inte utgår från skriven text. Självklart finns det 

en text men man kan arbeta på ett sätt där man utgår från grunden i en pjäs/saga och sedan 

improviserar utifrån det. Jag ser möjligheter för elever att utveckla ett självförtroende som gör 

dem bekväma med improvisation. Improvisering kräver självförtroende eftersom man handlar 

från eget huvud istället för ett manus. Det gäller att man är trygg i sin miljö och med de 

personer som finns närvarande. Christina Chaib skriver i sin avhandling om hur avslappnad 

miljön är i de amatörteatergrupperna hon undersökt. Det är en accepterande miljö och grupp. 

Deltagarna ser fram emot att arbeta och utvecklas tillsammans. Det mest talande i hennes 

undersökning tycker jag är att deltagarnas egna kommentarer är redovisade. Det ger tyngd åt 

undersökningen och tar bort eventuella frågetecken. Frågan blir då vad det är för skillnad på 

amatörteater och drama i skolan?  

Jag tror att det i mångt och mycket handlar om att man i skolan hela tiden har krav hängandes 

över sig. Amatörteater bygger på frivilligt intresse och drabbas därför inte av att deltagare 

egentligen inte vill vara där. Man består oftast av färre deltagare vilket kan göra att det inte 

blir så nervöst att göra sin röst hörd. Samtidigt kan det vara negativt att man är för få och 

därav hamnar i en vana som blir tråkig då man kanske inte blir utmanade av varandra. Jag tror 

att det ultimata är att man har en grupp med cirka 10-15 elever och det vore bra om inte alla 

kände varandra sen tidigare. Det finns också en skillnad mellan en klass som känner varandra 

sen tidigare och en teatergrupp som spelat ihop tidigare. Klassen känner varandra genom att 

de blivit placerade i samma klassrum och fått ett gemensamt namn som S3G. Eleverna har 

nödvändigtvis (och oftast) inte mycket gemensamt till en början. En teatergrupp som känner 

varandra som skådespelare eller liknande sen tidigare delar intresse och har därav lättare att 

arbeta med ett ämne som de tycker om. Risken för en klass eller grupp som hamnar 

tillsammans i drama och där vissa elever inte egentligen vill vara där är att arbetsmiljön inte 

blir den bästa. Under mina egna år med drama i skolan har jag hamnat med alla typer av 

elever, de som älskar det och de som hatar det. Det jag lärt mig är att de som påstår sig hata 

ämnet mest kan under terminens gång ändra sig och till slut gilla lektionerna och vad det ger. 

I de fall där en del inte kan komma över att de inte vill vara där blir det svårare, man kan inte 

slänga ut folk och inte heller straffa dem. Det som jag bevittnat var att gruppen i sig är så pass 

stark att den eller de som stör inte står mot en person utan ett kollektiv som delar vilja och 

ambition. Detta gör att man aldrig behöver bli nedtryckt för att man vill arbeta. Jag tror att 

estetiska ämnen är sådana som gör att en studievilja föredras framför att ”slappa”.  
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Den andra punkten är en självklarhet för mig. Jag håller med om vikten av förankrade teorier 

för att ett ämne ska/kan betraktas som legitimt. Annars tror jag att det skulle finnas en uppsjö 

av ämnen som man tänkt ut utan att de kan bevisas ha ett nyttoperspektiv. Det enda som jag 

kan se som ett problem är att man endast ser de vetenskapliga bevisen som korrekta. Att man 

ska kunna bevisa en tes som sedan kan upprepas flera gånger med exakt samma resultat. Detta 

sätt att bevisa olika saker ser jag som nödvändigt i vissa ämnen som kemi, fysik och 

matematik men när det kommer till estetiska ämnen så gäller andra regler. Detta för att det 

aldrig går att få samma resultat på exempelvis en föreställning eller en upplevelse. Men det 

gör inte det mindre viktigt eller sant. Sen finns det massor av matematik i bild och musik men 

de är ”dolda” exempel på detta är att räkna tonarter, exakta komponenter i färger osv. Det 

finns även matematik i drama men på ett annat sätt då det kan handla om att dela in scenen i 

delar som representerar olika platser eller världar. Man använder många ämnen tillsammans 

utan att det egentligen märks. 

   Jag ser det som att det största problemet är flumstämpeln. För att bli av med den krävs ett 

accepterande av ämnet och dess egna legitima regler som jag skrivit om tidigare. Att något 

anses vara flummigt är för att man inte har riktig koll på vad det innebär. Ett annat problem 

jag märkt under mina studier på universitetet är viljan att bli av med denna stämpel inte finns 

hela vägen. Med detta menar jag att jag tidigt hört att denna stämpel måste bekämpas men sen 

tar det slut där. Det verkar som om att man vill men inte kan förstå hur det ska gå till. Jag 

menar att man måste möta de andra ämnen som räknas till icke flummiga, om man ska få 

estetiska ämnen att bli accepterade på universitetsnivå. Man måste då anpassa sig efter de 

krav och regler som finns. Jag tycker att det är självklart att estetiska ämnen ska kunna 

erbjuda variationer på tillvägagångssätt men det måste finnas strukturer och regler. Annars 

kan man aldrig räkna med att det blir ett ämne som de andra.  

