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Abstract
I denna uppsats har jag undersökt hur jag som ämneslärare i musik och svenska på högstadiet
kan aktualisera William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm få eleverna
studiemotiverade samtidigt som det ska främja deras utveckling ur ett mångkulturellt
perspektiv. Med aktionsforskning som huvudmetod har jag utifrån läroplanen och hjälpmedel
via intermedialitet som pedagogiskt verktyg, det vill säga olika medier och adaptioner,
undersökt detta. Skolverket är en av de största källorna för mitt underlag förutom den empiri
jag samlat in under undersökningen. Sedan använder jag mig av olika teorier om lärande,
dramatik, pedagogik, didaktik, intermedialitet och litteratur om Shakespeare och En
midsommarnattsdröm. Jag har undersökt dramats olika teman, ämnen och sakfrågor som
anses aktuella även i vår tid och återkopplar innehållet i läro- och kursplaner. Detta för att
belysa eventuella problem som uppstår med elever som är omotiverade eller som har svårt för
skönlitteratur eller det svenska språket.
Jag har prövat, reviderat och omprövat olika teorier jag funnit till underlag för att
planera de lektionsupplägg jag skapat och har försökt utforma en lektionsmall som ska kunna
bearbetas och anpassas av lärare. Jag har alltså undersökt om och i så fall hur denna
lektionsmall skulle vara möjlig att genomföra och vad resultatet skulle generera samt vilka
svårigheter jag som lärare möter och hur jag handskas med dessa. Att samarbeta
ämnesöverskridande, där eleverna i detta fall arbetar med William Shakespeares pjäs En
midsommarnattsdröm i både musik- och svenskämnet skapar utrymme för olika
förutsättningar men för att dessa ska kunna bidra till lärande innebär det att dessa också måste
bejakas. Ämnesöverskridande samarbete är ett av flera nyckelord i denna undersökning och i
det här fallet är definitionen av begreppet den när elever arbetar med ett och samma projekt i
två eller flera ämnen samtidigt. Jag har genom denna undersökning arbetat fram en mall för
undervisning inom detta område. Mallen är skapad för att kunna bearbetas utifrån olika
ämnen och förutsättningar. Mallen är inget facit men utgör en god grund att arbeta utifrån.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund, material och teori
Varför ska vi läsa litteratur i skolan, vilken litteratur ska läsas och hur? – detta är något alla
svensklärare måste ta ställning till enligt Birgitta Bommarco, filosofie doktor inom
svenskämnesdidaktik.1 Det är lärarens ansvar att i undervisningen få eleverna att uppleva
kunskapen som förmedlas som meningsfull2 och att stimulera intresset för läsning såväl
genom litteratur som estetiska uttryck. 3 Detta var vad jag ämnade göra i och med min
undervisning utifrån William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm – stimulera till
lärande genom dramatik och intermediala tolkningar i ämnena svenska och musik.
Att introducera dramatik på detta vis är nödvändigtvis inte optimalt men det kan vara ett
kul och annorlunda sätt. Ett studiebesök på en teater där eleverna får ta del av de olika delarna
som hör detta till och se en uppsättning av pjäsen vore att föredra som introduktion om dessa
förutsättningar finns att tillgodogöra sig av. Backa Teaterns uppsättning år 1989, vilken
riktade sig mot tonåringar, gav lärare en chans att introducera elever för Shakespeares
dramatik vilket resulterade i entusiasmerande respons.4 Lena Fridell, dramaturg för nämnd
uppsättning, var dock orolig över om ungdomarna skulle ta till sig en sådan förlegad text. I
och med Göran O. Erikssons översättning lyckades Fridell då Eriksson hade förstått att ”en
föreställning inte är ett museiföremål utan levande konst som måste vara föränderlig och
aktuell”.5 För att eleverna skulle kunna ta till sig pjäsen valde jag då att bearbeta ned texten
till en kortare och någorlunda lättläst version.
En midsommarnattsdröm innehåller ett flertal aktuella frågor att diskutera i klass och
har även utrymme för tolkning. Med tolkning menar jag här hur elever skulle kunna tolka
pjäsen och redogöra för något utifrån den i olika konstnärliga uttryck. Min förhoppning var att
detta skulle resultera i en rolig och utvecklande undervisning samt skapa förutsättningar för
lärande och öppna upp för nya tankar och idéer hos eleverna. Undervisningen blir enligt
skådespelaren Ben Crystal problematisk i det att Shakespeare fortfarande ses av elever som
”stor och viktig litteratur som du måste uppskatta! Sittande i din skolbänk! I ett klassrum! Nu
läser vi högt! Och du får inte lära dig hur man skulle kunna framföra det!”6 Detta ville jag
undvika då jag ville att eleverna skulle uppleva någon form av relevans men även kunna se ett
värde i undervisningen. Enligt professor Tomas Englund har en ny samhällsutveckling dock
skapat nya förutsättningar för lärande som innebär att elever inte längre låter tvingas till
inlärning utan att känna ett värde i det7 vilket stödjer den teori jag har baserad på min egen
grundskoleerfarenhet.
Linn Heiel Ekeborg skrev i en artikel att dagens lärare har ett ansvar att i sin
undervisning få elever att inse att Shakespeare inte enbart var en ”gammal gubbe som levde
1

Bommarco 2006 s. 44
Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011 s. 14
3
Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011 s. 222
4
Lyons 1998 s. 207 ff.
5
http://www.shakespearesallskapet.se/Fridell.pdf, s.9. Hämtad 2016–04–06
6
http://www.shakespearesallskapet.se/Ben%20Crystal.pdf, s. 23. Hämtad 2016–04–10
7
Englund red. Boström & Lidholt 2006 s. 44 f.
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för fyra hundra år sedan och skrev dramatik”.8 Jag utgick från detta i min planering och
förberedelse. Min erfarenhet från grundskolan är den att den största förutsättningen till att jag
själv lärde var dels förmågan att relatera till innehållet och känna ett syfte för framtiden men
också att innehållet stimulerade mina intressen och kunskaper. Därför var det viktigt att jag
presenterade tydliga mål och syften och aktualiserade innehållet, något som Ekeborg anser
saknas idag.9 Det är alltså av stor vikt att ”se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter
som ska ske i undervisningen, vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla samt hur de
ska få visa sina kunskaper”.10 Det är också viktigt att ”tydliggöra vilka delar av ämnets syfte
som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur
det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att
utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven”. 11 Charlotte Hillgren
Ryrholm, grundskolelärare i musik, belyser detta tydligt i och följande citat.
Både de intelligenta och fysiska redskapen är betydelsefulla inom musikundervisningen och den
nya kunskapen i musik kräver mer av eleverna än vad den tidigare kursplanen gjorde. Vissa elever
upplever att de inte har fått ta del av alla de olika delarna inom de intelligenta och språkliga
redskapen, samma gäller för de kommunikativa redskapen.12

I det centrala innehållet för högstadiets musikundervisning står det att musikalisk gestaltning
ska förekomma där olika uttrycksformer kombineras. 13 ”Hur musik används i olika medier
exempelvis i film och datorspel”14 står även det i det centrala innehållet vilket möjliggör för
en intermedial brygga mellan musik- och svenskämnet när jag i detta fall valde att arbeta med
dramatik. Dramatik har till skillnad från övriga texttyper dubbla recipienter, vilket per
definition utmärker en dramatext som en produkt av intermedialitet.15 Intermedialitet kan
alltså ha funktionen av en brygga mellan den litterära och mediala världen, ung- och
vuxenlitteratur, äldre och modern litteratur samt den äldre och yngre generationens
undervisning. ”Det är viktigt att understryka att det centrala innehållet inte behöver utgöra allt
innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse.”16 Det centrala innehållet kan alltså vara
ett bra stöd till planering men i slutändan är det dock kunskapskraven som elevernas arbeten
måste bedömas utifrån.
Elevernas individuella förutsättningar är också något som jag vill försöka ta hänsyn till
så långt det är möjligt. Per Olov Svedner, universitetslektor i svenska, menar att man inte kan
begära en homogen prestation från alla då man måste ta hänsyn till var elevs förutsättningar
och ambitionsnivå samt respektera den individuella inlärningsprocessen.17 Svedner påpekar
även vikten av att man som lärare bör ta hänsyn till att det finns olika individer med olika
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Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 2011 s. 17 f.
11
Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen, 2011 s. 12
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Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011 s. 102
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Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011 s. 102
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Törnqvist red. Lund 2002 s. 107
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Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i musik, 2011 s. 5
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Svedner 1999 s. 20 f.
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bakgrunder, attityder och värderingar vilket medför olika förutsättningar.18 Dessa aspekter
önskar jag som lärare att jag kunde ha förhållit mig till men jag saknade dessa förutsättningar.
Då jag inte hade jobbat med dessa elever tidigare och inte kände till deras förutsättningar var
jag då tvungen att vara så pass lyhörd för eleverna under våra lektionstillfällen att jag kunde
bemöta och fånga upp så många som möjligt.
Lärarrollen kopplas till både teoretisk kunskap och praktiskt arbete vars uppgift är att
inkludera alla barn och ungdomar vilket också kräver ett flexibelt lärararbete med användning
av läromedel som stödjer såväl medborgarbildningen som ämneskunskaperna.19 Dessa kan
vara adaptioner, det vill säga tolkningar genom medier där berättelsen byter skepnad från text
till bild och ljud och tvärtom och där inget medium värderas högre eller lägre än det andra.20 I
och med att texter som kombinerar medier används i undervisning, exempelvis film, teater
och musik, finns möjligheten att för eleverna dels studera budskaps- och berättandehantverket
såväl som både analysera, jämföra och reflektera över medier i samspel.21 Enligt kursplanens
centrala innehåll är det i svenskämnets undervisning studier av scenkonst och estetiskt
berättande ska ingå, med fokus på det berättande22 och texter som kombinerar ord, bild och
ljud23. Enligt kursplanens centrala innehåll för musikämnet är det specifikt ”Musikalisk
gestaltning där olika uttrycksformer kombineras”,24 ”Hur musik används i olika medier, till
exempel i film och datorspel”25 och ”digitala verktyg för musikskapande, inspelning och
bearbetning”26 som ingår. Min förhoppning var att arbetet skulle öppna upp för ett givande
antal möjligheter till för eleverna en utvecklande men också kreativt stimulerande
undervisning.

2. Syfte och frågeställning
Syftet var här att framställa en lektionsmall för ämnesöverskridande undervisning i ämnena
musik och svenska i högstadiet där eleverna arbetar med estetiska uttryck samt om och i så
fall hur det motiverar och skapar förutsättningar för lärande. Lektionsmallen ska inte fungera
som ett facit utan istället vara ett levande dokument för att på bästa sätt anpassas till
undervisningen. För att nå syftet har jag formulerat följande forskningsfrågor.
•
•
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Hur kan ämnena svenska och musik arbeta med konstnärliga yttryck och utifrån En
midsommarnattsdröm skapa förutsättningar och motivation för lärande?
Vilka svårigheter kan ett sådant upplägg möta och hur handskas jag med dessa?
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3. Metod och etik
3.1 Aktionsforskning som vetenskaplig metod
En ansats som tar utgångspunkt i praktiken, verkar för en förändring och uppmuntrat samarbete
mellan forskare och praktiker ryms inom begreppet aktionsforskning. Aktionsforskning är ett
begrepp som ständigt återkommer i diskussionen om utveckling av förskola och skola. […] Även
om det idag finns olika inriktningar av aktionsforskning i världen tycks vissa kännetecken vara
gemensamma. Aktionsforskning kan beskrivas som ett förhållningssätt där förståelse och handling
träder fram i en cyklisk process, en process som inte tar slut utan där nya frågor uppträder som i
sin tur fokuserar ett behov av nya aktioner. Aktionsforskning framhäver en process med ett
innehåll och kan ses som en väg för läraren att bli medveten om sin egen praktik, att möta
utmaningar och frågor i praktiken och genomföra förändringar på ett reflekterat sätt. […] dess
olika delar med begreppen ”planera – agera – observera – reflektera”.[…] Lärare har i alla tider
sökt lösningar på sådana problem som uppstår i vardagsarbetet. I stället för att applicera färdiga
modeller på skolpraktiken är det av vikt att såväl praktikern som forskaren hittar nya vägar att
förstå skolpraktiken utifrån. I ett sådant perspektiv kan pedagoger vara i behov av pedagogiska
verktyg och teoretiska begrepp som är en hjälp till att förstå, reflektera över och utveckla den egna
praktiken. Pedagogiska verktyg kan i detta fall utgöras av systematiken observation av den egna
praktiken och dokumentation av dessa observationer. Ett annat verktyg kan vara att genom
dagboksskrivande få tillgång till sina egna funderingar och reflektioner kring vad som sker.[…] Ett
viktigt steg för att ett lärande ska ske i aktionsforskning är reflektion tillsammans med andra över
arbetet.27

