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Abstract
This work is a study about what the students in class 5D and their two teachers experience during 
eleven lessons in history when creative methods, especially drama is used.
The purpose of the investigation is to find out how these 30 students and their two teachers 
experienced the educational process, and to relate their experiences to theories of creativity and to 
creative methods in education, to theories about drama in education, and also to relate these 
experiences to the aims described for history in LPO 94.It is also discussed whether this educational 
method is especially suitable when insight and empathy are asked for.
Since this investigation deals with qualities, values and experiences the research method is 
qualitative. One of the two teachers has both participated in the teaching process and in the research 
process as a researcher.
The investigation and the result are based on diaries that the students wrote during this period, video 
observations of these eleven lessons and the two teacher’s diaries.
The result of the investigations is that both the students and the teachers experienced what was 
claimed in theory for creativity and creative methods. They also achieved what LPO 94 points out as 
an aim for the studies of history.
The teachers and the students experienced that this method has both intellectual and emotional 
qualities, and that drama in education gives a possibility to achieve self-awareness, to explore 
attitudes and values, to gain insight, empathy and understanding

Sökord: Educational drama, history



Förord
Jag har “lagt undan världen” nu under några intensiva veckor, då jag varit helt upptagen av denna 
uppsats och hoppas förstås att jag ska hitta den igen, under högen av alla papper, elevdagböcker och 
annat.
Nu står jag i begrepp att avsluta arbetet och ser, ganska trött tillbaka, på den här perioden.
Jag inser att jag varit påfrestande för min familj och vill passa på att tacka er för att ni står ut med 
mig. För vad vore jag utan er!
Självklart vill jag sedan tacka er, alla underbara ungar i klass 5 D, som det är så roligt att gå ”på 
upptäcktsfärder” med.
Arbetet med uppsatsen har inneburit både berg och dalar. Ibland har dalarna känts särskilt djupa och 
jag har många gånger undrat, hur jag skulle få ihop detta mastodontmaterial till en uppsats.
Det hade också varit omöjligt utan stöd av min handledare Mia-Marie. Därför vill jag passa på att 
tacka dig, för alla härliga värmande skratt, för vänligt lyssnande och för ditt eviga tålamod med mig 
och mina telefonsamtal.
Utan min kollega Maria hade heller inte den här uppsatsen blivit till. Så tack Maria för alla roliga 
stunder då vi planerat, för ditt engagemang och hjälp.
Ett tack vill jag också rikta till Britt-Marie, en annan kollega, som ställt upp och vikarierat för mig då 
jag åkt till Gävle och också då jag varit hemma och skrivit.
Det som överskuggar allt arbete blir ändå till sist insikten om, hur roligt och lärorikt det är, att få 
ställa sig vid sidan av sig själv och sina teorier för att granska hur hållbara teorierna och de egna 
metoderna är.
Jag önskar att många lärare får och tar den här chansen. Det här leder till skolutveckling. Det är jag 
övertygad om. Ett arbete som det här leder också till fler frågor, men dem ska jag vänta med ett tag, 
hoppas jag!

Ewa Jacquet, Tullinge juni 2001.
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Möten
Elevers och lärares upplevelser av en skapande 
kunskapsprocess

1 Inledning

1.1 En tafatt start
När jag för mer än tjugo år sedan startade min lärarbana tog det inte lång tid 
att konstatera att läraryrket var svårt och att jag inte hade tillräckligt i 
bagaget för att klara av arbetet, som jag tänkt och ville. Väl förberedd som 
jag lärt mig att man skulle vara, klev jag in i klassrummet och rätt ofta klev 
jag ”avklädd” därifrån. Det fanns mycket att kämpa med och mot, här fanns 
motstånd och leda och framförallt massor av konflikter.
Efter något år som lärare fick jag överta en ökänd sexa. Det var ingen 
avundsvärd uppgift och den blev inte lättare av, att jag bara hade en termin 
på mig, att det var trettio elever i klassen och att de hade ”avverkat” sin förra 
lärare. Faktiskt bävade jag inför uppdraget, men antog utmaningen.
Efter att ha mött varje elev i klassen enskilt, förstod jag, att det absolut 
viktigaste var att få ihop den här sönderbråkade klassen till en grupp, 
kunskapsinlärning fick komma i andra hand. Det var också många ungars 
önskan, att få ett slut på de eviga bråken.

1.2 Eleverna visar vägen
Då hade jag inte arbetat så mycket med drama, men på något sätt förstod 
jag att det gällde att få den här gruppen att göra något konstruktivt 
tillsammans. Vi gjorde en musikal och i den processen utvecklades gruppen 
oerhört och blev både med konstruktiva konflikters hjälp och med 
konstruktivt samarbete en enhet som kunde ha kul, och skapa tillsammans. 
När jag skildes från den här klassen, fick jag en liten maskot, Snobben, med 
en haklapp med texten: For all those magic moments!
Gåvan blev en stor sak för mig. Texten på Snobbens haklapp pekade på en 
av juvelerna i skapande processer, nämligen den magiska känslan av 
samhörighet, att för en stund få möjlighet att tillhöra samma värld, om än en 
fiktiv sådan Winnicott skriver:

”Det är alltså en fruktbar tanke att det finns ett tredje område för 
människans liv, ett som varken finns inuti individen eller"utanför i 
världen, den gemensamma verkligheten. Detta mellanområde för 
mänskligt liv kan betraktas som att det upptar ett potentiellt rum, som 
upphäver föreställningen om avstånd och separation mellan mor och 
barn och alla utvecklingslinjer som härstammar från detta fenomen”. (Lek 
och verklighet 1995, s 173)

Det här var något att bygga på och det blev också startskotten i en lång 
process där jag utbildat mig i olika skapande metoder, funderat, prövat och 
omprövat och också kommit fram till en kunskapssyn och en metod som är i 
ständig utveckling, men som bär i mitt lärarskap.

1



2 Bakgrund 
2.1 Kunskapssyn
Jag utgår från en människosyn och kunskapssyn där människan är ett 
unikt subjekt och där lärandet är en dialog mellan gamla erfarenheter, 
upplevelser, och känslor och nya sådana och där denna dialog kan skapa 
något tredje.

”Kunskapen konstrueras eller skapas på nytt av varje enskild individ, 
eftersom den vävs samman med det som individen vet och kan sedan 
tidigare, kommer kunskapen att variera beroende på vem det är som lär 
sig.” (Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, 1996, s 46)

Kunskapssynen är således konstruktivistisk och innebär att kunskap inte 
existerar oberoende av den som lär sig något. Som en konsekvens av denna 
kunskaps och människosyn blir pedagogens uppgift att skapa så bra 
förutsättningar för denna dialog som möjligt, dvs. inlärningssituationer som 
inspirerar eleven att känna, tänka och handla, där gamla erfarenheter 
berikar de nya och där ”nytt och gammalt” i en befruktning skapar något 
nytt, det tredje.
För Vygotsky är kreativitet ”bron”, det sätt vi använder för att göra världen 
till vår, genom den bearbetar vi nya intryck, omformar gamla erfarenheter i 
växelverkan med nya, skapar ny förståelse och skaffar oss nya länkar, till en 
värld i ständig förändring. Vygotsky skriver:

”Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra 
tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som 
kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av 
element ur dessa tidigare erfarenheter. Om människans aktivitet 
inskränkte sig till att återskapa det gamla, då vore hon en varelse som 
var inriktad på det förgångna, och hon skulle bara kunna anpassa sig till 
framtiden i den mån som denna återskapade det förgångna. Det är just 
människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad 
varelse som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid.” 
(Fantasi och kreativitet i barndomen, 1998 s.13)

Min definition av begreppet kunskap och mitt mål med densamma är att den 
- ska ge människan förmågan att söka nödvändiga fakta och att hon ska * 
kunna relatera dessa fakta till sig själv och sin omgivning, både kunna se 
orsakssammanhang och också känslomässigt och etiskt värdera och sedan 
kunna handla utifrån dessa övervägandet. Det handlar om ett 
kunskapsbegrepp som inbegriper och rymmer såväl fakta som det etiska och 
känslomässiga, om att vara och växa som människa, om att förstå sig själv 
och andra, för att kunna vara och verka i ett demokratiskt sammanhang.
Det handlar om hela människan om hennes förmåga att tänka, känna och 
agera. De metoder jag funnit som siktar mot de här målen har den skapande 
processen i iokus, i aet Konstnärliga gestaltandet integreras elevens tidigare 
erfarenheter med nya kunskaper. I den ryms både intellektuella och 
känslomässiga aspekter.
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Det här är ett synsätt som genomsyrar LPO 94 och där formuleras skolans 
uppgifter såsom följande:

” Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och 
förmedla kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i 
samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det 
är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika 
alternativ.” (Lpo 94 s.7)

Vidare poängteras att kunskap inte är något entydigt begrepp utan kommer 
till uttryck i olika former.

”1 skolarbetet skall såväl de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga 
och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva 
olika uttryck för kunskap.”...(LPQ 94 s 16)

I strävansmålen i LPO 94 hittar vi följande formuleringar:

”Skolan skall sträva efter att varje elev: 
utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
utvecklar sitt eget sätt att lära,

- befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade,
- såväl på kunskaper, som förnuftsmässiga etiska överväganden,...
- lära sig använda sina kunskaper som redskap för att 

formulera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden. (Lpo 94 s.9)

2.2. Värden och värderingar

I skolans värdegrund framhålls de värden som ska genomsyra skolans, 
verksamhet som helhet och därmed samtliga ämnen. Här tydliggörs en 
kunskapssyn som omfattar värden, värderingar, attityder och här framhålls 
en kunskap som också omfattar förmåga att ta ställning, samt förmåga att 
se problem och orsakssammanhang ur olika perspektiv.
Med skapande läroprocesser kan vi som jag ser det beröra djupare skikt i 
oss själva och få syn på våra värderingar, pröva och ompröva dem.
Vi kan öva oss att se problem ur olika perspektiv genom att konkret i roll 
”ställa oss i någon annans skor”. Och kanske upptäcker vi att världen och 
våra värderingar ändras från en annan utsiktsposition.

...”drama is concerned with a change of insight” ( Bolton, Towards a theory
j ~_- * -• •VJi U.1 0.1110. 111 ...ö ‘‘t l ) .



I LPO 94, under rubriken: ”Skolans värdegrund och uppgifter” skrivs 
följande:

” Var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap2 
§)-
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de värden vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är värden som skolan skall gestalta och förmedla...genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande...
Skolan skall befrämja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse...
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana”...( LPO s 14)

Jag tror att det är av värde och möjligt att undersöka verkligheten och 
begrepp från många olika synvinklar, för att skärskåda och undersöka de 
egna värderingarna och för att bredda perspektivet. Det ger djup och övning i 
att se på problem från olika perspektiv, och också i förmågan att lyssna inåt, 
för att fråga sig: vem är jag, vad tycker jag är rätt? Det tror jag är av extra 
stort värde i en tid då det personliga valet och den egna etiken blir allt 
viktigare.

” It seems possible that by drama for understanding we mean a constant 
enlarging or shifting of perspective so that the participants have to 
reassess their current understanding.” ( Bolton, Towards a theory of 
drama in ...s 134)

2.3.Fantasi och skapande processer som utgångspunkt för lärande
När jag under årens lopp, prövat mig med fram med olika skapande metoder 
för att få till stånd ett lärande, har jag upptäckt allt fler olika kvalitéer som 
konstnärliga metoder medför. Och förstås också fått erfara baksidan av 
medaljongen.
På golvet har jag haft glädjen att dela den förtrollning som ibland uppstår 
under ett dramapass, det magiska i att vara många, men känna sig som ett. 
Jag har i olika skapande sammanhang fått vara med och dela barns 
upplevelser och känslor och fått se hur de flätar in minnen, egna känslor 
och associationer i sina konstnärliga verk och alster. Barnets egen 
subjektiva värld har mött den objektiva världen och ur en slags 
sammansmältning av de två, har det tredje, ”konstverket” uppstått.
Många gånger har jag också bevittnat och varit delaktig i processer som 
kantrat, barn som förblivit låsta och känslomässigt oengagerade, eller 
stämningar under uppbyggnad som ”dödats” med iskalla ifrågasättandet.
Det jag känt, anat ueh iakuagit iran mm långa praktik har jag försökt få 
stöd, förklaring och förståelse för genom olika teorier.
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Teoretiker som tydliggjort mina erfarenheter och som hjälpt mig både sätta 
ord på upplevelser och förstå de skapande processerna mer på djupet är 
främst Winnicott1, Vygotsky2 och Bolton3. Mellan dem finns det många broar 
och delvis också en samsyn, trots att de alla är teoretiker som representerar 
olika kunskapsfält, det psykoanalytiska, det inlärningspsykologiska och det 
dramateoretiska.
Utifrån deras teorier och med hjälp av deras ord vill jag kort skissa en 
teoretisk bakgrund till den skapande processen. Deras teorier och mina egna 
erfarenheter utgör också roten till min undersökning och min frågeställning, 
som delvis kommer skymta fram här, i den teoretiska skissen, men som jag 
återkommer till och förtydligar i syftet, som följer efter den teoretiska ramen.

2.4 Fantasins betydelse för kunskapsprocessen
Vygotsky beskriver fantasins mekanismer som en lång cirkelprocess där inre 
och yttre förnimmelser, är ett slags materialsamlande, som bildar själva 
grunden för ett kommande skapande. Härpå följer den komplicerade process 
då detta material bearbetas, då intrycken... ”liksom styckas upp i bitar, 
varvid vissa får företräde framför andra, några bevaras och andra glöms”. 
(Fantasi och kreativitet... s 31)
Vygotsky menar att denna dissociationsprocess, där det naturliga 
sambandet mellan elementen raseras och man väljer ut och avskiljer 
enskilda drag ur en komplicerad helhet: ”är grundläggande för människans 
hela intellektuella utveckling, den ligger till grund för det abstrakta 
tänkandet och för begreppsbildningen”. (Fantasi och kreativitet... s 32) 
Elementen plockas isär för att kunna, välja bort, välja ut, förstora eller 
förminska vissa drag och sedan skapa en ny konstruktion som rymmer både 
gammalt och nytt i en unik kombination. Därefter integreras de nya bilderna 
och införs i systemet. Fantasins cirkel sluts sedan när den gestaltas eller 
kristalliseras i yttre bilder.
Med mina egna ord och utifrån mina egna erfarenheter är denna 
bearbetningsprocess nödvändig för att ny kunskap ska bli elevens egen. Jag 
ser det kreativa bearbetandet som en ”omkodningsprocess” där nya intryck 
bearbetas, införlivas med tidigare erfarenheter för att sedan integreras till en 
ny helhet. Denna bearbetning sker på flera plan också på det emotionella 
och detta innebär, som jag ser det, en ”annan” och djupare möjlighet till 
förståelse och integrering, till en kunskap som faktiskt ”berör mig”.
Vygotsky menar att man hos barn egentligen inte kan tala om någon 
kunskap förrän den befästs emotionellt. Här finns det också 
beröringspunkter mellan såväl Winnicott som Bolton.
Bolton beskriver en effektiv kunskapsprocess utifrån dess förmåga att beröra 
emotionellt, som en upptäcktsfärd, där man i agerandet konfronteras med 
sina känslor och tankar. Det är via det som ”händer” i mig, som jag kan 
förstå. Det intellektuella reflekterandet får djup och färg av de känslor som 
väcks och känslorna är också motorn, själva energin i processen.

1 Engelsk, barnläkare psykiatriker och författare, f 1896-1971
' Rysk. psykolog och inlärningsteoretiker, f 1896-1934
’’ Engelsk lektor, dramateoretiker och författare
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” In play and drama there is obvious learning potential in terms of skills 
and objective knowledge, but the deepest kind of change that can take 
place is at the level of subjective meaning...in any case it has to be felt for 
it to be effective”. ( Bolton,“Towards a theory of drama in education”, s 31)

Winnicott pekar på det mellanliggande området, där ett samspel uppstår 
mellan barnets (människans) inre, vad som är subjektivt och det faktiska, 
objektiva. I detta område finns hela människans upplevelseexistens, vi är 
inte längre antingen introverta eller extroverta. I lekandet sker en 
spänningsladdad sammanflätning mellan det subjektiva och det objektiva. 
Ett resonemang som vi känner igen från både Bolton och Vygotsky.

2.5. Kreativitetens betydelse för lärandet
I kreativa processer finns en energi och vitalitet som är svår att finna i andra 
sammanhang. Det är som om det kreativa bär på en livsnerv som når ändå 
in i livets källa.
Winnicott menar att roten till kreativiteten grundläggs i den symbiotiska 
fasen mellan modern och barnet, i ”sammansmältningen” dem emellan som 
ger barnet en genuin känsla av att ”vara”. Utvecklingen av kreativiteten 
börjar sedan i separationsfasen, då barnet börjar kunna skilja mellan jag 
och icke jag. Här gör de s k övergångsobjekten sin entré. Det är objekt som 
kan älskas och hatas och utsättas för omild behandling och det är möjligt för 
barnet att bibehålla en viss omnipotent kontroll över objektet. Det måste 
överleva driftmässig kärlek och ibland ren aggression. Det har sin egen 
verklighet och vitalitet och ur barnets synvinkel härstammar det inte ur den 
yttre verkligheten, men kommer heller inte från den inre. Så småningom 
”avladdas” objektet, det förlorar sin betydelse därför att:

...”övergångsfenomenen blivit utspridda över hela det intermediära 
området mellan den inre psykiska verkligheten och den yttre världen 
såsom två personer gemensamt uppfattar den, dvs. över hela det 
kulturella fältet. På denna punkt utvidgar sig mitt ämne till lek och 
konstnärlig kreativitet och förmågan att uppskatta den...” (Winnicott, 95, 
Lek och verklighet s 27)

Modern eller den som står i nära relation till barnet, kommer så småningom 
att vidga lekområdet och föra in sina egna lekar och på så sätt banas väg för 
ett lekande tillsammans i relation.

” Det mellanliggande upplevelseområde vars samband med den yttre 
(gemensamma) respektive den inre verkligheten inte ifrågasätts, utgör 
huvudparten av barnets upplevelser. Detta område bibehålls hela livet 
igenom i det intensiva upplevande som hör samman med konst och 
religion ett fantasirikt sätt att leva och skapande vetenskapligt arbete.” 
(Winnicott, Lek och verklighet s 40)

I dv.ssa djupet vdLLcn kan vi lDiana spegla oss i varandra, i samstämmiga 
känslor och om vi tur erfara känslor av andäktig samhörighet. Sådana 
känslor kan vi känna när vi som publik delar känslor och upplevelser med
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en teaterensemble. Vi kan känna ett heligt uppror mot förtryckare, 
solidarisera oss med de förtryckta och i dessa upplevelser kan vi bli som en. 
De här fenomenen har jag varit med om under många dramapass, när 
barnen unisont känt harm inför orättvisor, hjälpt den svage och avslöjat den 
maktfullkomnlige. Jag har lockats att tro att det djupt inne i oss alla finns 
en kod för rättvisa, solidaritet, fred och frihet och att den är universell. Nu är 
det ju mycket som talar för motsatsen, inte minst då tillståndet i världen. 
Men jag tror att det går att träna en upp vår inlevelseförmåga och härmed 
också en slags humanism, om vi i vår undervisning lyckas beröra och nå 
tillräckligt djupt ner i vår klangbotten. För mig är det centrala att ”tänka 
med hjärtat” och det innebär, som jag ser det, ett perspektiv där både det 
egna jaget och ett du ryms, där känslor, medkänsla och intellekt samspelar, 
där vi respekterar varandras individualiteter och ändå känner en djup 
samhörighet. Ett helhetsperspektiv som är naturligt för barnet i leken och i 
drama. Men som vuxna har vi blivit avvanda, genom helt andra 
lärdomstraditioner och för oss gäller det att hitta tillbaka. Liknande tankar 
finns hos Bolton:

”Indeed most of our training in educational institutions particularly in 
further and higher education, is towards objectivity. It is not surprising 
that university students find it difficult to think with their hearts”. 
(“Towards a theory of drama in education” s 144)

För Winnicott börjar förmågan att symbolisera och skapa, i det förlorade 
paradiset, där enheten, byts ut mot en längtan till, och där själva skapandet 
bygger broar av samhörighet och närhet.
Både Winnicott och Vygotsky ser som en av de grundläggande psykologiska 
faktorerna bakom leken, symboliserandet och skapandet, ett behov av att 
återställa en balans, eller om man så vill, ett förlorat paradis.

”En varelse som vore fullständigt anpassad till den omgivande världen, en 
sådan varelse skulle inte vilja någonting, skulle inte kunna sträva efter 
någonting och skulle naturligtvis inte heller kunna skapa någonting.” 
(Vygotsky, Fantasi och kreativitet...98, s 35)

Enligt Winnicott och Vygotsky innebär att skapa och att vara kreativ är ett 
djupt behov som så att säga uppstått ur själva roten till vår existens, vi anar 
att här faktiskt också bor en ”drive” och vilja att förstå, att förenas med 
världen, att göra den begriplig. Det här är en källa till ett engagemang som 
bidrar med kraft till inlärningen.