 

 

Den tredje punkten känns nästan fånig att ta upp för att den förefaller som självklar. Så länge 

som människan funnits har teater och att spela mot varandra också existerat. Man kan till och 

med se till djurlivet där lek och spel är ständiga inslag i vardagen. För djuren handlar det 

oftast om att träna sig på att smyga, jaga och attackera. De spelar mot varandra och under 

tumulten som kan uppstå biter de varandra försiktigt eftersom de inte menar att skada 

varandra. Samma sak kan ses hos våra husdjur som oavsett ålder kan leka och busa med sin 

matte eller husse.  
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3.1.4 Att använda materialet 

Hur ska man nu använda det råmaterial som man grävt fram? Det är nog det här som blir den 

svåraste biten. Det gäller att se vad det är för material, vad står det och vad betyder det? 

När man ska göra en arkivforskning har man inte så mycket att säga till om när det gäller 

innehållet. Av det bevarade materialet finns det skrivet i olika kapitel det som finns. Jag valde 

att bortse från räkenskaper i min undersökning. Just räkenskaper fann jag inte intressant för 

min undersökning riktade sig till levnadsberättelser och pjäsval. Enligt katalogerna vid arkivet 

fanns det både levnadsberättelser och pjäsval i pärmarna som jag beställde. När beställningen 

till slut kom visade det sig att berättelserna i verklighet var stadgar. Mitt andra val när det 

kommer till föreningarna var att undersöka material från olika tider. Jag ville med detta 

undersöka skillnader och likheter i det som bevarats.  

 

Den första undersökta perioden varade mellan 1920-27 och enligt katalogerna vid arkivet 

upphörde föreningen därefter. Meningen var från början att ha jämna hopp i historien fram till 

idag, men materialet ville inte detsamma. Antingen fanns det bara räkenskaper eller allt för 

knapphändigt material. 

Slutprodukten blev en redovisning av det material som fanns och som rörde min tänkta 

undersökning. Syftet vara att det skulle handla om stadgar och pjäsval. Då jag funnit mig 

motivera fördelarna med amatörteaterföreningars sätt att arbeta var min avsikt att med det 

undersökta arkivmaterialet ge uppslag till användningsområden.    

 

 Om vi börjar med den första föreningen får vi en god inblick i vad man byggde sin förening 

på. Att det var vissa regler och stadgar som gällde. Dessa kan man i sin tur jämföra med den 

andra föreningens stadgar. Är det lika? Finns det skillnader? Vad betyder det att en förening 

hade stadgar? Finns det osynliga stadgar i skolan eller synliga? Finns det något i stadgarna 

som man kan se i skolan? Sådana frågor är goda att starta ett projekt med. Att få eleverna till 

förståelse för hur man får en amatörteater att fungera.  

 

Min studie har gett mig tron att amatörteater ger en bättre miljö för studenterna. De känner sig 

tryggare och har lättare för att utvecklar större självförtroende. Alla de saker som Chaib 

pekade på uppkom i hennes studie är de saker som borde vara möjliga att införa i skolan. Jag 

anser att det handlar om en inställning hos läraren om ansvarstagande och ge eleverna ansvar 

för sitt arbete. Drama är ett av de ämnen som uppmanar till ökat ansvar och kreativitet, jag 

tycker att man borde prova att förvandla en klass i drama till amatörteater. På sätt och vis är 
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det precis vad de är, förutom att de inte har fasta stadgar eller att det helt och hållet bygger på 

frivillighet. Men eftersom drama är ett tilläggsämne som är valbart finns ändå 

förutsättningarna. Man borde be eleverna att själva formulera stadgar och arbeta utefter dem. 

De kan ha amatörteaterföreningarna som modell men att de ändå gör dem till sina egna. Jag 

tror att när en grupp kommit överrens om vissa grundregler blir arbetet lättare och tjafset 

mindre. Det behöver inte bli diskussioner om vem som ska göra vad eller vem som är 

ansvarig för vad, det finns nedskrivet och allas namnteckningar styrker det. På detta sätt får 

eleverna bestämma mer över sin utbildning och ansvaret ökas.  

 

För att ytterligare få in historia i drama kan man ha som uppgift att studera en amatörteaters 

spellista för ett år. Där kan man gå tillbaka och se vad som spelades upp och undersöka några 

av pjäserna närmare. Vidare kan man välja ut en eller två och uppföra dem i nutid. Detta 

kräver viss forskning om tiden då pjäsen först uppfördes och möjligen varför den valdes, var 

det för att den var rolig eller för att den reflekterade något speciellt?  

 

Att som elev få vara del av någonting som är större än den vanliga skolundervisningen tror 

jag motiverar dem att arbeta. Jag tror att man slutar se drama som ett kul ämne och istället 

som ett arbete som kräver underhåll. Man kan inte bara leka drama i 90 minuter i veckan, 

drama kräver engagemang utanför skolan och att man tränar hemma. Det är just det ökade 

engagemanget som gör att man blir ett sammansvetsat gäng, man umgås mer än i andra 

ämnen.  