”Aktionsforskning blir en väg till utveckling i arbetet istället för ett hinder som tar tid från
verksamheten. Därmed uppfyller vi också̊ kraven i skollagen på̊ att verksamheten ska vila på̊
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.28 Det var alltså inga problem för dem att
godkänna arbetet då det dels skulle tjäna ett gott syfte men också att undersökningens
lektionsinnehåll passade bra i deras ordinarie lektionsplanering. Alla deltagande skulle förbli
anonyma i undersökningen och inga arbeten skulle publiceras endast deras reflektioner och
utvärderingar. När detta arbete väl är godkänt så förstörs även allt material från eleverna.
”Grunden för aktionsforskning är vetenskaplig, men det är praktikerns frågor som är i
centrum och som driver utvecklingsprocessen. Fokus ligger på att praktik och vetenskap ska
lära av varandra.” 29 Underlaget inför min undersökning var William Shakespeares En
midsommarnattsdröm, teorier inom litteraturvetenskap, dramaanalys, intermedial analys,
lärandeteorier och teorier inom pedagogik och didaktik. Jag tog här steget ut i praktiken
utifrån de teorier jag ämnade prova. Denna forskningsmetod kan alltså vara oerhört dynamisk
då undersökningen sker i klassrummet med elever och vad som helst kan hända. Någon som
kan styrka detta är Cathrine Svensson som anser att den som aktionsforskar måste vara beredd
på̊ att det kanske inte blir som man tänkt.30 I och med detta är det viktigt att se resultatet som
en erfarenhet att dra lärdom av istället för ett misslyckande.31

27

Rönnerman 2000 s. 14–15
Wallqvist, Förståelse för aktionsforskning på alla nivåer underlättar samarbete och utveckling, 2014 s. 3
29
Wallqvist red. Skolverket, Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 2014 s. 3
30
Wallqvist red. skolverket, Kunskapen finns i den egna praktiken – för den som tittar 2014 s. 5
31
Wallqvist red. skolverket, Kunskapen finns i den egna praktiken – för den som tittar 2014 s. 5
28
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Action research can be described as an approach or an attitude, where apprehension and action
appears in an iterative, cyclic process (Reason, 2006). This traditionally includes four steps: plan –
act – evaluate – reflect (Cain, 2008; Rönnerman, 2004). This process has no finite end, and
therefore offer the practical conditions to enable intelligent action32

I detta arbete ville jag pröva och ompröva det jag tidigare enbart arbetat med i teorin.
Aktionsforskning som metod har fördelen i det att ”den vilar på vetenskaplig grund. Allt som
görs går att koppla till litteratur, vilket ger arbetet en högre trovärdighet”.33 Detta är en
kvalitativ studie och i och med detta tjänar aktionsforskningen ett av sina syften i det att den
som metod utbildar och utvecklar mig som individ och lärare. 34 Jag ämnade skapa ett
alternativ till lektionsmall för att använda i undervisning. Mallen skulle utgöra en grund med
utrymme för bearbetning utifrån vilket eller vilka ämnen lärare eller lärarna vill arbeta med.
Den som aktionsforskar studerar och får kunskap om sin egen praktik, vilket ger förutsättningar till
förändring. Aktionsforskaren kartlägger verksamheten, genomför en aktion på̊ det område hon vill
studera och följer systematiskt den egna processen, för att sedan reflektera och analysera över det
som skett. Det handlar både om att ta tillvara den professionella kunskap som redan finns, men
också̊ om att utmana invanda mönster och sådant som lätt tas för givet. Hela processen
dokumenteras med hjälp av vetenskapliga metoder. Därmed skapas en beprövad erfarenhet på̊
vetenskaplig grund av den egna praktiken och nya möjligheter till fortsatt kvalitetsutveckling
öppnas. Processen sker inifrån verksamheten eftersom det är den egna professionen som utvecklas
och i förlängningen därmed också̊ verksamheten.35

3.2 Forskningsetik
Jag valde att genomföra en empirisk och kvalitativ studie där metoden jag använde mig av var
aktionsforskning. Detta genomfördes på två skolor med fyra elevgrupper i årskurs åtta. De
fyra stegen som ingick var planering/förberedelse, genomförande, reflektion/utvärdering och
revidering. Regelbunden revidering av material, innehåll upplägg och genomförande var
något jag var skyldig såväl eleverna som mig själv att göra. Jag förde en loggbok, det vill säga
jag förde noggranna anteckningar vid varje lektionstillfälle, både under och direkt efter varje
lektionstillfälle för att empirin inte ska vara något skapat från minnet i efterhand. Enskilda
tillfällen blev även inspelade på video eller audio. Jag fick även feedback från ordinarie lärare
efter varje lektionstillfälle. Ordinarie lärare förde anteckningar under varje lektionstillfälle
och spelade även in på video eller audio vid enskilda tillfällen.
Inför arbetet delade jag med mig av den information och det material jag hade och fick
då godkännande av rektor, biträdande rektor, ordinarie lärare och elever. För att kunna
genomföra detta har jag förhållit mig till den forskningsetik som Vetenskapsrådet förespråkar.
Dessa etiska principer De principer som formuleras bygger på en avvägning mellan
forskningskravet och individskyddskravet. Forsknings- kravet avser samhällets krav på att
forskning bedrivs och utvecklas, medan individskyddskravet avser att skydda medborgare
från otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, samt fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse
eller kränkning. Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav.
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Informationskravet: Jag som forskar måste informera de som berörs av studien om dess
syfte, deltagarnas uppgifter samt villkor för deltagande. Där ska all information som kan
påverka deras deltagande finnas med. Informationen kan vara mer eller mindre detaljerad.
Samtyckeskravet: Jag som genomför denna studie måste inhämta ett samtycke från deltagarna
och om studien är av etiskt känslig karaktär måste samtycket även komma från deltagarnas
vårdnadshavare om deltagarna är under femton år. Dock var inte denna studie inte av etiskt
känslig karaktär. Konfidentialitetskravet: Då deltagarna varken skulle lämna personuppgifter,
namn, adresser eller andra uppgifter av etiskt känslig karaktär behövde jag inte aktivt agera
utifrån detta krav. Dock hade jag ändå detta i åtanke ifall jag skulle möta liknande uppgifter.
Tystnadsplikten var deltagande medvetna om, jag försäkrade dem om att inget skulle föras
vidare utan allt material skulle förstöras efter uppsatsen var godkänd. Slutligen har vi
nyttjandekravet: Detta innefattar de uppgifter av etiskt känslig karaktär som eventuellt skulle
kunna användas på fel sätt eller föras vidare. Dessa uppgifter får inte av någon annan eller
användas i något annat syfte än det syfte jag framställt för denna uppsats.36

3.3 Didaktiska och pedagogiska metoder
Metoder för undervisning var essentiellt för mig att läsa om och använda mig av. Dels de
verktyg och teorier jag erhållit inom metodik, pedagogik och didaktik från min utbildning
men även ytterligare teorier jag läste på om inför denna studie. I och med att skolan idag
genomgått ett flertal reformer, utvecklat moderna attityder och demokratiska tankesätt så
borde dessa, enligt John Hattie, professor inom pedagogisk och Gregory Yates, kognitiv
psykolog, göra skolupplevelsen mer positiv för dagens elever.37 Trots dessa reformer har
upplevelsen snarare försämrats för både elever och lärare då den frustration lärare känner i
samband med bristfällig respons från elever, där undervisningen enligt lärarna varit
stimulerande, ett samband med lärares utbrändhet och bristande arbetsglädje.38 Både såväl
lärarens ämneskunnande som auktoritet, i betydelse för elevers förutsättningar samt
problematiken med tvångsinlärande, belyser skolverket tydligt:
Lärarens auktoritet och ämneskunnande är centralt [...] men auktoriteten kan inte alltid betraktas
som given på förhand. Auktoriteten tar form i kommunikation med de studerande och blir aldrig
auktoritär men möjligen och gärna auktoritativ i kraft av lärarens samverkande kompetenser och
det agerande som följer. Lärandet tar samtidigt form som intersubjektivt meningsskapande genom
att bygga på och relatera till den studerandes vilja och engagemang att lära, inte som påtvingad
och reproduktiv inlärning.”39

Hattie och Yates påpekar då att ju större ämnesexpertis lärare har desto större blir klyftan
mellan lärare och elever då läraren med sin gedigna kunskap riskerar bli mindre lyhörd för
elevernas behov.40 Jag var alltså mån om att undvika att explicit uttrycka mig via mina
ämneskunskaper samt göra antaganden om elevernas uppfattningsförmåga då detta skulle
kunna riskera att skapa en klyfta mellan mig och eleverna. Men huruvida jag lyckades med
det överlåter jag till diskussionen.
36
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När eleverna ska tolka En midsommarnattsdröm och genom olika adaptioner märker hur
olika den kan tolkas, beroende på adaption eller vem som tolkar, ökar möjligheten för att
elevernas självförtroende höjs och de vågar presentera egna tolkningar utan att vara rädda för
att tolka fel.41 Åtminstone var detta en metod jag hoppades skulle fungera. Att för eleverna
också söka efter vändpunkterna kan enligt litteraturprofessor Birthe Sjöberg öka
förutsättningarna för tolkningen, samtidigt som scen-och spelanvisningar, dialoger och
uteblivna anvisningar hjälper att visualisera texten.42 Ett rikt exempel på anvisningar kan
möjligen upplevas som blockerande för den egna fantasin43 vilket för mig då skulle innebära
ett bearbetande av pjäsen för att undvika detta. Det som talar emot detta är Sjöbergs påstående
om att eleven i sin analys bör fråga sig om tolkningen stämmer utifrån dramats stoff och
kontext.44

4. Tidigare forskning
4.1 Den litterära texten
I citatet nedan beskrivs precis den problematik jag ville undvika genom att låta eleverna
reflektera över, utvärdera och relatera till undervisningen.
Språkproblemet är här centralt för det är genom språkligt baserade test eller prov som kunskaper
och färdigheter oftast redovisas i skolans verksamhet, inte genom bedömning av de konstnärliga
eller musikaliska slutprodukterna, konstverken, kompositionerna eller det konstnärliga eller
musikaliska utövandet.45

Språk är mer än ord och grammatiska regler. Det omfattar även tankar, värderingar, sätt att se
på världen och inhämta sådan kunskap som förmedlas via språket.46 "Först och främst ska
eleverna förstås få läsa för lusten och glädjen och möjligheten att diskutera sina
läsupplevelser med andra. De ska också̊ ges möjligheter att hitta svar på̊ livsfrågor och få stöd
i sin egen identitetsutveckling. Men eleverna behöver kunskaper om att texter kan ha olika
syften, hur olika texter är uppbyggda och hur man tolkar budskap i en text genom att ställa
kritiska frågor.”47 Svensklärare frågar enligt Bommarco ofta elever om texters budskap, vilket
utanför sitt sammanhang kan te sig omotiverat för en elev, men kan i klassrummet ses som ett
tecken på avancerad nivå utifrån lärarens syn på verket48 något även Olsson stödjer.49
Något som Elisabeth Andersson och Filippa Perfect undersökte var om och hur lärare
använder sig av det vidgade textbegreppet i sin undervisning om Shakespeare då detta
förutom en skriven text även innefattar litteratur, film bildkonst och teater.50 Särskilt då de
trodde att det kunde leda till ”en större förståelse för eleverna då det gäller de äldre verken
41
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och i det här fallet Shakespeare.”51 Då deras resultat inte höll den tillförlitliga nivå av
forskning denna studie bör utgå ifrån valde jag att frångå deras resultat om än dock ha deras
teorier i åtanke under min studie. Likt det vidgade textbegreppet är genre som begrepp inom
svenskämnet också komplicerat då det innefattar ett flertal klassifikationer som både film- och
litteraturgenrer såväl som skriftliga genrer som exempelvis recensioner, artiklar och noveller
eller där genre inom den litteraturvetenskapliga forskningen använts för att klassificera
litterära verk.52 I kursplanen för svenska är genre som begrepp beskrivet som typer av texter
och detta på grund av att genre är en tolkningsfråga och att detta istället omfattar de olika
definitioner genre står för.53 Genre kan enligt Suzanne Parmenius-Swärd även handla om krav
och förväntningar på svenskämnets skriftliga texter54 men detta har jag tyvärr inte utrymme
att analysera och diskutera vidare.