Bolton för ett liknande resonemang han menar att i drama förenas det 
objektiva och det subjektiva och för att en effektiv inlärning ska ske måste 
det vara en balans mellan dessa två, tippas inlärningsprocessen över åt 
något håll, det objektiva, då går känslan och energin ur, och om det 
subjektiva får dominerar kan det hela upplösas och ”spåra ur” till exempelvis
1 H un rli
111U1 V iCii
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kommer ur det subjektiva.
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Drama liknar barnets naturliga sätt att ”undersöka och pröva både värden 
och världen”. Bolton ger med Vygotskys hjälp ett talande exempel:

” Vygotsky describes the experimental work of a colleague (Sully) who one 
day heard a seven-year-old girl say to her younger sister, ‘ Let’s play 
sisters’...The girls are sisters and they are using the medium of play to 
detach themselves sufficiently to ‘look at being sisters’. They are 
concerned to explore the rules of the sister relationship that are never 
made explicit in the business of ‘being sisters’. They are being made 
aware...So play is not being it uses the form of being in order to explore 
being. Essentially therefore, play is directed towards abstraction.
Vygotsky concludes:’ From the point of view of development, the fact of 
creating an imaginary situation can be regarded as a means of developing 
abstract thought’. ( Bolton, Towards a theory in drama in education s 22)

I lek såväl som i dramatisk lek finns kvalitén av både hänförelse och 
kontroll. Vi ger oss hän och låter det hända samtidigt som vi iscensätter:

”...’it is happening to me now’, that has the qualities we might describe as 
existential or living-through, the former [making it happen] on the other 
hand has qualities of defining, controlling, contriving and anticipating”. ( 
Bolton, Towards a theory...s54)

I detta finns, tror jag, en inlärningspotential med verklig kraft. En möjlighet 
att från djupet av sig själv både känslomässigt och kognitivt, betrakta, 
känna och vara i sig själv och i sammanhanget, både utifrån ett objektivt 
och ett subjektivt perspektiv. En kunskap som man så att säga har förvärvat 
genom upplevd erfarenhet, i agerandet och i reflekterandet, både 
intellektuellt och känslomässigt och blivit medveten, både utifrån ett 
subjektivt och objektivt perspektiv. Den här typen av inlärning skulle då 
bestå av två element själupplevd erfarenhet och medveten insikt. Dropsy4 
skriver:

”Dessa faktorer är synnerligen svåra att förena och livets vanliga villkor 
låter oss sällan uppleva dem. Men när denna insikt finns kan vi 
konstatera att den alltid verkar som en förvandling av hela människan. I 
denna mening kan man inte förvärva ny insikt utan att själv förändras 
om än i ringa grad.” (Dropsy, ”Att leva i sin kropp”, Natur o Kultur 91)

Med Boltons ord:

“...a quality of hyper-awareness that is generated by this very 
ambivalence of being oneself but adopting an attitude, not necessarily 
one’s own, relevant to some imagined context. It is this process of seeing 
oneself from a different angle that is the principal purpose of drama in 
education.” (Towards a theory of drama in...s 64)

4 Fransk psykolog, anist, zenmästare, författare och grundare av psykotoni-institutet i Paris, f 1938
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En styrka med drama i undervisning för barn är att drama tar sin 
utgångspunkt i det konkreta för att därifrån abstrahera. Min erfarenhet är 
att det härmed går att undersöka och förstå ganska komplicerade 
sammanhang och begrepp. Dramat ”talar” ett slags totalt språk, det bidrar 
med stämningar, känslor, attityder och bilder. Det ger en bas att reflektera 
utifrån och ”kläder” till tunna eller alltför abstrakta begrepp. Så här förklarar 
Bolton:

’ Drama is doing’ we have been told for years by educationists and drama 
specialists. It seems to me that the power or the medium lies in the more 
correct notion that ’Drama seems to be doing’. It is thoughts-in-action; its 
purpose is the creation of meaning; its medium is the interaction between 
the two contexts.” (Towards a theory of drama in...s 21)

För att med några ord, sammanfatta det här kapitlet om kunskapssyn och 
skapande processer i teori och praktik vill jag använda Winnicotts uttryck: 
”JAG ÄR” som en slags bas för livet och den egna kreativiteten. 
Utgångspunkten är att människan är ett unikt subjekt, att hon själv skapar 
och konstruerar sin egen kunskap i mötet mellan det subjektiva och det 
objektiva, att kreativitet är bron, eller mellanrummet mellan världarna, med 
vars hjälp man bearbetar, förstår och gör kunskapen till sin utifrån ”JAG 
ÄR” till jag blir till, JAG ÄR...och så rullar kunskapens kretslopp vidare...

Ja, och då är jag tillbaka där det började, med maskoten Snobben: for all 
those magic moments, för det är vad skapande innebär för mig, fantastiska 
möjligheter till möten i det ”kreativa mellanrummet” möten i många 
dimensioner, mellan människor, verkligheter, tidsaspekter och fantasier.
Hur upplever då eleverna en skapande kunskapsprocess? Och vad lär de sig 
relaterat till uppställda mål. Hur upplever läraren processen? Det är det jag 
rent konkret vill undersöka och fånga.

2.6. Slutsatser
kring ett lärande med utgångspunkt i skapande processer, 
företrädesvis drama

Skapande läroprocesser ger en möjlighet för eleverna:
att växa organiskt som hela människor, där tanke, vilja och känsla
integreras.
att nya kunskaperna införlivas med~”gamla” i växelverkan
att förvärva förmåga till självinsikt
att känna engagemang och vitalitet i processen.
att inta en nyfiken och undersökande attityd
att känna sammanhang, samhörighet och ett fördjupat samarbete med 
varandra
att skärskåda sitt eget och andras perspektiv, att ifrågasätta egna och 
andras ståndpunkter
att dra slutsatser och föra resonemang utifrån ett helhetsperspektiv,
i r'l ! f orrmfirvr dlf r> r* V-> i—fV-ï ■»*^ 4- .—. r~. r-. ^-4-

_____________ ____________ y V WÀ& V/A J. LA.A V> A 1 A A LVA111L4.U VJA^ C
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närmar sig insikt
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att känna nytta av och kunna agera utifrån förvärvade kunskaper och 
insikter i vardagen.

3 Syfte
3.1. Ämnet
Historia upplevs av många elever som abstrakt, ämnet känns främmande 
och det är svårt för många att hitta en länk från historien till det egna livet. 
För många elever är ämnet i bästa fall spännande berättelser, som kan 
underhålla en stund, men som sedan faller undan i glömska. Varför ska 
man egentligen lägga en massa kungar och vad de gjorde på minnet, frågar 
sig många elever.
Men historia är mer än så, och kan, om den verkligen får verka i våra 
hjärtan lära oss något om våra liv nu och bereda mark för en om inte bättre, 
så åtminstone, mer medveten framtid. Och jag tror och menar att 
historieundervisningen med hjälp av skapande metoder, härvidlag når en 
större framgång.
I kursplanen för ämnet anges:

”Undervisningen i ämnet historia skall ge eleverna sådana kunskaper att 
de kan se sig själva och företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt 
skeende. Den skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att utvidga sin 
omvärld i en tidsdimension och ge dem möjlighet att leva sig in i gångna 
tider och de förutsättningar som då funnits för människans liv och 
verksamhet. Undervisningen skall på det sättet utveckla elevernas 
historiemedvetande och ge dem ett historiskt perspektiv på tillvaron. De 
kunskaper som eleverna får om det förflutna skall bidra till förståelsen av 
nutiden...
Undervisningen skall lägga en grund för elevernas vilja att granska, 
påverka och utveckla samhället och kulturen. Historieämnet skall ge 
eleverna ett instrument för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande 
och ett analytiskt betraktelsesätt...
Ämnet skall göra eleverna medvetna om att de lever i tiden: då - nu - 
sedan...
Historieundervisningen skall bygga på elevernas upptäckarglädje och lust 
att vidga kunskaperna om sin omvärld i tiden och rummet... 
Undervisningen får inte stanna vid de yttre händelserna utan måste ta 
upp hur de konkret påverkat människors vardag och liv...(LPO s 26)

Mot bakgrund av detta övergripande mål för ämnet historia och mot 
bakgrund av de slutsatser som formulerats kring ett lärande genom 
skapande processer vill jag, genom att söka svar på mina frågeställningar få 
en bild av elevernas och lärarnas upplevelser kring en skapande 
kunskapsprocess. Upplever eleverna och lärarna att skapande metoder leder 
till det som de teoretiskt sett utmålats att göra? Hur och om uppfylls det 
övergripande målet och lärarnas mål för historieämnet?

3.2 Övergripande frågeställning
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Syftet formuleras i två övergripande huvudfrågor: Hur upplever eleverna i 
klass 5 D sin historieundervisning som är baserad på skapande 
processer?
Hur upplever läraren samma historieundervisningen?
Under dessa huvudrubriker finns en del underrubriker, koncentrerade kring 
slutsatserna kring ett lärande genom skapande processer och i den 
historiesyn som anges i utdraget ur kursplanen.

4. Metod
4. 1. Lärarens syn på ämnet
Jag vill påstå att historia kräver mer än en kognitiv förståelse. Ska vi möta 
historien och verkligen förstå den och de villkor människor en gång levt 
under, måste vi sätta inlevelsen i centrum. Genom att metodiskt skapa 
situationer ”som om vi var där”, kan vi uppleva och känna det människor en 
gång känt och faktiskt förstå dem, genom att vi känner igen oss i dem. Vi 
kan möta det universella i att vara människa, över tid och rum! Samtidigt i 
den processen kan vi reflektera utifrån ett mer objektivt perspektiv. Vi kan 
skaffa oss kunskap på fler nivåer och då kan ämnet bli ”verkligt och 
verkligen röra vid och beröra oss” i ordens konkreta mening. Det här är 
också vad som anges i det övergripande målet för ämnet och i den 
historiesyn som där anges.
Jag har en känsla av att vi i skolan bitvis blir för upptagna av 
kunskapsmålen för ämnet, där det bl. a annat anges att eleven ska ”känna 
till grunddragen i hembygdens historia och kultur, känna till grunddragen i 
den äldre svenska och nordiska historien samt kunna jämföra med några 
andra länder...” men lägger vi därtill det som framkommer i den historiesyn 
som ska genomlysa ämnet, ska vi läsa och lära om detta i ljuset av våra egna 
liv och för att exempelvis fråga oss: Vad betyder Gustav Vasa för mig och vad 
kan jag lära mig av hans liv? På detta sätt kan historien få mening, den kan 
bli för mitt liv och mig. Den blir min!
Utifrån den historiesyn som delges i kursplanen är min kollegas och mitt 
mål med de tio lektionspassen kring Gustav Vasa och den epoken för klass 
5D följande:
Att utgå från barnens upplevelser kring ett konstverk, samt låta deras 
upplevelser av detsamma formulera ett fokus för att jämföra och undersöka 
de historiska sammanhangen i ett: då-nu-sedan-perspektiv.
Att genom skapande metoder ge barnen en direkt här-och nu-upplevelse av 
olika historiska sammanhang för att därav kunna identifiera sig med och 
leva sig in i gångna tiders människor och deras livsvillkor.
Att ge historien ytterligare en dimension av mening genom att jämföra 
historiska sammanhang med det egna livet och de livsvillkor vi lever under. 
Att betrakta historien från fler perspektiv och därigenom få viss insikt i att 
”sanningen” är mångfasetterad.
Det här målet fångar upp den historiesyn som finns i kursplanen och det ger 
oss frihet att ”kunna följa” barnens intressefokus under de här passen.

Den här kunskapsprocessen och målet för densamma kräver cn läiare oum 
både deltar i processen och iakttar densamma för att kunna fullfölja mål och 
planering. Läraren iakttar barnens upplevelser och förståelse och bygger
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vidare i kunskapsprocessen utifrån hur och vad de upplever. Läraren 
”känner” också in” när och hur den historiska processen kan anknytas till 
en här och nu situation. Lärarens försöker formulera barnens intressefokus 
och leder härifrån processen, både utifrån egen självobservation, genom att 
observera barnen och också dra nytta av barnens egna dagbokprotokoll som 
inrymmer både ett självreflekterande och en processiakttagelse.

Det är viktigt att vara medveten om att det inte är några helt ”fria processer” 
som jag observerat och gjort min undersökning kring. Leken och skapandet 
är ”lånade” till att ingå i en kunskapsprocess. En del av skapandet är på 
förhand styrt och bestämt, dels av mig och min kollega och förstås också av 
läroplan och kursplan.
Bolton skriver: ...“the teacher has a responsibility to work toward goals 
which reach beyond and above the children’s. But he cannot do so without 
respect for their intentions.” ( “Towards a theory of drama in ...”s 51)

4.2. Undersökningsmetod
Det metodval som görs inför en undersökning är avhängig det som 
efterfrågas. Courtney skriver:

“It is the nature of the question that is asked that determines the method 
to be used [...] How many students in this music class attend live 
concerts?” requires a quantitative method, while, “ What aesthetic 
learning are obtained by students in this drama program will lead to a 
qualitative inquiry...All depends upon the nature of the question.” (Drama 
and...95, Courtney s 129-130)

Min undersökning syftar till att beskriva, förstå och tolka hur eleverna och 
lärarna upplever en skapande kunskapsprocess i ämnet historia? Vilka 
aspekter som mot bakgrund av den teoretiska skissen av skapande 
processer och mina egna erfarenheter som kan iakttas. Och också relatera 
denna kunskapsprocess och vad som uppnås i förhållande till mål och 
historiesynen i kursplanen i LPO 94.

Det rör sig om företeelser och upplevelser som inte låter sig mätas i några 
absoluta värden eller utifrån någon exakt värdeskala. Här handlar det mer 
om att beskriva och förstå de enskilda delarna i processen utifrån 
sammanhang och helhet. Arten hos mina frågor och vad jag vill beskriva 
förstå och tolka innebörden hos, kräver en kvalitativ forskningsansats.

”Qualities are characteristics of entities. Thus, ” Quality is the essential 
character or nature of something, quantity is the amount. Quality the is 
the what; quantity the how much. Qualitative refers to the meaning...while 
quantitative assumes the meaning and refers to a measure of it. Qualities 
are usually understood comparatively and relatively...” (Drama and...95, 
Courtney 131)

Jag gick in i denna process med min egen förförståelse och jag har också att 
”deltagit”, i den process som jag undersökt, både som iscensättare genom att
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jag tillsammans med min kollega planerat de här undervisningspassen, och 
genom att jag observerat processen både utifrån ett inifrån perspektiv och 
också ställt mig vid sidan av, och betraktat densamma utifrån. Att jag 
påverkat och styrt processen och att min förförståelse också påverkats är 
klart och också önskvärt.
Undersökningens fokus och syfte har preciserats under resans gång, både 
genom att den teoretiska bakgrunden växt fram och också genom 
observationerna.
Här har också andra frågor och sidoskott uppstått, som givit en ny 
förförståelse, som kan leda till en annan undersökning.

4.3. Urval
Den här klassen delar jag sedan, snart två år tillbaka med min kollega. Min 
kollega, Maria och jag har arbetat ihop under ett femtontal år. Vi är både 
intresserade av skapande metoder och har under åren utvecklat en slags 
egen metodik där vi integrerar det konstnärliga med det intellektuella, det 
personliga med det allmängiltiga. Vi har med åren blivit ett mycket 
intrimmat par.
Den klass vi nu har är en musikklass. Det innebär att barnen har sex 
timmar musik i veckan och att de som går i klassen gjort ett val och prövat 
in till årskurs fyra.
Musikklasserna i Björkhaga skola består oftast av 30 elever och det gör vår 
också. Det brukar oftast vara färre pojkar än flickor i sådana klasser, vilket 
också stämmer in på 5D, där det går 19 flickor och 11 pojkar.
Anledningen till att jag valde just den här klassen (jag undervisar också i 
årskurs 8) är att en undersökning var möjlig att genomföra här, eftersom vi, 
Maria och jag, är i klassen under sex lektionspass samtidigt varje vecka.
Det är också värt att notera att klassen är van att arbeta skapande. Vi har 

gjort så sedan årskurs fyra. Vi och andra lärare bedömer också klassen som 
lugn och kreativ, med god samarbetsförmåga.

4.4. Genomförande
Jag har ”följt” elva lektionspass i ämnet historia, baserade på skapande 
metoder, främst drama i klass 5D.
Undersökningen bygger delvis på videoobservationer och det är Maria som 
videofilmat, medan jag är den som ”hållit” i lektionerna.
Vi har på förhand skissat lektionernas innehåll utifrån de mål vi redovisat 
under rubriken ämne. Ett av våra mål är att ”följa eleven och dennes fokus” 
och därför är våra mål av övergripande karaktär och vi har anpassat 
innehållet i lektionerna efter vad som dykt upp under processens gång 
tillsammans med eleverna.
Av de elva lektionspass som jag utgår från, har nio pass videofilmats, av min 
kollega, ett pass är filmat av en elev i klassen. Det är jag som lett nio av de 
elva lektionspassen, två pass har min kollega lett.
Eleverna har under de här passen varit indelade i sex fasta arbetsgrupper, 
med fem elever i varje grupp. Lektionspassens längd varierar mellan 90 och 
60 minuter. Undersökningen påbörjades v 11 och avslutades vecka 17.



I videoobservationerna har lektionerna följts från den inledande fasen till 
arbetet i elevgrupperna och här har videobservationen koncentrerats kring 
en grupp. Vi har härmed kunnat följa processen både i helhetsperspektiv 
utifrån och mer på djupet då vi koncentrerat observationen till den enskilda 
elevgruppen och sedan kunnat jämföra den här gruppen med hur vi upplevt 
processen som helhet.
Parallellt med videobservationerna har de båda lärarna fört 
reflektionsprotokoll efter varje pass. Eleverna har under processen skrivit i 
sina dagböcker med hjälp av lärarens frågor. Frågorna till eleven har både 
varit självreflekterande samt också haft processen i fokus.

En fördel med att det varit en lång process är att barnen verkligen hunnit 
vänja sig vid kameran och jag har upplevt som om de inte alls störts av den. 
Däremot var det en elev som inledningsvis påpekade för mig att: ”jag lät 
mesigare och snällare framför kameran”. Jag kände själv att hon hade rätt, 
men så fort hon påpekat det, rann den påklistrade snällheten av mig.

4.5. Analys av data
Någon vis man lär ha sagt: ”En fråga bär sitt eget svar.” Och det kan vi lätt 
inse att det ligger någonting i. Bara genom att fråga har man ju ”tvingat” in 
den som svarar i vissa tankebanor. Detta blir än mer tydligt när den som 
svarar, bara har på förhand färdigformulerade alternativ att välja mellan. 
När jag ställt frågor till eleverna i deras dagböcker, har jag därför valt frågor 
av öppen karaktär, för att i möjligaste mån, ge möjlighet till fria svar, 
formulerade med elevernas egna ord. Härav tror jag att jag kommer mer 
genuina upplevelser på spåret och jag tror också att jag minskar frågans 
eventuella påverkan på svaret. Kategoriseringen av svaren sker ju först 
efteråt här. Jag exemplifierar elevernas svar med citat, så att mina 
tolkningar till kategoriseringarna av elevmaterialet synliggörs.

En annan aspekt av elevdagböcker är att de krävt viss känslighet från 
lärarens sida för att hantera dem. Det har förstås varit viktigt att se till att 
inte upplevts som belastande att skriva svar i elevdagböckerna, eftersom 
detta skulle kunna påverka svaren. Här har det krävts en viss känslighet 
från lärarens sida för att ”känna in” vad eleverna mäktar med.
Jag har använt flera olika datainsamlingsmetoder och processen beskrivs ur 
flera olika perspektiv: mina egna ”dubbla perspektiv” dvs. mina egna 
spontana lärarreaktioner, samt mina reflektioner och iakttagelser av 
”läraren” (mig själv) elevernas iakttagelser och min kollegas.

Det har givit ett rikt material som kan ge underlag för rimliga tolkningar. 
”The researcher is not distanced from what she/he studies, as with the 
experimentalist, so feelings are often involved. More than one perspective is 
used: even the simplest research project requires the
viewpoint/beliefs/purposes/interests of both the researcher and the subject,
often together with their views of each other.
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one standardized method, but chooses one or more to suit the unique event.” 
(Drama and...95, Courtney s 132)
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Videoobservationerna har givit ett helhetsperspektiv som jag använt som 
bakgrund när jag betraktat och funderat kring lärarens reflektioner och 
elevernas. De har också möjliggjort ett distanskliv från och ur processen, här 
har jag kunnat iaktta processen utifrån och göra efterhandsupptäckter som 
det blir tydligt genom mina reflektionsprotokoll att jag inte upptäckt i 
processen.
Både elevernas och lärarnas reflektioner har kastat ljus över helheten och 
också givit möjlighet att fundera över sådant i processen som kanske enbart 
noterats av lärarna och visa versa. De olika delarna är alltså införlivade i en 
spiralprocess där delarna befruktar helheten och helheten delarna. I 
analysen använder jag mig av slutsatserna kring en skapande läroprocess 
för att konstatera och klargöra vilka aspekter som blir synliga här. Jag 
använder mig också av det övergripande målet och det underordnade 
lärarmålet för historieämnet, för att analysera hur en skapande 
kunskapsprocess kan möjliggöra måluppfyllelse och hur processen upplevs 
av lärarna och eleverna.

Iakttagelserna och analysen koncentreras till de aktuella situationerna, och 
de skapande processerna är centrum för mitt intresse. Tolkningarna av 
observationerna görs i ett här och nu perspektiv och djuplodande 
psykologiska förklaringar av elevernas upplevelser faller utanför ramen för 
denna lilla undersökning.

