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Sammanfattning 
 

De sociokulturella teorierna försöker ge en förklaring till hur lärande går till. TIU är en metod 

som syftar till lärande och därför tittar vi i denna undersökning på vad de sociokulturella 

teorierna säger om fyra valda TIU-program. Materialet till denna studie är hämtat från eget 

material, litteratur samt studenter i Oslo. De olika ursprungskällorna medförde att materialet 

ursprungligen såg ut på olika sätt, men det har bearbetats för att få en enhetlig form. Det 

bearbetade materialet analyseras utifrån Olga Dysthes sex centrala aspekter i sociokulturell 

teori om lärande, samt Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen”. Dysthes 

punkter är: 

 

1. Lärande är situerat. 

2. Lärande är huvudsakligen socialt. 

3. Lärande är distribuerat. 

4. Lärande är medierat. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 

 

De slutsatser vi drar är att de fyra TIU-programmen harmonierar rätt väl med de 

sociokulturella teorierna om lärande. Den starkaste länken är punkten om att lärande är 

distribuerat. TIU-programmen ger eleverna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter om 

ämnet som behandlas. Den svagaste länken är att TIU-programmen kan ha svårt att anpassa 

sig efter elevernas olikheter och individuella behov. 

 

Nyckelord: Teater i Undervisningen, lärande, teater, sociokulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 
 

Som drama- och teaterpedagogikstudenter vid Umeå universitet har vi kommit i kontakt med 

arbetsformen TIU, Teater i Undervisningen, som är en metod för lärande genom de 

upplevelser och erfarenheter som en teaterföreställning kan ge. Hösten 2007 ingick vi i en 

studentgrupp som fick i uppgift att under en praktikperiod på fem veckor skapa ett TIU-

program. 

 

Tidigare under kursen har vi provat arbetsformen DIU1 (Drama i Undervisningen) och i 

skapandet av vårt eget TIU-program influerades vi av dramaövningarna och det interaktiva 

arbetet. 

 

Praktiken avslutades med att vi spelade föreställningen Rymdspanarna för en grupp från 

årskurs 2 och 3 och två klasser från årskurs 4. Vi upplevde att deras reaktioner var positiva, 

vilket gav mersmak för att lära mer inom området.  

 

TIU är en metod som vi tror kan vara ett positivt inslag i skolan. TIU är även, som vi uppfattat 

det, en relativt okänd metod i Sverige. Vi vill med denna uppsats belysa metoden och på ett 

teoretiskt plan undersöka dess pedagogiska möjligheter. 

 

2. Syfte och problemformulering 
 

De sociokulturella teorierna försöker ge en förklaring på hur lärande går till. TIU är en metod 

för lärande och syftet med denna uppsats är att undersöka hur de olika TIU-programmen kan 

kopplas till de sociokulturella teorierna. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur harmonierar de fyra valda TIU-programmen med de sociokulturella teorierna om 

lärande? 

                                                
1 Drama i undervisningen – Arbetsform där läraren tillsammans med barnen skapar en historia som ageras ut 
genom valda konventioner, med syfte att konkretisera en händelse för barnen genom det aktiva deltagandet och 
skapandet. Barnen får lära genom att uppleva och erfara. Redington, Christine, Can Theatre Teach?, Oxford, 
Pergamon Press. 1983, s.10 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Begreppsgenomgång 

 

När vi skriver om TIU använder vi oss av vissa begrepp.  

 

Program - Produktionen i sin helhet, där ingår föreställning och bearbetning. 

 

Föreställning - Programmets teaterdel.  

 

Bearbetning - Programmets elevaktiva delar. 

 

Elever - Programmets målgrupp. 

 

3.2 Allmän beskrivning av TIU 

 

För att inledningsvis sammanfatta vad TIU är och vill göra, citerar vi nedan Tony Jackson, 

redaktör av boken Learning through Theatre. 

 

”Essentially TIE seeks to harness the techniques and imaginative potency of theatre in the 

service of education. The aim is to provide an experience for children that will be intensely 

absorbing, challenging, even provocative, and an unrivalled stimulus for further work on the 

chosen subject in and out of school.”2 

 

Ett TIU program innehåller en föreställning och en bearbetning. Bearbetningen bygger på 

undervisande och teatrala tekniker3 och behandlar föreställningen och dess frågor. 

 

”The TIE programme is not a performance in schools of a self-contained play, a ’one-off’ event 

that is here today and gone tomorrow, but a co-ordinated and carefully structured pattern of 

activities, usually devised and researched by the company and involving the children directly in 

an experience of the situations and problemes that the topic throws up.”4 

 

                                                
2 Jackson “Introduction”, i Learning through Theatre, andra upplagan, Jackson, Tony, red.,New York, 
Routledge, 2006, s.1 
3 Redington, Can Theatre Teach?, s. 2-6 
4 Jackson, Tony “Introduction” s.4 



 6 

TIU fungerar mestadels som uppsökande teater men det finns även de som spelar på en fast 

teaterscen eller liknande, dit eleverna kommer och tar del av programmet.5  

 

En TIU-grupp består av TIU-skådespelare6, som förut kallades ”actor-teachers”, alltså 

skådespelar-lärare. Den gamla benämningen vill visa på att det ligger lika stort fokus på att 

man ska kunna uttrycka sig såväl teatralt som pedagogiskt. Att namnet ändrats till TIU-

skådespelare betyder inte att vikten av pedagogiskt inflytande minskat, utan är helt enkelt en 

omskrivning. 

 

Varje TIU-program ska vara planerat att passa den åldersgrupp man spelar för, innehållet ska 

vara relevant, skapa nyfikenhet och hålla kvar elevernas uppmärksamhet och intresse. För att 

veta om man skapat något av intresse är det enligt Mirrione bra om möjligheten finns att 

pröva delar ur programmet (för elever) innan det skrivs klart. 7 

 

Storleken på grupperna man spelar för varierar, men som regel ska TIU inte ska spelas för en 

alltför stor grupp då man vill ha en nära kontakt och interaktion med eleverna8. Som 

uppsökande teater spelar man ofta i klassrum eller liknande lokaler för en eller två klasser. 

TIU-gruppen CAT9 (Creative Arts Team) i New York har dock spelat för större grupper då 

man spelade på skolornas egna scener och satte en maxgräns på 250 elever. Man säger att 

antalet inte fick överskrida denna gräns för att behålla det undervisande syftet i programmet; 

”this limitation was essential to the preservation of the educational content of our 

productions”.10  

 

3.3 Metodens ursprung 

 

Redington redogör för metodens ursprung11, som bygger på: 

 

                                                
5 Ibid. s.5 
6 Williams, Cora “The Theatre in Education actor”, i Learning through Theatre, andra upplagan, Jackson, Tony, 
red., New York, Routledge, 2006, s. 91 
7 Mirrione, Jim “Playwriting for TIE”, i Learning through theatre, andra upplagan, Jackson, Tony, red., New 
York, Routledge, 2006, s.75-78 
8 Pammenter, David, “Devising for TIE”, i Learning through Theatre, andra upplagan, Jackson, Tony, red., New 
York, Routledge, 2006, s. 55 
9 www.cuny.edu/creativeartsteam (2008-01-03) 
10 Mirrione s.72 
11 Redington Can Theatre Teach? s.13-40 



 7 

Barnet i centrum - Jean Jacques Rousseau12 menade att barns behov måste bli förstådda och 

att undervisning därför borde ha barnet i centrum och ta hänsyn till barnets behov. 

 

Barn lär genom lek - Friedrich Froebel13 ansåg att eleverna bör observera och tänka själva 

snarare än att vara passiva mottagare. Han ansåg att barns lek var allvarlig och av stor 

betydelse.  

 

Learning by Doing - John Dewey14 började i slutet av 1800-talet experimentera med en 

erfarenhets-/upplevelsebaserad15 metod där eleverna fick delta i olika typer av aktiviteter för 

att lära sig (lära genom att göra), därför att han tyckte att skolan var alltför upptagen med att 

”utveckla intelligens” och förmedla kunskap via böcker. Han trodde att det var farligt att 

särskilja kunskap från utövande, och han ville att eleverna skulle lära sig basala akademiska 

förmågor och kunskaper genom vardagliga upplevelser och sysslor. 

 

I den unga Sovjetunionen på 1920-talet fick barn- och ungdomsteatern fick spela en viktig roll 

i fostrandet av framtida medborgare. ”Theatre for children is a means of communist 

education” hette det och barnteatern hade under Sovjetunionens tid i uppgift att ingjuta 

respekt för mänsklig värdighet, kärlek till fred och till internationalism, trohet till de 

kommunistiska idealen och beredskap för en aktiv roll i samhället.16  

 

Den brittiska Adult Education Commitee, som Redington citerar, skrev i en rapport år 1926 

följande: 

 

                                                
12 Jean Jacques Rosseau (1712-1778) var en schweizisk-fransk författare och filosof. Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=295902 (2007-12-19) 
13 Friedrich Froebel (1782-1852) var en tysk reformpedagog som bland annat grundade Kindergarten, som var en 
föregångare till den moderna förskolan. Han var den förste att använda barnens fria lek i undervisningen.  
Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=124221 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=176034 (2007-12-19) 
14 John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog. En av portalgestalterna för progressivismen, 
som var en pedagogisk reformrörelse som uppstod i Europa och USA kring 1920. Den var antiauktoritär och 
barncentrerad och betonade vikten av praktiska uppgifter i undervisningen ("learning by doing").  Källa 
Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152907   
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=287479 (2007-12-19) 
15 Det engelska ”experience” betyder såväl upplevelse som erfarenhet. http://lexin.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng 
(2007-12-16) 
16 Sats, Natalia, “Union of Soviet Socialist Republics”, i International Guide to Childrens Theatre and 
Educational Theatre. Swortzell, Lowell red., New York, Greenwood Press, 1990, s.322-323. 
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”If drama is the greatest of arts, beceause it comprehends all other arts, is it not, under the right 

conditions, the greatest of all instruments of education, because it comprehends them all?”17 

 

Under 1950- och 60-talet utvecklades synen på drama ytterligare. Dramapionjären Peter Slade 

skrev i Child Drama om den nära relationen mellan lek, drama och utveckling: 

 

”In the human, Play is not an activity of idleness, though it is often mistaken for such because 

the Child needs it so badly that it is preferred to our idea of work, particularly when the 

conditions of work are unhappy and when not enough Play is experienced. But it has not 

occurred to all adults that healthy Play, by its intense effort and constant discovery, is in itself a 

form of work – indeed one of the most strenous and creative forms of work. Further to this, 

because of its qualities of constant discovery and its dependance on personal rythm, it is the 

ideal form of education for each Person, according to his unhurried ability to absorb, remember 

and re-use knowledge.”18 

 

I samma bok skrev Slade även om vikten av publikinvolvering19 i barnteater, kanske främst 

som ett medel att motverka otålighet och leda bland barnen. Publikinvolverande innebär bland 

annat att skådespelarna inte osynliggör publiken, utan, tvärtom, behandlar den som om de 

också vore skådespelare och deltagare i pjäsen. Slade menade att detta både skapar lättnad20 

och har konstnärliga kvaliteter.21   

 