4.2 Den intertextuella betydelsen
Något som ofta diskuteras är huruvida boken är bättre än filmen och tvärtom samt vad som ter
sig bättre i klassrummet i undervisning. Ett filmatiserat verk är dels av manusförfattare och
regissör annorlunda tolkad utifrån dess källa samtidigt som den individuella recipienten redan
har en tolkning utifrån samma källa och dessa överensstämmer kanske inte vilket kan
blockera fantasin.55 Något som enligt regissören Peter Brook också kan hindra fantasin är att
gamla traditioner av olika uppsättningar ekar kvar vilket han menar förhindrar nya perspektiv
på texten och innehållet oavsett all kännedom om pjäsen.56 Då eleverna inte delar denna
kännedom men ändå har sin egen förförståelse om materialet kan det ligga till grund för
varför vissa elever eventuellt ställer sig kritiska till materialet och andra inte.
Inom modern litteraturteori har intresset för kontextens betydelse, förståelse och
tolkning, ökat57 och retorikern Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt professor i media har
diskuterat mediers komplexa upplevelser, att medier kan öppna upp för djupa och vidgade
diskussioner, tankar och tolkningar och hur dessa samtidigt berör och intresserar oss.58 I detta
kan möjligtvis en förståelse för litteratur fördjupas samtidigt som undervisningen bidrar till
allmänbildningen i och med detta kan svenskämnet samverka med andra ämnen.59 Även
musikämnet då kursplanen motiverar vikten av ”Texter i form av skönlitteratur, lyrik,
dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets och livsfrågor.” 60
Miller rekommenderar filmatiseringar av Shakespeare för att han ska framstå som en
vanlig människa och arbetande konstnär men också för att eleverna ska känna att det inte
finns något rätt svar utan rum för tolkning.61 Att undervisa elever om intertextualiteten hos
Shakespeare ska då hjälpa eleverna att bryta den nedärvda förförståelsen om hur Shakespeare
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som ett geni sitter och skriver mästerverk i ensamhet62 och att inget skapas från tomma intet.63
Även litteraturprofessor Caroline Graeske stödjer den situation som uppstår i det att de
manliga författarna ofta framställs som genier.64 När elever blir ivriga att diskutera likheter
eller något som hänvisar till andra verk så anser Miller att bör läraren förklara att de har fått
en grundläggande förståelse för intertextualitet. 65 Detta begrepp valde jag dock bort att
introducera för eleverna att explicit arbeta med då jag varken hade tid eller utrymme för det.

4.3 Shakespeare och intermedialitet
Litteraturprofessor i genusstudier, Naomi J. Miller, Miller har förvånats över hur obekväma
lärare blir, erfarna som oerfarna, när de ska undervisa dramatik särskilt Shakespeares pjäser,66
vilket enligt, professor i litteraturvetenskap, Anders Olsson kan bero på att ”Läsarens
förväntningshorisont är ett nedärvt system av normer och konventioner”.67 Mitt uppdrag som
lärare är att försöka bryta dessa nedärvda normer och konventioner genom att skapa ett
innehåll eleverna kunde relatera till. Litteraturvetaren Egil Törnqvist finner det något
problematiskt i det att ungdomar idag har mindre av ”en relation till folktrons i stort sett borturbaniserade skogsmystik”.68 Sagan som tema men också tanken på pjäsen som ett grekiskt
drama är dock enligt skådespelaren och regissören Thomas Segerström en förutsättning för att
tro på materialet.69 Miller föreslår adaptioner av Shakespeare där saga och magi präglar
berättelsen samt att de innehåller karaktärer eleverna kan relatera till för att bli intresserade.70
Forskning visar att barn, och inte minst ungdomar, genom musik kan utveckla ett språk som
handlar om deras upplevelser av att vara unga just nu, något som innefattar såväl existentiella,
moraliska och etiska frågeställningar som lustbetonade, exhibitionistiska och berättande teman.
Det är en viktig utgångspunkt för kursplanens andra långsiktiga mål som innebär att eleverna
genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa musik samt gestalta
och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer. Många av skrivningarna i kursplanen syftar
till att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper för att kunna bearbeta och skapa musik
och därmed nya gestaltningar. Kursplanen anger utöver detta också̊ som ett specifikt syfte med
undervisningen att den ska bidra till att eleverna utvecklar sin musikaliska kreativitet.71

Det pågår ständigt en diskussion om svårighetsgraden med Shakespeares verk, och professor
Erik Frykman påpekar hur långa stycken kan upplevas som svåra men att svårigheten främst
rör det ordförråd som i vår tid känns förlegad.72 Crystal hävdar att Shakespeare är för alla och
inte alls svår att förstå vilket han vill visa med sin bokserie Springboard Shakespeare.73 Var
bok behandlar då en pjäs och kan användas av lärare, elever, teaterbesökare och övriga i syfte
att intressera till skillnad från att ta död på intresset för pjäsen, som Crystal menar att vissa
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studiehandlingar tyvärr gör.74 Litteraturprofessor Erik Hedling belyser detta ytterligare och
inkluderar det intermediala perspektivet genom att diskutera värderandet av litteratur kontra
film och övriga medier, att boken nödvändigtvis inte är bättre än filmen och att det främst
beror på hur och varför dessa används.75 Samtidigt ekar den klichéartade förförståelsen kvar
om huruvida filmatiserade litterära verk är sämre än dess källa, om och hur boken är bättre än
filmen.76 Scenanvisningar, miljö- och karaktärsbeskrivningar är sådant som bearbetas in i en
filmatisering, visuellt och auditivt, vilket lämnar litet åt fantasin och förkortar historien –
filmen blir kortare än verket.77

4.4 Förutsättningar och kommunikation
Hattie och Yates redogör för den forskning som visar att elever uppskattar de lärare som
tillhandahåller egenskaper som kunnighet, rättvisa och motivation och särskilt de som brinner
för sitt ämne samtidigt som dessa egenskaper också står i relation till elevers motivation
snarare än själva lärandet.78 ”Hur jag som lärare bemöter eleverna har stor betydelse för
utvecklingen av relationen mellan lärare och elev, klimatet i klassen, elevernas motivation,
känslor inför kommande lektioner, utvecklingen av elevernas självkänsla med mera.”79 I ett
arbete som detta blir kommunikationen mellan mig som undervisande lärare och elever via
medier intressant då retoriken som idag även innefattar text, bild, musik och film är minst lika
viktig som retoriken i tal.80 ”Vi bestämde oss för att avskaffa prov, individuella jämförelser
och konkurrens. Vi jobbade med projekt och teman och utgick så ofta som möjligt ifrån
elevernas erfarenheter och kunnande.”81 ”I projekten vägdes den skapande verksamheten och
de teoretiska kunskaperna lika. Genom det ansåg både elever och lärare att skolan blev
roligare.”82 Att arbeta på detta sätt förbättrade såväl motivation som utveckling för både
elever och lärare. Skulle då jag kunna lyckas med detta genom att arbeta med En
midsommarnattsdröm som innehåller ett flertal teman och relationer som eleverna kan
relatera till idag? Huruvida jag lyckades med detta överlåter jag till diskussionskapitlet.
I dagens Sverige har vi en etnisk, socioekonomisk och prestationsmässig segregation
där hushåll tillhörande olika klassegenskaper samt geografiska separation förknippad med hög
eller låg social status ökar.83 Sedan 1970–talet har fler genomgått en omfattande utbildning
och detta på grund av att den obligatoriska utbildningen förlängts, yrkesutbildningar har blivit
högskoleutbildningar och allt fler läser på akademisk nivå.84 Denna samhällsförändring gjorde
sig påtaglig under 1990-talet där andelen barn med lågutbildade föräldrar minskade.85Även
om sambandet mellan elevprestationer och socioekonomiska bakgrund på den individuella
nivån knappt påverkats av detta har den kollektiva nivån där den sociala sammansättningen av
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elever och deras hemmiljö blivit högst påtaglig vid skolornas genomsnittsprestationer.86 Det
forskningsresultat som redovisats av Skolverket visar ett samband mellan föräldrars
utbildningsnivå och elevers skolresultat.87 Barns hemmiljö, förutsättningar och resurser som
kunskap, ekonomi och hälsa kan därav påverka möjligheterna att uppskatta och tillgodogöra
sig av skolans utbildningsambitioner. 88 Dessa faktorer samt stora klasser påverkar
möjligheten för lärarna att genomföra individualiserad undervisning på en god nivå.”89 Om
huruvida halvklass skulle gynna eleverna kollektivt och/eller individuellt inom musik- eller
svenskämnet med tanke på tidigare sagda faktorer är något jag lämnar till diskussionen.
Att undervisa i hel- respektive halvklass skulle idealt inte spela någon roll så länge
elevernas attityd var acceptabel. Dock har elevers attityd till skolan samband med sociala och
känslomässiga faktorer: personlighet, antalet vänner och vännernas attityd till skolan samt
familjebakgrund och i viss mån press från föräldrar.90 Jag som lärare kan inte förändra dessa
förutsättningar och i och med att lärare frustreras av elevers låga bekräftelsenivå i jämförelse
med nedlagd tid och förberedd undervisning, så behövs något som stödjer lärarna och
samtidigt höjer elevernas engagemang. 91 Detta kommer bekräfta lärarna som i sin tur
påverkar lärarnas framtida motivation.92 Vad jag talar om är ansträngning från såväl lärare
som elever. ”Ansträngning är en faktor som måste stämma överens med den personliga
motivationen och de mål man tagit ställning för. Dessutom är den kopplad till en persons nivå
av självförmåga eller tilltro till sin förmåga att kunna lyckas.” 93 Eftersom elevens
tankeförmåga är utan garanti för ett tillfredställande resultat ses risken till misslyckande som
stor så känslan av att inte leva upp till förväntningar och motivationen att undvika
misslyckande blir ett hinder för elevens initiativtagande.94

4.5 Genus och värdegrund
Graeske stödjer påståendet att litteraturhistorieskrivningen segregerar stereotypa könsroller.
Att normativa tankar om manlighet och kvinnlighet fortfarande gör sig påminda i våra
läromedel, 95 både inom svenska och musik. De stereotypa könsroller som återfinns i dramat
är viktiga i den öppna genusdebatten, som exempelvis när Helena säger: ”Att slåss är jag
förfärligt dålig på. Jag är så feg, jag är en riktig flicka!”96 Jonsson menar att Helena endast
spelar på den roll samtiden har givit henne, ett skådespel som porträtterar det typiskt
kvinnliga ur en föråldrad som generell föreställning av kvinnlighet.97 Genusfrågan som idag
är högst aktuell går inte att förbise då heteronormen ter sig självklar i läromedlen och därav
framstår som oproblematisk samtidigt som homosexualitet framstår som problematisk. 98
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Graeske menar att i och med läromedlens brist på värdegrundsperspektiv har lärare chans att
anmärka dessa brister och låta medlen bli ”underlag för en kritisk metadiskussion kring
aspekter som rör didaktikens centrala frågor: Vad läser vi, hur läser vi, och varför?”99 I och
med att det finns inpräntade mönster redan från födsel och uppväxt som eventuellt blir
suddigare eller mer distinkta med åren följer kurvan ändå samhällsutvecklingen där faktorer
som klass, etnicitet och sexuell läggning spelar in och gör genusfrågan högst relevant.100 Val
av litteratur i samband med en medveten tanke kring genusfrågor är alltså att eftersträva, att
lyfta såväl kvinnliga som manliga författare, även om vår västerländska litterära kanon och
tillhörande intertextualitet är könssegregerad. 101 ”Skolan har ett ansvar för att motverka
traditionella könsmönster”. 102 Har genus- och värdegrundsfrågor integrerats i skolans
läromedel för ämnena svenska och musik och hur förhåller sig en traditionell normerande
kanon till ett modernt sätt att se på dessa?103 Dessa frågor lämnar jag till diskussionen.
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5. En midsommarnattsdröm
5.1 Förståelse, förberedelse och aktualiserande av materialet
”Förståelsen är alltid språkligt, socialt och kulturellt förmedlad, och intertextualitet kommer
så, ofrånkomligt, att genomsyras av översättningens problem.”104 Något jag funderade över
inför denna undersökning var vilken version av En midsommarnattsdröm jag skulle använda.
Jag valde en svensk översättning av Göran O Erikssons med motiveringen att den förutom en
bra översättning innehöll ett särskilt förord och kommentarer av intresse för undersökningen.
Regissören Thomas Segerström poängterar hur revolutionerande Erikssons översättning var
när den utgavs men att den tyvärr har en 1970–tals anda över sig. 105 Dessutom skrevs
översättningen som prosa istället för blankvers vilket Segerström återgick till i sin uppsättning
på grund av att han ansåg att rytmen i texten höll berättandet vid liv.106
Hanna Nilson, producent för ungdomsuppsättningen i Mölndal, påstår att En
midsommarnattsdröm oberoende av kontext är så pass tidlös att den kan låta sig utspelas i
nutid och att en modernisering av språket snarare skulle fjärma sig från kärnan.107 Att behålla
originalspråket var alltså viktigt. Att därmed aktualisera tidlös ungdomskärlek som görs
relaterbar skulle locka de som inte varit intresserade av Shakespeare, framförallt ungdomar.108
Segerström menar dock det motsatta, att en placering av pjäsen i modern tid kräver en
textbearbetning.109 Ett undantag är bland andra en televiserad Tv-reklam för jeansföretaget
Levi’s där de behållit originalspråket men placerat handlingen i en modern miljö.110
Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. Språk bär
kunskaper och är grunden i mötet med andra människor. Vi behöver språk för att kunna tänka,
drömma, formulera frågor och lösa problem. Flera språk ger flera möjligheter!111