Undersökningsmetoden är således hermeneutisk i en process som pendlat 
mellan närhet och distans. Jag har själv växlat mellan att vara i och betrakta 
mig själv mitt i processen och att betrakta processen utifrån. Detta gäller 
också eleverna som genom de frågor de fått till elevdagböckerna också både 
betraktat sig själva i processen och genom andra frågor sett sig själva och 
helheten mer utifrån.
Det innebär att förståelsen, tolkningen och förklaring byggt på 
förförståelsen, momenten har påverkat och samspelat med varandra, 
förförståelsen utgör fundamentet och tolkningen är syntesen mellan 
förklaring och förståelse. Det hela har blivit hermeneutisk spiral som har lett 
fram till en ny förförståelse som kanske blir ett nytt fundament i nästa 
undersökning...
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5 Redovisning av kunskapsprocessen med observationsmaterial och 
tolkningar

5.1. Lektionspass 1, på Nordiska museet - Gustav Vasa statyn
5.1.1. Videoobservation
Gruppen läser intresserat frågorna medan de befinner sig strax bredvid 
statyn. De tittar intensivt upp på statyn och de har fler förslag och åsikter 
kring frågorna. Frågorna är av spekulationstyp ( frågor av som det inte finns 
några givna svar på) och handlar mest om att uppleva, känna och tänka. 
Kommunikationen i gruppen är tät och intensiv och det märks att eleverna 
upplever det som intressant och roligt betrakta Gustav Vasa och spekulera. 
De lyssnar koncentrerat på varandras förslag och skriver upp samtliga 
förslag när de har olika åsikter.
Läraren håller sig helt i bakgrunden och ”behöver” inte interagera alls. 
Processen bär sig själv, utifrån elevernas eget intresse och energi. Det finns 
inget facit till övningen, det är deras åsikter och känslor som efterfrågas.

5.1.2. Lärare A:s reflektioner
Hela studiebesöket kändes härligt, vitalt och energirikt. Barnen gav sig an 
uppgiften med hull och hår och min upplevelse är att statyn verkligen gjorde 
intryck på dem. Eleverna var mycket engagerade i gruppdiskussionen och 
tycktes tänka, känna och uppleva mycket. De flesta elever var också mycket 
aktiva, det gäller också för diskussionen kring matborden från olika 
århundrade.

5.1.3. Lärare B:s reflektioner
Jag slås av elevernas förundran av vilken oerhört stor staty det är. En 
nyfikenhet väcks. Varför gör man en så stor staty av någon? Vem är den 
personen?
Eleverna svarar mycket ansvarsfullt på de frågor som vi skrivit ner som 
utgångspunkt till funderingarna kring statyn. Arbetet i grupperna kring 
matborden fungerade också bra. Museibesöket, framförallt funderingarna 
kring statyn väcker verkligen ett intresse för ett fortsatt historiearbete.

5.1.4. Elevdagböcker, dagen efter studiebesöket
Hur de upplevde studiebesöket, vad som var negativt och positivt.
27 av 28 elever är mycket positiva, till studiebesöket som helhet.
Så här skriver en elev:
”Jag tycker det var ett bra sätt att lära sig, jag har väldigt svårt för historia, 
men det här var annorlunda. Nu kan jag mer historia. För om man bara 
läser om sakerna blir det jättetråkigt och därav svårt.”
En annan elev uttalar sig så här:
”Studiebesök är nästan alltid bra tycker jag. Man lär sig mer av titta, läsa 

och tänka själv än att läsa i en bok vad andra tänker/tycker och skriver.” 
Några andra skäl till positiva upplevelser som anges är: man lär sig när man 
har kul, det kändes fritt, det är roligt att se och lära, man får kött på benen, 
Gul vai iuligL cm gciuciibaiiiL Laima oen iuxiucra pa xragorna, aer var Dra att 
ha frågor att tänka utifrån, det var roligt att det fanns så mycket att se...
En elev vet inte vad hon upplevde som positivt.

16



15 av 28 beskriver något de fann negativt. Övriga skriver att de inte 
upplevde något negativt alls.
De 15 som var negativa till något anger följande skäl:
9 elever tyckte det svårt att hitta på museet
2 elever tyckte det var störande med ombyggnaden som just då pågick på 
museet, det blev bullrigt och stökigt
2 elever beskriver hissen som något negativt, dörren var svår att öppna.
1 elev tyckte det var negativt att få stå och äta matsäcken.
1 elev tyckte det var dyrt i affären

Om de lärde sig något, vad och hur de lärde sig
27 elever av 28 upplevde att de lärde sig något.
De skriver att de lärde sig mer om:
Gustav Vasa
Om sånt som hände förr i tiden, vad man åt, hur man bodde och klädde sig, 
17 elever skriver att de lärde sig genom att både se, uppleva, känna, tänka, 
diskutera och svara på frågor
7 elever tycker att diskussionen i grupp kring frågorna var mest lärorik 
4 elever anser att de lärde sig genom att ha kul
1 elev har inte besvarat frågan

Om några nya tankar och känslor väckte kring statyn/ Gustav Vasa
Hos 17 elever av 28 väcktes nya tankar och funderingar kring Gustav Vasa. 
Så här skriver några av eleverna:
” När jag såg statyn insåg jag hur mäktig han måste varit.”
”Att vara kung idag är nog en himla skillnad mot var det var då,”
”Jag tyckte statyn såg präktig ut och han såg ut som en bra kung.”
” Han måste varit mäktig!”
3 elever berättar att de visste mycket om honom sedan tidigare och att det 
de visste stämde med de intryck de fick.
8 elever har lämnat frågan obesvarad eller svarat:
”Jag vet inte”.

Om de ”tog med sig” några frågor och undringar från museet
6 elever av 28 ”tog” med sig någon fråga eller undring från museet 
Så här formulerar de några funderingar:
”Jag gillar historia och undrar om Gustav Vasa var en bra kung.”
” Varför var Gustav Vasa så rik?”
” Varför valdes just han till kung?”
” Inte direkt undrar, men en del säger att dagens ungdomar är 
utseendefixerade. Men hur var det förr, var det bättre då? Dockornas midjor 
(i dockskåpen) var lika smala som Barbies ben!!! Och nästan alla hade 
korsetter.”
”Jag undrar varför han flydde på skidor.”
Övriga 18 elever har inte formulerat några egna funderingar.

5.1.5.Tolkning
Processen drivs från det subjektiva, det är elevernas känslor och åsikter som 
efterfrågas. Det bidrar, till det vitala engagemanget, och här syns en
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överensstämmelse med vad som tecknats i teorin av både Bolton och 
Vygotsky (se kapitel 2).
De båda lärarna betraktar processen utifrån och ser engagemang och lust 
och det är också vad eleverna säger sig uppleva under studiebesöket. 
Lärarna kan förhålla sig passiva under museibesöket. De behöver inte driva 
på processen, den driver sig själv, inga disciplinära tillsägelser förekommer 
heller.
Här kan vi alltså iaktta en kvalité: eleverna har hittat egen motivation i 
kunskapsprocessen.
Vi kan också iaktta att lärarna ”glömmer sig själva” i sina 
reflektionsprotokoll, detta kan kanske kan bero på deras relativa passivitet 
och därför blir barnen ett naturligt fokus. Lärarna ”behövde inte göra 
någonting” och stod därför inte i fokus för det egna observerandet.

Jag kan också notera att statyn är en ”upplevelse i sig” för eleverna. De 
tycker den är imponerande och vacker, ett konstverk!
Övningen ”samlar ihop” det eleverna redan vet om Gustav Vasa och de 
associerar kring attributen de ser och skidåkaren som står intill statyn. 
Statyn bidrar alltså till att väcka slumrande, gamla erfarenheter och 
kunskap, vilket också diskussionen kring statyn bidrar till. Här synliggörs 
också tankar om hur kreativitet och fantasi i sambefruktning med nya 
intryck aktiverar gammal kunskap och erfarenheter.
De som inte kan och vet så mycket om Gustav Vasa blir informerade av sina 
kamrater.
Eleverna har fått en första upplevelse som väckt nyfikenhet som kan bli en 
språngbräda till mer kunskap. En slags första ”kartbild” att fortsätta 
fundera och undersöka utifrån.

5.1.6. Lärarens reflektioner inför nästa pass, när hon läst dagböckerna
När eleverna skriver i dagboken får de också limma in protokollen från 
Nordiska museet. De lämnar sedan dagböckerna till mig och jag läser igenom 
dem och funderar på fortsättningen. Det visar sig att många elever associerat 
statyn och Gustav Vasa med makt och maktutövning, både vad gäller vad 
statyn tänker, känner och säger och också de egenskaper de tillskriver statyn, 
Gustav Vasa.

Här följer några av elevkommentarerna, ur frågeprotokollen som de limmat 
in i sina dagböcker:
”Lyd mig, jag är kung!” ”Jag vill ha makt!” ”Döda honom!” ”Här sitter jag och 
bestämmer!” ”Jag ska leda Norden!”
Egenskaper: Bestämd, överlägsen, mäktig, stor...

Jag vill att eleverna ska få ta del av varandras upplevelser kring statyn och 
då upptäcka att det gemensamma fokuset är makt. Min förhoppning är att 
eleverna ska känna sig delaktiga och se att ”deras upplevelser styr”. Jag vill
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sant i vår första bild och intryck av Gustav Vasa. Vem var han? Vad gjorde 
han? Hur och varför gjorde han som han gjorde?
Inför lektionen målar min kollega en bild av Gustav Vasa som vi härför avsikt 
att använda under temat.

5.2. Lektion 2
5.2.1. Videoobservation - En gemensam bild av statyn Gustav Vasa 
växer fram: hur han var, vad han sa, och gjorde
Eleverna får tillbaka sina dagböcker och läraren berättar sedan vad eleverna 
ska göra. De sätter sig i sina grupper och läraren delar ut tillskurna lappar, 
på vilka eleverna ska texta de egenskaper de tillskrivit Gustav Vasa statyn. 
De ska också texta repliken de tänkt ut i en stor pratbubbla.
Barnen arbetar intensivt inledningsvis och försöker reda ut hur man skriver 
ord (makt/mäktig) som egenskapsord. Efter instruktionen håller läraren sig 
relativt passiv, även om läraren får gå runt och förklara för några grupper 
som inte riktigt förstått instruktionen.
När redovisningen i grupp börjar, går varje grupp fram till tavlan där läraren 
läser upp de lappar eleverna kommer med, samtidigt som lapparna med 
egenskapsorden och replikerna sätts upp runt bilden på Gustav Vasa. 
Läraren vill gruppera orden och replikerna utifrån deras innehåll och sätta 
repliker och liknande egenskaper bredvid varandra.
Eleverna får föreslå vart egenskaplapparna ska placeras och motivera varför. 
Läraren ställer hjälpfrågor och är mycket aktiv:
”Kan vi placera: ‘Jag ska leda Norden’, bredvid, ‘Jag vill ha makt?’ Kan de 
lapparna betyda ungefär samma sak?” undrar hon.
Under hela redovisningen är läraren mycket aktiv och ställer frågor, och 
försöker få eleverna att upptäcka motsägelser och leda eleverna djupare in i 
processen. När repliker som :
”Döda honom!” och egenskaper som ”klok” samtidigt omger bilden av Gustav 
Vasa, undrar läraren. Om en person som är klok kan säga:
”Döda honom!”
Detta får eleverna att fundera, men samtidigt ”styr” läraren. Diskussionen 
kretsar kring maktbegreppen och läraren ställer frågor hur makt hör ihop 
med andra egenskaper som tillskrivs Gustav Vasa:
”Hör styrka och makt ihop? Kan man få makt utan styrka? Hur?”
Eleverna svarar gärna och är aktiva och menar: ”Att man kan få makt genom 
att vara listig.”
Läraren leder under hela redovisningen tankarna mot den fortsätta 
processen kring Gustav Vasa genom att fråga och undra: ”Hur gjorde Gustav 
Vasa för att få makt, använde han list eller styrka eller kanske båda delarna. 
Det ska vi ta reda på!”
När en grupp kommer med ordet ”lat” brister läraren ut i skratt och frågar 
eleverna hur de tänkt när de skrivit den egenskapen. De kan förklara sig och 
svarar:
”Ja, han gjorde ju ingenting, han satt ju bara där (alltså statyn!) och såg 
överlägsen ut”.
T ** _____ ____
L/aiaiun o v cii cii.
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”Ja, kanske var det så att han fick andra att utföra saker åt sig. Det ska vi 
också undersöka och vilka av de egenskaper vi tillskrivit honom som kan 
vara sanna.”
Läraren är mycket entusiastisk och tycks själv tycka att ska bli väldigt 
spännande att upptäcka och ta reda på den ”sanna” bilden av Gustav Vasa, 
vilka egenskaper han hade och hur han bar sig år för att få makt och hur 
han sedan använde den.
Eleverna lyssnar tålmodigt på varandras redovisningar, trots att de på 
många sätt har liknande saker att säga. Lärarens kommentarer och frågor 
väcker också eleverna på nytt mellan gruppernas redovisningar

5.2.2. Lärare A:s reflektioner
Lektionen känns helt okey, även om den inte alls innehöll samma 
upptäckaranda och vitalitet som studiebesöket. På sätt och vis är lektionen 
en repetition av studiebesöket och en redovisning av vad grupperna kommit 
fram till. Det blir ju lite ”segt”, med så många som 30 i en klass när man ska 
redovisa och det känns även den här gången. Jag själv kände mig mer 
aktivt, jag väckte barnen med funderingar och frågor som åtminstone jag 
tycker är spännande. Jag känner också att maktbegreppet behöver 
fördjupas. Jag försökte få dem att känna att de valt fokus, för den fortsatta 
undersökning av Gustav Vasa och vem han var. Jag vet inte riktigt om jag 
”har eleverna med mig här”.

5.2.3. Lärare B:s reflektioner
Jag blir förvånad över vilken koncentration och intresse gruppen har under 
det här passet, det tar ju tid att låta alla grupper sätta upp sina ord och 
repliker. Intresset att se likheter i våra uppfattningar finns där och 
nyfikenheten kvarstår och förstärks. Vem var han? Vi ser att ordet makt 
förekommer ofta.

5.2.4. Elevdagböckerna
Lärde du dig något av den gemensamma diskussionen och gruppernas
redovisningar omkring statyn? Om ja, skriv vad och beskriv också hur du
lärde dig.
28 elever (två elever var frånvarande) dvs. samtliga upplever att de lärt sig 
något under redovisningen. Så här skriver några elever:
”Jag lärde mig hur han kunde ha varit och att se på någon.”
”Vad han såg ut att ha för egenskaper och att det var många som sett 
samma saker.”
” Att han verkade vara på ett sätt. Jag lärde mig genom att lyssna och tänka 
på orden.”
”Jag lärde mig om Gustav Vasa och vad andra tyckte och tänkte, jag lärde 
mig genom att samarbeta.”
”Jag lärde mig om hur han kanske var och att vi trodde likadant.”

Vi har nu fått en bild av Gustav Vasa och ska fortsätta och undersöka om
den bilden kan vara sann. Hur tänker/kännci /'tyckci du an det bka. uh?
24 av 28 elever är positiva och tycker att det ska bli 
spännande/roligt/superspännande eller intressant
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4 elever har inte skrivit något svar.
Några elever uttrycker sig så här:
”Det ska bli spännande at få reda på hur han verkligen var.”
” Det ska bli roligt att få läsa om en stor kung.”
” Det är spännande att få veta om vi hade rätt eller inte.”
”Jag vill veta mer eftersom jag hade andra tankar innan jag såg statyn.”
”Det ska bli roligt att få reda på hur det egentligen var.

Vad är makt? Vad betyder makt för dig? Förklara!
Jag vill undersöka vilken uppfattning eleverna har om makt nu i 
inledningsskedet av temat, eftersom makt ska vara vårt fokus när vi låser och 
lär om Gustav Vasa och jag vill se om och hur begreppet förändras och 
fördjupas.

26 av 28 elever besvarade frågan. De flesta beskriver mycket enkelt hur 
makt kan fungera och verka, några om vad som kan hända i dess kölvatten, 
en del anger ett samband mellan makt och pengar, men ingen elev förklarar 
något i övrigt om bakomliggande orsaker och sammanhang om varför någon 
eller några har/får/tar makt.
Så här skriver några elever.
”För mig är makt styrka och så är makt modighet.”
”Makt är som att man härskar tex över ett land. Makt kan också vara att 
man är rik och kan härska på det sättet.”
”Makt betyder att man är rik och bestämmer över något. Makt betyder också 
att man bestämmer över någon.”
” Makt kan vara mycket, det finns betydelsefull makt och tvingad makt.”
” Makt gör en stark
så att man kan bygga en ark, eller färja 
och gifta sig med Merja,
Man kan göra vad man vill,
leka med Bill eller äta tusenkronors sill.
Det kan man göra med makt, 
om man vill.”
”Makt är det som de mest viktiga personerna har. Makt har man om man får 
bestämma mycket. Man kan bli galen av makt.”

5.2.5.Tolkning
Trots det styrande inslaget i lärarens reflektioner har det ett värde. Hela 
denna process synliggör elevernas upplevelse och det blir tydliggjort att 
deras upplevelse är utgångspunkt och start i den här resan. Detta kan vara 
ett skäl till att det är så många elever som faktiskt tycker att det ska bli 
spännande att ta reda hur Gustav Vasa var och vad han gjorde.
Här kan vi konstatera att läraren försöker skapa en jordmån för elevernas 
”upptäckarglädje” som enligt LPO ska vara drivkraften i 
historieundervisningen.
Lärarens oro över att eleverna inte skulle upptäcka eller tycka att det var 
deras iokus som var uigängspumtvi tycks utk&a ubcfugad.
Men ett intryck är ändå trots allt positiv som finns att säga om lektionen, att 
det hela blir ganska intellektuellt, frågan är om detta sammanbindande
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reflektionsbygge och bas till ingångstemat hade kunnat förändras och bli lite 
mer konkret.
Något som är positivt är att det abstrakta resonemanget har sin rot i 
barnens konkreta upplevelser och känslor. Och att en viss spänning hålls 
vid liv genom att det är roligt och spännande att få veta hur övriga grupper 
resonerat.

5.2.6. Lärarens reflektioner inför nästa pass
Eftersom makt är vårt fokus känns det nödvändigt och av värde att 
levandegöra begreppet. Det framgick av föregående lektion och bekräftades 
när jag läste elevdagböckema. Här kan vi också bygga en bro mellan Gustav 
Vasa och hans liv och elevernas liv och känna igen det allmängiltiga i det 
personliga.

5. 3. Lektion 3 Vi undersöker vad makt i vardagen är, hur den kan se 
ut, verka och vara
5.3.1. Videoobservation
Läraren återkopplar till förra lektionen genom att gå fram till bilden av 
Gustav Vasa och räkna egenskapslappar och repliker som har med makt att 
göra och säger sedan:
”Vi har förknippat Gustav Vasa med makt och nu ska vi fundera på hur 
makt kan se ut i dag. Vad har makten för ansikte?”
Läraren går sedan runt till respektive grupp och ger dem olika uppgifter 
kring makt. Hur ser makten ut i familjen, på skolgården, i 
omklädningsrummet/ på idrotten, på fotbollsplanen, i klassrummet, på ett 
disco.
Grupperna skickas ut till grupprum och korridor och diskussionen kommer 
snabbt i gång.
Gruppen i fokus för kameran tänker högt kring och berättar situationer de 
varit med. En i gruppen frågar sig:
”Men det är väl inte dålig makt?”
Det har ingen sagt att det måste vara, men gruppen tycks ändå tolka 
uppgiften så.
Gruppen kommer fram till att deras spel (den här gruppen ska gestalta hur 
makt kan se ut på skolgården) ska handla om en situation kring hopprep: 
”Det har varit en massa tjafs när vi hoppat rep”, är en av kommentarerna.
De diskuterar hur den som har makten ska utnyttja den och de kommer 
fram till att de som inte är så bra på att hoppa är i underläge och att den 
som äger hopprepet har ett övertag.
När de är överens om grunddragen sätter de igång att pröva sig fram på 
golvet och idéerna flödar. Rollerna fördelas spontant. Någon säger:
”Du är så där bra på att hoppa och det är ditt rep” medan repliken fälls 
räcks hopprepet också över till den tilltänkta rollinnehavaren, som genast 
accepterar. Spelet sätter igång och replikerna faller spontant på plats, liksom 
rollinhav gjort. De andra grupperna är också i full gång och ljudnivån är 
ganska hög.
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kommer sig att någon, får eller kan ta makt. Vilka metoder används?
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Den grupp som ska redovisa makt i familjen börjar. Efter varje spel frågar 
läraren:
”Kändes det här realistisk?” Kan det gå till så här?
Det flesta elever tycks tycka att spelen känns äkta.. Stämningen är 
koncentrerad under spelen och det är knäpptyst. Läraren frågar:
”Vad gjorde de som fick makt i det här spelet för att få makt? Jag tror att det 
är jordens äldsta trick!”
Många räcker upp händerna och någon svarar:
”De spelar överlägsna och då känner de andra sig dumma.”
Läraren: ”Visst, de påstår at de vet hur det ska vara, vilken musik som 
gäller, vilka kläder som är tuffa.”
Sen frågar läraren:
”Finns det någon som vet hur det ska vara?”
Läraren frågar på mellan varje spel och metodlistan för att få makt görs 
längre. Barnen konstaterar att man kan vara överlägsen, använda våld, 
sänka andra, använda medhjälpare, medlöpare, att utnyttja att vuxna är 
blinda, att dra fördel av att man äger saker.
Efter spelen sammanfattar läraren och menar att vi sett negativ makt och 
säger sedan nu ska vi undersöka om det finns något sätt att bestämma på, 
som är mer positiv, där sättet att bestämma känns juste. Ni kan använda 
samma situationer men nu visa upp spelregler i konflikterna som ni tycker 
är justa. Eleverna går tillbaka till sina hörnor där de diskuterar de nya 
situationerna som de ska spela upp.
En i gruppen som vi observerar säger:
”Det är lättare att komma på negativ makt.”