   Att dela in en klass i grupper som får till uppgift att undersöka en teaterförening eller en 

pjäs och sedan redovisa detta för sina kamrater är ett sätt att närma sig historia på. Man skulle 

kunna spela upp små sketcher för varandra om klimatet på 30-talet, eller gestalta en författare 

mitt i sitt esse. Med ett utökat medvetande om författarna/regissörers eller pjäsers uppkomst 

bidrar det till en djupare förståelse för ämnet drama och teater. 
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4. KONKLUSION 
Har jag fått fram några resultat? Har jag svarat på mina frågor?  

Jag anser mig nöjd med resultatet av min undersökning då jag dels fått ökad kunskap om 

ämnet för egen del och ämnet har givit mig nya infallsvinklar som jag vill undersöka vidare. 

Det har dykt upp frågor allt eftersom arbetet fortskridit och det är nog just när de frågorna 

dyker upp som jag tror att arbetet gjort intryck på mig. Viljan att fortsätta finns.  

 

Metoddiskussion 

Mitt val av metod tycker jag har fungerat bra. Jag försökte få tag i Karin Fahlqvist som var 

ordförande och sekreterare i Filipstad Bergslags Teaterförening. Hon slog mig som en äkta 

eldsjäl och det hade varit intressant att prata med henne. Jag sökte efter henne dels på Internet 

och via riksteaterns hemsida. Då Filipstads teaterförening var en del av Riksteatern delar de 

hemsida. 

Antalet undersökta föreningar kunde ha utökats till hela Värmland och inte varit det urval som 

jag gjort. Jag gjorde det för att fakta från föreningarna var så pass olika att för enkelheten och 

för att klara tidsfaktorn. Om jag hade undersökt flera föreningar hade jag kunnat dra egna 

slutsatser om amatörteater i Värmland. Vidare kunde jag gått ut till en aktiv amatörteater och 

gjort en intervju för att stärka min tes.  

Valet av litteratur ligger på min vilja att framhäva ämnet dramas fördelar och att sedan ställa 

de emot fördelarna från amatörteatern. Självfallet kunde fler verk ha undersökts och jag 

fortsätter studierna utöver detta arbete. 

   Jag tar med mig alla mina vidare fungeringar och önskemål om utveckling till framtiden. 

Möjligen kommer en fortsättning på denna rapport. 

 

Resultatdiskussion 

Min undersökning har gett mig svar på varför man borde inblanda amatörteaterns 

arbetsmetoder i skolans drama. Det är för att man genom amatörteater arbetar på ett mer 

avslappnat sätt vilket bygger på frivillighet och gemensamt intresse. Om man i skolan skulle 

ha drama i flera nivåer där man arbetar med övningar i vanliga klassrummet och bedriver 

drama som tillval skulle eleverna veta i förväg vad det handlar om och kanske inte se det som 

ett slappämne.   
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Vidare forskning 

   Nya uppslag för eventuella vinklar kan tänkas vara att man undersöker de nyckelpersoner 

från amatörteaterföreningarna och ser om det går att få tag i dem för en pratstund. Detta skulle 

ge en inblick om hur det verkligen var att vara eldsjäl och driva en förening framåt. Man kan 

tänkas bjuda in denna person till sin klass för samtal och medverkan. Jag tror att elever har 

lättare att förstå och tro på teorier om de får se en person som levt med dessa teorier. Om det 

fanns mer tid kunde jag ha gått ut i skolan och presenterat mina idéer och kanske ha 

genomfört någon av dem. Jag vet att jag själv kommer att prova dem när jag är färdigutbildad. 

Jag har även funderat på att vara med eller starta en egen förening. Detta för att jag tror så 

pass mycket på idén och jag har god kontakt med människor som jag tidigare haft drama med. 

Det väsentliga i tanken om en förening är inte att man måste sätta upp en pjäs utan att arbetet i 

gruppen är otroligt givande.  

 

 

Undersökningens värde 

Jag anser min undersökning relevant då skolämnet drama inte använder dess potential. Min 

tro är att drama bidrar mycket till elevers utveckling och gör dem mer beredda och säkra på 

sin identitet och framtoning. Jag ser att min undersökning bevisar att om man arbetar på ett 

sätt som liknar amatörteaterns kan man ge elever möjligheten att utveckla bättre 

självförtroende och ett ökat ansvarstagande.  

 

 

Problem 

När man handlar med historiskt material kan man aldrig 100 % veta vad det är man får. I min 

undersökning var avsikten att samla information från 8-10 föreningar. När materialet kom 

fanns det bara tre som hade ett innehåll som jag kunde använda. Å ena sidan är detta olyckligt 

då det är svårt att förhålla sig till dem men å andra sidan är det en del av charmen att jobba 

med gammalt material, man vet inte vart det bär vägen. 

I en klassituation där uppgiften till eleverna vore att finna fakta från arkiven tror jag att det 

vore nyttigt för dem att leta efter den utan att säkert finna något. Det tränar dem på att vara 

flexibla och arbeta runt hinder 
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