Språket var en stor aspekt i arbetet. Hur skulle jag förhållit mig till texten för att bäst bearbeta
den? Den skulle för eleverna vara lättläst och lättförståelig, innehålla de viktigaste
karaktärerna, relationerna och händelseförloppen. Jag funderade under förberedelserna ifall
jag skulle bearbeta särskilt innehåll som skulle kunna te sig explicit för eleverna men valde att
låta eleverna tolka på egen hand. Författaren Thomas Bowdler bearbetade under sin livstid
mellan 1754–1825 flera av Shakespeares texter så familjer kunde ta del av den.112 Särskilda
delar ur pjäsen kunde ses som olämpliga eller explicita för unga. Teaterkritikern Jan Kott
påstod att En midsommarnattsdröm är den mest erotiska av Shakespeare pjäser113 och såg den
som en sanningsenlig, brutal och våldsam kärlekspjäs från Shakespeares tid.114 Brook såg
104
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pjäsen som en metafor för sensuell kärlek och en magisk lekplats av förlorade oskulder och
dolda rädslor.115 Hur mycket borde jag som lärare då låtit eleverna ta del av pjäsen som
innehåller och syftar till såväl våld och sex i olika bemärkelser både implicit och explicit? Jag
valde att inte utelämna något utan tog med de olika delarna. Min synopsis var dock en
bearbetning av såväl det bildliga som det språkliga innehållet men med utrymme för tolkning.
Hur ska En midsommarnattsdröms karaktärer, relationer, teman och ämnen tilltala
ungdomarna i dag?116 För att aktualisera pjäsen föreslog regissören Eva Bergman en placering
av den i en svensk midsommar då en ung svensk publik troligtvis har mer gemensamt med
midsommar än vad Shakespeare hade.117 Denna scenförändring var dock en svår tid- och
rumstransponering som inte helt enkelt kunde låta sig göras, men var nödvändig för att kunna
närma sig ungdomarna.118 I och med att pjäsen är så pass tidlöst författad förlorar den inte sin
aktualitet och samtidigt kan moderna tolkningar placera pjäsen och dess sakfrågor i vår tid
och på så sätt spegla det samhälle vi befinner oss i. ”Vår uppgift är att underhålla, och att med
hjälp av ”En Midsommarnattsdröm” – hela pjäsen – beskriva en situation som är aktuell
idag”.119 Eriksson påstår dock att pjäsen är tillräckligt modern som den är och att kurvan från
sterilitet till fruktbarhet, kampen mot de livsfientliga makterna i och omkring oss är en fullt
aktuell motivering både för att spela och läsa den.120
”Vi kan bara förstå orden mot bakgrund av allt som yttrats tidigare”.121 Jag behövde
som lärare instudera pjäsen och dess intertextualitet för att få en större förståelse för alla
aspekter som eleverna nödvändigtvis inte behöver. Där påpekar Sjöberg hur viktig en
ingående läsning är av dramats influenser.122 Hur mycket kunskap behöver då eleverna ha om
pjäsen för att kunna genomföra det arbete jag planerar genomföra i min undervisning?
Eriksson anser att de som exempelvis ansvarar för en uppsättning av En midsommarnattsdröm
behöver historisk fakta om verkets samtid och tillkomst samt en djupgående analys av verket
vilket publiken inte behöver – detta för att kunna tolka texten.123 Staffan Bergsten påstår
samtidigt att ”enskilda litterära verk utgör produkter av författarens personlighet och
livserfarenhet samt att verken för en rätt förståelse och tolkning kräver kunskap om
författarens liv.” 124 Slutligen har regissören Peter Brook sagt till sin ensemble vid
repetitionerna av The Royal Shakespeare Companys uppsättning av En midsommarnattsdröm
år 1970: ”Without an understanding of the whole play, we cannot go on any longer.”125 Det
som ligger till förmån för eleverna är det som Sjöberg påstår i det att den sanna tolkningen av
ett drama inte existerar och även om det vore möjligt att veta vad Shakespeare ville förmedla
kan det ha glömts bort eller ändrats såväl under skrivandet som genom åren eller
efterkonstruerats.126
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Angående tolkningar så var det just det jag ville visa eleverna – tolkningar av En
midsommarnattsdröm. Detta för att intressera och inspirera eleverna. Carlsson och Koppfeldt
diskuterar mediers komplexa upplevelser, att medier kan öppna upp för djupa och vidgade
diskussioner, tankar och tolkningar och hur dessa samtidigt berör och intresserar oss.127 Film
är ett användarvänligt medium då många elever reagerar positivt till det. Det kräver generellt
inte någon större förberedelse när det gäller filmvisandet i sig om tekniken fungerar dock kan
jag som lärare förbereda frågor som leder till diskussioner. Att medier kan öppna upp för
olika känslor, tankar och idéer stödjer Per Olov Svedner som menar att ”film har en mer
emotionell genomslagskraft hos elever.128 Man kan även låta eleverna jämföra en film och en
bok som bygger på̊ samma handling eller tema.129 Boken behöver dock inte vara bättre än
filmen – tvärtom, särskilt om vi har adaptionens förutsättningar i och med dess komplexa,
konstnärliga och kommersiella process i åtanke.130
Miller förklarar hur aktsam hon var med att adaptera pjäser som behandlade extra
känsliga ämnen som exempelvis Romeo och Julia som hon ansåg glorifierade självmord hos
unga.131 Min roll som lärare blev här än mer viktig då jag skulle ställas inför sådant som i en
högstadieklass skulle kunna vara lika aktuellt som känsligt att bemöta och diskutera. Så
istället för att censurera pjäsen ville jag som lärare istället kunna bejaka tillfällen som dessa
för att tillsammans med eleverna föra samtal om deras tankar kring frågorna samt låta dem
diskutera sinsemellan. Något som jag också anser är av stor vikt är hur jag som lärare bemöter
den problematik som Fridell nämner uppstod i och med den arabiskt översatta uppsättningen
av En midsommarnattsdröm i Alexandria. Trots en erotiskcensur fick de framföra pjäsen på
ett jesuitiskt kulturcenter där de var något skyddade från censur utifrån.132 Tolkningen av en
modern arabisk midsommarnattsdröm krävde ett perspektiv utifrån Egyptens förutsättningar
och normer på pjäsens miljö och karaktärer.133 Problem som rör Hermias vägran att gifta sig
med den man fadern har bestämt togs emot på̊ ett annat sätt i Egypten där också tvångsgiften
och hedersmord finns kvar.134 I Sverige kan detta på ett sätt jämföras med hur giftermål från
olika kulturer där kvinnor utstår övergrepp från män, men med risk för att bli skickade till sitt
hemland inte vågar göra anmälningar. 135 Oavsett censuren och det implicita erotiska
innehållet älskades uppsättningen i Alexandria av högstadieeleverna främst på grund av att
den var spännande och sensuell.136 Genom att låta eleverna ventilera kulturella och religiösa
skillnader som dessa får jag in ämnesöverskridande undervisning.
Att diskutera såväl sexualitet som kulturella och religiösa skillnader och konflikter samt
vår drog-och alkoholkultur är något som för högstadieelever alltid är aktuellt och intressant. I
En midsommarnattsdröm avfärdar Teseus ungdomarnas midsommarnatt som drömmar och
fantasier137 medan Zern påstår att midsommarnatten är hallucinationer eller en drogtripp.138
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Även Fridell påstår att blomsaften kan liknas vid droger och särskilt alkohol, även om det inte
är uttalat i pjäsen.139 Detta stärkte min tro om att behålla originalet till förmån för intressanta
diskussioner med eleverna vilket leder mig in på genus och värdegrund. Hur En
midsommarnattsdröm förhåller sig till dessa frågor är mycket intressant och skulle kunna vara
ett eget forskningsarbete i sig självt. Jag gjorde dock ett medvetet val att inte fokusera på
genus och värdegrund i uppsatsen men jag ville ändå ge utrymme för frågorna i diskussioner
tillsammans med elever och elever emellan.
Ämnen som kan vara känsliga eller till och med kränkande ville jag inte undvika utan
istället bejaka för eventuella diskussioner. Även om jag anser att innehållet inte är olämpligt
för elever i högstadiet kan elever i viss mån ta anstöt till delar av innehållet. Komikern
Magnus Betnér påstår att ”Om man tänker sig ett samhälle där ingen någonsin ska behöva bli
kränkt, då får man ju lägga av med alla former av både humor och filmer, böcker”.140
Samtidigt som detta i mångt och mycket stämmer gäller den referensen utanför skolan. Ingen
ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder,
funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.141 Då jag kommer möta elever i min
undervisning av olika kulturell och religiös uppväxt så måste jag alltid utgå från detta för att
inte skapa onödiga missförstånd eller konflikter. Kulturkrockar går dock inte att förhindra
men skulle kunna vara intressanta som ett diskussionsämne.
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6. Genomförande
Skolorna där jag genomförde min undervisning var båda F–9 skolor, det vill säga skolor som
bedriver förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet. Eleverna gick i årskurs åtta. Inför
svenskundervisningen hade jag planerat för fyra lektionstillfällen. Det var ett upplägg som jag
ansåg vara tillräckligt tydlig för såväl lärare som elever och som även gav en överblick över
samtliga moment. Då eleverna i årskurs åtta arbetade med litteraturhistoria passade det bra att
ägna fyra lektioner åt detta arbete. Eleverna arbetade med litteraturhistoriens epoker och detta
arbete berörde då epoken renässansen. Undervisningen var med två klasser i årskurs åtta. Fyra
lektionstillfällen a´ en timma per klass. Undervisningen skedde i helklass och klasserna var
totalt trettio elever per klass. Bommarco påpekar vikten av lärarens medvetna intentioner med
valet av litteratur men också värdet av elevers rätt till egen kultur i skolan samt hur den ska
förvaltas i klassrummet.142 Jag valde dock att instudera och planera materialet i förväg för att
jag själv skulle ha tillräckligt med kunskap om pjäsen och adaptionerna för att minimera
eventuella kommunikativa problem i mötet med eleverna.
Inför musikundervisningen hade jag planerat för enbart tre lektionstillfällen då detta var
den möjlighet jag fick. Detta var under en period då inget särskilt var schemalagt som inte
kunde flyttas fram i planeringen. Undervisningen var med en klass i årskurs åtta. Tre
lektionstillfällen a´ en timma per grupp. Undervisningen skedde i halvklass och klassen var
totalt trettiosex elever med arton elever i varje halvklassgrupp.