Men så får någon en idé och säger:
”Jag vet. Det är bråkigt men så kommer någon och hjälper till att klara upp 
det. Då blir det ju positiv makt.”
Barnen har påpekat att det här är svårare, men övningen flyter på och det är 
inte så svårt att processen stannar upp.
Spelen spelas sedan upp i samma ordning som förut och även nu ställer 
läraren frågor mellan varje spel för att fånga upp det som nu är mer positivt. 
Efter första situationen konstaterar klassen att discogruppen gestaltar 
samma konflikt men nu finns det spelregler och man pratar med varandra. 
Efter varje spel fylls listan för att motverka maktfullkomlighet på: man säger 
emot, man tar hjälp av äldre, man kan rösta, man kan bli enig mot en 
maktperson, lotten kan få avgöra, man diskuterar och förklarar sig, man 
försöker förstå varandra, det finns spelregler och institutioner som kan 
hjälpa till att lösa konflikter, som t ex elevrådet.
Läraren fortsätter att tänka högt:
”Kan Gustav Vasa ha skaffat sig makt genom samma metoder som vi sett i 
de första spelen? Han kan ju inte gärna ha haft 10 000 hopprep. Men vad 
tror ni han hade eller skaffade för att få makt?”
Barnen tänker och kommer på: pengar och vapen. De kan också tänka sig 

att han använt våld och också att han haft medlöpare.
Läraren säger entusiastiskt:
"Det har ska vi ta reda pa! kan maktoenovet na anvant samma meiocier på 
Gustav Vasa tid och kan en kung ha agerat som vi gjorde.”
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Det här passet är långt men barnen behåller koncentrationen hela passet, 
inga tillsägelsen förekommer.

5.3.2. Lärare A:s reflektioner
Dessa spel blir klockrena, bättre än jag vågat tro. Jag känner det som om 
vissa av spelen är så verkliga, så de skulle kunna hända i gympasalen eller 
på skolgården.
Repliker och tonfall är genuina och det är knäpptyst när spelen spelas upp. 
Jag kan också känna igen vissa konflikter och personligheter, som problem 
som barnen berättat om.
Det låg tydligen barnen närmare att gestalta makt ur ett negativt perspektiv, 
att spegla makt och maktuttryck negativt Jag vet att jag var noga och tydlig i 
instruktionen och särskilt tänkte på att inte ge dem några direktiv härvidlag, 
så att det skulle bli deras tolkning av hur makt kan se ut i respektive 
miljö/situation som gestaltades.
Jag känner det därför nödvändigt att be dem spegla samma situationer men 
med ”makten” som talar ett språk som de bedömer som juste, där det går till 
på ett bra sätt. Jag känner mig väldigt tveksam när jag säger det här och det 
är inget inslag vi planerat från början och jag är rädd att det ska bli menlöst 
och idealiserat, långt ifrån verklighet. Men i situationen känner jag det som 
nödvändigt att komplettera maktbegreppet, att också syna det ur en annan 
synvinkel. Jag tänker också på vad en elev skrivit i dagboken:
”att ibland måste någon bestämma och att det är bra att vuxna ibland gör 
det”.
De här spelen får heller inte samma kvalité som de första spelen, de känns 
inte menlösa, men det finns en doft av det jag befarade, att spelen skulle bli 
aningen tillrättalagda. Men maktbegreppet breddas och det bidrar till att 
diskussionen efteråt blir väldigt bra och den här diskussionen känns inte 
alls enbart intellektuell. Det tror jag är ett skäl till att fler barn deltar aktivt. 
Det ska bli spännande att se på videoobservationen om aktiviteten fördelas 
på fler barn här.
Det känns också fantastisk att barnen själva kan identifiera så många olika 
knep och trick att skaffa sig makt genom.

5.3.3. Lärare B:s reflektioner
Eleverna hittar på händelserna ganska lätt själva och de har absolut en 
känsla av vad som ska till för att maktmissbruk ska kunna upprätthållas. 
De ser nog framför sig en ”mobbartyp” eller liknande. Jag tror att många 
känner igen sig i eller känner igen andra i de här spelen. Det går även lätt 
att ändra historierna till att makt fördelas eller utövas mer positivt. 
Grupperna har lätt att se vad de andra (som är vid sidan av den som har 
alltför stor makt) kan göra för att förhindra maktmissbruket.

5.3.4. Elevdagböckerna, samma dag
Vad och hur du tvekte. tänkte och kände f innan du hittat nå, spelat unn 
eller sett de andra gruppernas improvisationer) när vi skulle fortsätta vårt
historietema med att undersöka makt?
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22 av 29 tyckte inledningsvis att det skulle bli roligt eller spännande

Av dessa 22 tyckte 2 elever att det skulle bli kul eller spännande, men att 
det samtidigt var lite konstigt ... De förstod inte riktigt varför vi skulle 
undersöka makt och vad det hade med det hela att göra. Så här uttrycker sig 
en eleven:
”Kul att spela om makt, men vad har det här med Gustav Vasa att göra?”

Av de 22 som tyckte att det skulle bli kul eller spännande uttrycker 7 
spontant att de också förstod varför vi skulle undersöka vad makt är. Så här 
skriver några av eleverna:
”Jag tyckte det skulle bli bra att undersöka makt, eftersom makt finns 
överallt.”
”Bra eftersom makt liknar varandra, nu och då.”
”Bra att få veta hur makt fungerar, för att få stopp på det.”
” Det är bra att spela spel, som man själv känner igen sig i.”

Av de 22 som tyckte att det skulle bli spännande eller kul, skriver 8 elever 
endast det och inget mer.

Av de 22 som är positiva inledningsvis så har 5 elever uttryckt sig på andra 
sätt, som inte har med sambandet mellan Gustav Vasa och makt att göra.
De är positiva, av skäl som:
”Jag tycker det är kula att spela maktpersoner.”
”Jag blir glad av allt typ, som har med att spela teater att göra.”

5 av 29 tyckte inledningsvis att det var konstigt.
4 av de 5 uttrycker att de först tyckte det var konstigt, men att de sedan 
efteråt, kunde förstå varför lektionen var upplagd som den var. Så här 
skriver några elever:
”Va knäppt! Sen förstod jag.”
”Kontigt sätt att lära sig, men sen blev det ju bra.”

1 av de 5 eleverna som tyckte det var konstig, ger ingen ytterligare 
kommentar.

Av de 2 elever som återstår skriver 1 att hon inte vet vad hon tänkte och 1 
elev skriver att hon inledningsvis tänkte på familjen och hur makt kunde se 
ut där om en bestämde, dvs. hon började genast fundera kring spelen.

Beskriv hur det gick till när ni bestämde vad de här spelen skulle innehålla
och vad de skulle handla om.(Varifrån hämtade ni material till pjäserna, hur
kom ni på vad de skulle handla om?)
13 elever av 29 uttrycker att de hämtat materialet till spelen ur både fantasi 
ocb verklighet, sa bar skriver nagra elever:
” Hemifrån, filmer, fantasin och livet”.
” Idéer från huvudet och sånt man varit med om.”
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” Som det kan vara och så hittar man på lite.”
” Våra liv, blandat med böcker och filmer.”
10 elever av 29 pekar på verkligheten, så här skriver några av dem:
”Ifrån konflikter vi varit med om.”
”Jag hämtade det från verkligheten.”
” Vi tog sånt som hänt på riktigt och det händer ofta.”
6 elever av 29 pekar varken direkt på fantasi eller verklighet utan mer på 
grupprocessen så här skriver de:
”Vi diskuterade och tänkte.”
” Det växte fram tillsammans.”
” Vi bara kom på.”

Kunde du känna igen dig i spelen, tyckte du att de var verklighetstrogna?
28 elever av 29 kan känna igen och tycker att spelen är verklighetstrogna.
Så här skriver några elever:
” En del, de flästa.”
”Lite.”
” Ja och jag har varit med om liknande många gånger.
1 elev av 29 kan inte känna igen sig i spelen. Eleven skriver:
”Jag kände inte igen mig.”

Var det något hos den rollfigur som du spelade som du tycker påminner om
dig i verkligeheten? Beskriv också hur du kan veta det.
15 av 29 elever känner inte igen sig i sina rollfigurer. Så här motiveras detta 
av några elever:
”Nej rollen påminde inte så mycket om mig. Jag vet det därför att, jag kände 
att han (rollfigurer) var så ynklig.”
”Jag försöker att vara lite mer rättvis än min rollfigur och hoppas att jag inte 
är lik henne.” Jag vet det för att det inte känns som om jag bestämmer allt, i 
alla fall.”
” Nej jag känner inte igen mig i rollfiguren, för jag är inte så där skrikig. Jag 
vet det därför, att jag känner mig sjkälv.”
” Ja lite grann, för jag är kaxig ibland. Jag vet det därför att jg känner mig 
själv.”
14 av 29 känner igen sig i sina rollfigurer och beskriver det så här:
Ja, för min bror brukar ta makt över mig hemma, fast det gillar jag inte. Jag 
vet det därför han hela tiden säger åt mig en massa saker som jag måste 
göra.”
”Jag var en som sa emot och på det sättet fick jag fler med mig och så kan 
jag vara. Jag vet det för ibland händer sånt och då vet man.”
” Jag är näst minst i familjen och ibland kan det vara så som den blev 
behandlad hemma. Jag vet det därför att, jag bara vet det.”
Jag är snäll och rollfigurer påminner mig om snäll. Jag vet det därför att 
mina kompisar tycker att jag är snäll.”
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Jag har ställt en liknade fråga förut, i inledningsskedet, om de upplevde 
något samband mellan vårt fokus makt och Gustav Vasa. Då fick jag en
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brokig bild, jag vill nu undersöka om fler upplever samband och 
sammanhang.
28 elever av 29 ser ett samband mellan de här spelen om makt och Gustav 
Vasa och de kan beskriva hur.
Så här skriver några elever:
”Gustav ville också ha makt och nu kunde vi se hur man kunde få det.”
” För att Gustav hade mycket makt och för att makt också finns i sin varag.”
” För att Gustav hade väldigt mycket makt och för att vi skulle se hur makt 
kan se ut i nutid också.”
”Makt som makt.”
” Vi skulle få se hur makt ser ut i olika situationer och kanske mäta makt 
nu och då.”
”Man får lära sig mer vad makt kan vara. Inte bra att man är rik.”
” Det handlar om makt och hur man får stopp på makt.”
”Gustav försökte också få makt.”

Nu ser i sort sett (alla utom en) ett samband, att det handlar om att förstå 
makt och dess spelregler och de anar också att det handlar om att förstå för 
att kunna agera.

Vad lärde du dig av spelen om makt, de om negativ makt och de där makten
fördelades mer rättvist?
26 av 29 elever anger att de lärt sig något och kan beskriva vad. Den här 
frågan är också relaterad till nästa så därför numrerar jag elevsvaren så att 
vi kan följa upp hur de svara på nästkommande fråga. Så här skriver några 
elever:
Elev 1 : ”Jag lärde mig vad som kan hända om man lät någon få för mycket 
makt.”
Elev 2: ”Jag lärde mig hur makt kan se ut både bra och dålig makt.”
Elev 3: Att makt inte är viktigt och att de som vill ha makt oftast är osäkra.” 
Elev 4: ”Jag lärde mig lite om hur maktpersoner fungerar och hur de är 
egentligen.”
Elev 5:” Att makt kan vara olika saker i tillvaron.”
Elev 6: ”Att makt är bäst att dela på oftast. Men ibland är det bra att en 
bestämmer.”

3 elever har inte svarat på frågan.

Kan du ha nytta av dessa kunskaper i vardagen? Om ia, hur? Om nei, varför 
inte?
Här är det intressant att se hur många elever av de 26 som förklarat att de 
lärt sig något och vad de lärt sig, om de också, kan se värdet av denna 
kunskap i vardagen.
25 av 29 tycker att de kan ha nytta av den här kunskapen i vardagen och de 
kan beskriva hur.
4 av 29 vet inte eller har inte svarat.
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stopp på det.”
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Elev 2: Om någon håller på att få makt då vet ju jag hur det kan se ut. Och 
då förstår jag att den personen vill ha makt.”
Elev 3: Ja, kanske fast jag visste redan mycket om makt.”
Elev 4: Man vet hur man ska handskas med maktpersoner.”
Elev 5: Man kan lära sig at dela med sig till kamraterna med makten.”
Elev 6 ”Det är alltid bra om man vill vara rättvis och få vänner.”

I dagböckerna fick eleverna skriva genom vilka metoder människor kan
skaffa sig makt.

På vilka sätt/genom vilka metoder 
kan människor skaffa sig makt?

12 3 4

1. Fysiskt våld
2. Aggressivt förtryck, hot, förtryck mm
3. Medhjälpare
4. Inställsamhet, smicker, mutor mm

Hur, med vilka metoder kan vi förhindra maktutövning?



Hur, med vilka metoder kan man 
förhindra maktutövning?
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1. Stå upp för sig själv, säga emot
2. Gå ihop med andra och bli starka tillsammans
3. Diskutera och prata med varandra
4. Rösta, så att alla far uttrycka sin mening
5. Hjälp, man kan be någon som är äldre om hjälp

28 elever har besvarat frågorna. Vi kan också se att fler barn angett fler 
alternativ eftersom summan i diagram överstiger 100%.

5.3.5. Tolkning
Sammanfattningsvis var 26 av 29 elever positiva till att undersöka vad makt 
är. En faktor att notera är att många elever säger sig ha upplevt att deras 
upplevelser ”styrt” processen och att det är de som valt fokus, makt, genom 
att ha sett statyn på det sättet. Ändå är det här bara 7 elever, % (knappt) 
som ser sambandet mellan Gustav Vasa och makt och i inledningsskedet 
förstår varför vi ska undersöka makt. Ett tolkningsalternativ är att de 
känner sig delaktiga utan att riktigt kunna peka på hur, åtminstone i den 
här fasen.
Det kan också vara så att de här 7 eleverna inte riktigt har kunnat skilja på 
vad de tyckte i inledningsskedet och vad de så att säga upplevde efteråt, med 
facit i hand.
Vi får en unison bild av eleverna i att de känner igen sig i spelen, det är bara 
en elev som faller ur mönstret. Kanske är frågans formulering knepig för
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upplevt att frågan gäller om han/hon brukar bete sig så.
Då det gäller frågan om man känner igen sig i rollfigurerna eller inte, spelar 
det ju ingen roll om man svarat ja eller nej. Det viktiga är att kunna ta
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ställning, att veta hur man är, vem man är. Att känna när man går i och ur 
roll,. Många pekar också på känslan som avgörande för om man känner igen 
sig i rollfiguren eller inte:
”Jag känner mig inte så där ynklig eller” Jag känner mig inte så elak”...
En del tar också hjälp av yttre bilder, som bekräftelse de fått av kompisar, en 
del kan också medge negativa sidor som de har.
Det är synligt att det är identitetsstärkande att gå i och ur roll, att se sig 
själv, och kanske då mest om spelen liknar verkligheten och tar upp 
vardagsaspekter av den, som eleverna kan känna igen sig i.
Vi kan notera att nästan samtliga (endast en elev faller bort) som beskrivit 
vad de lärt också ser, hur de kan ha nytta av detta i vardagen.
Vi kan också konstatera att de beskriver sina lärdomar lite olika ifrån olika 
subjektiva utgångspunkter och härmed blir lärdom och kunskapen också 
personlig, eleverna bygger och konstruerar sin egen kunskap, utifrån 
tidigare erfarenheter och det, de tagit fasta på, i den här processen.
Läraren har arbetat på att skapa en förförståelse för vad makt är och 
begreppet har växt. Kunskapsprocessen har släktskap med det som 
refererats ur:
”Towards a theory of drama in education”: Let’s play sisters”.
Här är det läraren som säger: Låt oss undersöka vad makt är, men barnen 
hoppar med lust och vilja på tåget och under resan upptäcker eleverna en 
hel del både utifrån ett inre reflekterande och genom att upptäcka och bli 
medveten om sina tankar och känslor i det konkreta gestaltandet. Detta 
känns framgångsrikt, det abstrakta blir konkret och här närmar vi oss en 
kunskap som bygger på självupplevd erfarenhet och medveten reflektion som 
leder till insikt.
När jag tittar på videoobservationen och jämför den med elevernas dagböcker 
och hur de där besvarat dels vilka metoder de känner till att skaffa makt och 
vilka justa spelregler de känner till för maktfördelning kan jag se att nästan 
alla elever skrivit metoder de själva gestaltat. En del elever har också skrivit 
fler men alla (utom tre) har kunnat beskriva den metod de själva gestaltat. 
Det här skulle kunna tyda på att det man i handling utfört och det man varit 
känslomässigt engagerat i blir befäst. Detta känner vi igen i Vygotskys 
resonemang.
Den största elevgruppen pekar på att spelen tillkommit genom interaktionen 
mellan både fantasi och verklighet. Det är nog vad som gäller för alla spel, 
men troligtvis har några spel en mer realistisk klang än andra och de 
upplever då sitt material som tagit direkt ur verkligheten och glömmer då 
kanske det inslag av fantasi som måste finnas.
En grupp elever är tydligen mindre medvetna om hur de får tillgång till 
material av den här typen. De pekar här mer på den konkreta 
grupprocessen. Det är intressant att fråga sig varför vissa kan se och ana 
processen från det inre i form av minnen, verkliga händelser, fantasier, 
böcker filmer...medan andra tycks omedvetna om källan: ”Vi bara kom på!”

5.3.6. Lärarens reflektioner inför pass 4
Dpi nr hrn ntt hnnnn vidnrp r>n rinn fnrfnretnplep enm mi firm e nnr plpvpmn

ska få upptäcka hur Gustav Vasa skaffade sig makt och blev kung. Tanken är 
att vi ska jämföra vad vi nu får veta med våra intryck av statyn och också hur
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han fick/tog makt, med våra erfarenheter kring makt och att detta ska ge ett 
nu-då-sen-perspektiv.

5.4.Lektion 4 Hur Gustav Vasa fick/tog makten
5.4.1. Videoobservation
Läraren sammanfattar och repeterar vad klassen hittills gjort, genom att gå 
fram till bilden av Gustav Vasa på väggen och peka på de drag som klassen 
ansett dominerande.
Läraren säger:
”Han var bestämd och ville ha makt. Det är vad vi hittills har konstaterat 
och tror om Gustav Vasa. Sedan har vi undersökt vad makt kan vara i 
vardagen och hur en person är som vill ha makt och hur de andra runt om 
kring agerar både när de böjer sig för maktbegär hos en person och när 
makten mer fördelas på fler, på sätt som ni tycker är mer justa. I dag ska vi 
ta reda på hur Gustav Vasa var och hur han fick makt och också jämföra de 
metoder han använda för att få makt, med de metoder vi kom fram till i våra 
spel.”
Läraren berättar att klassen ska göra detta genom att spela upp små 
improvisationer om Gustav Vasa och en elev säger spontant:
”Hur ska vi kunna göra det vi vet ju inte så mycket om honom?”
Läraren fortsätter berätta att de ska få improvisationskort, som lärarna 
skrivit utifrån WÉmm kunskaper om Gustav Vasa. Hon berättar vidare att det 
i spelen finns små, brasklappar instuckna och förklarar sedan uttrycket och 
berättar om biskop Brask. En elev frågar vad brasklappar har med 
improvisationskorten att göra och läraren förklarar vidare att det finns olika 
åsikter om historiska händelseförlopp, att vissa historiker tror på ett sätt 
medan andra kan ha en annan åsikt, och att det finns flera historiska 
alternativ inbyggda i vissa kort och att publiken ska få vara med och välja 
alternativ när de korten spelas upp.
Sedan delas korten ut till gruppledarna och barnen sätter genast igång att 
läsa korten högt i sina grupper.
Gruppen i fokus byter högläsare efter ett tag och flickan som nu läser 
utbrister:
”Det är ju på rim!”
Någon annan säger:
”Det är väl för att det ska bli roligare.”
Flickan som läser säger sedan:
”Jag tycker David ska vara Gustav.”
David är den enda pojken i gruppen.