Brian Way skriver att inom barnteater kan publikinvolvering inte betraktas som ett fenomen 

som uppfanns av någon, utan att publikinvolvering är något som finns vare sig man vill eller 

inte. All teater bygger på publikinvolvering, men i huvudsak är detta på ett intellektuellt, 

känslomässigt och andligt sätt. I den västerländska traditionen finns det tysta regler för hur 

man uppför sig som publik under en teaterföreställning. Att som publik springa upp och 

hjälpa till i en slagsmålscen, eller ropa ”akta dig” när skurken står beredd att överrumpla 

hjälten, är strängeligen förbjudet. Anledningen till att barn så ofta vill delta såväl fysiskt som 

vokalt i föreställningar de ser, beror enligt Way till stor del på att barnen helt enkelt inte 

hunnit anamma dessa tysta regler ännu. Dock rekommenderar han inte att man innan 

                                                
17 Redington Can Theatre Teach s.18  
18 Slade, Peter, Child Drama, nionde upplagan, London, University of London Press 1973, s. 41-42. 
19 Den engelska termen är ”Audience Participation”, alltså rakt översatt ”publikdeltagande”. Termen 
”publikdeltagande” används dock ofta för att beskriva en publik, exempelvis ”publikdeltagandet var stort, över 
tiotusen personer” och då vi dessutom anser att termen ”publikinvolverande” bättre beskriver vad det egentligen 
handlar om väljer vi att använda denna term istället. 
20 I engelska originaltexten: ”relief”. 
21 Slade, s. 59-60. 
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föreställningen försöker upplysa barnen om de tysta reglerna, istället är hans önskan att man i 

skapandet av barnteater tar hänsyn till och inkluderar denna barnens naturliga vilja att delta på 

alla plan (såväl de intellektuella, känslomässiga och andliga, som de fysiska och vokala 

planen) i en föreställning.22 

 

Redington citerar en rapport, Half our future från 1963, där man menar att barn genom att 

utagera psykologiskt betydelsefulla situationer kan hitta lösningar till sina egna personliga 

problem. Vidare menar man att drama, liksom poesi och andra konstformer, inte är en ”lyx” 

och att konst inte är ett dyrt substitut för verkligheten, utan att unga människor genom de 

kreativa konstformerna kan komma till ro med sig själva.23 Utvecklingen i synen på drama 

ledde så småningom fram till ett projekt hos The Belgrade Theatre i den engelska staden 

Coventry och under hösten 1965 nådde det första TIU-programmet, The Balloon man and the 

Runaway Balloons, sin publik.24 

 

Vi har under arbetet med denna uppsats sett att det finns en, om än liten och svårfångad, 

tradition av Teater i Undervisningen i Norden. Starkast verkar traditionen vara i Norge och 

Danmark men även i Sverige och Finland kan man finna exempel på teaterformer liknande 

TIU. 

 

Innan TIU introducerades i Skandinavien genom influenser från Storbritannien i slutet av 

1970 talet utvecklades här under 60-talet många fria grupper genom vilka man ville förnya 

teatern. De fria grupperna sökte nya uttryck och man samlade socialarbetare och lärare för att 

åstadkomma en mer didaktisk teater. Man utmanade den etablerade teatern och man bedrev, i 

motsats till att publiken skulle komma till teatern, uppsökande verksamhet, speciellt för att nå 

nya målgrupper.25 

 

I Danmark var begreppet TIU mer eller mindre okänt före 1976 då instruktören Preben Friis 

skapade ett TIU program med teatergruppen Rimfaxe i Roskilde, efter brittisk modell26. I en 

rapport, skriven av Gert Allan Hansen för Odense skolväsen 1984, beskrivs ett försöksprojekt 
                                                
22 Way, Brian, Audience Participation. Walter H. Baker Co., Inc., Boston, 1981. Sid. 1-3. 
23 Redington, Can Theatre Teach? s.19. Den citerade rapporten:  
Central Advisory Council for Education (England), Half Our Future, Chairman: J. Newsom, HMSO, 1963, s. 
157. 
24 Redington, Can Theatre Teach? s.47. 
25 Ilsaas Tove, Kjølner Torunn, “TIE in Scandinavia”, i Learning through Theatre, andra upplagan, Jackson, 
Tony, red., New York, Routledge, 2006, s. 185 
26 Ilsaas och Kjølner, s. 195 



 10 

med Teater i Undervisningen i Odense. Man skildrar brister i användandet av barnteatern, och 

i rapporten framhäver man att det finns mycket positivt teatern kan erbjuda inom det 

pedagogiska fältet, som inte utnyttjas: 

 

”Dette pædagogiskae potentiale var vi enige om udnyttedes for dårligt i dansk børneteater /…/, 

og det var synd, for netop godt børneteater er i stand til på en fantasifuld og nævarærende måde 

at belyse og klargøre vanskelige emner, som det ellers kan være svært at få hul på i en 

pædegogisk situation. Ikke mindst på grund af det følelsesmæssige engagement, som teatret kan 

etablere.”27 

 

Projektet visade enligt rapporten på stora möjligheter, att den deltagande teaterformen främjar 

inlärningsförmågan i högre grad än de mer traditionella undervisningsmetoderna.  

 

”Medspilsteaterformen ophæver skellet mellem teater for og teater med børn, hvorved – udover 

de indlæringsmæssige muligheder – de kreative og kulturelle elementer i skolens hverdag 

styrkes, og hvorved børnene gives mulighed for stillingtagen og handlen.”28 

 

TIU produktioner skapade i Danmark på 1990- och vidare in på 2000-talet är bland andra 

Tændstiksbørn, Børn af landet,29 Sladjana.dk30 och Mob-X.31 Programmen tar upp ämnen som 

mobbing, rasism och identitet. 

�

I Norge var det på 1970-80 talet de fria teatergrupperna och amatörföreningarna som stod för 

de flesta barn och ungdomsproduktionerna.32 Vissa grupper arbetade med sina produktioner 

på sätt som liknar TIU: 

  

"Most of the plays were written by the companies themselves, based on the research about an 

issue that was collaboratively developed into a production through improvisation and group 

writing."33 

  

                                                
27 Hansen, G A. ”Teater i Undervisningen – rapport om et forsøgsprojekt” Odense Skolevæsen 1984 s.18. 
28 Ibid. s.135 
29 Ilsaas och Kjølner, s.198 
30 http://www.teaternu.dk/forestillinger.asp?id=74 (2007-12-19) 
31 http://www.lopedevega.dk/mob-x (2007-12-19) 
32 Eriksson, Stig “Norway”, i International Guide to Children’s Theatre and Educational Theatre, Swortzell, 
Lowell, red., New York, Greenwood Press, 1990, s.249 
33 Ibid. s.250 
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1982 startades organisationen ASSITEJ34, där man låter skådespelare, lärare, dramalärare 

m.fl. mötas genom konferenser, seminarier, festivaler och workshops. Frågor inom ASSITEJ 

var bland annat: Vilka teaterupplevelser kan vi erbjuda barn? Behöver skådespelare som 

spelar för barn speciell utbildning? Vilken roll ska författare och kritiker ha för barn och 

ungdomsteater? 35 Vid de nationella teaterskolorna i Norge genomförde man vid samma tid 

de första experimenten med Teater i Undervisningen.36 Vid en snabb sökning har vi sett att 

högskolorna i Bergen37 och Oslo38 idag erbjuder heltidskurser i TIU. 

 

I Sverige 1947 grundades skolbarnsteatern av Ingrid Luterkort och John Zacharias, som den 

första uppsökande barnteatern.39 Fram till mitten av 60-talet spelade man i skolor runt om i 

Stockholm.40 

 

1967 (-71) regisserades Fickteatern av bl.a. Susanne Osten.41 Teatergruppen gjorde 

uppsökande teater som, enligt dem själva, var i "samhällsförändringens tjänst"42. Namnet 

Fickteatern syftar till att allt man tar med sig ryms i en ficka. Scenografi, kostym, ljus, etc. var 

sparsmakat då man ville kunna besöka så många som möjligt. Pjäserna spelades i klassrum 

eller gymnastiksalar. Barn fanns under planerings- och repetitionsstadierna med som 

referenspublik. Man använde barnens tankar och idéer när man improviserade fram material 

till sina produktioner.43 Susanne Osten är sedan 1975 konstnärlig ledare för Unga Klara, som 

är Stockholms Stadsteaters barn- och ungdomsavdelning.44 Unga Klara vill göra djärva och 

ärliga föreställningar och man har enligt Osten ett barnperspektiv.45 

 

"Barnperspektivet handlar om att sätta barns, och ungas perspektiv i fokus. Att ta ungdomen, 

och maktlösheten, på allvar. Barnperspektivet är alltid en fråga om makt, om att se makten ur 

den maktlöses perspektiv, eftersom barn är maktlösa i förhållande till vuxna."46 

                                                
34 Internationell organisation för barn och ungdomsteater, namnet står för Association Internationale du Theatre 
pour I'Enfance et la Jeunesse, http://www.assitej.no/sider/tekst.asp?side=18 (2007-12-28) 
35 Eriksson, s.254 
36 Ilsaas och Kjølner, s.190 
37 http://student.hib.no/fagplaner/al/0405/alu/fordypning30sp/dramapaabygning30sp.htm (2007-12-16) 
38 http://studiekatalog.hio.no/content/view/full/209 (2007-12-15) 
39 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=559660&previousRenderType=2.html (2008-01-02) 
40 Hägglund, Kent,”Sweden”, International Guide to Children’s Theatre and Educational Theatre, Swortzell, 
Lowell, red., New York, Greenwood Press, 1990, s.298 
41 http://www.suzanneosten.nu/show_special.asp?identity=osten (2008-01-02) 
42 http://www.progg.se/band.asp?ID=38 (2007-12-26) 
43 Hägglund, s.300-301 
44 http://www.stadsteatern.stockholm.se/index.asp?ungaklara/ungaklara.asp&main  (2007-12-26 ) 
45 http://www.stadsteatern.stockholm.se/media/UngaKlaraSVE.pdf (2007-12-26) 
46 Ibid. 
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"Unga Klara är viljan att möta en publik. Att det är så vansinnigt viktigt att möta vår publik 

kommer från mig. Jag har en lärare i mig."47 

  

Svensk barn och ungdomsteater är av hög kvalitet, den tar upp viktiga frågor och har en god 

relation till sin publik. Mycket teater har bekostats av samhället och organiserats från högre 

nivå, vilket kan vara en av anledningarna till att utvecklingen i Sverige skiljer sig från de 

övriga skandinaviska länderna vad gäller användandet av TIU.48 

  

I Sverige idag har vi vid en snabb överblick funnit grupper som spelar interaktiv teater, medan 

grupper som uttalat gör TIU varit svårare att finna. I Umeå 2005 och 2006 spelades TIU-

programmet ”Sandor slash Ida”, ett program riktat mot högstadiet baserat på en 

ungdomsroman med samma namn.49 I Skellefteå har vi funnit gruppen Ung Hästen50, som vi 

fick kontakt med via e-post. De kallar formen på det de gör för interaktiv teater och Jenny 

Nilsson, en av deras medarbetare, har hört talas om TIU tidigare och anser att det inte är så 

stor skillnad mellan TIU och det Ung Hästen gör. De uppmärksammar ett ämne, en svår fråga 

och gör en föreställning där publiken kan påverka vad som händer på scenen. De säger att de 

precis som i TIU hellre vill ställa frågor än ge svar. 