6.1 Årskurs 8 – grupp 1
6.1.1 Lektion 1 av 4
För att förbättra elevernas förutsättningar inför detta arbete strävade jag efter att ge dem de en
förståelse för den kontext vilken texten författades i. Den första lektionen startade med att jag
skrev William Shakespeare på tavlan och eleverna fick sedan berätta om sina tankar kring
Shakespeare. Jag kompletterade och berättade lite kortfattat om vem Shakespeare var, vad
som gjort honom berömd och om hans betydelse för litteraturhistorien. Sedan upprepade jag
samma procedur med En midsommarnattsdröm.
Efter introduktionen fick eleverna högläsa ur ett häfte jag kopierat upp och delat ut.
Häftets förstasida innehöll en synopsis av Pyramus och Tisbe, en kort kärlekshistoria författad
av den romerska poeten Ovidius. 143 Detta är Shakespeares tydligaste influens till sitt
författande. Inte enbart till En midsommarnattsdröm utan även till flera av hans verk, och
detta visar på en tydlig intertextualitet. Denna läste vi först för att få en förståelse om vad
Shakespeare har låtit sig inspireras av när han skrev En midsommarnattsdröm men också för
att eleverna skulle förstå begreppet inspiration. Att diskutera begreppet intertextualitet var
något jag önskat hinna med men jag var tidsmässigt begränsad och valde bort det. Olsson
påpekar att det är svårt att inte frångå dessa uppenbara samband och den intertextuella relation
som infinner sig även om författaren skulle påstå att dessa inte är avsiktliga.144
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Sedan gick vi igenom pjäsens karaktärer och relationer för att eleverna lättare skulle kunna
följa handlingen. Sedan högläste eleverna en akt-och scenindelad synopsis av pjäsen. Trots att
jag hade förenklat pjäsen såväl språkligt som innehållsmässigt hade elever svårt att följa eller
uppfatta pjäsen i delar eller helhet. Var jag då otydlig i mitt anförande, var min planering
bristfällig eller hade jag inte förhållit mig tillräckligt enkelt till pjäsen? Detta lämnar jag till
diskussionen. När vi hade läst klart summerade pjäsen.
Efter summeringen frågade jag eleverna om de kunde hitta ett eller flera budskap eller
ämnen som är aktuella idag och om de kunde identifiera teman. När huvudtemat kärlek var
identifierat skulle de slutligen enskilt skriva om och i så fall hur de kunde relatera till En
midsommarnattsdröm. En svårighet var den att majoriteten av eleverna hade problem med att
förstå begreppet relation i detta sammanhang, det vill säga vad det innebär att relatera till
något. När jag hade förklarat detta hade nästa svårighet uppstått. De trodde att de behövde
relatera till pjäsen som helhet vilket är tillräckligt svårt. Då förklarade jag att de kunde
relatera till: en eller flera karaktärer, en eller flera händelser, en eller flera relationer eller en
eller flera känslor ur pjäsen.
6.1.2 Lektion 2 av 4
Först och främst sammanfattade jag förra lektionen tillsammans med eleverna. Jag bad dem
att kortfattat men kronologiskt, återberätta det de mindes från förra lektionens högläsning och
genomgång av pjäsen. Detta för att repetera handlingen, karaktärerna och relationerna. När
eleverna genom kollektivt lärande hade återberättat pjäsen var eleverna uppdaterade.
Sedan presenterade jag innehållet och utformningen av lektionen. Denna lektion ägnade
jag åt att presentera och låta dem inspireras av olika tolkningar av En midsommarnattsdröm.
Tolkningarna var musik av olika genrer, tv-reklam, videoklipp som visade olika former av
scenisk gestaltning, pjäsrecensioner och korta sammanfattningar. Dessa var både svensk- och
engelskspråkiga och riktade sig till olika målgrupper – främst ungdomar. Detta för att visa en
bredd och öppna upp för intresse och diskussion.
Efter detta skulle eleverna skapa sin egen tolkning. Arbetet skulle planeras, genomföras
och redovisas antingen enskilt eller i grupp. Jag skrev upp uppgiftens moment på tavlan för att
eleverna skulle få en överblick över arbetet. Dock lade en stor del av eleverna mer tid på att
diskutera vad de skulle göra istället för att komma igång då de siktade på att göra något av
större omfattning än de tidsmässigt hade till förfogande. Jag påpekade då och påminde dem
ständigt att inte göra för stora arbeten utan istället tänka avskalat. Det var ett misstag från min
sida att vid uppstart inte tydliggöra omfattningen på arbetet och tiden de har till förfogande.
Ytterligare en svårighet för eleverna var begreppet inspiration. Vad begreppet innebar,
hur de ska gå tillväga eller tänka för att låta sig inspireras och även hur mycket de måste
förhålla sig pjäsen? Hur mycket de behövde förhålla sig till pjäsen var också något jag inte
var tillräckligt tydlig med från början vilket jag sedan fick förklara för eleverna.
6.1.3 Lektion 3 av 4
Under det tredje och näst sista lektionstillfället fortsatte eleverna med sina arbeten och skulle
även försöka färdigställa sina arbeten inför att under sista lektionen kunna redovisa och lämna
in dem. I slutet av lektionen var det två grupper som inte lämnade in något och dessa fick göra
detta under fjärde och sista lektionen.
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6.1.4 Lektion 4 av 4
Här skulle resterande elever färdigställa sina arbeten, lämna in och redovisa. De som gjort
detta skulle lämna in en skriftlig arbetsbeskrivning. Den skulle innehålla information om vilka
som medverkat, hur de gått tillväga, vad de tolkat och varför de valde just detta. Detta för att
få reflektera över vad de gjort och sätta ord på det. De fick slutligen enskilt utvärdera
perioden som helhet, särskilda lektioner och moment, om formatet och genomförandet, vad
som var roligt respektive tråkigt, lätt respektive svårt samt övriga synpunkter. Utvärderingen
var anonym men några signerade ändå med sitt namn. Allt samlades in slutet av lektionen.

6.2 Årskurs 8 – grupp 2
6.2.1 Lektion 1 av 4
Denna lektion var likadan som första lektionen med grupp 1 med undantag för att jag hade
reviderat det som jag fann problematiskt med grupp 1.
6.2.2 Lektion 2 av 4
Även denna lektion var likadan som första lektionen med grupp 1 med undantag för att jag
hade reviderat det som jag fann problematiskt med grupp 1. Det som skilde de två grupperna
åt var hur pass mottagliga de var för de olika tolkningarna. Majoriteten av grupp 1 var inte
roade medan majoriteten av grupp 2 var roade. Trots en revidering för att hade eleverna i stort
sett samma frågor som grupp 1. Var detta på grund av att jag fortfarande inte var tillräckligt
tydlig eller var det för svårt för eleverna? Detta tar jag upp i diskussionen.
6.2.3 Lektion 3 av 4
Under det tredje och näst sista lektionstillfället fortsatte eleverna med sina arbeten och som
hos grupp 1 var det även här två grupper som inte lämnade in något så dessa fick göra detta
under den fjärde och sista lektionen.
6.2.4 Lektion 4 av 4
Denna lektion var likadan som fjärde lektionen med grupp 1 med undantag för att jag hade
reviderat det som jag fann problematiskt med grupp 1.

6.3 Årskurs 8 – grupp 3
6.3.1 Lektion 1 av 3
Denna lektion var något annorlunda planerad då jag hade en lektion mindre till förfogande
men också på grund av att jag hade reviderat det som jag fann problematiskt med tidigare
grupper. Trots detta uppstod förvirring bland eleverna. Några frågade rakt ut vad de skulle
göra, vad uppgiften var och om de kunde börja utan att de ens haft en genomgång.
Genomgången tog alldeles för lång tid då jag var försökte skapa ett lugn i klassrummet. Jag
var inte tillräckligt förberedd eller tydlig i varken min planering eller i min ledarroll.
Genomgången tillät då tyvärr inte högläsning då större delen av lektionen behövdes för att gå
igenom uppgiften och förklara alla moment samt kunskapskrav och mål.
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Då eleverna inte var nöjda med att passivt sitta och lyssna på en genomgång som egentligen
skulle innehållit högläsning och diskussion gick jag vidare i planeringen och visade tolkningar
för att fånga deras intresse och för att de lättare skulle förstå pjäsen och få idéer till tolkningar.
Även om tolkningarna tilltalade eleverna blev inte pjäsen klarare för dem. Jag delade då ut en
synopsis med händelseförloppet, karaktärerna och relationerna. Denna fick eleverna ta med
sig hem för att läsa. Dock hann de inte börja med uppgiften där de skulle skriva om och i så
fall hur de relaterar till En midsommarnattsdröm.
6.3.2 Lektion 2 av 3
Vid andra lektionens start hade jag återigen en genomgång av allt. Dock hade jag förberett en
Powerpoint-presentation för att eleverna lättare skulle hänga med. Sedan fick eleverna
kortfattat återberätta vad pjäsen handlade om för att få en tydligare bild av pjäsen men också
för att arbeta med kollektivt lärande precis som hos grupp 1 och 2. Sedan redde vi ut
relationsförloppen mellan de fyra ungdomarna i pjäsen vilket eleverna tyckte var krångligt.
Jag märkte efter den första lektionen att jag inte var tillräckligt tydlig med att förklara
att arbetet innebar att de skulle skapa ett estetiskt uttryck exklusive musik men att musik
skulle förstärka uttrycket. Jag antog att det stod klart för eleverna vad det innebar men jag
borde aldrig anta att eleverna förstår. Att motivera musikens funktion i samspel med deras
tolkning borde jag också varit tydlig med från start. Därav startade lektionen med detta samt
ett förtydligande av vad för sorts musik de kunde välja och på vilket sätt de kunde användas.
6.3.3 Lektion 3 av 3
Vid tredje och sista lektionens start repeterade jag och påminde om uppgiften. De fick sedan
börja arbeta. I slutet av lektionen skulle eleverna färdigställa, redovisa och lämna in sitt
arbete. Slutligen skulle de enskilt skriva en utvärdering samt den uppgift de skulle gjort i
slutet av första lektionen om hur de eventuellt relaterar till pjäsen. Dessa samlades sedan in.

6.4 Årskurs 8 – grupp 4
6.4.1 Lektion 1 av 3
Denna lektion var likadan som första lektionen med grupp 3 med undantag för att jag hade
reviderat det som jag fann problematiskt med grupp 3. Jag hade även skrivit ut häften med
den information som fanns i Powerpoint-presentationen för att eleverna skulle få tillgång till
all information. Sedan redde ut eventuella frågetecken. Jag hade även högläsning av pjäsen
med grupp 4 vilket jag inte hann med grupp 3. Efter det redde vi ut relationsförloppen mellan
de fyra ungdomarna i pjäsen. Eleverna hann sedan komma igång med sitt arbete i slutet.
6.4.2 Lektion 2 av 3
Denna lektion var likadan som andra lektionen med grupp 3 med undantag för att jag hade
reviderat det som jag fann problematiskt med grupp 3.
6.4.3 Lektion 3 av 3
Denna lektion var likadan som tredje lektionen med grupp 3 med undantag för att jag hade
reviderat det som jag fann problematiskt med grupp 3.
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7. Resultat
7.1 Årskurs 8 – grupp 1
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Figur 1.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sina arbeten. Det redovisar även hur många
som inte lämnade in något arbete.

Enbart redovisat för mig
Redovisat inför gruppen
Dikt författad av en grupp bestående av fyra
• Dikt författad av en grupp bestående av fyra pojkar.
pojkar.
Dikt författad av en grupp bestående av två pojkar.
Kortfilm inspelad, bearbetad och agerad av en
grupp bestående av fem flickor.
Dramatisk gestaltning författad och framförd en
grupp bestående av fyra flickor.
Bild skapad av en flicka
Bild skapad av en flicka
Bild skapad av en flicka

•
•
•
•
•
•
•

Figur 2. Ovanstående tabell redovisar vad för arbeten som lämnades in samt vilka som
redovisade inför gruppen eller enbart för mig.
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Flickor Anonyma Uteblivna

Figur 3.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sin individuella utvärdering. Den redovisar
även hur många som lämnade in den
anonymt samt hur många som inte lämnade
in någon utvärdering.

7.2 Årskurs 8 – grupp 2
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•
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Enbart redovisat för mig
Dikt författad av en grupp bestående av två pojkar.
Dikt författad av en grupp bestående av fyra
flickor.
Dikt författad av en grupp bestående av två pojkar.
Bildseri skapad av en grupp bestående av tre
pojkar.
Kortfilm inspelad, bearbetad och agerad av en
grupp bestående av fyra flickor.

Figur 4.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sina arbeten. Det redovisar även hur många
som inte lämnade in något arbete.