Kameran sveper sedan över klassrummet och visar att de andra grupperna 
också är i full färd med att fördela roller. Vissa grupper lottar ut roller och 
när kameran kommer tillbaka till gruppen i fokus lottar de också om rollen 
som Margareta som två flickor vill ha. Flickan som inte blir Margareta 
accepterar genast att bli berättare istället. Flickan som blivit berättare är 
mycket aktiv i rollfördelande och frågar de övriga i gruppen vilka personer de 
skulle vilja vara. Rollerna fördelas och gruppen sätter i gång att agera.
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en regissör”:
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”Vi står här från början”, pekar hon och menar då att Gustav Vasa och hon 
står strax bredvid varandra. Berättaren agerar berättare i någon slags 
”betjäntroll” och dialogen mellan ”betjänten”/berättaren och Gustav Vasa 
börjar, sedan kallar berättaren in övriga agerande i tur och ordning och 
säger också deras repliker så att de lär sig dem. De spelar igenom 
berättelsen en gång till och berättaren är nu mer passiv i rollen som regissör 
och hon behöver heller inte säga replikerna, de flesta minns och det är heller 
inget krav att replikerna ska återges exakt. De skrattar och ser ut att ha 
roligt medan de spelar. Ljusnivån under lektionen är genomgående hög, fyra 
grupper agerar samtidigt i klassrummet. De två övriga grupperna är i 
grupprummet och i korridoren. Klassen får sedan rast, men innan rasten 
talar läraren om att hon ska kopiera improvisationskort till alla och att de 
ska ta hem dem som läxa.
5.4.2 Videobservationen fortsätter, två dagar senare
Läraren delar ut en speciell hatt som berättaren i samtliga spel ska ha.
Så spelas berättelserna upp i kronologisk ordning. Den först lilla pjäsen 
handlar om Gustavs barndom, hans familj och skolgång. I spelet görs en 
paus och publiken tillfrågas hur agerandet ska fortsätta eftersom det finns 
två alternativ: att klyva skolboken i två delar med ett svärd, eller att hugga 
kniven i skolboken. Publiken bestämmer att ”låta Gustav hugga kniven” i 
läroboken. Nästa pjäs handlar om striden mellan Sten Sture och Kristian, 
hur Gustav och fem andra adelsmän tas tillfånga av Kristian och förs till 
Danmark, Gustav flykt tillbaka och liter kort om Stockholms blodbad. Den 
här gruppen har fått en lång berättelse att gestalta och kommer av sig, men 
då fyller läraren i och tycker att gruppen ska ta om allt från början och då 
flyter spelet bättre.
Den tredje pjäsen handlar om händelserna i Dalarna, hur Gustav försöker få 
med sig dalkarlarna i ett uppror mot Kristian. Många barn lever sig verkligen 
in i sina roller och agerar med tydliga känsloutspel. Grupperna använder 
spontant viss rekvisita som finns i klassrummet. Ett långt rött tyg används 
till Stockholms blodbad, som ”blodflod” och andra tygbitar används som 
kläder.
Pjäs nummer fyra handlar om Gustavs giftermål och familjeliv. Den här 
gruppen inleder sin pjäs på vers och replikerna mellan Gustav och 
berättaren faller rytmiskt. Pojken som spelar Gustav gör det med pondus 
och myndig röst. Jag kan också iaktta att hans hållning och kroppsspråk är 
förändrat, han sitter mycket rak i ryggen och går med bestämda kliv. Pojken 
som spelar Gustav ”tappar” en replik, men vänder sig då till berättaren som 
tyst sufflerar. Den här pjäsen avslutas med en fråga:
”Varför är det så svårt att hitta något om Gustavs döttrar i 

historieböckerna?”
Pjäs nummer fem tar upp reformationen och hur Gustav kan ”lägga beslag 
på” kyrkans skatter. Vi får se brutala fogdar agera och möta folkets oro inför 
det nya och över att kyrkklockorna tas ner och hamnar i kungens skattkista. 
Även här kan jag iaktta hur barnen går i roll, intar en annan kroppshållning 
och röstläge.
Den sjätte berättelsen handlar om hur Gustav var som kung, hur han ville 
ha kontroll över allt och hur han reste omkring inkognito för att få nvs om 
upprorsmakare och höra vad folket sa om honom. Den här gruppen har lagt
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ut en röd matta framför Gustav och satt fram en stol som tron. Pojken som 
spelar Gustav går verkligen i roll som kung. Pratar myndigt med betjänterna 
och befaller med hög röst. Efter pjäserna diskuterar läraren med barnen och 
försöker med frågors hjälp få dem att jämföra egenskaper runt bilden på 
Gustav med de egenskaper som framkommer i spelen. Läraren refererar 
också tillbaka till spelen om makt i vardagen för att få barnen att fundera 
kring likheter i metoderna att få makt. Läraren frågar:
”Hur gick det till i Dalarna, hur kom det sig att Gustav fick med sig folk?
Hur gjorde han när han ville få bestämma över kyrkan och få kyrkans 
skatter? Vilka hjälpmedel tog han till?”
Läraren avslutar med att säga:
”Vi vet lite mer om honom nu och vi kommer snart att veta ännu mer men 
nu är det dags att ta fram dagböckerna.”

5.4.3. Lärare A:s reflektioner
Barnen känns engagerade och väldigt intresserade. De vill verkligen veta 
något om Gustav Vasa och ta reda på hur och vem han var. Några elever har 
frågat om de får ta hem historieboken, men har inte fått göra det än.
Jag är förvånad över med vilken kraft de tar sig an de här långa 
berättelserna och verkligen sätter sig in i händelseförloppen. Det känns som 
om det här är ett bra sätt att berätta på, barnen blir delaktiga och de 
berättar med hela sig, här ryms både tankar och känslor. Några är bättre på 
att gå i roll än andra, men alla elever ger sina roller något slags uttryck.
Jag tror att det var klokt att de fick ta hem improvisationskorten som läxa, 
annars hade det nog blivit svårt. Det var mycket att minnas.
Det känns bra att både jag och min kollega kan fatta spontana beslut utifrån 
våra iakttagelser i gruppen.
Diskussionen efteråt gick bra och många barn var delaktiga. Jag tycker 
också att det är väldigt bra med bilden av Gustav på väggen att referera till. 
Det hjälper att ha något att referera tillbaka till när händelserna och Gustav 
Vasa ska analyseras. Det känns bra att barnen själva kunde komma fram 
till så många likheter mellan vardagsmakt och makt i historisk tid. Jag ser 
det som ett tecken på att de genom vardagsimprovisationerna fått en god 
förståelse för hur makt och maktspråk kan talas.
Jag har också iakttagit att det är svårt att formulera frågor till dagboken, 
eftersom de formuleras spontant utifrån vad som hänt under lektionen. Den 
sista frågan till barnen ställde till problem och den fick jag också förklara 
muntligt.

5.4.4. Lärare B:s reflektioner
Vi hade tänkt att eleverna skulle visa upp improvisationerna samma dag, 
men ändrar oss och låter de få texterna i läxa för att framföra dem någon 
dag senare. Det tycker jag var en klar vinst, eftersom det här är historiska 
händelser som ju bör följa det historiska skeendet och inte kan ändras och 
improviseras godtyckligt.
När de sedan ska spela upp spelen två dagar senare har de övat bra hemma. 
jflfT wr nrk«?å nåpra som verklipen pår i roll och efteråt vill veta mer om den 
personen och om tiden och miljön. (Eleverna fick efteråt formulera egna 
frågor kring sådant de ville veta mer om i sina dagböcker.)
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Intresset tror jag blir starkare av att de verkligen fick chans att sätta sig in i 
sina spel. Jag tror även att de minns mer av det historiska skeendet. Vi kör 
improvisationerna i tidsföljd och jag tror att barnen på det sättet fick en 
översiktlig bild av händelseförloppet.

5.4.5. Elevdagböckerna, samma dag som videoobservation 2
När ni spelat upp era spel om Gustav Vasas liv, kunde du då känna igen
några sätt att få makt, som man också använder i vardagen.
Av 28 elever har 25 svarat ja. Några elever skriver så här:
”Ja, att han hade som en Bill och Bull.” (Vårt uttryck för medlöpare.)
” Ja, en sak är ju att man försöker att bestämma och ta me sig kompisar 
som dragdjur.”
Ja, t ex när han spred ut rykten.”
Ja, han använde våld och gjorde folk osäkra och spred ut rykten om t e x 
Dacke.”
” Han lurades och ljög, var överlägsen.”
”Jag tyckte han använde sig lite av Bill och Bull.”
”Ja de flesta sätten var lika, men händelserna var allvarligare.”

3 elever har svarat nej. De har inte motiverat sina svar.
” Nej, inte vad jag kan komma på .”

Tycker du att era upplevelser av Gustav Vasa statyn ( se egenskapsord på
väggen) stämmer med den bild ni nu fick av utav Vasa i improvisationerna?
27 av 28 elever tycker att uppfattningar överensstämmer.
” Ja många av egenskaperna såg man också i pjäserna.”
”Ja, han var mycket bestämd och ville ha makt så det stämde.”
” Ja, väldigt många, speciellt mäktig.”
” Ja, det tycker jag, t e x rik och stolt.”
” Ja, han hade många av de egenskaper vi satte upp på väggen, t ex, modig.”

1 elev av 28 svarar både ja och nej:
”Nja, för lat var han ju inte, men andra saker.”

Vad tycker du man lär sig genom att spela upp sådana här händelser i
jämförelse med att läsa om händelserna?
28 elever av 28 tycker att de lär sig mer genom att spela upp en händelse än 
att läsa om den.
” Jag tycker att man lär sig mer genom pjäserna därför man känner olika 
känslor och vill ha reda på hur den personen man spelade va!”
” Mer, om man ska spela måste man lägga till känslor och leva sig in i 
rollen.”
” Man kan minnas mer om man spelar upp ett spel, eftersom det är mycket 
roligare än att bara läsa också ser man känslorna när man spelar.
”Mer, för jag tycker det blir viktigt att förstå när man lever sig in i figurerna.” 
Mer, man läser mer noggrant om man ska spela upp, självklart måste man

1 riA o 4-4- mmnor nnlrco o\m fiö.r-ofo TToH mon QnpldT imf» OPVl 1P CT
uocxxxxoc ----------------ö- ----------------—-------------------------------------------------- ixi ^

lägger också till känslor.”
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”Om man spelar en roll i en pjäs om Gustav Vasa så lever man sig mer in i 
rollen och känner hur den personen som man spelar känner på riktigt.”
” Man kliver in i rollen och lär sig hur såna eller den personen var och hur 
han mådde om han var arg eller ledsen.”

Tycker att man lär sig något av att se de andra gruppernas improvisationer?
28 av 28 elever tycker att de lär sig något av att se de andra gruppernas 
pjäser.
”Ja, för man har ju olika improvisationer.”
” Ja, man lär sig mycket av det.”
” Ja, jättemycket!”
” Ja, för man får också se detaljer.”

Om du jämför att se på andra som spelar upp ett stycke med att läsa själv i
boken, vad tycker du då ger mest?
17 elever av 28 tycker att de lär sig mer av att se händelsen spelas upp i 
jämförelse med att läsa själv om samma händelse.
”Jag lär mig mer av improvisationerna för att då ser man vad som händer.” 
”Spelen, för då får man se det också.”
” Man lyssnar mer när någon spelar.”
” Man kommer ihåg mer från spel.”
” Jag tycker att det ger mest att se spel.”

Lär du dig mer av den improvisation du själv deltar i? Varför, varför inte?
27 av 28 elever tycker att de lär sig mer av den egna improvisationen.
” jag lär mig mer av det jag själv gör.”
”Ja! För då har man läst om det och man lever sig in i det själv.”
”Ja, det gör jag man spelar som den personen var, man känner det som han 
var.”
” Ja, därför att man lever sig in i rollen.”
”Bara lite mer av den egna improvisationen eftersom man också läser om 
den innan man spelar.”
” Man lever sig in i rollen när man är den personen så det ger mig mest.”
1 elev av 28 vet ej vad som ger mest.

Lär du känna din egen rollfigur mer än de andra rollfigurerna i den
improvisation du deltar i?
15 elever av 28 tycker att de lär känna den egna rollfiguren mer.
” Ja, det gör jag, för jag är mer insatt i den rollen.”
” Ja jag tror det, för då sätter man sig in i den rollen.”
” Ja, ibland.”
” Ja, jag lär mig mycket mer av min roll.”

12 elever av 28 tycker inte att de lär känna sin egen rollfigur mer än övriga 
rollfigurer i gruppen.
”Nej, mie sa mycKet ae andra ser ju också bur han var.”
”Nej , jag lär mig lika mycket om de andra.”

” Nej, man lär sig om alla.”
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” Nej, alla ser ju hur han är.”
” Nej, för man tränar ju ihop med de andra och då lär man sig lika bra om 
dem.”
1 elev av 28 har inte besvarat frågan.”

Brukar du tänka och fundera hur, vad du gör och hur du är i roll, medan du
spelar? ( Ser du dig själv liksom utifrån medan du spelar ?)
23 av 28 svara att de tänker och reflekterar medan de spelar.

”Ja, om han låter bestämd kanske han satte händerna i sidan osv...”
” Jag brukar tänka på hur figuren kände.”
”Ja, man tänker hur han va då.”
” Ja, för jag vill likna min rollfigur så mycket som möjligt.”
”Ja ibland, då förstår jag hur han säger, att han inte säger med en 
pluttröst.”

4 elever av 28 svarar att de inte tänker och funderar i roll medan de spelar.
” Jag bara gör vad som faller mig in.”
” Nej, men för och efter spelet.”
1 elev av 28 vet ej.

Tror du att berättelserna om Gustav Vasa är sanna?
28 elever av 28 tror inte att berättelserna är helt sanna.
”Jag tror inte att alla berättelser om Gustav Vasa är helt sanna för 
mammorna som var med då kanske har berättat för sina barn men inte velat 
berätta allt och när dom barnen blivit stora berättar dom för sina barn 
osv...”
” Jag tror en stor del om honom är rykten och att skrivarna aldrig skrev 
något dåligt om honom! Jag tror de överdrev hans bra sidor ( om han hade 
några).”
Jag tror inte att berättelserna är helt sanna , bara till viss el.”
” Dom kanske bara skrev bra saker för att folket skulle tro att han var en 
jättebra kung.”

Varför tror du vi får veta så lite om Gustav Vasas döttrar i historieböckerna?
15 av 28 tror att de beror på att flickor inte var lika mycket värda på den 
tiden.
”Döttrar ska inte bli kungar och de trodde at de inte var något.”
” För att det var männen som var viktiga och skulle bli kungar och de som 
skrev , skrev ner om männen för att det var så.”
” Man ville inte då att kvinnor skulle ha nåt med tronen att göra. Dom skulle 
bara bli bortgifta till en prins.”
2 elever av 28 tror att det beror på att Gustav Vasa inte tyckte om dem.
”Han kanske inte gillade dom och därför aldrig pratade om dom.”
1 elev 28 tror att det kan bero på att de aldrig funnits.
” Jag tror att det är för att de inte finns eller för att, ja han har hittat på det.” 
10 elever av 28 skriver att de inte vet.

36



5.4.6. Tolkning
Det noteras av läraren att här finns ett tydligt nu-då-sedan- perspektiv som 
poängteras i LPO, här ser vi också försök till både ett kritiskt tänkande och 
ett analytiskt betraktelsesätt. Diskussionen kring makt blir livlig och barnen 
kan själva komma fram till likheter hos ”makten” nu och då. 
Improvisationerna ser jag som en hjälp, genom dem har deras egna 
erfarenheter blivit både tydliggjorda och synliggjorda. De kan härmed dra 
egna slutsatser, från något som blivit konkret och dra paralleller mellan 
perspektiven. Diskussionen och de slutsatser vi kommer fram till är gjorda 
på fler plan, både intellektuellt och emotionellt, vi kan också se att här finns 
kunskap baserad på upplevd medvetandegjord erfarenhet, en antydan till 
insikt.
Ingen av eleverna tror att Gustav Vasa-historierna är helt sanna, en orsak 
till det kan dels vara, att det hela tiden förs ett processinriktat resonemang 
kring olika upptäckter av Gustav Vasa och hans förmåga som regent, samt 
dels också ”brasklapparna” i improvisationskorten, där fler alternativa 
”sanningar” kring samma företeelser presenteras. Det är nog en ganska bra 
idé och det blev extra tydlig då publiken fick vara med och välja de alternativ 
de höll som mest trovärdiga.
Lärarna och eleverna är överens om att historieimprovisationerna innebär 
inlevelse för eleverna. Både lärarna och eleverna har också iakttagit ett 
engagemang och eleverna menar att de lär sig mer genom att spela än att 
läsa. Det kan lärarna också bekräfta.
Lärarna kan iaktta att eleverna verkligen sätter sig in i improvisationerna 
och lägger ner mycket möda på att både lära sig och att begripa.

Jag ser också att improvisationerna ställer krav på att man måste förstå och 
begripa sammanhanget om man i improvisationen ska kunna relatera i roll. 
Den ställer helt enkelt krav på en djupare förståelse. Det gäller ju också att 
kunna tolka och gestalta det texten berättar. Jag kan också konstatera att 
motivationen hos eleverna att läsa en text ökar då den ska framföras. 
Eleverna blir då sedda av varandra och av läraren.
Det ska också framhållas att texten blir mer begriplig även för åskådaren 
(övriga elever) efter som de också ser den i handling, rent konkret. Detta har 
också påpekats av eleverna.

5.4.7. Lärarens reflektioner inför nästa pass
Eleverna ska få fråga de frågor kring epoken som de själva formulerat. Jag 
tänker att det kan behövas och ge bakgrund till den gemensamma (med hela 
klassen agerandes samtidigt) improvisationen, som vi ska genomföra i 
anslutning till frågestunden.

5.5. Frågestund, lektion 5
5.5.1. Vide observation
Eleverna ställer de frågor till lärarna som de skrivit i sina dagböcker. 
Eleverna är engagerade och vill få svar. De flesta elever räcker upp handen. 
Många elever frågor om kläder och frisyrer, eleverna ska senare framföra en 
musikal om bl a Gustav Vasa och vill därför veta. Lärarna svarar inte på
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några frågor om klädsel utan säger att eleverna senare ska få ta reda på hur 
den rollfigur de ska spela såg ut. Eleverna verkar tycka det ska bli 
spännande och en elev berättar att hon har en hel bok hemma om hur folk 
såg ut och klädde sig under 1500-talet. Lärarna ber eleven ta med boken. En 
elev frågar om Stockholms blodbad men den frågan lämnas också åt sidan 
och läraren berättar att eleverna strax ska få veta mer om det.
Men andra frågor får eleverna svar på: vad folk åt, om det var stor skillnad 
på fattiga och rika, hur det såg ut hemma hos vanligt folk, vad människor 
arbetade med och hur många som bodde i Stockholm.
Det här passet är inte så långt, för frågorna tar slut, många elever hade 
tydligen ställt samma frågor. Nu delas också historieboken ut och eleverna 
får läsa i boken en stund innan de ska iväg till en annan lektion. En elev 
frågar om de får ta med boken hem under påsklovet och läsa själva! Läraren 
ser glad ut och svarar att de förstås får det och många (de flesta) elever 
lägger då ner boken i väskan.

5.5.2. Lärare A:s reflektioner
Den här berättarstunden flöt på bra och det var roligt att så många frågor 
väckts och att vi faktiskt hade svar på dem direkt. Det var också fantastiskt 
att eleverna av egen vilja ville ta hem och läsa i boken. Det känns som om 
det här historietemat blivit något av det vi hoppades, en upptäcktsresa!

5.5.3. Lärare B:s reflektioner
Det fungerar bra att spontanberätta, men för att göra det måste man förstås 
kunna en del själv. Eleverna får sina historieböcker här och när vi delar ut 
böckerna börjar de läsa i böckerna med ett intresse som jag inte tidigare 
sett, då man delar ut en lärobok. Det är nog för att de inte fått den förrän 
nu, när intresset är riktigt väckt. De frågar spontant om de får ta hem boken 
och läsa. De får det!

5.5.3. Lärarens reflektioner inför eftermiddagens dramapass
Eleverna har fått en bakgrund till dramapasset. Det blir lättare att resonera 
och leva sig in i situationen om den kunskapen finns. Tanken med 
eftermiddagspasset är att vi unisont i gruppen ska få vara med en om en som- 
om- vi- var- där- upplevelse, för att skapa förståelse för upproren mot Gustav 
Vasa.

5.6. Vikarbyn, lektion 6
5.6.1. Videoobservation
Läraren inleder med att säga att: Nu ska vi förflytta oss i både tid och rum.
Vi befinner oss just nu i en by i dalarna som heter Vikarbyn och det är tidigt 
1500-tal, Gustav Vasas tid. Vi bor alla i byn. Efter den lilla inledningen 
försöker läraren med hjälp av att ställa frågor till barnen, beskriva bylivet. 
Läraren undrar vad folket i byn kunde arbeta med, hur man betalade om 
man ville köpa något, vad man kunde köpa, vem som hade byggt och betalat 
kyrkan i byn... Läraren och elever målar så upp en bild av bylivet. Många
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här tiden och när de fastslagit det, delar läraren upp klassen efter 
bänkgrupper i bönder och sådana som arbetade i skogen med att skaffa ved
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till masugnen där i närheten. När läraren delat ut roller till gruppen ger 
läraren sig själv en roll, som byäldsten, sen sänker läraren rösten och 
berättar att idag är en viktig dag i byn för snart kommer det hända något, 
som vi inte vet om än och då kommer lärare B inrusande från korridoren och 
viskar något till lärare A som ser alldeles förskräckt ut. Jag kan iaktta hur 
barnen liksom rätar på sig i bänkarna för att förstå vad som händer. Det är 
andlöst tyst, så tyst att man faktiskt kan höra en knappnål falla och det 
skapas en slags spänd förväntan.
Lärare A sätter så igång att viska till den som sitter ytterst i varje grupp. 
Eleverna viskar spontant vidare utan att få någon instruktion om det. De får 
reda på att pesten härjar i två grannbyar och att några redan dött, däribland 
flera barn.
Sen skriker läraren/byäldsten:
”Hallå, hallå! Alla i byn samlas nere på ängen”.
Alla barn tycks genast var med på att den är längst ner i klassrummet. 
Läraren ställer sig på en stol där och barnen samlas runt i kring.
Läraren berättar så med dramatisk röst vad som hänt och förklarar att den 
by i närheten som har en kyrkklocka inte drabbats, för kyrkklockan skyddar 
ju mot sjukdomar och onda andar. Läraren pratar hela tiden i vi-form och 
säger: ”Vi har ju ingen kyrkklocka vad ska vi göra!?”
Barnen skriker ut sina förslag och är helt med på noterna och agerar i roll. 
Någon skriker: Vi kan jobba mer! Läraren repliker: Vilka då, finns det några 
frivilliga?
De som ska arbeta skickas ut i korridoren och övriga går hem och sover, 
hela tiden leder läraren övningen växelvis som berättare och i roll som 
byäldste. Barnen agerar i roll hela tiden. Flera möten hålls och barnen är 
aktiva i sina förslag på hur de problem som dyker upp kan lösas. Hotet och 
faran hålls vi liv av läraren som trappar upp, genom att fler drabbats och att 
pesten kommer närmare. Byn drabbas också av andra olyckor. Till slut 
arbetar alla extra, utom barn och gamla, även nattetid barnen hålls då i en 
stuga och de gamla berättar hemska historier om troll och trolldom som 
drabbat byar utan kyrkklockor. Detta sker spontant utan att läraren sagt 
vad som ska sägas. Spontana jämmerrop hörs när läraren säger att 
silltunnan är tom och att det nu bara blir gröt och det märks verkligen att 
alla lever sig in i spelet.
Till slut lyckas byn samla på sig tillräckligt med överskott av säd, smör och 
annat och kan låta gjuta en klocka. Glädjen är stor och spontana glädjerop 
utbrister. Kyrkklockan invigs av prästen, som välj spontant i elevgruppen, 
genom att en elev frågor :
”Vem ska ringa i kyrkklockan?”
En annan elev säger då: ”

Det är David, som är präst.”
Han ringer då i en klocka som läraren plockar fram. Prästen håller också ett 

tal och alla i byn är glada. Eleverna håller konsekvent sina roller, de äter, 
arbetar och sover och genom att alla elever har ett gemensamt fokus, 
samstämmighet och samtidighet, får känslor och utspel en tydlig kraft.
När glädjen är som störst kommer fogden inrusande (lärare B) och skriker:
Kungörelse fictn kuuuugcn. Ailct kyiKKiuukdi i - - -1 _ „ : _ _ i, _._~ i_ t t:
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har skulder att betala. Undan med er nu! Staten behöver klockorna!
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Byborna/eleverna börjar protestera och menar att kungen inte får ta 
klockan som de arbetat så hårt för. Men fogden ryter då:
”Vågar ni sätta er upp mot konungen!”
Och gör samtidigt en gest som visar att en protest betyder döden. Eleverna 
tittar då ängsligt mot byäldsten, (lärare A) som ser skakad ut och viskar:
”Vi måste göra nåt, vad ska vi göra?
Fogden försvinner och barnen/ byborna skriker:
”Uppror”, samtidigt som de höjer sina knutna nävar. Ljudnivån är hög och 
känslorna starka. Barnen går sedan tillbaka till sina bänkar medan de 
pratar upprört med varandra och läraren ber dem ta upp sina dagböcker för 
att svara på frågorna.