 

”Ung Hästens spel ska vara så enkelt uppbyggda att de kan spelas i alla typer av klassrum men 

det händer också att vi spelar i våra egna lokaler och då kommer klasserna till oss. 

Så som du beskriver ett TiU program fungerar också våra "program". Eftersom projektet från en 

början skapades av ungdomspedagoger /…/ har verksamheten tydliga pedagogiska mål. 

Ett pedagogiskt efterarbete finns till alla våra föreställningar med värderingsövningar, 

dramaövningar, "hot seat", forumteater mm.” 51 

�

3.4 Underhållning eller lärande? 

 

Teater i Undervisningen (TIU) skiljer sig från annan barnteater på en rad punkter. Medan 

traditionell barnteater främst försöker underhålla sin publik är det främsta målet för TIU 

                                                
47 Ibid. 
48 Ilsaas och Kjølner, s.186 
49 Kernell, L. (2006) ”Teater kan öppna ens ögon. Ungdomars syn på lärande genom teater”. (Uppsats från 
Dramapedagogik C), Högskolan i Gävle, Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap. 
50 http://unghasten.skelleftea.org/ung.html (2008-01-02)  
51 Avsändare jenny.s.nilsson@skelleftea.se. (2007-12-19) Ung hästens arbete. E-post till mottagaren. 
eran0004@hotmail.com 
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lärande52. Denna gräns mellan barnteater och TIU är dock ganska svävande, bland annat i 

Sverige så har barnteatern ofta behandlat kontroversiella ämnen, vilket är vanligt inom TIU,53 

och det finns ofta mycket att lära i en vanlig barnteater. Det kan även finnas ett syfte med att 

göra en TIU-pjäs underhållande, eftersom detta kan göra eleverna mer mottagliga för pjäsen 

som helhet och därmed även frågorna som lyfts upp i pjäsen. Christine Redington skriver: 

 

”TIE can be very entertaining but it sets out to do many other things and it uses theatre as a 

means, not and end in itself.”54 

 

John O’Toole skriver: 

 

”[T]heatre in education programmes are exciting, and as funny, sad magical, glamorous and 

novel as any good theatre. These elements are harnessed to a serious educational purpose, 

perhaps to teach something as specific as road safety or languages, more often to kindle the 

imagination and awaken understanding of important issues, and to shake preconceptions.”55 

 

Michael FitzGerald skriver: 

 

 ”TIE is a form of theatre /…/ whose primary function is to educate through entertainment.”56 

 

Den avgörande skillnaden mellan TIU och barnteater är att lärandet inte är ett kriterium som 

används för att definiera barnteater, liksom underhållning inte är ett kriterium som används 

för att definiera TIU. 

 

3.5 Skapande av program 

 

Ett TIU program kan skapas på olika sätt men det återkommande för många grupper är att 

man skapar programmet själva med hjälp av egen research och fantasi.57 Vissa grupper har en 

                                                
52 ”Its raison d’être lies in its function, first, as a method of education /…/” - Jackson, Tony, “Education or 
Theatre? TIE in Britain”, i Learning through theatre, Tony Jackson, red., New York, Routledge, 2006, s.18 
53 Ilsaas och Kjølner, s.186 Även Swortzell, Lowell: “Trying to like TIE”. Artikel i Learning through theatre, 
Tony Jackson. red., New York, Routledge 2006, s.241 
54 Redington, Christine: Six Theatre-In-Education programmes, London, Methuen 1987. s. iv. 
55 O’Toole, John: Theatre in Education. New objectives for theatre – new techniques in education. London, 
Hodder and Stoughton 1976, s. vii-viii. 
56 FitzGerald, Michael, “Australia”: International Guide to Childrens Theatre and Educational Theatre, 
Swortzell, Lowell, red., New York, Greenwood Press 1990. s.4 
57 Pammenter David “Devisning for TIE”, I Jackson, Tony. Learning through theatre, andra upplagan, New 
York, Routledge, 2006, s.53 
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pjäsförfattare som skriver exklusivt för dem i valt ämne. Då det är teater med syfte att 

undervisa är kontakten med skola viktig, bland annat för att utvärdera programmens 

effektivitet: 

 

“If TIE is really to do with freedom for development of the child; if it is to attempt to base its 

approach in child-centred education, then its practitioners must be aware that they are swimming 

against the tide; they must consciously ally themselves with the many inside the education 

system who share the same perspectives, honestly and openly, so that full and proper focus can 

be brought to bear on aims, objectives, methods and achivements and, in so doing, they must 

create an atmosphere where real evaluation is possible.”58 

 

Ett TIU-program låter eleven undersöka ett visst ämne eller en fråga genom att uppleva och 

erfara. David Pammenter skriver att den som skapar ett TIU-program har ett ansvar när det 

gäller att ge elever fri tillgång till kunskap. 

 

“TIE’s role in the opening up of children’s minds to ways of looking at the world, in the 

explanation of ideas new to them and of concepts of history and the present, as opposed to 

preaching some or other accepted truth to them, is certainly important /…/.”59 

 

3.6 Bearbetning 

 

I programmets föreställningsdel får eleverna uppleva något de sedan får bearbeta. I ett TIU-

program vill man ha en djupgående bearbetning samtidigt som man vill uppnå en slags 

distanseringseffekt i föreställningen. Redington drar här paralleller till dramatikern Brechts 

tankar om teater.60 Distanseringseffekten syftar till att påminna åskådaren om att 

föreställningen inte är verkligheten, utan bara en representation av den. Man vill på så sätt 

hindra åskådaren från att känslomässigt identifiera sig med karaktärerna och istället tänka 

kritiskt kring karaktärernas handlingar.61 Hur man väljer att utforma bearbetningen är olika 

från olika TIU-grupper och man kan antingen välja att ha den efter föreställningen eller 

insprängd i densamma. Vilket man än väljer är syftet med bearbetningen att låta eleverna vara 

delaktiga och utforskande av problemet, frågorna etc. 

 

                                                
58 Ibid. s.58 
59 Ibid. s.59  
60 Redington, s.21 
61 http://en.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht#Theory_of_theatre (2008-01-11) 
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Själva bearbetningen består ofta av det man inom DIU62 (drama i undervisningen) kallar för 

dramakonventioner, de ska belysa föreställningens fokus, vad man tagit upp som ämne och 

problem. 

 

  

Exempel från Dramakompassen på dramakonventioner är:  

 

• Heta stolen (hot seat)- gruppen intervjuar en person i roll (eventuellt kan gruppen också vara i 

roll) för att fördjupa rollbygge, klargöra perspektiv och kontext. 

• Intervjuer och förhör (interviews, interrogations)- i par eller i grupp för att ge eller få 

information och för rollbygge, t ex privatdetektiv, vetenskapsman, journalist, advokat, juryns 

medlemmar, historiker o s v. 

• Sång (song)- Inspelad eller i situationen framförd sång kan användas som tillskott i situationen, 

för att skapa kontrast eller för reflektion i dramaarbetet eller under det.63 

 

Efter genomförd föreställning och bearbetning är det vanligt att lärarna får ta del av material 

med fördjupat engagemang i programmets ämne eller frågor som syfte. Det kan vara 

litteraturtips, internetlänkar etc. men det kan även vara mer konkret material som uppmanar 

till fortsatt arbete; allt från att barnen ska rita teckningar och skriva brev till föreställningens 

karaktärer till att man får instruktioner om användbara konventioner. I samband med att 

lärarna får material är det ofta intressant (och viktigt) för TIU-grupper att få en utvärdering 

från deltagande lärare och elever. Vad man vill veta kan antingen gälla specifika frågor kring 

den aktuella föreställningen och bearbetningen eller mer allmänt om vad det finns för 

reaktioner på det upplevda. 64 

 

                                                
62 Arbetsform där läraren tillsammans med barnen skapar en historia (oftast på ett för valt ämne) som ageras ut 
genom valda konventioner med syfte att konkretisera en händelse för barnen genom det aktiva deltagandet och 
skapandet. T.ex. att man gör ett drama om utvandrarna och genom dramat levandegörs händelsen. Owens, Allan 
och Barber, Keith Dramakompassen, Dramatyö, Helsingfors, 2006. 
63 Ibid s.20-25 
64 Redington Can theatre teach?, s.141-166 
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3.7 Det sociokulturella perspektivet 

 

Olga Dysthe beskriver sex centrala aspekter av sociokulturella perspektiv på lärande:65 

 

1. Lärande är situerat. 

 

Lärande är beroende på sammanhanget, i vilken social och fysisk kontext som lärandet 

sker. Hur och i vilken situation en person lär är fundamentalt. 

 

2. Lärande är huvudsakligen socialt. 

 

Kunskap och färdigheter byggs med hjälp av innebörd och mening och dessa företeelser är 

kommunikativa.66  

 

”Ett viktigt mål med skola och högre utbildning är att inkulturera eleverna i olika 

diskurssamhällen, dvs. att utrusta dem med kompetens att använda begrepp och tankesätt och 

vedertaget bruk inom grupperna så att de kan fungera i olika sammanhang.”67  

 

3. Lärande är distribuerat. 

 

Alla människor kan inte vara experter på allt, men i en grupp kan de olika individerna vara 

bra på olika saker och genom att kombinera den samlade kunskapen kan man få en 

helhetsförståelse, eller skapa ny kunskap. 

 

4. Lärande är medierat. 

 

Detta innebär att kunskap på ett eller annat sätt förmedlas. Antingen från person till person 

eller med hjälp av något slags verktyg (artefakt), till exempel en bok. 

 

”’Redskap’ eller ’verktyg’ betyder i ett sociokulturellt läroperspektiv de intellektuella och 

praktiska resurser som som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå omvärlden och 

för att handla.”68 

                                                
65 Dysthe, Olga: ”Sociokulturella perspektiv på kunskap och lärande” i Dysthe, Olga, red., Dialog, samspel och 
lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003, sid. 42-47 
66 Säljö, Roger: Lärande i praktiken, Prisma, Stockholm, 2000, sid 21 
67 Dysthe, sid 44 
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5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

 

Såväl skapandet som överförandet av kunskap är beroende av språk och kommunikation. 

Man talar dock inte enbart med munnen, hela kroppen används för att kommunicera.69  

 

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 

 

Genom att utföra handlingar tillsammans lär vi oss hur handlingarna utförs. Här fungerar 

språket i första hand som ett sätt att delta och handla, istället som ett verktyg för 

reflektion.  