Redovisat inför gruppen

Figur 5. Ovanstående tabell redovisar vad för arbeten som lämnades in samt vilka som
redovisade inför gruppen eller enbart för mig.
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Figur 6.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sin individuella utvärdering. Den redovisar
även hur många som lämnade in den
anonymt samt hur många som inte lämnade
in någon utvärdering.
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7.3 Årskurs 8 – grupp 3
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Enbart redovisat för mig
Reklamfilm inspelad, agerad och bearbetad av tre
flickor.
Bild skapad av en pojke.
Bild skapad av en flicka.
Dikt författad av en flicka.
Berättelse författad av tre pojkar.
Dikt med inspelad röst och pianomusik, skapad av
två flickor.

Figur 7.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sina arbeten. Det redovisar även hur många
som inte lämnade in något arbete.
Redovisat inför gruppen

Figur 7. Ovanstående tabell redovisar vad för arbeten som lämnades in samt vilka som
redovisade inför gruppen eller enbart för mig.
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Flickor Anonyma Uteblivna

Figur 9.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sin individuella utvärdering. Den redovisar
även hur många som lämnade in den
anonymt samt hur många som inte lämnade
in någon utvärdering.

7.4 Årskurs 8 – grupp 4
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Enbart redovisat för mig
Berättelse med musik skapad av två flickor.
Bild skapad av en flicka.
Dikt författad av en pojke.
Bild skapad av en flicka.
Videoredigerad bild med musik skapad av en
flicka.
Bild skapad av en pojke.
Kortfilm filmad, agerad och bearbetad av tre
flickor.

Figur 10.
Diagrammet till vänster redovisar hur
många, till antalet, pojkar och flickor som
lämnade in sina arbeten. Det redovisar
även hur många som inte lämnade in
något arbete.
Redovisat inför gruppen

Figur 11. Ovanstående tabell redovisar vad för arbeten som lämnades in samt vilka som
redovisade inför gruppen eller enbart för mig.
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Figur 12.
Diagrammet till vänster redovisar hur många,
till antalet, pojkar och flickor som lämnade in
sin individuella utvärdering. Den redovisar
även hur många som lämnade in den
anonymt samt hur många som inte lämnade
in någon utvärdering.

Flickor Anonyma Uteblivna
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7.5 Centralt innehåll och kunskapskrav
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Centralt innehåll i svenska
Lässtrategier för att förstå̊ , tolka och analysera
texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften,
avsändare och sammanhang.
Skapande av texter där ord, bild och ljud
samspelar.
Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för
att planera och genomföra muntliga presentationer.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och
identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor
och myter.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv
i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och
personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och
deras språkliga och dramaturgiska komponenter.
Hur uttrycken kan samspela med varandra, till
exempel i tv-serier, teaterföreställningar och
webbtexter.
Kunskapskrav i svenska för betyget E
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska
uttryck och medier så att de olika delarna
samspelar på̊ ett i huvudsak fungerande sätt kan
eleven förstärka och levandegöra sina texters
budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande struktur och innehåll och viss
anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kunskapskrav i svenska för betyget C
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska
uttryck och medier så att de olika delarna
samspelar på̊ ett ändamålsenligt sätt kan eleven
förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
utvecklade muntliga redogörelser med relativt
väl fungerande struktur och innehåll och relativt
god anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang.

•

•
•
•

•

•

•

•

Kunskapskrav i svenska för betyget A
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska
•
uttryck och medier så att de olika delarna
samspelar på̊ ett ändamålsenligt och effektivt sätt
kan eleven förstärka och levandegöra sina texters
budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
välutvecklade muntliga redogörelser med väl
fungerande struktur och innehåll och god
anpassning till syfte, mot- tagare och
sammanhang.

Centralt innehåll i musik
Rytm klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder,
taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för
att musicera och komponera musik i olika genrer och
med varierande instrumentation.
Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer
kombineras.
Musikskapande i olika genrer, till exempel visor,
ljudkompositioner och låtar.
Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och
bearbetning.
Ljudets och musikens fysiska, tanke- och
känslomässiga påverkan på̊ människan.
Musikens funktion för att markera identitet och
grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på̊
etnicitet och kön.
Hur musik används i olika medier, till exempel i film
och datorspel.

Kunskapskrav i musik för betyget E
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till
att skapa musik genom att med hjälp av röst,
instrument eller digitala verktyg pröva hur olika
kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma
kompositioner som har en i huvudsak fungerande
form. Dessutom kan eleven kombinera musik med
andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon
mån samspelar.
Kunskapskrav i musik för betyget C
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa
musik genom att med hjälp av röst, instrument eller
digitala verktyg pröva och ompröva hur olika
kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma
kompositioner som efter någon bearbetning har en
fungerande form och karaktäristisk stil. Dessutom
kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl
samspelar.
Kunskapskrav i musik för betyget A
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa
musik genom att med hjälp av röst, instrument eller
digitala verktyg pröva och ompröva hur olika
kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma
kompositioner som har en fungerande form och en
karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven kombinera
musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

7.6 Lektionsmallen
Vad är målet?
• Att i första hand skapa en tolkning i ett annat uttryck än musik
• Att i andra hand använda musik för att förstärka er tolkning.
• Ni visar på så sätt musikens funktion i samspel med andra uttryck.
1. Litteratur i skolan
• Varför ska vi läsa skönlitteratur i skolan?
• Varför ska vi läsa dramatik i skolan?
2.
•
•
•
•

Introduktion
Introducera dramatik.
Introducera William Shakespeare.
Introducera En midsommarnattsdröm.
Diskutera, ventilera tankar och fördomar samt visa exempel.

3.
•
•
•
•
•

En midsommarnattsdröm
Introducera karaktärerna, handlingen och relationerna i kort.
Högläsning av En midsommarnattsdröm.
Se filmatisering av En midsommarnattsdröm.
Återberätta och sammanfatta En midsommarnattsdröm.
Diskutera teman, budskap, aktuella ämnen, relationer och karaktärer.

4. Visa tolkningar
Visa tolkningar i olika former för att visa eleverna exempel på hur en tolkning kan se
ut samt ge dem inspiration till egna tolkningar. Detta kan även ge upp till intresse för
dramatik, skönlitteratur eller olika estetiska uttryck.
5. Uppgift #1: Tolkning
Att utifrån ett estetiskt uttryck tolka William Shakespeares En midsommarnattsdröm.
Hela eller delar ur pjäsen, karaktärer, relationer, situationer, händelseförlopp, känslor,
teman eller budskap. Exempel på uttryck: bild, poesi, musikal, film, spel, teater, dans,
novell och reklam. Läraren bestämmer om eleverna får välja grupper eller inte.
• Brainstorma, spåna och planera era arbeten
• Påbörja arbetet
• Fortsätt arbetet
• Färdigställ arbetet
• Redovisa och lämna in arbetet (redovisa för läraren eller för gruppen)
6. Uppgift #2: Din relation till En midsommarnattsdröm
Denna uppgift kan göras efter i slutet av första lektionen när eleverna fått läsa pjäsen
och hunnit komma i kontakt med handlingen och karaktärerna. Den kan även göras i
slutet av sista lektionen efter arbetet är klart och de fått mer tid att förstå pjäsen.
Kan du relatera till En midsommarnattsdröm? I så fall hur?
• hela, några delar eller en del ur pjäsen
• en eller flera karaktärer eller relationer ur pjäsen
• en eller flera situationer eller händelser ur pjäsen
• en eller flera känslor, teman, budskap eller ämnen ur pjäsen
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7. Uppgift #3: Utvärdering och reflektion
Reflektera över de lektioner du arbetat med detta.
• Vad var roligt respektive tråkigt?
• Vad var lätt respektive svårt?
• Vad saknades? Vad var det för mycket av?
• Vad skulle jag som lärare kunnat göra bättre?
• Vad skulle du som elev kunnat göra bättre?
• Lärde du dig något, i så fall vad?
Förbered gärna en LPP, en Powerpoint och häften med alla nödvändig information.
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8. Diskussion
Ett av svenskämnets viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för och förse eleverna med
verktyg för ett samhälle där värderingar och kultur möts. I och med detta arbete med
Shakespeares En midsommarnattsdröm och dess adaptioner så erbjuds möjligheter för detta
samt att utveckla lust och intresse för litteratur och andra konstarter. Min studie genomfördes
i svensk- och musikämnet men skulle kunna bearbetas och anpassas för ett flertal ämnen av
undervisande lärare. Det skulle kunna genomföras via ett ämnesöverskridande samarbete eller
i enskilda ämnen. Resultatet är dock inte ett facit för undervisning då lärande är en dynamisk
process som konstant är i rörelse och kan när som helst förändras. För att kunna få ett så
precist resultat att brister i lektionsmallen blir så få som möjligt behövs en undersökning av
större omfattning. Detta resultat utgör dock en grund för undervisning av ämnena svenska och
musik med andra uttryck såväl som för andra ämnen. Detta då mallen är anpassningsbar och
har utrymme för lärare att individuellt bearbeta mallen till önskvärd omfattning och innehåll.
Intermedialitet har teoretiskt funktionen av en brygga mellan den litterära och mediala
världen, ung- och vuxenlitteratur, äldre och modern litteratur samt den äldre och yngre
generationens undervisning och samhälle. Om elever även får ta del av ämnesöverskridande
undervisning i samarbete med andra lärare för att tillgodogöra sig av ämneskompetenser och
dess fördelar får eleverna extra möjligheter till att utvecklas. De förutsättningar som ges i och
med ett ämnesöverskridande samarbete är den att eleverna kan arbeta med projektet i två eller
flera ämnen under en period och får då både tid, material och hjälp av fler lärare. Åtminstone
teoretiskt och i en ideal värld. För att pröva detta var jag tvungen att tillåta mig själv att göra
misstag för att kunna lära av dem och försöka att undvika att se mig själv som en dålig lärare.
Att pröva, revidera och ompröva för att undersöka vad som fungerar och inte var metoden jag
valde även om det kan ses som ovetenskapligt eller opedagogiskt, dock är det i stort sett vad
aktionsforskning går ut på.
En midsommarnattsdröm kan öppna upp för intressanta diskussioner med eleverna om
något som är lika aktuellt i skolan som utanför – genus och värdegrund. Hur eleverna, skolan
och En midsommarnattsdröm förhåller sig till dessa frågor är mycket intressant och skulle
kunna vara ett eget forskningsarbete i sig självt. Jag gjorde dock ett medvetet val att inte
fokusera på dessa i uppsatsen men jag ville ändå ge utrymme för frågorna i diskussioner
tillsammans med eleverna.