5.6.2. Lärare A.s reflektioner
Den här lektionen som tog ca 70 minuter, med dagboksfrågorna, känns 
alltigenom levande och jag är förvånad över hur förhållandevis lätt det var 
att skapa ett gemensamt fokus och härligt att känna vilken kraft det ger. Jag 
tror alla elever var verkligt engagerade och att alla verkligen förstår hur det 
kan kännas att bli avtvingad en älskad och behövd ägodel. Det här är 
inlevelse på konkret nivå! Att detta spontana agerande skulle fungera så bra 
med trettio elever samtidigt igång är egentligen otroligt. Jag tror att alla 
elever var aktiva, och deltog i spelen. Det var fantastiskt att se vilket samspel 
och samhörighet som skapades. Vi var alla ett unisont-vi-. Jag är verkligen 
nöjd med den här lektionen och den blir en bra bakgrund till nästa pass som 
ska handla om upproren mot Gustav Vasa.

5.6.3. Lärare B:s reflektioner
Det blev en spännande happening, där det kändes att alla var närvarande 
och delaktiga och där målet med improvisationen verkligen uppnåddes: att 
få personlig inlevelse till varför man kunde göra uppror under den här tiden 
och hur upprorskänslor och upprorsbehov kan uppstå.

5.6.4. Elevdagböcker
Vad kände du när fogden kom och hämtade klockan?
29 av 29 elever kände känslor som varierade från sorg- skräck -hat.
”Jag blev jättearg, för vi hade slitit så mycket för att få klockan, den var ju 
vår och alla var rädda för pesten.”
” Jag, vi blev ledsna , vi hade jobbat så hårt.”
” Jag kände mig ledsen, vi hade ju jobbat så himla mycke för ingenting.”
”Jag blev ledsen och rädd.”
” Jag kände mig arg.”
”När fogden kom så blev jag förbannad! När vi hade slitit så mycket för att få 
så mycket att vi kunde byta till oss en klocka.”

Vad ville du göra?
13 elever av 29 ville slå ner eller döda fogden.
”Jag ville döda honom.”
”Jag villf» Hörln fngHpn men då skulle väl iag blivit av med huvudet.”
” Gå och strypa fogden.”
” Jag ville sparka till honom.”
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6 elever av 29 ville göra uppror.
”Samla alla som är kvar i de andra byarna och göra uppror.”
”Samla ihop massor av folk och göra uppror.”
1 elev av 29 ville gömma klockan.
”Jag ville gömma klockan så att fogden inte kunde komma och ta den.”
8 elever av 29 ville ta tillbaka klockan.
”Om jag hade varit med på riktigt så hade jag velat springa fram och ta 
tillbaka klockan, men jag hade naturligtvis inte kunnat gjort det.”
”Jag ville ta tillbaka klockan.”
1 elev av 29 vet ej.

Vad kunde du göra?
13 elever av 29 ansåg att de inte kunde göra något.
”Svar: Inget!”
”Jag kan inte göra någonting”.
”jag kan nästan inte göra någonting.”
10 elever av 29 ansåg att de skulle kunnat göra uppror.
”Jag själv hade inte kunnat göra någonting, men jag och alla andra kan 
säkert göra uppror tillsammans.”
”Man kan nog göra uppror.”

1 elev av 29 ansåg att fogden skulle kunnat dödas.
”Gå och strypa fogdelendet.”

1 elev av 29 ansåg att klockan kunde ha gömts.
”Jag kunde kanske gömt klockan.”

1 elev av 29 ansåg att de kunde pratat med kungen.
” Jag kan gå och prata med kungen om det.”
3 elever av 29 visste ej vad de kunde ha gjort.

Om du hade haft chansen att säga något till kungen vad hade du sagt?
25 elever av 29 skulle velat förklara för kungen hur dum och orättvis han 
varit.
”Vi behöver vår kyrkklocka, för att inte få pästen. Medan du sitter där och 
har det bra med alla kyrkklockor och du skall vara kung och allt. Till och 
med jag skulle passa bättre.”
” Det är orättvist, ni borde lämna tillbaka klockan.”
” Din skitstövel! Lämna tillbaka klockan!”
2 elever av 29 skulle velat be kungen om en förklaring.
”Varför tar du just våra klockor och inte andra saker. Klockorna skuddar oss 
ju mot pästen.”
” Varför gör du så här, jag vill inte dö.”
2 elever av 29 vet ej vad de skulle vilja ha sagt till kungen.

5.6.5. Tolkning
Här kan vi iaktta en verklig inlevelse, den bekräftas av både elever och 
lärarna. Det gemensamma fokuset förstärker engagemanget och bidrar med 
extra vitalitet. I lektionen finns den kvalité som Winnicott beskriver som en 
av kreativitetens möjligheter: samexistens och samhörighet.
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Vi noterar också fler kvalitéer som skissats i kapitel 2: en integrering av 
tanke, känsla vilja, och att kunna dra slutsatser utifrån upplevd medveten 
erfarenhet.
Vi ser också att lektionen ger eleverna en möjlighet att identifiera sig med 
tidens människor, samt förstå dem, genom att de faktiskt upplevde ”samma” 
känslor som de gjort. Och här noterar vi då ett av LPO:s övergripande mål. 
Det är också vad eleverna själva skriver och upplever.

5.7. Upproren mot Gustav Vasa lektion 7
5.7.1. Videobservation
Läraren återknyter till händelsen med kyrkklockan som fogden tog då 
barnen blev så upprörda och berättar att så var det under Gustavs tid.
Många blev upprörda av olika anledningar och att just det hände som många 
föreslagit i dagböckerna, att folket skulle göra uppror. Nu ska eleverna få 
veta lite mer kring upproren, varför man gjorde uppror och hur det gick för 
upprorsmakarna.
Sedan delar läraren ut improvisationskorten där händelserna beskrivs och 

barnen sätter igång att i grupperna läsa och fördela rollerna.
Rollfördelningen går smidigt och läraren behöver inte alls lägga sig i. Barnen 
arbetar mycket självständigt med att öva och läraren går mest runt och 
iakttar. De får öva ändå fram till rasten. Ett avbrott görs och efter rasten går 
kameran igång igen och barnen börjar spela upp. Nu blir läraren mer aktiv 
och introducerar varje liten pjäs och förklarar vad de ska handla om.
Den första pjäsen handlar om Stockholms blodbad. Eleverna har fixat lite 
rekvisita och bl a hittat ett frigolithuvud i klassrummet, som får rulla gång 
på gång i blodbadet.
Läraren binder ihop spelen genom att förklara och göra historiska 
tillbakablickar. Inför nästa pjäs som handlar om ett försök från Sten Stures 
änka att sätta sina barn på tronen, återknyter läraren till spelet om 
Stockholms blodbad och berättar mer om Sturesläkten och Vasasläkten.
När barnen glömmer något namn sufflerar läraren. Även i detta spel 
använder barnen rekvisita. Flickan som spelar Gustav Vasa har ett svärd 
och också i den här pjäsen får frigolithuvudet rulla, när upprorsmakarna 
straffas.
Efter pjäsen berättar läraren lite mer om straff och skamritt. Och barnen får 

fundera på varför kungen använde sådana metoder.
Även här diskuteras makt och uppror, medlöpare (som lärare och barn 
kallar ”Bill och Bull”) och deras funktion.
Den tredje pjäsen tar upp upproret mot protestantismens genomförande. 
Läraren uppmanar barnen att försöka titta efter återkommande drag i 
Gustav Vasas sätt att lösa upprorssituationerna:
”Finns det något schackdrag som han alltid använder?”
En elev säger sig redan veta. Läraren ber eleven att inte säga något eftersom 
det är meningen att alla ska få upptäcka det.
Läraren presenterar sedan nästa pjäs, Dackeupproret och berättar att det 
var det största upproret mot Gustav Vasa, det som han hade svårast att 
bemästra.
I den här pjäsen kommer rollinnehavaren Gustav Vasa av sig liera ganger 
och läraren får sufflera rätt mycket.
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Läraren återknyter nu till lektionen som handlade om byn som förlorade sin 
kyrkklocka och presenterar det femte upproret: Klockarupproret. Här flyter 
spelet utan avbrott. Även denna grupp har plockat fram lite rekvisita som de 
använder. Gustav Vasa har både skägg och svärd och det röda tygstycket 
används som blod.
Det sista upproret är Daljunkerupproret och även i denna pjäs flyter spelet 
på och aktörerna går verkligen i roll.
I direkt anslutning till pjäserna får barnen sedan svara på frågor i sina 
dagböcker, de frågor som läraren bett barnen fundera över under pjäserna.

5.7.2. Lärare A:s reflektioner
Barnen känns motiverade att ta itu med texterna och de sätter omedelbart 
igång. Jag slås av hur duktiga de är på att samarbete och hur smidigt allt 
flyter. Det är mer än sällan barnen behöver hjälp att lösa konflikter och med 
att fördela roller.
Är det barnen som är ovanligt exemplariska eller den kontinuerliga 
träningen i grupparbete och skapande som bidrar till detta?!
Trots att vi är så många håller sig ljudnivån på rimlig nivå.
Jag njuter av livet och rörelsen i klassrummet, att barnen är aktiva, att de 
prövar sig fram, att de ”finns” där till både kropp och själ.
De avbrott som blir i en del spel gör ingenting, stämningen är tolerant och 
ingen reagerar när någon av oss flikar i. Jag tycker också att gruppen 
lyssnar intresserat till varje uppspel. Det är spelen som gör det möjligt att 
föra det analytiska resonemanget. Men mina frågor är viktiga, de hjälper till 
att upptäcka och fördjupa upplevelsen.
Jag tror också att alla barn, förstår varför människor kunde drivas till 
uppror med den bakgrund de fick i upplevelsen av när ”fogden tog vår 
kyrkklocka”.

5.7.3. Lärare B.s reflektioner
Det känns helt rätt och mycket naturligt för eleverna att leva sig in i och 
spela upp dessa historiska uppror, sedan vi gjort det vi gjorde förra 
lektionen. Man får i de här spelen se vad det var folk tyckte var fel och vad 
de protesterade emot. Det är bra att vi också har med Stockholms blodbad 
eftersom eleverna undrat och frågat om det.

5.7.4. Lärarens reflektioner infor nästa pass
Vi har nu tittat på medaljongens baksida och sett hur maktbegär och 
maktfullkomlighet kan leda till uppror. Jag vill nu att barnen ska göra 
jämförelser med sin egen vardag och undersöka vilket pris den makthungrige 
kan få betala där.
5.8.Tänkbara konsekvenser för en maktperson i vardagssituationer
5.8.1. Videobservation
Läraren inleder med att blicka tillbaka till de spel där makt i 
vardagssituationer visades. Sen sammanfattar läraren det pris som Gustav 
Vasa fick betala för att få och behålla sin makt. Detta görs i dialog med 
barnen som villigt svarar på frågor. Läraren säger sen att eleverna nu i sina 
grupper ska tänka ut hur det kan gå i förlängningen lor aen person som 
spelade maktfullkomlig i olika vardagssituationer. Eleverna ska undersöka
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vilka konsekvenser maktfullkomlighet kan få och göra pjäser och visa upp. 
De får en kort stund att öva och det blir genast full aktivitet i grupperna. 
Eleverna tar sina ursprungsroller och har inga problem att komma ihåg vare 
sig innehåll i spelen eller rollfördelning. De tycks genast vara med på 
noterna och det ser ut att vara lätt att hitta på. Efter en stunds övande får 
grupperna visa upp. Läaren sammanfattar mellan uppspelen och refererar 
till Gustav Vasa och hur det gick för honom. Det är lätt att hitta likheter.

5.8.2. Lärare A:s reflektioner
Det känns bra att undersöka maktmedaljongens baksida och som en väldigt 
nyttig reflektion. Det känns som om den här typen av lektioner medför att 
fallgroparna på livsstigen kan bli färre. Jag känner det som den här 
lektionen har något av den kvalité som Bolton beskriver i exemplet jag 
referat till om: ”Let’s explore what it is like being sisters”, men här genom att 
undersöka hur maktens baksida kan se ut och vilka pris man kan tvingas 
betala. Många barn skrattar igenkännande under spelets gång och många är 
med och räcker upp händerna. De ser klart vilka pris makten tarvar och de 
ser likheter när de jämför med Gustav.

5.8.3. Lärare B:s reflektioner
Det går mycket lätt att komma igång med spelen och barnen har också lätt 
att förstå själva idén och att jämföra med Gustav. Pjäserna känns genuina 
och det är nog många som varit med om liknande saker i verkligheten. Det 
känns bra att kunna prata om sådana här saker och säkert kan spelen 
medverka till att barnen i tid blir mer medvetna om negativa konsekvenser.

5.8.4. Elevdagböcker
Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med makt?
12 av 27 menar att fördelarna är att det skapas ordning.
” Om det är typ en skola, är det bra att en rektor som bestämmer, så att det 
fungerar.”
” Det är bra att någon bestämmer, då blir det ordning, men inte om den 
bestämmer för mycket då blir det kaos.”
”Fördelen med makt är att man t.ex. i grupp bestämmer sig fortare än om 
alla ska göra som dom vill, för då blir det bara kaos.”
” En fördel med makt kan vara att t.ex. nån måste bestämma, som en lärare, 
annars blir det tjafsigt.”
11 av 27 elever ser personliga fördelar, att man får mycket att säga till om 
och får som man vill.
”Man kan få som man vill.”
”Man får mycket att bestämma.”
”Man får bestämma mycket och kan bli en viktig person.”
3 elever av 27 har svarat att de inte vet.
1 elev har lämnat frågan obesvarad.

12 elever av 27 ser som en nackdel med makt att någon kan få för mycket av 
den.
”Att den som har makt gör vad som helst.”
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”När någon får för mycket makt blir det inte kul för någon.”
”Nackdelen med makt är att den kan bli överdriven.”
10 elever av 27 ser personliga nackdelar och menar att en maktperson får 
andra emot sig och blir ensam.
”Man kan få många emot sig.”
”Man kan få en kniv i ryggen.”
”En nackdel är att man kan bli ensam.”
5 av 27 har inte beskrivit några nackdelar.

På vilka sätt är makten sig lik igår och idag (genom historien)?
9 av 27 menar att en likhet är att några/någon bestämmer mer än andra. 
”Vissa bestämmer mer än andra.”
” Någon eller några har/tar den.”
”Det är alltid någon eller några som bestämmer.”
11 av 27 elever skriver att metoderna, genom vilka man skaffar sig makt kan 
likna varandra.
”Man gör fortfarande knäppa saker för att få makt.”
”Gustav Vasa spred ut falska rykten och använde Bill och Bull metoden, det 
händer nu också.”
”Gustav Vasa dödade för att få makt, det gör man idag också.”
4 elever av 27 ser en likhet i de personliga nackdelar som drabbar en 
maktperson.
”Den som vill han mycket makt kan bli ensam och det blev den förr också.”
” I slutet har dom inga vänner kvar, alltså blir personen ensam.”
2 elever av 27 har pekat på den personliga drivkraften hos maktpersoner. 
Oftast så tror jag att dom så vill ha makt nu och förr var i själva verket 
ganska osäkra inombords.”
1 elev av 27 vet ej.

Kan du känna att du själv försöker få för mycket makt ibland, när?
16 elever av 27 kan känna att de själva försöker få för mycket makt ibland, 
när de är med yngre barn, med syskonen och i grupparbeten.
”Ibland när jag är med min lillebror.”
I grupparbeten, när vi ska spela en pjäs. Om jag kommer på nåt så kanske 
jag inte orkar lyssna på de andra.”
”Ja, hemma.”
3 elever av 27 försöker sällan få för mycket makt.
Inte ofta, men när alla bara är tysta och bara jag komma på något att leka, 
så blir det jobbigt med makt.
5 elever av 27 känner att de aldrig försöker få för mycket makt.
” Nej, inte vad jag kan komma på.”
”Nej, jag tror inte det.”
3 elever av 27 vet ej.

Hur tycker du makt ska fördelas för att det ska bli så bra som möjligt? /Vad
frrolror ör ttt fft- O f f ö -n !/■ o r>o---- ----------- ,------
23 elever av 27 skriver att makt ska fördelas demokratiskt.
”Man ska dela makten på sin egen nivå, alla ska bestämma.”
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”Alla ska få säga sin mening, och att alla ska få bestämma och att man inte 
försöker ta makten själv.”
”Makten ska fördelas på folket.”
Att alla får vara med och bestämma vad som ska göras.”
3 elever av 27 vet ej hur makten ska fördelas.
” Jag vet inte.”
1 elev av 27 skriver att kungen och drottningen borde få ha makt.
”Jag tycker att kungen och drottningen ska få ha makt, men inte så mycket 
så att de finns slavar och så att man får/gör massa krig.”

5.8.5 Tolkning
Här det intressant att iaktta att ungefär hälften av elevgruppen tolkar makt 
utifrån ett subjektivt personligt plan, medan den andra halvan synar 
maktbegreppet på en mer generell nivå. Vi har ju använt båda nivåerna och 
pendlat mellan dem, det subjektiva för att skapa förståelse och det objektiva 
för att jämföra och se likheter.
Varför några elever ”fastnar” för den subjektiva respektive den objektiva 
nivån, ger den här undersökningen inget svar på, men det vore intressant att 
undersöka.
Vi kan däremot notera att nästan samtliga elever kan resonera omkring 
makt och se den ur fler synvinklar.
1 LPO uppmanas till ett flerfaldigt perspektiv och här ser vi en process på väg 
mot måluppfyllelse.
De förbereds också att inse konsekvenserna av maktfullkomlighet både på 
ett personligt och på ett generellt plan, vilket har framgång.
En fundering som uppstår är varför en elev önskar kungen och drottning 
makt, något så ”tvärt emot” gruppen i övrigt.
Någon elev drar också slutsatser om vad som döljer sig bakom människans 
maktbegär.
Lärarna menar att lektionen leder till självinsikt i vardagsbeteendet och det 
bekräftas också av eleverna där många anger att de ibland känner att de 
”försöker skaffa sig för mycket makt”.
5.9. Pratstund med kungen, lektion 9
5.9. 1. Videoobservation
Eleverna får sätta sig i sina grupper och formulera frågor till kungen. De 
instrueras att tänka tillbaka på allt som hänt och också använda sig av 
anteckningarna i dagböckerna. De får veta att de ska få träffa kungen i egen 
hög person och medan det sägs iklär sig lärare B en konungamantel, basker 
och skägg. Detta väcker munterhet hos eleverna och de sätter genast igång 
att skriva frågor. De diskuterar livligt med varandra och en i varje grupp 
agerar sekreterare.
Lärare B sätter sedan fram en stol och den första gruppen får sätta sig på 
golvet framför kungen, som inleder med att säga att idag är det folkets dag, 
och de kan utan risk för liv och lem ställa vilka frågor de vill.
Lärare B går i roll och kan också hålla rollkaraktären konsekvent. Rösten 
och kroppshållning förändras och läraren gestikulerar och svarar utifrån 
kungens perspektiv på elevernas frågor. Eleverna undrar förstås varför 
kungen tog klockorna:
Och nan svaiai an ovcngc liai ■» 11 t -i 4 1 5 4- ^ 1___4- - 1 _____ »
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”Varför ska vi betala dina skulder?” undrar barnen vidare.
”Är vi inte ett land, vill vi inte vara ett land kanske!? Vi ska vara som en 
familj och jag en far som sköter ekonomin.”
Barnen undrar över allt dödande och över de fattiga. Kungen har svar på allt 
och vänder och vrider på sanningar och ställer motfrågor till barnen. Det är 
alldeles tyst när grupperna ställer frågor och de väntar spänt på kungens 
svar.