 

Vygotskij skriver om begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, vilket har att göra med 

barnets mentala ålder. Om två barn båda är tio år gamla rent tidsmässigt och klarar av att 

ensamma lösa uppgifter konstruerade för barn upp till åtta år, kan det vara en rimlig slutsats 

att hävda att de befinner sig i samma mentala ålder, det vill säga åtta år. Vygotskij menar 

emellertid att det som är intressant i själva verket är vilka uppgifter barnen klarar av att lösa 

med hjälp av vägledning av vuxna eller samarbete med andra. Om ena barnet med en vuxens 

vägledning klarar av att lösa uppgifter på en tolvårings nivå och det andra barnet med 

likvärdig hjälp endast klarar av att lösa uppgifter på en nioårings nivå menar Vygotskij att det 

är uppenbart att barnen inte befinner sig i samma mentala ålder och att de därmed har olika 

förutsättningar för lärande. Den närmaste utvecklingszonen är det område som ligger mellan 

den nivå som barnet klarar av ensamt och den nivå som barnet klarar av med hjälp av andra. I 

det här fallet är den närmaste utvecklingszonen för ena barnet området mellan åtta och tolv, 

och för det andra barnet området mellan åtta och nio. Lärande som är anpassat för mentala 

åldrar som barnen redan har passerat är ineffektivt och Vygotskij menar att det enda ”goda 

lärandet” är det som ligger i den närmaste utvecklingszonen.70 

 

                                                                                                                                                   
68 Ibid. Sid 45. 
69 Det finns olika typer av gester. ”Emblems” kallas de gester som har en viss innebörd för personer tillhörande 
en viss kultur, till exempel en nickning som signalerar ett ”ja” i Sverige. ”Illustratörer” kallas de gester som 
används för att beskriva det som sägs. Kroppsspråket kan fungera som signaler i konversationer för att visa vem 
som vill ha ordet och när någon talat färdigt och kroppsspråket kan avslöja våra känslor. 
http://www.ling.gu.se/projekt/sprakfrageladan/svenska/sprakfakta/sv-bodylang.html (2008-01-11) 
70 Vygotskij, Lev, Mind in Society, Cole, John-Steiner, Scribner och Souberman, red., London, Harvard 
Universety Press, 1978, s. 85-91 



 18 

4. Material och Metod 

 

4.1 Urval 

 

Hösten 2007 skapade vi under vår utbildning ett TIU-program. Programmet valde vi att 

inkludera i undersökningen då det låg till grund för vårt intresse att skriva en uppsats inom 

detta område. 

 

Under sökandet av material letade vi efter litteratur som beskrev TIU-program. Vi fann två 

böcker, ”Theatre in Education” av John O’Toole och ”Six Theatre-in-Education Programmes” 

av Christine Redington. Vi valde att inkludera ett program ur varje bok för att begränsa 

undersökningens omfattning och samtidigt få en större spridning på materialet. 

 

I sökandet av material kontaktade vi också en mängd TIU-grupper runt om i världen via e-

post. Vi fick tillbaka väldigt få svar, men till slut fick vi kontakt med Kari Mjaaland 

Heggstad, Försteamanuensis i drama, som jobbar vid högskolorna i Bergen och Oslo. Hon 

förmedlade kontakt med en studentgrupp som nyligen skapat ett TIU-program. Manuset till 

detta fick vi tillåtelse att använda i vår undersökning. 

 

Det var överlag svårt att få tag på material till denna undersökning, vi hade på förhand helst 

velat ha nyskapat och professionellt material, men då detta inte gick att få tag på valde vi att ta 

två äldre men professionella program och två nya men ickeprofessionella program. 

 

4.2 Material 

 

TIU-programmen i vår undersökning kommer från olika typer av källor. Det första 

programmet, Rymdspanarna, har vi själva varit med och skapat och har därför både manus 

och egna erfarenheter från föreställningarna. Programmet skapades av studenter vid Umeå 

universitet 2007. 

 

Andra programmet, The Happy Land, står beskriven på engelska i boken Theatre in 

Education, av John O’Toole. Denna bok fick vi tag på från Göteborgs universitetsbibliotek via 
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fjärrlån. I boken finns inget manus, utan endast en beskrivning av programmet. Programmet 

skapades av den professionella gruppen Durham TIE 1970. 

 

Dirty Rascals finns som engelskspråkigt manus i boken Six Theatre-in-Eduaction 

Programmes, av Christine Redington. Boken finns på Svenska/samhällsvetenskapliga 

institutionen på Umeå universitet. I boken finns manus och även en beskrivning av arbetet. 

Programmet skapades av den professionella gruppen Leeds TIE company 1983. 

 

Det sista programmet, Det gode mennesket, har vi som norskspråkigt manus. Detta har vi fått 

från studenter i Oslo. Programmet bygger på Den goda människan från Sezuan (Der gute 

Mensch von Sezuan) av Berthold Brecht. Via e-post har vi kunnat få ytterligare information, 

utöver det som står i manus, om programmet. Programmet skapades av studentgruppen 

Lanternan vid högskolan i Oslo 2007. 

 

Kortfattad beskrivning av materialet: 

 

Rymdspanarna 

I en rymdkontext får eleverna genom besök hos andra världar utforska det kollektiva och det 

individuella. De får bevittna hur oförståelse för andra levnadssätt kan leda till missförstånd 

och en katastrof ”av astronomiska dimensioner”. 

 

Programmet skapades för åldrarna 8-11 år och spelades upp för 1-2 klasser åt gången. 

Spelplatsen var ett rymdobservatorium med tillhörande lokaler. De övningar som eleverna var 

delaktiga i var bland annat att i grupp samtala med föreställningens karaktärer, utforska deras 

respektive kultur och skriva upp vad som utmärker de olika karaktärerna, hitta på nya sätt att 

hälsa som ett sätt att överbrygga missförstånden mellan kulturerna, samt att hjälpa de olika 

kulturerna att bli vänner igen. 

 

The Happy Land 

Eleverna inbjuds till en födelsedagsfest hos Prinsessan av Det Lyckliga Landet, där något går 

fruktansvärt fel. De får erfara rädsla och sorg, men genom att använda sin fantasi och sin 

kreativitet finns det hopp om att återbringa glädjen och sången. 
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Programmet skapades för åldrarna 6-7 år och spelades upp för en klass i taget. I specialskolor 

kunde man spela för 6-9-åringar. Spelplatsen var i respektive skolas aula. De övningar som 

eleverna var delaktiga i var bland annat att försöka få den ledsna prinsessan att skratta, hitta 

på idéer för att lösa ett antal problem: att få tag på en magisk docka, trolla dockan levande och 

från Den Svarta Trollkarlen ta tillbaka nyckeln som krävs för att vrida upp dockan. De fick 

även besluta vad som skulle ske med Trollkarlen efter att han förlorat sin kraft. De flesta 

övningar genomfördes tillsammans i helgrupp, eller i flera mindre grupper. I slutet av 

programmet fick eleverna i uppgift att rita teckningar om vad de varit med om. 

 

Dirty Rascals 

En statuskamp i ett ödehus där kamratskapen utsätts för påfrestningar. Eleverna får bevittna 

hur en vanlig lek i nästa ögonblick kan bli till ett maktspel med pakter och utfrysning. Frågor 

om rasism och könsroller blottas även i föreställningen. 

 

Programmet skapades för sjuåringar och spelades upp för två klasser åt gången. Spelplatsen 

var, enligt vad vi kan se, i respektive skolas aula. De övningar eleverna var delaktiga i 

varierade; det fanns två versioner av bearbetning. I den första versionen fick eleverna vara 

med i gänget och tillsammans bygga sitt tillhåll av stolar, bord och bänkar. När en av 

karaktärerna avslöjade att han eller hon inte kunde vara med i gänget mer fick eleverna ta reda 

på varför. Eleverna bestämde vad de ville utforska i problemet och skådespelarna följde med. 

I den andra versionen improviserade skådespelarna en konflikt där eleverna (som publik) fick 

bestämma vad som skulle hända. 

 

Det gode mennesket 

Vem är en god människa och vad utmärker en sådan? Kan man vara god både mot sig själv 

och mot andra? Eleverna får utforska egoism och altruism i detta program som bygger på en 

pjäs av Berthold Brecht. 

 

Programmet skapades för åldrarna 13-16 år och spelades upp för en klass i taget. Spelplatsen 

var ett större rum i respektive skola. De övningar eleverna var delaktiga i var bland annat att 

genom en påståendeövning ta ställning till vad som utmärker en god människa, att debattera 

mot varandra om egoism och altruism efter på förhand bestämda ståndpunkter, att genom 

värderingsövningar undersöka vad egoism och altruism har för värde när det gäller olika val i 
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livet, att i grupper diskutera huvudpersonens agerande och att i grupper formulera en sats som 

beskriver en god människa. 

 

4.3 Metod 

 

När vi fått tag på materialet, i form av manus eller beskrivningar av olika typer, bearbetades 

detta för att få en enhetlig form. Vi skrev synopsis över programmen där varje synopsis blev 

ca två sidor och vi formulerade punkter på vad som var intressant att titta på utifrån det 

sociokulturella perspektivet.  

 

1. Synopsis.  

 

Utifrån det material (alltifrån manus till beskrivningar) som vi fått in om TIU-programmen 

skrev vi kortfattade synopsis över dessa. Bearbetning och elevaktiva inslag (där dessa varit 

tydligt utskrivna i materialet) inkluderades i synopsis. 

 

2. Punkter att undersöka utifrån de sociokulturella perspektiven på lärande. 

 

a. Ålder på eleverna. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är lärande distribuerat, vilket innebär att individerna 

har olika kunskap inom ett visst område, och kan komplettera varandra för att skapa en helhet. 

Genom att anpassa ett TIU-program efter elevernas ålder kan man välja ett lägga ämnet på en 

nivå där de kan tänkas ha någon slags förkunskap och därmed skulle kunna komplettera 

varandra. 

 

Enligt Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen”, som tidigare beskrivits, är det 

viktigt att anpassa lärandet efter elevernas mentala ålder. 

 

b. Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats. 

 

Lärande är situerat, vilket innebär att situationen där man lär är viktig för vad man lär. 

Storleken på elevgruppen är en del av hur situationen ser ut. Sammansättningen av grupperna, 

eller mer precist huruvida eleverna känner varandra eller ej, är viktigt med tanke på att 



 22 

lärande enligt det sociokulturella perspektivet är socialt och beroende av kommunikation. Var 

föreställningen spelas upp kan även det vara viktigt för hur situationen ser ut. 

 

c. Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut? 

 

Här beskriver vi hur övningarna ser ut så vi sedan kan analysera dessa ur Dysthes sex centrala 

aspekter av sociokulturella perspektiv på lärande. 

 

Det bearbetade materialet finns i sin helhet i bilagan. 

 

5. Resultat och analys 

 

Ålder på eleverna: 

 

Rymdspanarna spelades upp för en relativt vid åldersgrupp (8-11 år), vilket kan ha inneburit 

att de yngsta eleverna hade få eller inga tidigare erfarenheter av ämnet och därigenom inte 

kunde komplettera varandra enligt teorin om att lärande är distribuerat. De övriga 

programmen spelades upp för homogena åldersgrupper och därigenom är chansen större för 

att materialet låg på en rimlig nivå för dessa elever. 