8.1 Vad som fungerade och inte samt rekommendationer
Jag antog alltför mycket när det gällde elevernas perception och förkunskaper vilket i sin tur
resulterade i att jag reviderade för att förenkla och förtydliga och omprövade min planering
och därav rekommenderar jag att aldrig göra onödiga antaganden gällande eleverna. Jag
rekommenderar att undervisande lärare bestämmer om eleverna ska arbeta individuellt eller i
grupp. Om läraren bestämmer sig för att eleverna ska arbeta i grupp rekommenderar jag att
läraren delar in eleverna i grupper. Detta för att eleverna inte ska få välja sina egna grupper
men också för att eleverna inte ska bli eller känna sig exkluderade. Om läraren känner
eleverna väl och tidigare låtit eleverna dela in sig i grupper som skapat positiva
förutsättningar och resultat kan det gå för sig men det är upp till undervisande lärare.
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Jag var mån om att undvika att explicit uttrycka mig via mina ämneskunskaper samt
göra antaganden om elevernas förståelse med risk för att skapa en klyfta mellan mig och
eleverna dock var detta svårt. Antaganden gjordes vid ett flertal tillfällen och särskilt vid
första mötet med varje grupp. Detta på grund av att jag till skillnad från ordinarie lärare inte
hade någon förkunskap om eleverna. Därav fungerade varken planering eller upplägg oavsett
revidering. Trots att jag hade förenklat pjäsen såväl språkligt som innehållsmässigt hade ändå
elever svårt att följa eller uppfatta pjäsen i delar eller helhet. Var jag då otydlig i mitt
anförande, var min planering bristfällig eller hade jag inte förhållit mig tillräckligt enkelt till
pjäsen? Jag hade även reviderat undervisningen för att det skulle bli tydligare men ändå hade
eleverna i stort sett samma frågor. Var detta på grund av att jag inte var tillräckligt tydlig eller
var det för svårt? Jag tyckte inte att det var för svårt just då och nu i efterhand anser jag heller
inte att arbetet var för svårt dock var jag otydlig i min lärarroll och min planering och
presentation av lektionsinnehållet. Pjäsen var förenklad och förkortar men meningsbyggnad,
ordval och det faktum att det var dramatik var nytt för dem och för svårt för vissa elever.
Mina tidigare erfarenheter och de revideringar jag gjort utifrån svenskundervisningen
verkade dock inte hjälpa mig vid första mötet med eleverna i musikämnet. Majoriteten av
eleverna var pratiga vid start och fortsatte likadant under presentationen. De ställde frågor
med och utan handuppräckning och hade till skillnad från eleverna i svenskämnet inte samma
respekt för läraren eller ämnet. Andelen elever av invandrarbakgrund och nyanlända var där
en majoritet. Så med tanke på att jag hade en lektion mindre på denna skola blev det en
utmaning i det att hälften av eleverna saknade grundkunskaper i det svenska språket. Det blev
därav svårare att fånga upp och undervisa dessa elever på bästa sätt. Efter presentationen av
En midsommarnattsdröm i svenskämnet var responsen från eleverna blandad. Några satt tysta,
några ställde frågor och några utmärkte sig genom lustiga kommentarer. Även förvirring och
ointresse var något jag mötte. Andelen elever av invandrarbakgrund och nyanlända var här en
minoritet. Jag valde att inte fokusera på socioekonomiska förhållanden eller forska vidare
eller djupare i detta och det relaterar inte explicit till syftet eller frågeställningarna men
resultaten är ändå intressanta.
Något som fungerade bättre i svenskundervisningen än på musiken var när eleverna fick
högläsa ur ett häfte jag kopierat upp och delat ut. Häftets förstasida innehöll en synopsis av
Pyramus och Tisbe som vi läste för att förstå vad Shakespeare inspirerats av när han skrev En
midsommarnattsdröm men också för att eleverna skulle förstå begreppet inspiration. Detta
framkom även genom utvärderingarna från eleverna. Även om det fungerade bra var det
elever som tyckte det var tråkigt, segt och svårförståeligt både i handling och ordval. Jag
rekommenderar att ha olika synopsis med nivåer av svårighetsgrad då eleverna har olika lätt
för det svenska språket och olika lätt att hänga med och förstå och tyda budskap, karaktärer,
händelseförlopp och scenanvisningar. De har olika förutsättningar, kunskaper och relaterar till
olika saker. Något som jag nu i efterhand hade velat pröva var om det hade blivit annorlunda
med någon grupp om jag från start hade visat en filmatiserad version av pjäsen för att se om
eleverna hade förstått handlingen, karaktärerna och relationerna bättre. Detta påpekade även
elever i utvärderingen. Då majoriteten av eleverna i musikämnet inte kände till Shakespeare
rekommenderar jag att starta med att ta upp Shakespeare i svenskämnet innan musikämnet tar
vid, det vill säga om den möjligheten finns. Avsluta högläsningen med att eleverna får
sammanfatta pjäsen tillsammans genom kollektivt lärande.
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Detta leder mig till en annan svårighet för majoriteten av eleverna – begreppet
inspiration. Vad det innebär, hur de ska gå tillväga eller tänka för att låta sig inspireras och
även hur mycket de måste förhålla sig En midsommarnattsdröm. Att visa exempel på hur
mycket de måste förhålla sig till pjäsen är något jag rekommenderar om möjligheten finns
samt att diskutera begreppet i sig. Majoriteten av eleverna förstod heller inte vad det innebär
att relatera till något. Efter en förklaring trodde de att de behövde relatera till hela pjäsen
vilket är tillräckligt svårt så jag förklarade att det räcker med att relatera till: karaktärer,
händelser, relationer eller känslor ur pjäsen. Denna svårighet var något jag behövde bejaka i
min revidering inför kommande lektioner. För att arbeta med såväl inspiration som relation
fick eleverna se och höra olika tolkningar av En midsommarnattsdröm. Tolkningarna var i
form av musik av olika genrer, tv-reklam, videoklipp som visade olika former av scenisk
gestaltning, pjäsrecensioner och korta sammanfattningar. Dessa var både svensk- och
engelskspråkiga och riktade sig till olika målgrupper – främst ungdomar. Det som skilde
grupperna åt var hur mottagliga de var för tolkningarna. Majoriteten av grupp 1 var inte roade
medan majoriteten av grupp 2 var roade. Majoriteten av eleverna i grupp 3 och 4 var roade.
Eleverna i musikämnet hade svårt med att passivt sitta och lyssna på en genomgång som
skulle innehållit högläsning och diskussion vilket resulterade i att jag gick vidare i
planeringen och visade tolkningar för att intressera dem. Även om materialet tilltalade
eleverna blev inte pjäsen tydligare för dem. Eleverna i svenskämnet var vana vid att passivt
sitta och lyssna samt högläsa och diskutera vilket underlättade mitt arbete. För att få reda på
vad som var lätt, svårt, roligt eller tråkigt så rekommenderar jag att ha en utvärdering sista
lektionen i detta arbete för att kunna revidera för eventuella brister och anpassa
undervisningen till nästa gång. Majoriteten av eleverna lade mer tid på att diskutera vad de
skulle göra istället för att komma igång då de ville göra något av större omfattning än de
tidsmässigt hade till förfogande. Jag rekommenderar därför att klargöra från start att de inte
ska göra för stora arbeten utan istället tänka avskalat. Finns möjligheten vore det bra att visa
ett eller flera exempel på arbetet.
Eleverna blir mindre oroliga om en LPP, det vill säga en lokal pedagogisk planering
delas ut som de kan förhålla sig till och få kunskapskraven i relation till uppgiften förklarade
för sig. Istället för att skriva upp arbetet, uppgifter och övrig information på tavlan föreslår jag
en Powerpoint-presentation, samma information på ett utskrivet papper samt upplagt på en
digital plattform som Schoolsoft eller Google drive, det vill säga om eleverna har tillgång till
dessa. Påminn eleverna vid uppstart av varje lektion om uppgiften för att repetera. Repetition
är bättre än att anta att eleverna kommer ihåg då antaganden är onödiga. Påminn eleverna
även om att all information finns tillgänglig på olika plattformar. Min sista rekommendation
är att låta eleverna skriva en arbetsbeskrivning innehållande information om vilka som
medverkat, hur de gått tillväga, vad de tolkat och varför de valde detta. Detta för att reflektera
över sitt arbete och sätta ord på vad de gjort. Det kan även visa hur mycket arbete de lagt ned.
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8.2 Viktiga och intressanta resultat
Syftet var att framställa en lektionsmall för ämnesöverskridande undervisning i ämnena musik
och svenska i högstadiet där eleverna arbetar med estetiska uttryck samt om och i så fall hur
det motiverar och skapar förutsättningar för lärande. Nedan finns mina forskningsfrågor.
• Hur kan ämnena svenska och musik arbeta med konstnärliga yttryck och utifrån En
midsommarnattsdröm skapa förutsättningar och motivation för lärande?
• Vilka svårigheter kan ett sådant upplägg möta och hur handskas jag med dessa?
Utvärderingen som eleverna skulle skriva och lämna in var annorlunda på de olika skolorna.
Eleverna i svenskämnet fick svara på frågor jag skrev på tavlan medan eleverna i musikämnet
fick ett utskrivet papper med frågor. I relation till syftet är detta inte explicit uttryckt i vikt
men implicit anser jag att det var kopplats till den sekundära frågeställningen om hur jag som
lärare kan möta och handskas med olika svårigheter. Mina förutsättningar, vare sig dessa var
skapade av mig eller inte, fick mig att använda dessa olika tillvägagångssätt vilket resulterade
i ett förvånansvärt likvärdigt antal inlämnade och uteblivna utvärderingar.

Årskurs 8 grupp 1
Flickor 8st
Pojkar 5st
Anonyma 8st
Uteblivna 9st
Majoritet: positivt

Inlämnande av utvärdering
Årskurs 8 grupp 2
Årskurs 8 grupp 3
Flickor 4st
Flickor 5st
Pojkar 6st
Pojkar 2st
Anonyma 10st
Anonyma 5st
Uteblivna 10st
Uteblivna 6st
Majoritet: negativt
Majoritet: positivt

Årskurs 8 grupp 4
Flickor 5st
Pojkar 2st
Anonyma 5st
Uteblivna 6st
Majoritet: positivt

Majoriteten av eleverna i svenskämnet kände till Shakespeare medan resultatet var tvärtom
hos eleverna i musikämnet. En tredjedel av varje grupp lämnade alltså inte in någon
utvärdering. Det jag kan konstatera här var att det inte uppstod några skillnader i hur många
elever som lämnade in någon utvärdering oavsett förutsättningar och form. Utskrivna papper
med färdigformulerade frågor är att föredra då logistiska problem kan minimeras i
klassrummet. Eleverna som skrev utifrån frågorna på tavlan behövde då gå och hämta papper
från sitt skåp om de inte hade med sig i klassrummet eller låna papper av en klasskompis
vilket de slipper med utskrivna frågor. Majoriteten av eleverna som lämnade in en utvärdering
var positiv till detta arbete. Slutsatsen jag drar av detta är dels att formen inte spelar någon roll
för inlämnandet men att formen spelar roll klassrumssituationen. Ju tydligare desto bättre.
Vad det gäller de uteblivna utvärderingarna hade det till större delen med min mindre tydliga
auktoritet att göra. Att som lärare inge den form av respekt och tydlighet som eleverna
behöver för att utvecklas var en av mina brister. Även om aktionsforskning till och med berör
min utveckling som pedagog var det auktoritära inget jag hann utveckla till den nivån jag
önskade.
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Även om det inte är något jag valt att undersöka i relation till syftet var det ändå
intressant att upptäcka eventuella likheter respektive skillnader pojkar och flickor emellan.

Årskurs 8 grupp 1
Bild
F: 3st. P: 0st
Film
F: 5st. P: 0st
Poesi
F: 0st. P: 10st
Teater
F: 4st. P: 0st

Estetiska uttryck. F= Flicka. P=Pojke.
Årskurs 8 grupp 2
Årskurs 8 grupp 3
Bild
Bild
F: 2st. P: 3st
F: 1st. P: 1st
Film
Film
F: 4st. P: 0st
F: 3st. P: 0st
Poesi
Poesi
F: 4st. P: 4st
F: 3st. P: 3st
Teater
Teater
F: 0st. P: 0st
F: 0st. P: 0st

Årskurs 8 grupp 4
Bild
F: 3st. P: 1st
Film
F: 3st. P: 0st
Poesi
F: 2st. P: 1st
Teater
F: 0st. P: 0st

En intressant skillnad jag upptäckte här var att valet av estetiska uttryck. Majoriteten av
pojkarna valde uttrycket poesi medan majoriteten av flickorna valde uttrycket film. Detta
resultat var tvärtom det resultat jag antog skulle visa sig. Återigen ett onödigt antagande från
min sida och till råga på allt var mitt antagande enligt den samhällsenliga heteronormen som
dagligen påminner och påverkar oss. Teater var det minst valda uttrycket och tyvärr kan jag
enbart spekulera i varför det blev så. Teater är förmodligen det uttryck som ligger längst ifrån
eleverna och som även är det mest utsatta uttrycket.