5.9.2. Lärare A:s reflektioner
Jag är imponerad över Marias insats som kung. Hon genomför rollen med en 
sån konsekvens och det imponerar på barnen och det blir som om det 
faktiskt är Gustav Vasa som svarar. Barnen ställer också många kloka 
frågor och de får svar, såsom Gustav Vasa skulle kunnat formulera sig.
Jag slås av hur främmande många tankar är för oss idag, kungens totala 
envälde och hur otänkbart det var att tänka på något annat sätt. Det här 
känns som en mycket bra övning, det blir intressantare att få svar i en sån 
här som-om-situation och det känns som på riktigt.
Det är också bra att det är barnen som formulerat frågorna och därmed blir 
det deras subjektiva upplevelser och undringar som blir det viktiga här. Jag 
tror också att bilden av Gustav Vasa nyanserades något. Många har hittills 
en ganska negativ bild, speciellt sedan den gemensamma upplevelsen av hur 
fogden tog klockan från ”vår by”, på kungens order. De har också spelat och 
sett pjäser om de andra upproren och där sett hur brutal och skoningslös 
Gustav Vasa kunde vara.

5.9.3. Lärare B:s reflektioner
De ställer många frågor kring kyrkklockorna, varför jag tog dem, men också 
många andra intressanta frågor. Bilden av Gustav som just nu är ganska 
svart, ljusnar något. Bilden blir mer mångfasetterad. Några blir uppenbart 
förvånade, när Gustav som den skurk de upplevt honom som, förklarar att 
han vill ha ordning i landet och att han såg till att det blev fred. De kanske 
inte är helt självklart längre, att det som gjorde uppror gjorde helt rätt. Det 
känns som om barnen mer funderar över detta och att det inte är så totalt 
svart eller vitt längre. Bilden av Gustav växer och här finns nu både plus och 
minus.
5.9.4. Elevdagböcker
I samtalet med kungen, kände du då att du kunde förstå honom?
3 elever av 28 kunde känna förståelse för kungen
”Ja! Fast när han hade svarat hade jag lust att fråga andra frågor än vad vi 
skrivit upp.”
”Ja, här folket frågade varför de måste betala hans skulder till Lübeck och 
han svarade att det var allas skulder.”
17 elever av 28 skriver att de kunde känna viss förståelse för kungen.
”ja, men bara lite, inte när han dödar alla.”
”Ja i rätt många saker.”
”Ja på ett vis kunde jag förstå honom lite.”
”Ja, det kunde jag lite grann.”
7 elever av 28 kan mte kanna nagon torstaeise for kungen.
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”Han säger att han gör det för Sverige och att han var ”pappan” och folket 
var familjen. Men han gjorde det för att det skulle bli bättre för han.”
2 elever av 28 svarar inte på frågan.

Hur värderar du ( om du tänker på allt vi hittills gjort) Gustavs insats som
kung, hur stort är ditt förtroende för hans insats?
15 elever av 28 har inte mycket förtroende för Gustav som kung
”Han var självupptagen och tänkte bara på sin egen makt och han dödade
en massa människor.”
”Nej inte mycket. Ingen vågade trotsa honom. Han bestämde allt själv,”
11 elever av 28 skriver att de har något förtroende för Gustav som kung.
”Det är svårt att hantera makt när man har skulder, så det var ganska bra 
gjort.”
”En del saker gjorde han bra, men han skulle förklarat lite mer varför.”
1 elev känner förtroende för Gustav och hans insats.
” När jag tänker på hans handlingar så blir jag faktiskt imponerad, det är så 
himla mycket att hålla reda på fixa och sköta och få gå ihop och det klarade 
han riktigt bra tycker jag.”
1 elev av 28 har lämnat frågan obesvarad.

Vilka gemensamma drag kan du känna igen i Gustavs sätt att hantera
upproren?
12 elever av 28 skriver att han dödade upprorsmakarna.
11 elever av 28 skriver att han använde propaganda, hårda straff, skrämsel 
och lögner.
3 elever av 28 skriver att han använde både dödsstraff, hårda straff, 
propaganda, skrämsel och lögner.
2 elever av 28 vet ej.

Hur tycker du kungen skulle kunnat hantera upproren? Har du
någon/några egna idéer?
17 av 28 skriver att kungen borde gått i dialog med folket, lyssnat på deras 
åsikter och förklarat sina.
”Han kunde ABSOLUT berättat och förklarat mer för folket.”
Han kunde lyssnat mer och försökt bli en bättre kung, då kanske upproren 
slutar.”
2 elever av 28 anser att han borde undvikit dödsstraff och istället använt 
fängelsestraff till upprorsmakare.
” Nja...på den tiden kunde man ju direkt inte ha pratat ut om det, fast han 
kunde ju ha fängslat upprorsmakarna en tid och sen släppt ut dem.”
9 elever av 28 har ingen egen idé eller åsikt om hur kungen skulle kunnat 
handla.

5.9.5. Tolkning
Idén med själva lektionen går hem, bilden av Gustav Vasa nyanseras något. 
Men vi märker också att eleverna knappast köper allt Gustav Vasa säger. De 
har sedan tidigare erfarenheter av hur han, som de upplevde det, faktiskt
0 tcxl T ?-1 .-1 <0 W nrVi A a. V> o 01CT i r~\ 1 Cnplof linn H H Tt H

upproren mot honom.
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Vi kan konstatera att det är den fiktiva situationen som skapar elevernas 
motivation. Båda lärarna har noterat en god stämning och ett allvar i 
frågstunden, vilket bl a tog sig uttryck i att det var knäpptyst.
Eleverna har formulerat frågorna själva, utifrån deras subjektiva åsikter och 
funderingar kring kungen, det bidrar förstås till det positiva intresset, som 
de båda lärarna iakttagit.
En tråkig miss är att eleverna tydligen trott att de måste hålla sig till i förväg 
skrivna frågorna, vilket en elev uttryckte som en begräsning, då andra frågor 
uppstått genom kungens svar.

5.9.6. Lärarens reflektioner inför nästa pass
Nu blir det påsklov och det dröjer det till nästa historielektion. Därför känns 
det bra att göra en övning som på sätt och vis sammanfattar det vi hört och 
sett om Gustav. Lektionen är tänkt både som en repetition och också till att 
förtydliga att sanningen är mångfasetterad, liksom bilderna och porträtten av 
Gustav Vasa. Det är också bra med en bilduppgift, eftersom vi hittills inte haft 
någon sådan i temat.
I dagböckerna ska vi efter detta och nästa pass som också blir ett 
repetitionspass ta upp frågor kring hela temat.

5.10 Gustav Vasa sedd i fler perspektiv, lektion 10
5.10.1.Videoobservation
Läraren sammanfattar den bild av Gustav Vasa vi hittills fått, genom 
upplevelsen av statyn, våra pjäser, läroboken och våra diskussioner. Barnen 
kan konstatera att det finns många sidor av Gustav Vasa.
Läraren undrar sedan vilka som kan ha sett Gustav Vasa som frihetshjälte 
och i så fall under vilken epok. Snabbt viftar några händer i luften och en 
elev svarar:
”De som ville bli fria från Kristian Tyrann, innan Gustav blev kung.”
Läraren fortsätter fråga om någon kan ha sett honom som skurk och tjuv. 
Samtalet pågår sedan mellan lärare och elever tills läraren fått upp följande 
rubriker på tavlan: Skattmasen- indrivaren (bönderna och småfolket), 
Frihetshjälten, (dalkarlarnas och också många andra, åtminstone i början på 
kungakarriären) Den listig brevskrivaren, propagandamakaren (många 
upprorsmän) Den falske tjuven, tyrannen (många präster, katoliker och 
kyrkans folk) Den duktig ordningsmannen och ekonomen (många fogdars 
bild) Den store mäktige allfadern för Sverige (många historieskrivares syn). 
När rubrikerna över Gustav står på tavlan ber läraren eleverna sätta sig i 
sina grupper. Hon berättar att varje grupp ska få dra en lapp, där någon av 
de rubriker som står på tavla finns och att eleverna sedan i sin grupp ska 
diskutera hur Gustav kan målas för att se ut som en frihetshjälte, skurk 
osv..
Läraren frågar sedan vilka symbolen kan man förknippa med en frihetshjälte 
med? Barnen funderar...det är tyst. Läraren fortsätter då och ställer 
hjälpfrågor och snart har de kommit fram till symboler som: fåglar, brustna 
bojor, blå himmel ... Läraren diskuterar sedan varje rubrik en kort stund 
och samlar symbol kring dessa. Nu blir det mer fart i diskussionen.
Läraren går runt och varje grupp får dra en lapp. Aktivitet börjar genast och 
grupperna diskuterar hur Gustav ska se ut. Var och en målar sedan en egen
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bild. De skissar först med blyerts och nu vill många ha hjälp. Läraren går 
runt och kommer med tips och råd. Några elever får också hjälp med att 
skissa tunt.
Sedan går eleverna och hämtar vattenfärger och börjar måla.
Olika bilder växer fram. De visar Gustav som allt ifrån den hornkrönte, till 
en helig man med gloria.
Barnen småpratar medan de målar och kommenterar varandras bilder. När 
bilder är klara sätts de upp på tavlan och barnen som målat klart får läsa i 
sina bänkböcker eller i historieboken. Några väljer att läsa i historieboken. 
När alla barn är klara tittar hela gruppen på bilderna. Läraren konstaterar 
att det här är en och samma person.
”Är det så här, att vi kan ha olika bilder av en och samma människa? Ser 
era kompisar er precis på samma sätt som era föräldrar? Har era lärare 
ytterligare bild?”
Barnen verkar vara med på noterna även om de också uttrycker förvåning: 
”Var han verklige sån?”
”Kanske inte, menar läraren, men de här personerna såg honom så.”
En elev säger sen:

”Det är säkert så att kändisar blir sedda på fler sätt än vanliga människor, 
för alla är intresserade av dem.”

5.10.2. Lärare A:s reflektioner
Det känns bra att samla ihop de olika bilderna av Gustav Vasa som tagits 
upp i spelen och i elevboken. Jag kan se att barnen har förstått mycket och 
den förståelse de fått, känns förankrad och integrerad, de har förstått genom 
att pröva och sedan dra slutsatser.
De har många idéer om hur olika folkgrupper kan tänkas ha sett Gustav.
Det är också roligt att höra deras diskussioner i grupperna hur man kan 
illustrera olika personlighetsdrag. Jag tycker bilderna blir fina och det blir en 
tänkvärd diskussion efteråt.
Jag tycker också att barnen hittar uttryck och sätt att gestalta som inte 
kräver alltför mycket tekniskt kunnande, vilket annars var något jag 
befarade med den här uppgiften.
Det viktigaste var ju att barnens skulle upptäcka hur vi kan se på 
människor och saker på olika sätt, utifrån olika perspektiv och jag kände det 
som den biten gick hem.

5.10.3. Lärare B:s reflektioner
Bilderna blir härliga. Jag hör kommentarer som:
”Var han verkligen så här? Jag trodde...”
Det var precis det vi ville uppnå, att de skulle bredda sitt perspektiv och 
kunna fundera kring och se Gustav från fler håll.
Vi sätter upp bilderna och konstaterar att detta ska föreställa samma 
person, sedd ur olika människor perspektiv. Det är lätt att tillsammans 
komma fram till att en människa har många olika sidor och att människor 
gärna tillskriver sina medmänniskor sina egna drag. Jag känner mig klart 
nöjd med lektionen.

50



5.10.4.Lärarens reflektioner inför nästa pass
Nästa gång ska vi i lekens form repetera vad vi lärt om Gustav och samt 
reflektera i dagböckerna över Gustav Vasa projektet som helhet.

5.11. Mimlek kring Gustav Vasa, lektion 11 
5. 11.1. Videoobservation
Barnen får veta att det är dags för en lek som lärarna har hittat på:
”Här har du ditt liv, Gustav!”
Läraren berättar att barnen som vanligt ska arbeta i sina grupper och att 
varje grupp inledningsvis ska välja en Gustav och att den som väljs till 
Gustav gärna får var bra på historia och ha lätt att komma ihåg händelser. 
Personen kan gärna också vara bra på att gissa.
När barnen sedan valt en Gustav och sitter i sina grupper går läraren 
igenom hur leken går till och regler för poängberäkning, mycket noga. 
Barnen lyssnar intensivt, ingen frågar något.
Sen delar läraren ut lappar med olika händelser till barnen som de mimiskt 
ska visa för den Gustav som blivit lottad att sitta på tronen. Gissar Gustav 
rätt får den grupp som Gustav representerar en poäng, den grupp som 
gestaltat får också en poäng.
Grupperna börjar så visa olika händelser och det märks att de kommit olika 
långt i att orka hålla ett åskådareperspektiv, att ha ett ”inre öga” både på sig 
själv och händelsen som helhet. Många lyckas väldigt bra och har verkligen 
tänkt igenom sina händelser. Rörelserna verkar spontant gå ner i tempo, 
kanske för att tydliggöra, både för sig själv som agerande och för åskådaren. 
Det här är en svår övning, det gäller ju att känna till händelsen som står på 
lappen ganska exakt. Endast en grupp behöver hjälp med själva 
gestaltandet, då deras händelse blir otydlig och närmast obegriplig. Läraren 
går då ut i korridoren och hjälper den gruppen och därefter går det bra att 
visa upp händelsen.
”Gustav” lottas varje gång och det visar sig att lotten faller på en och samma 
person flera gånger. Några elever stönar lite över detta.
Lärarna kommenterar spontant och tycker att många grupper mimar väldigt 
bra. Det märks också att eleverna lärt sig en hel del. De som är Gustav 
gissar oftast rätt. Det hela tar ganska lång tid. Hela gruppen har arton 
händelser att gestalta.

5.11.2.Lärare A:s reflektioner
Det är en nyttig övning som tänjer gränser och liksom tvingar eleverna att 
både betrakta sig själva och hela händelsen utifrån för att åskådaren ska 
begripa. De syns ganska tydligt vilka elever som har svårigheter med detta 
och blir lite för upptagna med sig själva och då glömmer både publiken och 
interagerandet med övriga i gruppen. Övningar av den här typen känns 
därför som medvetandeträning, en övning i att vara vaken och behålla sitt 
fokus.
Det är också roligt att se hur mycket de lärt sig, ingen frågar om de 
historiska händelserna, däremot behövde någon grupp hjälp med själva 
gestaltandet.
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Eleverna tyckte att leken var rolig och det märks att de också tycker det är 
kul att leka en lek de aldrig lekt förut, att vi hittat på den, tycks vara en 
kvalité i sig för eleverna.
Någon elev föreslog också en regelförändring som skulle göra leken roligare. 
Några tyckte det var orättvist att samma person blev Gustav flera gånger, 
men det tror jag gjorde leken roligare. Det ska vara lite tur också inte bara 
skicklighet.

5.11.3. Lärare B:s reflektioner
Jag tycker det är bra att det både finns lite tur och skicklighet i leken. Tur i 
form av vem som lotten att bli Gustav faller på och vilka händelselappar 
grupperna får och skicklighet i form av hur bra de kan visa 
händelselapparna pantomimiskt och hur bra ”Gustav” kommer ihåg 
historien kring Gustav Vasa. Det blir roligare om turen också får vara med i 
leken så att de inte bara blir de allra duktigaste som har chans att vinna.

5.11.4. Elevdagböcker
Vi har utgått från konstverk när, vi inlett de historiska teman vi arbetat med.
Vad tycker du om det?
28 elever av 29 är positiva till en sådan start.
”Bra för då lär man sig något om den personen innan man gör något av det.” 
”Det var kul man fick höra olika åsikter om hur han såg ut att vara och 
kunde förstå hur han var.”
”Jag tycker det är bra för då vet man mer vad vi ska jobba med.”
”Det är bra. Man får ett sätt att tänka men kan sedan upptäcka att man haft 
fel.”
Tycker du att du i ditt liv kan ha nytta av historieämnet? Kan Gustav Vasas
liv lära dig något om ditt liv?
26 elever av 29 har svarat att de kan ha nytta av historieämnet i sina liv. 
”Man kan förstå hur svårt det var på den tiden och hur bra en del har det 
nu, man får protestera utan att bli dödad t.ex.”
”Att vi alla är maktpersoner innerst inne.”
”Man vet ju mer socialt sätt mer om bad som händer om man kräver för 
mycket makt.”
1 elev av 29 har svarat nej.”
2 elever av 29 har lämnat frågan obesvarad.

Har du lärt dig något om t.ex. makt som du direkt kan ha nytta av i din egen
vardag bland kompisar.
27 elever av 29 tycker att de kan ha nytta av kunskaperna i sin vardag.
”Om man hamnar i en situation som liknar de situationer vi spelat kan man 
ju tänka så är smart att göra men inte så.”
”Ja. Man kan få för mycket makt då kan man låta kompisarna bestämma 
också.”
”Ja, att om man tar för mycket makt kan man bli utstött.”
1 elev av 29 har svarat nej.
1 elev nar ïamnai frågan obcsvaiad.
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Är det något avsnitt, eller någon improvisation under de här passen som du
verkligen kunnat känna som om du var där på plats under den historiska
epoken, i så fall, vilket pass?
14 elever av 29 har angett den improvisation vi gjorde unisont hela klassen, 
som handlade om ”Vikarbyns kamp för en kyrkklocka”.
” När fogden/Maria kom och tog kyrkklockan från vår by.”
”När fogden kom och tog klockan för då hade man varit med och jobbat för 
den.”
”När du (Ewa) sa att vi måste ha en kyrkklocka för att skydda oss mot 
pästen.j Hela klassen var med och spelade)”
7 elever av 29 har pekat ut någon annan eller alla improvisationer vi gjorde. 
”När vi gjorde improvisationerna kändes det lite så.”
”Ja, när jag spelade Erik XIV.”
4 elever av 29 har svarat, nej.
”Nej, det vet jag inte faktiskt.”
3 elever av 29, vet ej.
1 elev har svarat något obegripligt och missförstått frågan,

Ni fick måla Gustav Vasa , vad lärde du dig av det?
25 elever av 29 kan beskriva vad de lärde sig genom att måla Gustav Vasa. 
”Att hitta både de bra och dåliga sidorna i en människa.”
”Man såg då hans olika egenskaper.”
”Man förstod att han inte bara var tyrann utan också försökte vara rättvis.”
2 elever av 29 har svarat att de inte lärde sig något.
2 elever av 29 vet inte vad de lärde sig.

Tänk efter och titta på de ord vi skrivit kring Gustav Vasa, finns det då några
ord som du skulle vilja lägga till eller ta bort?
20 elever av 29 föreslår egenskapsord att lägga till eller ta bort.
Många föreslår att ta bort både klok och lat, en del av eleverna vill beskriva 
honom med ord som tyrann.
” Jag skulle vilja ta bort klok!”
” Jag vill ta bort lat.”
”KLOK, var han inte!”
7 elever av 29 har inte föreslagit att vare sig lägga till eller ta bort några 
egenskapsord.
Nej, jag vill inte lägga till eller ta bort något ord.”
2 elever vet inte om de vill ta bort eller lägga till något.

Beskriv vad du skulle vilja ha med och behålla ifrån de här historiepassen
till nästa tema i historia.
15 elever har skrivit fler saker: pjäserna, improvisationerna, danserna, 
sångerna, grupperna, diskussionerna, studiebesöket, allt...
”Mycket teater, sång och dans.”
”Alla pjäser, danserna och grupperna.”
”Improvisationerna och diskussionerna ska, MÅSTE behållas.”
”Att spela pjäser och improvisera var kul och att jobba i grupper.”
9 elever har särskilt pekat ut improvisationerna .
”Jag skulle vilja behålla improvisationerna.”
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5 elever har pekat på makttemat som intressant och vill ta upp det fler 
gånger.
”Det där med makt tror jag.”
Jag tycker vi ska fortsätta med makt.”

Finns det något du skulle vilja ta bort, i så fall vad?
25 elever av 29 vill inte ta bort någonting.
”Inget, faktiskt!”
”Inget för allt var bra!”
1 elev av 29 vill ta bort att skriva i dagboken.
”Jag vill ta bort dagboken, det var jättejobbigt att skriva i den.”
3 elever vet inte om de skulle vilja ta bort något.

Om du var pedagogikprofessor (vilket du förstås är) och skulle skriva en bok 
om hur barn skulle undervisas i historia och bara hade några rader på dig 
att beskriva hur man metodiskt skulle gå till väga, vad skulle du skriva?
26 elever av 29 har nämnt minst två av följande inslag: improvisera, leva sig
in i pjäser, fantisera, leva, ha roligt, leka, diskutera.
” Man ska låta barnen leva sig in i tiden och miljön. De kan spela upp pjäser 
och improvisera.
”Improvisera, fantisera, disskutera, LEK OCH LEV LIVET!!!”
1 elev föreslår att börja med det lätta och sedan ta det svåra.
1 elev föreslår att åka till platser där historiska händelser utspelats.
” Att man åker dit där händelserna utspelat sig.”
1 elev vet inte.

Om du skulle få i uppdrag att berätta om Gustav Vasa-epoken för någon, 
känner du att du nu har kunskap nog att göra det?
27 elever av 29 svarar att de har tillräckligt med kunskap.
” Ja, det har jag och jag säger bara tack för att ni gav mig det.”
Ja, för jag vet en hel del.”
Ja, jag kan berätta mycket om honom.”
2 elever av 29 svarar nej.