 

När det gäller Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen” påpekar han att två barn 

som har samma kronologiska ålder ändå kan ha olika mentala åldrar. Att endast spela upp ett 

program för en viss åldersgrupp är därmed ingen garanti för att materialet ligger inom ”den 

närmaste utvecklingszonen” hos alla elever.  

 

The Happy Land spelades för 6-9-åringar i specialskolor, och här är vi inte säkra på hur vi ska 

tolka ”specialskolor”, men en gissning kan vara att eftersom man spelade för åldrar upp till 9 

år i just dessa skolor hade eleverna där vissa inlärningssvårigheter. En annan gissning kan 

vara att ”specialskolor” syftar på skolor med mixade klasser, där en klass kan bestå av elever 

från 6-9 år.  
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Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats: 

 

The Happy Land och Det gode mennesket spelades upp för en klass per föreställning. 

Rymdspanarna spelades upp för 1-2 klasser per föreställning och Dirty Rascals spelades upp 

för två klasser per föreställning. Detta har att göra med den sociala kontexten, vilket vi 

återkommer till i diskussionen. När det gäller spelplats befann sig The Happy Land, Dirty 

Rascals och Det gode mennesket i skolan, men i andra lokaler än det vanliga klassrummet. 

Rymdspanarna befann sig i ett rymdobservatorium. Enligt Dysthe är lärande situerat, och var 

någonstans lärande äger rum har att göra med den fysiska kontexten. Detta tolkar vi som att 

beroende på om klassen får ta del av en händelse i sitt klassrum eller i till exempel skolans 

aula så kommer upplevelsen av händelsen att vara annorlunda. Vad detta kan innebära 

återkommer vi till i diskussionen. 

 

Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut?: 

 

Rymdspanarna, The Happy Land och Det gode mennesket innehöll ett flertal övningar som 

genomfördes i grupper. Dirty Rascals var mer fri och improviserad till sin struktur och vi vet 

inte om gruppövningar var ett inslag i bearbetningen vid varje tillfälle. I materialet står 

beskrivet att i ena versionen av bearbetning fick eleverna vara medlemmar av gänget Dirty 

Rascals och i den versionen är det sannolikt att bearbetningen utfördes på ett sätt som kan 

motsvara gruppövningar. I den andra versionen var barnen kvar på publikplats under 

bearbetningen och fick bestämma vad som skulle ske i en improviserad leksituation som 

skådespelarna spelade upp. Gruppövningar kan skapa möjlighet för lärande enligt punkterna 2 

(lärande är huvudsakligen socialt) och 3 (lärande är distribuerat) ur Dysthes sex centrala 

aspekter för sociokulturella teorier om lärande.  

 

I Rymdspanarna, The Happy Land och Det gode mennesket kan vi se övningar där man sätter 

ord på det upplevda. I Rymdspanarna genom att samtala med och skriva upp vad som är 

utmärkande för de olika karaktärerna, i The Happy Land genom att skriva brev om vad de 

varit med om och i Det gode mennesket genom att i slutet formulera en sats om vad som 

utmärker en god människa. Enligt de sociokulturella teorierna om lärande är språket 

grundläggande i läroprocesserna och såväl skapandet som överförandet av kunskap är 

beroende av språk och kommunikation. I The Happy Land fick eleverna förutom att skriva 
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brev även rita teckningar om vad de varit med om. Detta återkommer vi till i 

diskussionsdelen.   

 

I Rymdspanarna, The Happy Land och Det gode mennesket finns övningar där eleverna ska 

diskutera sig fram till ett beslut. I Dirty Rascals kan vi inte ur materialet direkt utläsa om 

någon sådan övning fanns, men i version två av bearbetningen skulle eleverna bestämma vad 

som skulle ske i en improvisation och där kan det finnas utrymme för diskussion och 

gruppbeslut. En diskussion där gruppen ska komma överens om ett beslut innebär att eleverna 

måste sätta ord på och argumentera för sina åsikter och därmed förklara dem för varandra. 

Innebörd och mening skapas på detta sätt (enligt Dysthes punkter 2, och 5) och i en diskussion 

där många deltar finns det också en möjlighet att få ta del av individernas olika perspektiv på 

en viss fråga. Enligt Dysthes punkt 3 är lärande distribuerat och genom att kombinera 

kunskapen från flera individer kan man komma fram till ny kunskap. Enligt punkt 4 är lärande 

medierat och förmedlas från en person (eller en artefakt) till en annan person. I en diskussion 

finns möjlighet för eleverna att förmedla kunskap mellan varandra.  

 

6. Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Ålder på eleverna: 

 

Tre av programmen spelades upp för homogena åldersgrupper (även om The Happy Land i 

vissa fall spelades för 6-9-åringar). Det bör vara lättare att anpassa innehållet i ett program så 

att det passar elevernas nivå när eleverna är av samma ålder. Vygotskij påpekar dock att även 

om ett antal elever är av samma kronologiska ålder så kan deras mentala ålder skilja sig, 

vilket gör att man aldrig kan skapa ett program som är optimalt för alla i en viss ålder. 

Däremot kan man anta följande: Man skapar ett program anpassat för sjuåringar och spelar 

upp detta för åldrarna sju till nio år. I detta fall borde antalet elever som programmet är 

optimalt för vara relativt mindre än om man konsekvent spelade upp enbart för sjuåringar. 

Därför borde det mest effektiva TIU-programmet vara det som är strikt anpassat efter en viss 

ålder. Å andra sidan borde man kunna skapa ett program som passar fler åldrar, kanske genom 
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att lägga fler nivåer i ett program ungefär som en del tecknade filmer har en nivå som tilltalar 

barn och en nivå som tilltalar vuxna.  

 

Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats: 

 

Två av programmen spelades upp för en klass i taget, ett program spelades upp för 1-2 klasser 

och ett program spelades upp för 2 klasser i taget. Om eleverna får ta del av ett TIU-program 

tillsammans med sin klass, som de känner, kan man anta att detta innebär en social trygghet 

vilket gör det lättare för dessa elever att våga involvera sig i programmet och kommunicera 

med de andra eleverna. När ett program spelas upp för två klasser samtidigt kan det finnas en 

risk för att den sociala tryggheten påverkas i negativ riktning. Å andra sidan kan ett program 

som spelas upp för en mixad grupp med elever från flera olika skolor, samhällsklasser, 

kulturer osv. vara stimulerande för lärande eftersom detta i bearbetningen borde ge ett mer 

allomfattande perspektiv på de frågor som behandlas. Dessutom har små barn ofta en förmåga 

att kunna leka tillsammans med någon som de inte känner, vilket borde innebära att ett TIU-

program som spelas för yngre åldrar är mindre känsligt när det gäller mixade elevgrupper. 

 

Angående spelplats så spelades tre av programmen i skolan, dock inte i klassrummet. Ett 

program spelades på en plats som låg utanför skolan. Särskilt yngre skolelever tillbringar ofta 

stor del av sin tid i skolan i ett och samma klassrum. Detta kan å ena sidan vara tråkigt men å 

andra sidan kan det också vara en trygghet. Att byta miljö för undervisningen kan bli till ett 

äventyr och en ”färgklick” i vardagen, vilket kan göra lärandesituationerna intressantare för 

eleven. Det kan även vara ett orosmoment att byta miljö och eleverna kan vara mer 

intresserade av själva äventyret det innebär att byta miljö än vad de intresserar sig för de 

organiserade lärandeaktiviteterna. 

 

Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut?: 

 

Samtliga program hade inslag av gruppövningar i bearbetningen, även om ett av programmen 

hade så fri struktur att det är omöjligt att veta hur övningarna såg ut. I en sådan fri struktur, 

som går ut på att skådespelarna improviserar en bearbetning, finns en risk för att 

gruppövningar helt enkelt glöms bort. En motivering till fri struktur kan vara att 

bearbetningen kan anpassas efter vad som kommer upp vid de olika speltillfällena. Varje 
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elevgrupp är unik liksom varje speltillfälle och i en fri struktur finns större möjligheter att ta 

vara på de funderingar eleverna har och det som eleverna tyckte var intressantast. 

 

I tre av programmen kunde vi se övningar där eleverna fick sätta ord på vad de upplevt. Språk 

och kommunikation är enligt de sociokulturella teorierna grundläggande för kunskap. Vi 

anser att det finns andra sätt att utrycka sig på än genom ord, kroppsspråket är en viktig del av 

kommunikationen och en estetisk kommunikation, genom till exempel bilder, musik eller 

rörelse, kan vara ett effektivt sätt att förmedla sådant som kan vara svårt att formulera i ord. 

Övningar där eleverna till exempel får rita teckningar om vad de varit med om, anser vi kan 

räknas som en form av att sätta ord på det man upplevt. 

 

I tre av programmen kunde vi se övningar där eleverna skulle diskutera sig fram till beslut. 

För att en diskussion ska bli effektiv, i den meningen att så många röster och viljor som 

möjligt kommer fram, gäller det att skapa en öppen atmosfär och en trygg stämning. Det 

gäller att våga säga det som ska bli sagt… 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Under arbetet med undersökningen har det varit svårt att få tag på material. Vår ambition var 

att undersöka professionella och relativt nyskapade TIU-program. Då vi inte fick tag på något 

sådant material valde vi att undersöka två äldre professionella produktioner och två nya 

ickeprofessionella produktioner. Detta innebär att varken de professionella eller de 

ickeprofessionella produktionerna kan ses som representanter för var TIU står idag. 

 

Grundmaterialet var skrivet på olika sätt. Tre program fanns i manusform, ett endast som 

beskrivning. Av programmen i manusform fanns det dock ett program som saknade en 

detaljerad beskrivning av bearbetningen. Vi bearbetade materialet för att ge det en enhetlig 

form, men att grundmaterialet såg ut på olika sätt kan betyda att undersökningen inte är 

likvärdig mellan de olika programmen.  

 

Vi såg aldrig hur programmen genomfördes, materialet som ligger till grund för studien är 

endast i skriftlig form. Vi kan därför inte veta hur eleverna uppfattade programmen eller hur 

väl de främjade lärande. Alla slutsatser är teoretiska. 
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Vi har inte undersökt TIU, utan endast fyra olika exempel på TIU-program. Våra slutsatser 

kan därför endast gälla dessa program och inte TIU som metod. 

 

7. Slutsats 

 
Tre program spelades för en relativt homogen åldersgrupp, vilket ger goda förutsättningar för 

att programmen är anpassade på ett lämpligt sätt gentemot eleverna, enligt Vygotskijs teori 

om ”den närmaste utvecklingszonen”. Ett program spelades för varierade åldrar och det är 

sannolikt att programmet var mer lämpligt för några åldrar och mindre lämpligt för andra.  