5.11.4. Tolkning
Här är det roligt att konstatera att eleverna upplever att de kan ha nytta av 
historieämnet i sina liv och direkt i vardagssituationer. Eleverna ger 
konkreta exempel och kan också se historien i ett nu-då-sedan perspektiv, 
vilket både uttryckts som ett lärarmål och mål i LPO. Det tycks ha haft effekt 
att arbeta parallellt med nu och då.
Eleverna menar att ”konstverket” är en bra inledning på ett historietema. De 
tycks känna det som om deras upplevelser härmed fångas in till en fortsatt 
process. Och i upplevande av konst ryms många aspekter av elevernas 
personlighet, något som tydliggörs i kapitel två genom Winnicott.
De intensivaste upplevelserna för eleverna ger improvisationerna, de lämnar 
spår, berör och ger inlevelse. En kvalité som både lärare och elever är 
överens om. Detta uttrvcks vid ett flertal tillfällen i elevdagböckerna och 
också nu flera gånger i slutsummeringen.
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Det unisona dramat tycks ha särskilt djupgående effekter, inte minst genom 
att resultera i gemensamma känslor inför olika företeelser. Här blir ”det 
gemensamma upplevandet av samma känslor” som gångna tiders människor 
i en som-om-situation, en tydlig bro, som bidrar till en direkt erfarenhet som 
ger ”verklig” kunskap.
Precis som Bolton förklarar uppstår en förståelse på djupet i personen, 
verkligt förankrad i en slags total upplevelse av det historiska sammanhang 
som spelats upp. Hälften av eleverna har också pekat på händelsen i 
Vikarbyn som en särskild ”på plats upplevelse”.
Både elever och lärare upplever också en perspektivbreddning i synen på 
Gustav Vasa genom bildlektionen, så även här kan vi iaktta att det kreativa 
och konstnärliga bidrar till måluppfyllelse.
Till sist uttrycker nästan samtliga elever att de upplever att de har kunskap 
om Gustav Vasa epoken. Och härmed upplever lärarna såväl som eleverna 
att också ett av kunskapsmålen i LPO har uppfyllts.

5.11.5. Lärarens reflektioner inför det fortsatta temat
Eleverna har gjort sin slutsummering av Gustav Vasa avsnittet. Avsnittet är 
slut, men jag vill återknyta och koppla ihop då och nutid igen, genom att sluta 
som vi började - med en staty- men nu, med statyer som de själva gör, som 
ska uttrycka det viktiga i deras liv.
Statyn är tänkt att leda till självreflektion, vad och vilka egenskaper eleverna 
vill se hos sig själva. Men innan dess ska eleverna också se en film, Queen 
Elisabeth, för att göra iakttagelser kring vilka pris hon fick betala för makt, 
vilka egenskaper hon tvingades ge upp och hur hon utvecklades. Vår 
undersökning slutar här, men arbetet det fortsätter...

5.12 Sammanfattning av resultatet av undersökning
5.12.1. Hur upplever eleverna i klass 5D sin historieundervisning
baserad på skapande processer?
Genomgående för hela processen är att eleverna känner engagemang och 
vitalitet. Eleverna uttrycker detta i anslutning till ett flertal lektioner. De 
menar att improvisationerna leder till inlevelse, de upplever också att det är 
roligt att improvisera och när det är roligt lär man sig.

Något som ”löper” genom hela kunskapsprocessen är den undersökande och 
nyfikna attityden och förhållningssättet. Den kommer till uttryck i elevernas 
beredskap att ständigt pröva och ompröva åsikter och ställningstaganden 
angående Gustav Vasa. Eleverna uttrycker också vid ett flertal tillfällen att 
de upplever processen som spännande och ”att det ska bli roligt att få veta”.

Ett annat återkommande inslag som eleverna upplever är att de har 
möjlighet att både tänka, känna och handla. Detta gäller för ett flertal 
lektioner och eleverna beskriver dels improvisationer på detta sätt, men 
också studiebesöket och diskussionerna.

Eleverna uttrycker vid ett antal tillfällen att de i processen reflekterar kring 
sig sjaiva ocii gci utuyck föi att det leder till sjdlvincikt: ”Jag känner 
igen mig i rollen, jag känner mig inte så där ynklig...”
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Vid flera tillfällen säger sig eleverna också införliva ”gamla erfarenheter” eller 
upplevelser med nya sådana, det sker främst i en del av improvisationerna 
men också i upplevandet av Gustav Vasa statyn.

Eleverna upplever att historieämnet kan bidra med något väsentligt till deras 
liv och att de har nytta av kunskaper i ämnet till vardags. De ger ett flertal 
exempel på detta i elevsvaren bl a när de betraktar makt: Man gör 
fortfarande knäppa saker för att få makt.” ”Nu får man säga vad man vill, 
förr kunde man bli dödad.” Jag lärde mig om hur maktpersoner fungerar och 
hur de är egentligen. Man vet hur man ska handskas med maktpersoner.” 
Många gånger uttrycker eleverna ett då-nu-sedan-perspektiv och upplever 
dessa jämförelser som meningsfulla: ”Makt som makt”.

Många elever ger också uttryck för förmåga till perspektivväxling när de i 
frågestunden med Gustav Vasa upplever förståelse för kungen och hans 
handlingar.
Denna förmåga upplever också flertalet av eleverna i de roller de gestaltar: 
”...man känner hur den personen som man spelar känner på riktigt”.

I anslutning till ett flertal lektioner visar eleverna att de kan föra resonemang 
utifrån ett helhetsperspektiv, där de införlivar både känslor och intellekt och 
deras upplevelser har något av genuina på-platsen-upplevelser. Många elever 
uttrycker detta exempelvis i anslutning till lektionen om ”Kyrkklockan i 
Vikarbyn”.

Eleverna upplever är de har goda kunskaper om Gustav Vasa och 
tidsepoken.

Till sist kan jag då konstatera att eleverna upplever de kvalitéer som skissats 
i den teoretiska bakgrunden för skapande kunskapsprocesser och också att 
det övergripande målet i LPO för ämnet historia synliggörs i elevernas 
upplevelser.

5.12.2. Hur upplever lärarna samma undervisning?
Lärarna upplever genomgående att processen är vital och att eleverna och 
lärarna är engagerade. Lärarna konstaterar att historietemat känns som en 
upptäcktsresa och att eleverna är nyfikna och att de upplever lektionerna 
som spännande.

Lärarna kan iaktta att motivationen stärks när processen utgår från elevens 
upplevelser och frågor, detta noterades särskilt vid starten till temat och i 
flera av improvisationerna.

Lärarna upplever att det i lektionerna skapas ett grundläggande analytiskt 
förhållningssätt och att det sin rot och utgångspunkt i de många 
improvisationerna. Körmåga att analysera ocn se saker ur fler perspektiv bifl
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enligt lärarna särskilt tydligt i elevernas förmåga att resonera kring 
begreppet makt
Vidare iakttar lärarna att elever kan se saker ur fler perspektiv och ser att 
detta kommer till uttryck i beredvilligheten att förändra ”bilden” och 
uppfattningen av Gustav Vasa. Detta kommer också till uttryck i 
bildlektionen.
Lärarna tror att det här grundlägger en förståelse för att ”sanningen” är 
mångfasetterad och beroende av betraktaren.

Lärarna noterar ett tydligt nu-då-sedan-perspektiv i flera improvisationer 
och ser att eleverna kan dra slutsatser och föra resonemang kring detta. 
Vidare menar lärarna att det är upptäckterna i de konkreta 
improvisationerna som möjliggör diskussionerna, som lärarna menar vara 
på en ganska hög nivå.
Hos lärarna kan vi också notera en viss oro att det analytiska resonemanget 
någon gång blivit för ”intellektuellt”.

Lärarna upplever vidare att eleverna är engagerade på ett totalt sätt, tanke, 
känsla och vilja integreras i läroprocessen. Lärarna ser detta uttryckas 
främst genom improvisationerna.

En kunskap som närmar sig insikt iakttar lärarna efter ett flertal 
improvisationer, främst då i dem som handlar om elevernas vardag och där 
eleverna skärskådar det egna beteendet. Här upplever lärarna att eleverna 
arbetar mot medvetenhet och att de når viss självinsikt. Lärarna upplever att 
eleverna kan ha nytta av denna kunskap till vardags i sina relationer till 
andra. Lärarna ser att vissa beteende som blivit synliggjorda blir ”omöjliga” i 
den här gruppen, som att ”låta sig köras över”, agera på ett maktfullkomligt 
sätt, styra genom att spela överlägen... Lärarna ser att dessa beteende och 
flera andra blivit avslöjande och därför inte kan fungera i den här gruppen 
längre.

I många av improvisationerna ser också lärarna gamla erfarenheter 
integreras med nya, detta är särskilt synligt i de improvisationer som 
handlar om elevernas vardagserfarenheter. Lärarna iakttar också att 
upplevelsen av statyn samlar ihop ”tidigare erfarenheter” med nya 
upplevelser.

Lärarna noterar också att det eleverna i handling utfört/gestaltat, blir 
särskilt befäst, detta uttrycks av de flesta elever genom att de, särskilt kan 
beskriva och komma ihåg, den metod att skaffa makt som de själva 
gestaltat.

Lärarna ser att improvisationerna är motivationsskapande. Det är lustfyllt 
för många elever att bli sedda och ”få stå på scenen”, att få ta plats. Lärarna 
menar att eleverna anstränger sig mer för att lära en text som ska
improviseras an en Vctllll^ LCA L. LJ G v uolvot « I ät TÄr-f*-» o r-r-1 ocfp ■fnrQt’'}

och begripa helheten för att kunna interagera med varandra i improvisation.
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I lärarnas ögon når improvisationen kring ”Kyrkklockan i Vikarbyn” en 
särskild kvalité, här upplever lärarna att den kunskap och inlevelse som 
skapas, närmar sig insikt. För lärarna handlar det om att ”kunna ställa sig i 
någon annans skor och uppleva med någon annans ögon”. Enligt lärarna 
rymmer den här lektionen samtliga kvalitéer som skissats för skapande 
läroprocesser i kapitel 2 och här känner lärarna att det skapas en särskild 
känsla av samhörighet.

Lärarna upplever att eleverna lärt sig mycket kring Gustav Vasa epoken, det 
kommer till uttryck i elevdagböcker och rent konkret i handling i: Här har du 
ditt liv, Gustav!

Till sist kan vi då även konstatera att de kvalitéer som skissats i den 
teoretiska modellen för en skapande kunskapsprocess upplevs i praktiken av 
lärarna under de här elva passen. De upplever också att den skapande 
kunskapsprocessen siktar mot mål och förhållningssätt i LPO för ämnet.

6.1. Diskussion
När vi pedagoger läser och funderar över målen i kursplanen, funderar vi 
förstås också på vilka metoder vi ska använda för att uppnå dem.

”Historieämnet skall bygga på elevernas upptäckarglädje och lust att 
vidga kunskaperna om sin omvärld tiden och rummet...och ge dem 
möjlighet att leva sig in i gångna tider...
De kunskaper som eleverna får om det förflutna skall bidra till förståelsen 
av nutiden...
Den skall ge eleverna ett instrument att utveckla förmågan till kritiskt 
tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt...
Ämnet skall göra eleverna medvetna om att de lever i ett då-nu-sedan 
perspektiv...”( LPO 26-27)

Vi läser att ämnet skall bygga på elevernas glädje och lust, på inlevelse, på 
ett då-nu-sedan-perspektiv och grundlägga ett analytiskt betraktelsesätt.

Hur grundlägger man ett analytiskt betraktelsesätt för barn i 
mellanstadieåldern? Det är inte helt lätt, inser vi snart. Det abstrakta 
tänkandet är inte utvecklat och vi måste då hitta metoder som utgår från det 
konkreta.
Och hur skapar man inlevelse? Räcker det med att utgå från en text eller 
ställer det också för höga krav på den abstrakta inlevelseförmågan?
Hur bygger man broar mellan nu och då?
Målen rör sig på en hög abstraktionsnivå och om de skall uppnås måste vi 
som pedagoger transformera det abstrakta till något mer konkret, som kan 
rota sig i barnens upplevelser.
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Vad är det då som ger barn upplevelser, som bidrar med spänning, lust och 
glädje, som lätt kan röra sig i tid och rum och som ger möjlighet att 
upptäcka och analysera. Teoretiker som Vygotsky, Bolton och Winnicott 
menar att leken, fantasin och kreativiteten bär på sådana möjligheter. Det är 
också vad jag själv kommit fram till under mina år som lärare.

Metoden borde som jag ser det, vara knuten till målen. Går de att skilja åt? 
Och leder verkligen alla vägar till Rom? Jag tvivlar på det!
Eftersom jag då tror att målet, avgör metoden och att målet uppnås optimalt 
genom att använda rätt metod, ville jag då undersöka en skapande 
kunskapsprocess, eftersom den i teorin och enligt min erfarenhet möjliggör 
måluppfyllelse.
Det är också viktigt för mig att sätta eleverna i centrum för 

undersökningen? Upplever de att en skapande kunskapsprocess håller vad 
den lovar? Det är också spännande för mig att fokusera på vad lärarna 
upplever och att få ställa sig vid sidan av både metod och sig själv som 
person och lärare för att verkligen skärskåda metod och process.

Att då komma fram till en bild av elevernas upplevelser av en skapande 
kunskapsprocess har inte varit helt lätt. En svårighet som jag upplevt var att 
ställa frågor till eleverna i deras elevdagböcker. Frågorna måste skapas 
spontant utifrån innehållet i processen och kunde omöjligt konstrueras i 
förväg. Och de måste formuleras ganska snabbt, elever i tolvårsåldern har 
varken tid eller tålamod att vänta länge. Ibland har det känts som för mycket 
att ”hålla i huvudet”: vad jag vill veta i förhållande till teori och mål, vad har 
jag fått reda på förut och vad som är speciellt med processen i fokus just nu.

Jag har också känt att vissa resonemang kanske tillrättalagt vissa elevsvar, 
tex. gäller det några frågor kring makt, där vi resonerat om just de sakerna 
precis innan de svarat på sådana frågor i sina dagböcker. Vad är då deras 
kunskap och vad kommer från det kollektiva resonemanget?

Men de flesta frågor har ändå känts adekvata och de flesta svaren är som jag 
ser det, helt baserade på elevernas egna tankar och upplevelser.

Jag måste också tillstå att jag varit naiv i min tidsbedömning. Jag trodde 
inte att det skulle vara så mycket arbete med elevdagböckerna som det var. 
Inte minst de öppna svaren har varit tidskrävande att kategorisera och tolka, 
men nödvändiga för att kunna fånga elevernas upplevelser. Det har också 
varit roligt och intressant att se processen med elevernas ögon.

Videoobservationerna har verkligen givit ett helhetsperspektiv och jag ser det 
som ett värde att de inledande delarna av lektionerna är filmade i sin helhet. 
Här har jag kunnat avläsa stämningar och betrakta ”elevutrymme och 
lärarutrymme”.
Jag har kunnat betrakta mig själv som pedagog och få se mig själv utifrån 
och detta har varit en ovärderlig hjälp att ta ett kliv ut ur processen. Jag har 
verkligen känt mig som åskådaren och det har känts naturlig att prata om 
mig själv som "iararen".
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Naturligtvis har jag genom detta betraktande av mig själv som läraren både 
inneburit ris och ros och jag har fått en del att fundera vidare på och lära.

Det har heller inte varit svårt att återgå till ett inifrånperspektiv när så 
behövts. Här har reflektionsprotokollen varit till stor hjälp.

Jag är något överraskad och glad över det väldigt stora elevutrymme i form 
av elevaktivitet som faktiskt dominerat projektet igenom.
En stämningsavläsare för projektet är också att det faktiskt bara 
förekommer en enda tillsägelse under de elva lektionerna: Läraren säger 
under en redovisning: ”Alla måste vara med, självklart!” Detta sägs för att 
tysta någon som viskar medan en annan elev redovisar.

Något annat som jag noterat är lärarens oerhörda entusiasm. Läraren driver 
processen med sin positiva energi och det är väl själklart att det påverkar, 
kanske blir det roligare härav, men det är ändå metoden i sig som det 
handlar om och som vi genom undersökningen får ett svar på.

Jag menar att vi genom denna undersökning får en bild av hur eleverna och 
lärarna upplever historieundervisningen och att lärarna och eleverna är väl 
så samstämda i sina upplevelser.

Både lärare och elever känner glädje och upptäckarlust projektet igenom. 
Eleverna tycker att det är spännande att se bilden eller snarare bilderna av 
Gustav Vasas växa fram. Lärarna är mer spända på elevernas upplevelser. 
Jag tror här att det är av betydelse att processen har karaktär av 
”färskvara”. Lärarna tillåter sig att följa elevernas impulser och intressefokus 
och att ändra riktning om så processen kräver. Det har något av kvalitén här 
och nu.
För elevernas del innebär också processen en här och nu kvalité, men 
samtidigt kan de se nyttan av kunskapsprocessen i förlängningen.

Både lärare och elever upplever de många improvisationerna som särskilt 
lärorika och lustfyllda, de upplever här en kunskapsprocess som integrerar 
tanke, känsla och vilja.
Lärarna märker särskilt den undersökande kvalitén hos många av 
improvisationerna och ser hur den konkreta utgångspunkten bidrar till 
möjligheter att abstrahera, hur dramat innebär möjligheter att ”upptäcka 
och se” vad jag tänker i agerandet. Vid flera tillfällen noterar alltså lärarna 
att dramas mening verkligen fångas genom Boltons förklaring:”

’ Drama is doing’ we have been told for years by educationists and drama 
specialists. It seems to me that the power or the medium lies in the more 
correct notion that ’Drama seems to be doing’. It is thoughts-in-action; its 
purpose is the creation of meaning; its medium is the interaction between 
the two contexts.” (Towards a theory of drama in...s 21)
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Det här har eleverna svårare att upptäcka och resonera kring. De upplever 
faktiskt inte att de har ett analyserande betraktelsesätt. Vi kan mer se 
resultatet av detsamma i deras resonemang. Det här är alltså mer omedvetet 
för eleverna.
Här kan det vara på sin plats att också påpeka att jag sett ett värde i 
elevdagböckerna i sig. De har hjälpt till att medvetandegöra 
kunskapsprocessen och är något som jag fortsättningsvis också kommer att 
använda.
Både elever och lärare upplever att lektionerna integrerat nya erfarenheter 
med gamla och att många av improvisationerna lett till viss självkännedom. 
Lärarna och eleverna ser också nyttan av dessa kunskaper i vardagen och de 
anser att kunskapsprocessen utvecklat en förmåga till perspektivbyten på 
ett flertal sätt, genom att gå i roll, genom att ständigt låta bilden av Gustav 
Vasa förändras.

Lärarna och elever upplever en särskilt samhörighet i den unisona 
improvisationen då alla, både lärare och elever försatte sig i en ”på plats 
upplevelse”. Och även här sätter Bolton fingret på avtryckaren i sin 
beskrivning:

” In play and drama there is obvious learning potential in terms of skills 
and objective knowledge, but the deepest kind of change that can take 
place is at the level of subjective meaning...in any case it has to be felt for 
it to be effective”. ( Bolton,“Towards a theory of drama in education”, s 31)

Både lärare och elever märker särskilt här kvalitén av inlevelse och att den 
möjliggör att sätta sig in i den tidens människor och problem. Här noterar 
läraren att ”eleverna verkligen kan ställa sig i någon annan skor” och att 
detta är en aspekt av att ”tänka med hjärtat”, att det skapas en förståelse 
genom att känna och tänka som....
Jag menar att det i en sådan metod finns en oerhörd potentiell kraft, att 
fostra i läroplanens anda, till det som beskrivs i värdegrunden.

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de värden vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är värden som skolan skall gestalta och förmedla...genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande...
Skolan skall befrämja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse...
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana”...( LPO sl4)

Vi inser då att en metod som kan utveckla ett sådant tänkande, är särskilt 
nödvändig för ämnen, där inlevelsen sätts i centrum, där det handlar om att
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förstå människan, sig själv och andra, förstå sammanhang och människors 
handlande och för att levandegöra värden, värderingar och värdegrund.
Kort sagt, kanske är det dags att också börja diskutera hur mål och metod 
ska relateras till varandra.
Den frågan måste lyftas fram i den pedagogiska debatten och jag hoppas att 
den här uppsatsen i någon mån kan bidra till det.
Vi behöver den kompass som hjärtat kan vara, inför vägval, för att göra 
etiska övervägande, för att kunna, tänka, känna och agera.
Och det är något som vårt demokratiska samhället kräver av oss alla, nu, 
kanske mer än någonsin.
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7.1 Sammanfattning

Den här undersökningen syftar till att ge en bild av hur lärarna och eleverna 
i klass 5D upplever historieundervisningen som är baserad på en skapande 
kunskapsprocess.
Kunskapsprocessen betraktas utifrån de mål som anges i LPO för ämnet 
historia, samt också utifrån Boltons, Vygotskys och Winnicotts teorier kring 
drama, fantasi, kreativitet och skapande.
Forskningsansatsen är kvalitativ, eftersom syftet är att ge en bild av värden 
och upplevelser i en skapande kunskapsprocess. Det rör sig om att förmedla 
kvalitéer som både lärare och elever upplever.
Till grund för undersökningen ligger lärarens förförståelse och läraren både 
deltar i undersökningen, samt betraktar processen som forskare utifrån.
I undersökningen deltar 30 elever och ytterligare en lärare, som också 

undervisar i klassen.
Undersökningen baseras på videoobservationer, på lärarnas 
reflektionsprotokoll och på de trettio elevernas elevdagböcker. 
Videobservationerna har givit ett helhetsperspektiv och också ”följt” en 
mindre elevgrupp för att få ett djupare processperspektiv. 
Videobservationerna har analyserat och tolkats i ljuset av lärarnas protokoll 
och elevdagböckerna, som i sin tur givit nytt ljus åt helheten, så har delarna 
och helhet befruktat varandra i en spiralprocess.
Undersökningen kommer fram till en samstämmig bild i hur elever och 
lärarna upplever den skapande kunskapsprocessen. De upplever processen i 
praktiken som den utifrån ovanstående teoretiker beskrivs:
Att drama som undervisningsmetod möjliggör självinsikt och empati, att 
kunskapsprocessen innebär en möjlighet att undersöka värderingar, värden 
och attityder, att känna samhörighet, lust och inlevelse, att känsla, tanke 
och vilja integreras i kunskapsprocessen,
Detta upplevs också sammantaget tangera de mål som anges för ämnet 
historia i LPO 94.
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