 

Två program spelades för en klass i taget. Enligt de sociokulturella teorierna är lärande 

huvudsakligen socialt och beroende av språk och kommunikation. Att dessa program spelas 

för grupper där eleverna känner varandra kan antas vara positivt för den sociala tryggheten 

och får till följd att eleverna vågar kommunicera med varandra. Ett program spelades för en 

till två klasser i taget och ett program spelades för två klasser i taget. När ett program spelas 

för flera klasser kan det finnas en risk för att den sociala tryggheten påverkas negativt, men 

det kan också innebära att eleverna får tillgång till fler perspektiv på frågorna som behandlas.  

 

Tre program hade inslag av gruppövningar i bearbetningen. Enligt de sociokulturella teorierna 

är lärande distribuerat mellan olika individer i en grupp. Eleverna har olika förkunskap och 

perspektiv på de frågor som behandlas i ett program och genom gruppövningar har de 

möjlighet att komplettera varandra och komma till nya insikter. Ett program hade en fri och 

improviserad struktur i bearbetningen och därför kunde vi inte utläsa om också det hade 

inslag av gruppövningar. 

 

I tre av programmen fanns övningar där eleverna fick sätta ord på det upplevda. Enligt de 

sociokulturella teorierna är språk och kommunikation grundläggande för skapande och 

överförande av kunskap. Ett program hade fri struktur och vi kunde inte utläsa om denna typ 

av övning fanns även där.  

 

I tre av programmen förekom det övningar där eleverna skulle diskutera sig fram till ett 

beslut. Enligt de sociokulturella teorierna är lärande socialt, distribuerat och beroende av 
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språk och kommunikation.  Övningar som främjar diskussion mellan elever kan därför vara 

positivt för lärandet. Ett program hade fri struktur och vi kunde inte utläsa om denna typ av 

övning förekom även där. 

 

Sammanfattningsvis harmonierar de fyra TIU-programmen rätt väl med de sociokulturella 

teorierna om lärande. Den starkaste länken är punkten om att lärande är distribuerat. TIU-

programmen ger eleverna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter om ämnet som 

behandlas. Den svagaste länken är att TIU-programmen kan ha svårt att anpassa sig efter 

elevernas olikheter och individuella behov. 
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Bilaga 
 

Rymdspanarna 

Studenter vid Umeå universitet, 2007 

 

1. Synopsis 

En skolklass anländer till Umevatoriets rymdobservatorium. Rymdforskaren JOHNNY 

KRATER möter dem och ska hålla en föreläsning om nyupptäckta planeter i observatoriets 

planetarium. Under föreläsningen får de reda på att LISA STJÄRNHIMMEL, den berömda 

rymdforskaren, har kidnappats av den ondskefulla KAPTEN MÖRKER. Samtidigt har en stor 

komet på kollisionskurs med Jorden upptäckts. LISA STJÄRNHIMMEL är den enda som 

skulle kunna rädda Jorden, då hon innan bortförandet höll på att uppfinna en Galaktisk 

Rymddammsugare kapabel att dammsuga upp rymdskrot och kometer. JOHNNY behöver 

elevernas hjälp att befria LISA, så eleverna får först svära en ed att alltid lyda 

Rymdöverstyrelsens order, sedan blir de utnämnda till Rymdspanare och följer med JOHNNY 

till ett rymdskepp för att ta upp jakten på KAPTEN MÖRKER och LISA. 

 

Eleverna hjälper JOHNNY att lista ut var MÖRKER kan ha åkt någonstans genom att titta på 

en planetkarta. Den enda ledtråd de har är att MÖRKER måste ha åkt till en planet där han 

kan tanka bränsle. Det visar sig att planeten Kollektivus är den enda rimliga planeten för 

detta, så därför sätter de kurs mot den. Under rymdfärden får de hjälpa SKEPPSROBOTEN 

med motorer och styrning.  

 

När de anländer på Kollektivus upptäcker de att det bor utomjordingar där. De gör allting 

tillsammans och exakt samtidigt. Att vara ensam anses som skamligt och att göra något själv 

är strängt förbjudet. KOLLE, en av invånarna, hittar en dag en CD-skiva med ett hemligt 

meddelande från LISA. Han får följa med på rymdskeppet och hjälpa till med uppdraget. Det 

hemliga meddelandet avslöjar att KAPTEN MÖRKER kidnappade henne för att lägga 

vantarna på den Galaktiska Rymddammsugaren, och att MÖRKER inte hittade något bränsle 

och därför har de rest vidare till nästa planet, Individus.  

 

När de anländer på Individus upptäcker de att det bor utomjordingar även där. Dessa är raka 

motsatsen till dem som bodde på Kollektivus; de gör allting var och en för sig. Att behöva 
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hjälp av någon anses som skamligt och det är strängt förbjudet att samarbeta. INDIE, en av 

invånarna, hittar en dag en CD-skiva med ett hemligt meddelande från LISA. Hon får följa 

med på rymdskeppet och hjälpa till med uppdraget. Det hemliga meddelandet avslöjar att 

KAPTEN MÖRKER nu är på väg hem till sin planet. LISA ger klassen i uppdrag att rita 

falska dammsugarritningar för att lura MÖRKER. De får även in ett meddelande från 

Rymdöverstyrelsen om att det är bråttom med uppdraget, kometen närmar sig jorden. 

 

Rymdskeppet sätter nu kurs mot MÖRKERs planet, där LISA hålls fången i en grotta. 

JOHNNY börjar planera fritagningen. Eleverna ritar de falska ritningarna. För att kunna rädda 

LISA måste KOLLE och INDIE hjälpa till. KOLLE, som är bra på samarbete, får i uppdrag 

att leda en talkör som ska locka ut KAPTEN MÖRKER ur grottan, medan INDIE, som är bra 

på att klara sig själv, får i uppdrag att smyga in i grottan och befria LISA. Under rymdfärden 

hamnar INDIE och KOLLE i konflikt med varandra, då de tycker att den andra gör fel i olika 

situationer (mat, lek, be om ursäkt). De missförstår hela tiden vad den andra menar och tror att 

den är elak och dum. 

 

KOLLE och INDIEs bråk leder till att uppdraget misslyckas och Jorden går under. JOHNNY 

vägrar acceptera ett sådant slut och ber därför klassen att ta ett snack med dessa båda 

bråkstakar så de kan bli sams igen. Efter att klassen förklarat att bråket berodde på 

missförstånd kan INDIE och KOLLE förlåta varandra och bli vänner igen. Med hjälp av en 

speciell maskin kan JOHNNY backa tiden så att de fortfarande har en chans att klara 

uppdraget. 

 

När de anländer på MÖRKERs planet leder KOLLE en talkör där klassen är med och ropar på 

MÖRKER. INDIE smyger sedan in och befriar LISA. Med hjälp av de falska 

dammsugarritningarna distraheras KAPTEN MÖRKER så de kan fly tillbaka till 

rymdskeppet. De återvänder hem och LISA hinner precis dammsuga upp kometen innan den 

skulle krocka med Jorden. 

 

När de kommit tillbaka till Umevatoriet efter rymdfärden får de skriva brev och rita 

teckningar till karaktärerna. 

 

2. Punkter att undersöka utifrån de sociokulturella perspektiven på lärande. 
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a. Ålder på eleverna. 

8-11 år. Årskurs 2-4. 

 

b. Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats. 

1-2 klasser (15-30 elever). Spelplats Umevatoriet (Rymdobservatorium) 

 

c. Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut? 

 

Eleverna fick, som ett led i planen att befria Lisa Stjärnhimmel, rita falska 

rymddammsugarritningar för att lura kapten Mörker. Eleverna ritade varsin falsk 

ritning som sedan användes på planeten. 

 

Hot seat. En dramakonvention där eleverna får ställa frågor till en skådespelare i 

roll. I denna pjäs fungerade det så att det snarare var samtal mellan skådespelaren 

och eleverna. Eleverna var indelade i tre grupper, så i var och en av grupperna var 

det inte fler än 10 elever. 

 

Eleverna fick hitta på nya sätt som Indie och Kolle kunde hälsa på varandra med.  

Eleverna var även här indelade i tre grupper. 

 

Role on the wall. En dramakonvention där man skriver upp en karaktärs 

egenskaper på en uppritad siluettbild. Eleverna fick ge förslag och skådespelarna 

skrev. Eleverna satt i helklass. 

 

Två grupper – två personer. Indie och Kolle ställde upp sig mitt emot varandra. 

Klassen delades in i två halvor, den ena fick ställa sig bakom Indie och den andra 

bakom Kolle. De fick i uppgift att tillsammans bestämma vad deras karaktär skulle 

säga till den andra. 

 

�

�
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The Happy Land 

Durham TIE, 1970 

 
1. Synopsis 

På föreställningsdagen får eleverna en inbjudan från PRINSESSAN av Det Lyckliga Landet. 

Hon ska hålla en födelsedagsfest i sin trädgård. Prinsessans hovmarsalk71 NOLO kommer för 

att hämta dem. NOLO är en karaktär som kan variera från föreställning till föreställning. Han 

kan vara glömsk och rolig, lugn och säker eller orolig och nervös, beroende på vad klassen 

behöver. Huvudsaken är att han är en karaktär som eleverna kan lita på, eftersom han är den 

som leder dem på denna resa genom fantasin. 

 

När NOLO bedömer att klassen är redo tar han med dem till trädgården, som är skolans aula. 

Där hörs fågelsång och musik och där gör de sig redo för att möta PRINSESSAN, genom att 

öva på bugningar och att presentera sig. En elev utses som får knacka på palatsdörren. En 

fanfar hörs och PRINSESSAN kommer ut i trädgården. 

 

PRINSESSAN får en harpa i födelsedagspresent som hon blir jätteglad för och hon spelar och 

sjunger med eleverna. Sedan börjar hon leka en väldigt högljudd lek med eleverna. Under 

tiden avlägsnar sig NOLO. Plötsligt hörs en stor vind och DEN SVARTA TROLLKARLEN 

visar sig. Han är arg för att de stört hans lugn och ro. Han skrämmer eleverna och kastar en 

förbannelse över PRINSESSAN: 

 

 ”Aj aj, Prinsessa, ej mer skratt 

 Förrän du finner en magisk skatt; 

 Ej mer glädje, ej mer skratt, 

 Ej du ler utan denna skatt: 

 En docka som kan dansa till musik och not 

 En docka med magi i sin fot.”72 

 

                                                
71 På engelska ”Chamberlain”. Den som har ansvaret för att sköta hushållet i finare familjer och hov. 
72 Den engelska originalversen: 
”Ho Ho, Princess, no more joy 
Till you discover a magic toy; 
No more laughter, no more joy, 
No more smiles without this toy: 
A doll who can dance to music sweet, 
A doll with magic in her feet.” 
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Han drar sig tillbaka till sitt näste och lämnar eleverna ensamma med den gråtande 

PRINSESSAN. Här får eleverna tid att reagera på situationen. När han bedömer att läget är 

rätt återvänder NOLO och får av eleverna reda på vad som hänt. Tillsammans försöker de få 

PRINSESSAN att skratta eller le, men ingenting fungerar. NOLO hämtar en bok med 

trollformler som de läser igenom, och längst bak hittar de den förbannelse som DEN 

SVARTA TROLLKARLEN kastat över PRINSESSAN. 

 

Nu måste de hitta en magisk docka någonstans. Elevernas idéer prövas, och fungerar nästan. 

Till slut föreslår NOLO (om inte eleverna föreslår det) att de ska ringa och prata med en 

leksaksmakare. De letar upp en telefon och ringer. LEKSAKSMAKAREN svarar att han har 

en färdig docka som han ska ta med sig. De måste ropa på honom så han hittar till dem i 

PRINSESSANs trädgård. När eleverna ropar kommer vinden tillbaka och DEN SVARTA 

TROLLKARLEN förstärker förbannelsen som drabbat PRINSESSAN. 

 

När TROLLKARLEN återvänt till sitt näste blåser LEKSAKSMAKARE in, men dockan är 

borta. Den måste ha blåst iväg och delarna måste ha spridits ut över hela trädgården. Eleverna 

letar efter bitarna och hjälper LEKSAKSMAKAREN att sätta ihop bitarna. Den färdiga 

dockan är stor som en människa och måste trollas till liv. Eleverna skapar en trollformel som 

de säger med ögonen stängda. Under trollformeln byts dockan ut mot en skådespelare och när 

de öppnar ögonen igen är dockan levande. LEKSAKSMAKAREN ska precis vrida upp 

DOCKAN och få henne att dansa, när TROLLKARLEN återvänder och tar nyckeln. Han 

sätter sig på taket till sitt näste för att hålla ett öga på eleverna.  

 

Eleverna får komma på planer för att återta nycklarna. Planerna provas och fungerar nästan. 

Den tredje och sista planen fungerar och nyckeln återtas. De tar även TROLLKARLENs 

hemliga pulver, vilket gör att han blir kraftlös. DOCKAN dras upp och dansar och 

PRINSESSAN ler igen. 

 

Eleverna får bestämma vad som ska göras med TROLLKARLEN, med betoning på en lycklig 

lösning. Efter en sista glad dans säger eleverna hejdå till PRINSESSAN och NOLO tar dem 

tillbaka till KLASSRUMMET, där han ber dem att rita teckningar om historien till henne för 

att hålla henne glad. De får även skriva brev till någon av karaktärerna. 
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2. Punkter att undersöka utifrån de sociokulturella perspektiven på lärande. 

 
a. Ålder på eleverna. 

6-7 år. 6-9 i specialskolor. 

 

b. Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats. 

1 klass. Spelplats var respektive skolas aula. 

 

c. Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut? 

Eleverna fick tillsammans sjunga och dansa och öva på att buga och presentera 

sig när de kom till Prinsessans trädgård. 

 

De ringer en leksaksmakare för att försöka få tag på en magisk docka. 

 

De hjälper dockmakaren att hitta de försvunna dockdelarna och hjälper till att 

sätta ihop delarna. Skapar även en trollformel som ska ge dockan liv. 

 

De delas in i tre grupper för att komma på planer för att ta tillbaka 

leksaksmakarens nyckel. 

 

Tillsammans ska de bestämma vad som ska göras med den kraftlösa trollkarlen. 

 

I programmets slut får de rita teckningar och skriva brev till karaktärerna. 
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Dirty Rascals (Smutsiga rackarungar) 
 
Leeds TIE company, 1983. 
 
1. Synopsis 

BIMLA, STEPHEN och ZAK är tre sjuåringar som bor i Leeds, England.  

Pjäsen börjar med att STEPHEN bygger ett slott och förklarar att han är dess kung: 

  

 ”Jag är slottets kung! Ner med er, smutsiga rackarungar!”73 

 

I scen två kommer BIMLA in, hon och STEPHEN har aldrig träffats förut. BIMLA utmanar 

STEPHENs status genom att fråga om han har video hemma etc. STEPHEN kontrar så gott 

han kan. De börjar så småningom leka, mamma, pappa, barn. De berättar för varandra att de 

brukar bli retade, STEPHEN för att han tycker om skolan och BIMLA för att hon kommer 

från Indien.  De lovar att alltid ställa upp för varandra. 

 

STEPHEN måste gå hem ett tag och BIMLA leker nu ensam med sin docka. ZAK kommer in 

med en leksakspistol i handen. Han är ledsen och pistolen är trasig. Det syns att han har blivit 

slagen. När BIMLA frågar säger han att han inte alls gråter. ZAK utmanar BIMLAs status 

genom att hoppa upp och gunga i dörrkarmen. BIMLA kontrar. De berättar för varandra att de 

har syskon som inte är snälla mot dem. De vill leka något, ZAK vill leka krig och BIMLA vill 

leka familj. Till slut enas de om att leka skola. ZAK råkar i leken ha sönder BIMLAs docka så 

armen lossnar. 

 

BIMLA måste iväg ett tag och under tiden lagar ZAK dockan. Medan han lagar den så 

upptäcker han att det nog är ganska roligt med dockor ändå. Då kommer STEPHEN tillbaka 

och ser ZAK med dockan. ZAK hittar på en bortförklaring, att han just skulle avrätta dockan. 

ZAK utmanar STEPHENs status genom att fråga om fotboll. STEPHEN försöker kontra, utan 

framgång. STEPHEN får dock till slut status genom att han kan visa ZAK några brottargrepp. 

ZAK och STEPHEN leker sedan slott. De har just erövrat slottet och ska avrätta BIMLAs 

docka, som är prinsessa. STEPHEN får ZAKs pistol och siktar. 

 

BIMLA kommer tillbaka och undrar vad de gör. De svarar att de leker ”Slottets kung och 

smutsiga rackarungar”74. BIMLA vill vara med, men ZAK och STEPHEN säger att de inte 

                                                
73 Fritt översatt från engelska. Pjäsens titel, ”Dirty rascals”, betyder ungefär ”smutsiga rackarungar” på svenska. 
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leker med tjejer. I så fall vill BIMLA ha tillbaka sin docka. ZAK kastar den istället till 

STEPHEN och vill att de ska retas med henne, men STEPHEN ger henne dockan. BIMLA 

och ZAK börjar bråka om vem som ska få vara med STEPHEN, men STEPHEN själv föreslår 

att de kan leka alla tre. Till slut kommer de överens om att leka slott allihop.  

 

De leker att de måste försvara slottet mot fiender, men ZAK vill inte att BIMLA ska slåss; 

hon måste laga mat och titta efter bebisen. BIMLA menar att STEPHEN kan göra det, för hon 

är mycket bättre på att slåss än vad han är. Det blir ett bråk och i bråket försöker de hela tiden 

stjäla status av varandra för att få sin vilja igenom. Det slutar så här: 

 

 BIMLA: /…/ [J]ag borde vara kung. 

 STEPHEN: Men kungar är inte tjejer. 

 BIMLA: Drottning då. Men jag bestämmer. 

 ZAK: Tjejer kan inte bestämma. 

 BIMLA: Det kan de. 

 ZAK: Det kan de inte. 

 BIMLA: Vem bestämmer över det här landet då? 

 ZAK: Det är inte drottningen75, eller hur Steve? 

 STEPHEN: Nej, det är premiärministern. 

 BIMLA: Och vem är premiärminister? 

  (ZAK tittar på STEPHEN) 

 STEPHEN: Margaret Thatcher.76 

 

 På så sätt får BIMLA vara ”Kung Margaret Thatcher” när de leker, medan ZAK och 

STEPHEN är ”smutsiga rackarungar”. BIMLA börjar dela ut godis som lön, men det blir bråk 

då hon vill ge ZAK (som vaktar slottet) högre lön än STEPHEN (som ser efter hushållet). I 

leken som följer blir ZAK träffad av en kula. BIMLA vill ha hans pistol och det blir ett bråk 

mellan dem. Till slut ger hon STEPHEN två godisar och ingen till ZAK, för hon menar att 

ZAK är död. ZAK blir så arg att han slår sönder hela slottet. Bråket eskalerar och de börjar 

                                                                                                                                                   
74 En engelsk barnlek, ”King of the castle and dirty rascals”. Det går till så att ett barn hävdar status genom att 
saga “I’m the king of the castle. You’re the dirty rascals.” Sedan knuffas barnet ner och ett annat barn blir kung. 
Liknar den svenska leken ”Herre på täppan”. Det är från denna lek pjäsen tagit sin titel. 
75 Drottning Elizabeth II, statschef i Storbritannien under denna tidpunkt. 
76 Margaret Thatcher var Storbritanniens premiärminister under denna tidpunkt. Hon var Storbritanniens första 
kvinnliga premiärminister. 
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kalla varandra för namn. ZAK är en ”wog”77, BIMLA är en ”Paki”78 och STEPHEN är en 

”sissy”79.  

 

Till slut inser de att det inte spelar någon roll vad de ”är” för något och de blir vänner igen. De 

bildar ett gäng och kallar sig själva för ”The Dirty Rascals” (de smutsiga rackarungarna) och 

bestämmer sedan att de inte ska ha någon kung. De behöver ingen, eftersom ingen är bättre än 

någon annan, de delar på allt och ställer upp för varandra. Slutligen lovar de att inte berätta för 

någon annan om sitt gäng. 

 

2. Punkter att undersöka utifrån de sociokulturella perspektiven på lärande. 

 

a. Ålder på eleverna 

7 år 

 

b. Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats. 

Två klasser. Spelplats är dåligt beskriven, men utifrån det vi kan utläsa spelades 

den upp i respektive skolas aula (endast i samband med beskrivningen av 

bearbetning är detta utskrivet). 

 

c. Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut? 

Samtliga övningar låg efter föreställningen. Mike Kenny, medlem i Leeds TIE 

company, skriver att det fanns två versioner på bearbetning. I version ett fick 

eleverna bli ”dirty rascals” med skådespelarna som karaktärerna från 

föreställningen. De byggde ett tillhåll med klassen med det som fanns inom 

räckhåll – stolar, bord, bänkar etc. En av karaktärerna avslöjade sedan att 

han/hon inte kunde komma och leka mer och skulle lämna gänget. Klassen fick 

sedan ta reda på varför detta hände. Det fanns inget förutbestämt från 

skådespelarnas sida, ingen färdig historia som eleverna fick följa, utan allt 

skedde efter vad eleverna bestämde att de skulle vilja ta reda på. 

 

                                                
77 Engelsk (förolämpande) slang för person med mörk hud. ZAK är mörkhyad. 
78 Engelsk slang för person från Pakistan (eller närliggande länder som Afghanistan och Indien). Extremt 
stötande uttryck. BIMLAs släkt är från Indien. 
79 Betyder egentligen ”sister”, alltså syster. När det används mot en man betyder det att han misslyckats att 
upprätthålla sin mansroll, främst avseende mod och stoicism. 
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I version två fanns en medlem från teatergruppen i lärarroll under hela tiden. De 

andra två skådespelarna började en improvisation som karaktärerna i 

föreställningen med slutet av föreställningen (alltså när de kommer tillbaka efter 

te) som början. De fick improvisera en lek och genom den komma fram till en 

konflikt, vanligtvis om att lämna tillhållet och gå ut i världen utanför. Vid 

klimax i konflikten fick personen i lärarroll frysa handlingen och fråga eleverna 

vad de ville skulle hända sen. 

 

I båda versionerna av bearbetningen användes en mängd olika tekniker, till 

exempel rollspel, diskussion, berättande. 
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Det gode mennesket 

Tiu-gruppen Lanternan, Høgskolen i Oslo, 2007 

 

1. Synopsis. 

 

I staden Sezuan vid Himalayas fot är eländigheten stor. Många människor bor på gatan och 

den tjocka dimman som ständigt ligger över staden gör det kallt och fuktigt. Arbetslösheten är 

stor och många dränker sina sorger i alkohol eller opium. Eleverna delas in i grupper och får 

representera de tre samhällsklasser som finns i Sezuan: De rika, de fattiga och de hemlösa. 

 

En dag får man höra att några mäktiga Gudar är på väg till staden. De kommer för att leta 

efter goda människor. De har ännu inte hittat några goda människor, de vet inte ens vad som 

kännetecknar en sådan. Gudarna leder en påståenderunda med eleverna för att ta reda på hur 

en god människa är. 

 

Det är snart natt och Gudarna har ingenstans att sova. WANG, som själv är hemlös, knackar 

på överallt för att försöka hitta ett hus där Gudarna kan få sova över natten. Alla säger dock 

nej och till slut så provar hon det sista huset, horhuset där SHEN TE bor. SHEN TE, som är 

världens snällaste människa låter Gudarna sova där över natten. 

 

På morgonen tycker Gudarna att SHEN TE är en god människa, men själv känner hon sig 

tvungen att avslöja att hon säljer sin kropp och lever på andra människors svagheter. Gudarna 

vill dock betala för att de fick sova hos henne, och de betalar bra, över tusen sölvdollar. För 

dessa pengar köper hon FRU SHINS tobakshandel. FRU SHIN använder genast upp sina 

pengar och återvänder redan nästa dag för att tigga om ris till sina barn. SHEN TE som är så 

snäll ger henne förstås ris, och hon vill hjälpa alla hemlösa genom att låta dem sova i butiken. 

FRU SHIN känner sig tvungen att säga ifrån, om hon ska fortsätta på detta viset dröjer det 

inte länge förrän hon går i konkurs. FRU SHIN visar med hjälp av eleverna hur det skulle bli 

om hon fortsatte så. Eleverna får ropa/kräva saker av SHEN TE som till slut ger upp och säger 

att hon aldrig kommer klara detta själv. De går och lägger sig för natten, med alla hemlösa i 

butiken. 

 

På morgonen kommer plötsligt SHEN TEs kusin, SHUI TA, in och säger åt alla att försvinna 

från hans butik så han kan öppna. Han vill absolut inte ta ansvar för de fattiga, de har sig 
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själva att skylla. Eleverna får delta i en debatt mellan fattiga och rika; borde de rika dela med 

sig eller har de fattiga sig själva att skylla? 

 

POLISMÄSTAREN är kär i SHEN TE och ber om hennes hand. Hon är inte kär i honom, 

men han kan ge henne en stabil ekonomisk stöttning så hon kan hjälpa de fattiga. Det bestäms 

att ett möte mellan dem ska ordnas.  

 

Eleverna bygger om scenen för ett scenbyte. 

 

En dag träffar hon SUN, som precis ska ta livet av sig. Han är en alkoholiserad fattig 

människa som tycker att världen är en mörk och dyster plats. En gång hade han dock 

drömmar om att bli pilot. SHEN TE övertalar honom att fortsätta leva och det utvecklas en 

liten romans mellan dem. Det framgår dock att SUN inte alls är kär i SHEN TE utan bara är 

ute efter hennes pengar. Hon vet inte vem hon ska välja, POLISMÄSTAREN (så hon kan 

hjälpa alla fattiga) eller SUN (som hon älskar). Eleverna får hjälpa henne att ta ställning. Till 

slut väljer hon att vara med SUN.  

SUN och SHEN TE har det bra i ett par veckor, men så börjar SUN be henne om pengar, och 

när pengarna är slut så kommer inte SUN tillbaka. Innan pausen avslöjas att hon väntar barn. 

 

Efter pausen har SHEN TE varit försvunnen i fem månader och under tiden har kusinen tagit 

hand om butiken. SUN och POLISMÄSTAREN letar igenom butiken och hittar SHEN TEs 

kläder och anklagar kusinen för mord. Det blir en rättegång. 

 

Under rättegången får eleverna komma med anklagelser mot och försvar för kusinen. Till slut 

bryter han ihop och avslöjar sanningen: Det är han som är SHEN TE. Kusinen var bara en 

påhittad figur hon klädde ut sig till när hon behövde vara mer egoistisk. Hon förklarar det med 

att det var omöjligt att både vara god mot andra och mot sig själv. Eleverna får ta ställning till 

detta i ett par värderingsövningar och får sedan formulera en mening om vad som beskriver en 

god människa. 

 

Det slutar med att SHEN TE går en oviss framtid till mötes: Hur ska hon kunna värja sig mot 

POLISMÄSTAREN, som hon inte älskar, och mot SUN, som hon älskar? Och hon väntar ett 

barn som vill ha mat, hur ska de överleva? 
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2. Punkter att undersöka utifrån de sociokulturella perspektiven på lärande. 

 

a. Ålder på eleverna. 

13-16 år, motsvarande högstadiet i Sverige. 

 

b. Storlek på elevgrupper, gruppernas sammansättning samt spelplats. 

15-30 elever. En klass. Spelplast var en större lokal i skolan. 

 

c. Vilken typ av övningar var eleverna delaktiga i, hur såg deltagandet ut? 

I början av programmet får eleverna dra varsin lapp. På lappen står antingen 

”Chengdu Avenue”, ”Jinjiang veien” eller ”Qinling fjellgate”. Dessa är Sezuans 

huvudgator och på Chengdu Avenue bor stadens rika, på Jinjiang veien bor de 

fattiga och på Qinling fjellgate håller de hemlösa till. Eleverna är genom hela 

pjäsen invånare i respektive stadsdel. 

 

När GUDARNA anländer till Sezuan har de i uppdrag att finna goda människor. 

De har dock ingen aning om vad som definierar en god människa. Gudarna leder 

därför en påståenderunda med eleverna. Det går till så att Gudarna säger ett 

påstående och om eleverna håller med ställer de sig upp, om inte sitter de kvar. 

Påståendena handlar om altruism/egoism och övningens syfte är att introducera 

pjäsens tema och problemställning. Påståendena är: 

- En god människa tänker först och främst på andra. 

- Människan tänker först och främst på sig själv. 

- Samhället skapar människan, så om människan är ond är det samhällets fel. 

- Människan skapar samhället, så om människan är ond är det människans fel. 

- Om man hjälper andra får man det bra själv. 

- Om man hjälper andra får man det bra själv, därför är man egoistisk när man 

hjälper andra. 

 

När SHEN TE låter alla hemlösa sova i butiken, vill FRU SHIN visa henne hur 

det skulle gå om hon alltid gjorde som andra önskade. Eleverna ropar och kräver 

saker av SHEN TE. Syftet med övningen är att pressa SHEN TE, som till slut 

inser att hon aldrig klarar att ge alla vad de vill ha. 
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När SHUI TA tagit över butiken blir det en debatt mellan de fattiga och de rika. 

Eleverna sitter i sina grupper. De rika eleverna (Chengdu Avenue) ska komma 

med argument för varför det är bra att tänka på sig själv, de hemlösa (Qinling 

fjellgate) ska komma med argument för varför det är bra att tänka på andra. 

Eleverna som bor på Jinjiangveien ska hitta argument för båda sidor. Det 

diskuteras, och efter diskussionen får eleverna på Jinjiangveien ställa sig hos 

den grupp de håller med mest och svara på varför. Efter detta får de ställa sig 

hos den grupp de anser var mest egoistisk under debatten, och svara på varför. 

När det diskuterats kring varför de tycker som de gör, får de sedan chansen att 

byta sida om de vill. Syftet med övningen är att få argument från båda sidor, 

samt att den neutrala gruppen (Jinjiangveien) ska ta ställning till vilken sida som 

är mest egoistisk. (Båda grupperna är egoistiska här.) 

 

Eleverna på Jinjiangveien anställs av FRU SHIN och hjälper till att bygga om 

scenen inför ett scenbyte. Syftet är att bygga om scenen från butik till park. När 

parkscenen är färdig får de bygga tillbaka scenen till butik igen. Syftet med detta 

är dels att få ett scenbyte, och dels att visa FRU SHINS egoism, hon behåller 

nämligen 80% av deras lön själv. 

 

När SHEN TE ska välja mellan POLISMÄSTAREN och SUN vet hon inte vad 

hon ska tycka, så eleverna får ta tänka igenom följande frågor: 

  - Vilket förhållande tror de kommer att innehålla mest kärlek? 

  - Vilket förhållande tror de kommer att innehålla mest trygghet? 

  - Vem är det mest egoistiska valet? 

Till varje fråga får eleverna ställa sig hos den de menar. I en sista omgång får de 

sedan ställa sig hos den hon borde välja. Syftet med övningen är undersöka vad 

altruism/egoism har för värde när det gäller val i livet. 

 

Under hela rättegången finns ett stort sjok med bearbetning. Det övergripande 

syftet med samtliga dessa övningar är att få en helhetlig värdering och 

summering av historien vi har sett, samt gå från det kontextuella till det 

universella. Bearbetningen ser ut som följer: 
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• Som förberedelse inför rättegången sitter eleverna i sina grupper 

tillsammans med gruppledarna (POLISMÄSTAREN, WANG och SUN) 

och tar fram anklagelser mot och försvar för SHUI TA. Anklagelserna 

och försvaren redovisas för rätten. 

 

• Under rättegången blir det även ett förhör av SHUI TA där eleverna får 

ställa frågor. Syftet med detta är att det leder fram till att SHUI TA 

bryter ihop och erkänner. 

 

• Efter erkännandet får eleverna sätta sig i sina grupper och diskutera: 

  - Varför gjorde SHEN TE som hon gjorde? 

  - Sker detta idag? 

  - I vilka situationer? 

  - Har de frågor till SHEN TE? 

Efter diskussionen ställer de sina frågor till SHEN TE, som svarar. 

 

• Eleverna får ta ställning till följande påståenden, om de håller med ställer 

de sig upp, om inte så sitter de kvar: 

  - Att vara god mot andra och sig själv är möjligt. 

  - Det finns människor som är 100 % goda. 

  - Rika människor är mer egoistiska än fattiga. 

  - Det är bra att vara egoistisk 

  - Det som hände i föreställningen kunde ha hänt idag 

 

• Eleverna får välja utifrån en skala om man i följande situationer ska 

tänka mest på sig själv eller mest på andra: 

  - Val av vänner 

  - Val av yrke 

  - Val av partner 

 

Eleverna får i sina grupper formulera en sats per grupp som beskriver en god 

människa. 

 