Årskurs 8 grupp 1
Flickor 12st
Pojkar 10st
Uteblivna 8st

Redovisning och inlämning av arbete
Årskurs 8 grupp 2
Årskurs 8 grupp 3
Flickor 8st
Flickor 7st
Pojkar 7st
Pojkar 4st
Uteblivna 15st
Uteblivna 7st

Årskurs 8 grupp 4
Flickor 8st
Pojkar 2st
Uteblivna 8st

Varför det blev så pass många uteblivna inlämnade och redovisade arbeten är något jag
funderat mycket på. Jag vill inte påstå att upplägget inte fungerade även om det hade brister.
Jag tror dock att mitt ledarskap, min auktoritet som lärare, var den största bristen och ledde till
det som uteblev. Detta arbete var oerhört lärorikt, särskilt för min utveckling som lärare.
Inlämnande av relation till pjäsen – Majoriteten kunde relatera
Årskurs 8 grupp 1
Årskurs 8 grupp 2
Årskurs 8 grupp 3
Årskurs 8 grupp 4
Flickor 7st
Flickor 5st
Flickor 5st
Flickor 4st
Pojkar 7st
Pojkar 2st
Pojkar 3st
Pojkar 0st
Anonyma 3st
Anonyma 2st
Anonyma 2st
Anonyma 1st
Uteblivna 13st
Uteblivna 21st
Uteblivna 8st
Uteblivna 13st
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Jag fick undervisa i ett kärnämne och ett estetiskt ämne samtidigt som jag fick undervisa såväl
i hel- som i halvklass. Att undervisa i hel- respektive halvklass var intressant för att undersöka
skillnader och om det ena var mer gynnsamt för eleverna än det andra. Jag märkte dock inga
tydliga skillnader i detta men å andra sidan hade jag olika förutsättningar och arbetade på
olika sätt med olika material vilket kan ha påverkat detta.
De skillnader som framkommit under studien kan bero på olika faktorer som spelat in.
Detta skulle kunna bero på den generellt högre respekten eleverna har gentemot svenskämnet
som är ett kärnämne medan musikämnet ter sig mindre viktigt för eleverna. Detta skulle även
kunna bero på den pondus jag fick under olika förutsättningar gentemot eleverna i ett
klassrum i det att elevernas respekt gentemot läraren blir olika. Ett tredje och sista skäl skulle
kunna vara den geografiskt socioekonomiska skillnaden mellan skolorna vilket kan ha
påverkat elevernas förkunskaper, studiemotivation och attityd. Jag vill dock undvika onödiga
spekulationer så utan vidare forskning blir det enbart spekulationer. Det jag kan säga är att
tiden var till min nackdel då jag inte lyckades identifiera några synliga skillnader i litterärt
intresse, studiemotivation eller tillgodogörande av ämneskompetens för vidare utveckling.
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Appendix
Bilaga 1
Din relation till En midsommarnattsdröm är en enskild skriftlig inlämning. Utvärdering är en
enskild skriftlig utvärdering. Redovisning och inlämning är redovisande och inlämnande av
projekt gjort enskilt eller i grupp.
Din relation till En midsommarnattsdröm – åk 8, grupp 1
POJKAR

FLICKOR

ANONYMA

Jag känner igen mig i Helena
eftersom även jag har varit
olyckligt kär i en tjej när jag var ca
12/13 år. Det var inte roligt och nu
mår jag bättre. Det som jag kände
var oförklarigt och inte kan
beskriva den känsla. Samtidigt
känner jag en person som var kär i
en annan person och bildade ett par
som sedan splittrades.

En sak jag kan relatera till är att
man gillar någon, men personen
gillar inte tillbaks. En annan sak är
att flera gillar samma person.

Jag känner igen mig på så sätt att
jag har sovit och drömt och känt att
det kändes verkligt.

När jag hör midsommarnatt
kommer jag att tänka på en sen
kväll på mitt gamla landställe i
knivstad på en midsommarafton,
då gick vi omkring och samlade
blommor som vi skulle lägga under
kudden. Ordet midsommarafton
tänker jag på de blå-svarta ljuset
från den molniga himmelen och de
klargröna växterna som växte
överallt i skogen och dem
färgglada blommor som växte här
och där.

Jag har upplevt samma sak som
Oberon jag har också varit
svartsjuk för att en kompis hållde
på med den killer jag gillade de
kändes väldigt jobbigt ville bara slå
sönder människan blev ledsen och
krossad inombords när hon hållde
på med han.

En sak jag kan relatera till är att
flera gillar samma person.

Jag kan inte riktigt relatera till
något i texten men jag kan förstå
att andra kan göra det.

En sak som jag kan relatera till är
när folk blir kära i andra som inte
är kära i dem, de är kära i någon
annan också.

Ja jag har haft en dröm där jag var
kär i en kille i drömmen men inte i
verkligheten.

En gång i tiden har jag varit
olyckligt kär, det kändes inte bra,
det kändes som om man var
tvungen att vara kär i denna
person, som man inte ville och så
ska inte ett förhållande vara.

En sak som jag kan relatera till är
när folk blir kära i andra som inte
är kära i dem, de är kära i någon
annan också.

En grabb var svartsjuk på mig så
det blev fight mellan han och mig
och jag vann.

Jag känner igen mig i karaktärerna
Lysande och Demetrius eftersom
jag och min kompis har också varit
kär i samma person.

Jag känner igen mig eftersom att
jag har sovit och dröm och känt att
det var verkligt.

Att 2 personer gillar samma person
är en sak jag kan relatera till.
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Hermia är förälskad i Lysander,
Demetrius är förälskad i Hermia
och någon annan är kanske
förälskad i Lysander. Att det bildas
en ”kärlekskedja”, eller
”kärleksväv” ibland, gör att alla i
kedjan är förälskade, men ingen är
nöjd med sig själv. Detta är en
bevis till att kärleken inte är mogen
än, utan bara ett litet patos från den
ena sidan. För att en kärlek ska
vara en riktig kärlek måste två
sidor delta i den. Dagligen ser man
de här ”kärlekskedjorna” i
samhället, särskilt bland oss
ungdomar, men oftare inte med
vuxna. Lösningen är att skydda
hjärtat från det omogna patoset och
vänta tills hjärtat lär sig om den
riktiga kärleken.

Jag och min kusin planerade oss
för ett bröllop vi skulle gå på. Vi
hade ingen ny klänning så vi gick
ut en dag i stan och kollade runt i
butiker. Till slut hittade jag en
klänning och tog den motsidan av
klänningen sen märker jag hur
någon annan blänger på andra
sidan av klänningen. Det var min
kusin så vi blev helt kär i samma
klänning utan att ha märkt något.
Vi kolla storleken så vi inte skulle
börja bråka. Storleken passa mig
då blev hon så svartsjuk och
började skrika och gå därifrån.
Men jag stannade kvar och kollade
om det finns en till fast i en annan
storlek i lagret och det var det. Jag
ringde hon kom. Hon var svartsjukt
i hela 2 timmar.

Din relation till En midsommarnattsdröm – åk 8, grupp 2
POJKAR

FLICKOR

ANONYMA

Jag kan relatera till ”En
midsommarnattsdröm” är att jag
har begränsningar i livet som likt
Hermia är sätta av mina föräldrar.

Jag har också känt känslan att vara
kär i någon som gillade någon
annan. Allt man känner är i stort
sätt att det inte skulle gjort någon
skillnad om man sa något.

Jag kan bara relatera till avensjuka.
Jag är nu avensjuk på min vän som
är i Thailand.

När min pappa säger ”ta på dig
strumporna” men själv är barfota.

Jag känner igen mig att drömma
om något och sedan inte veta ifall
det är sant eller inte.

Jag kan bara relatera till avensjuka.
Min kompis är just nu i Thailand
och jag är avensjuk på henne.

Det står bara vad som händer och
det finns inga detaljerade
förklaringar om hur de känner
vilket gör det svårt att relatera till
något. Bara kortfattat med ett ord
om vad de känner. Något som jag
känner att jag kan relatera till ändå
är situationen Hermia är i. Hon är i
en omöjlig situation och när hon
försöker lösa det så blir allt bara en
oförståelig röra.
Jag kan enskilt relatera till En
midsommarnattsdröm med att man
i texten blir begränsad av vad man
får och inte får göra/andra säger till
vad mina begränsningar. Det kan
jag få i verkligheten. Få andra
begränsningar. Annars känner jag
att det inte finns något mer som
stämmer in eller jag kan relatera
till.
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Jag känner igen känslorna som bl.a
Helen har i denna pjäs för att jag
också är olyckligt kär (platoniskt) i
min katt. Våran katt gillar inte att
vara med andra och gosar nästan
aldrig med mig. Om det fanns
något som kunde göra att min katt
börjar att gilla mig mera, så skulle
jag göra det som behövdes, så som
Oberon gjorde.

Din relation till En midsommarnattsdröm – åk 8, grupp 3
POJKAR

FLICKOR

Nej, men jag tror att människor
som har varit olyckligt kära kan
relatera. Jag tror även att folk som
tvingas vara kär i personer kan
känna igen sig. Eftersom att har de
i pjäsen tar elixiret som gör att
deras kärlek förändras trår en
person till en annan. Det kan liknas
med när föräldrar gifter bort ett
barn. Då tvingas en person att
tycka om någon annan, vilket även
elixiret i pjäsen gör. Elixiret gör
även att man tror att man är kär i
personen i fråga, vilket är ungefär
som när man har blivit bortgift och
accepterar det. Till slut kanske man
har förträngt sanningen så mycket
att man tror att man är kär och har
det bra med personen, vilket man
egentligen kanske inte är.

Jag kan inte relatera till något ur
pjäsen, alltså händelserna. Jag kan
dock relatera till just temat kärlek.
Man har säkert någon gång tå man
varit yngre tänkt på varför just den
eller den inte gillar en. Man
började då kanske fundera på om
det är man själv som det är fel på
eller om man borde ändra på sitt
utseende. Nu då man är äldre så
kan man tänka på samma vis som i
slutet av historian, allt löser sig. Nu
då man blivit äldre så kanske man
har hittat en person som man
tycker om, men detta måste inte
hålla under all tid. Det är just den
delen av historian som jag tyckte
man kunde ha ändrat på. Hur det är
i stunden måste inte hålla i sig
under flera år. Allt kan förändras
under en natt och det återspeglar
historian lite i alla fall. Då man var
yngre så kunde man ju sitta uppe
på kvällar och hoppas på att det
skulle finnas något vis att få den
man gillar att gilla en tillbaka, och
detta återspeglar även historian ”en
midsommarnattsdröm”.

Nej för att jag vet inte
vad det är.

Nej jag känner inte.

Olycklig kärlek.

I en del känner jag igen mig. Och
det är själva delen när demotre och
lysand blir kär i helen. För det var
en gång jag blev kär i samma tjej
som min vän var. Men det gick inte
lika långt att vi började slås om
henne.

Jag kan inte relatera till någon del
av den, men jag kan ju föreställa
mig på hur det skulle kännas att
inte va den tjejen som alla vill ha.

Jag har upplevt en liknande
relation av texten men istället så
gillade jag någon som inte gillade
mig. Den personen var tillsammans
med någon annan medans jag
gillade honom. Som prinsen/rika
ifrån pjäsen.

Jag känner igen en kompis som
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varit med om det här i pjäsen. Att
den varit olyckligt kär. Hon var kär
i en kille som gillade någon annan.
Jag känner någon som har varit
olyckligt kär. Hon var ledsen men
till slut blev allt bra och hon kunde
gå vidare.

Din relation till En midsommarnattsdröm – åk 8, grupp 4
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Nej inte direkt jag känner ju igen
någon som har varit olyckligt kär
men det är inte jag ja jag har varit
svartsjuk på folk men de ingen stor
grej. Jag vet folk som är väldigt
lyckligt kära. Men nej, jag känner
inte igen mig i pjäsen, bara vissa
små delar men det är allt.

Jag kan relatera till vissa delar utav
pjäsen, en dag vaknar jag och vill
vara vän med en person nästa dag
vaknar jag och har enorma
anledningar till at inte längre vara
dens vän. Detta händer i pjäsen när
dem byter ut en person att ha
känslor för.

Jag känner igen mig i detta. Jag har
en bror som har varit kär i en tjej
och de är tillsammans.
Jag känner inte igen mig men jag
känner igen en av mina kompisar
som är lyckligt kär. Alltså hon har
varit de. Men jag känner igen som
e svart sjuk på någon.
Jag känner inte mig igen i pjäsen.
Utan jag har inte varit med om en
del som spelas i
midsommarnattsdröm.
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Det var fantastiskt roligt, jag
gillade klippen, det som var lite
svårt var väl orden men annars
förstod jag allt.

Vi gjorde en pjäs om det hela och
det tyckte jag var roligt. Det var
lätt att förstå och komma på vad
man kunde göra. Genom den här
pjäsen förstod jag mer om det,
vilket var bra.

Jag tycker att det har varit kul och
lätt för vi kollade bara på film och
gick igenom texter. Ingen mening
med detta arbete.

Det var svårt att komma på vad
man skulle göra. Jag tycker att det
var ganska kul eftersom att dikten
vi skrev blev ganska bra.

Jag tycker att det var roligt att
jobba med Shakespeares en
midsommarnattsdröm. Det var
intressant att läsa om pjäsen och
jag och tre tjejkompisar gjorde en
kort teater om den. Det var också
roligt men lite svårt att komma på
hur vi skulle göra.

Jag tycker att det har varit lätt för
att man bara har läst och tittat på
film vilket jag tycker är tråkigt.

Jag tyckte att de var roligt, speciellt
när vi tittade på dem där klippen
som var roliga och man fick
mycket inspiration av det.

Jag tycker att det var lätt men lite
svårt att komma på vad filmen
skulle handla om. Det var kul att
spela in men allt vi pratat om har
varit mindre kul för att jag inte är
så intresserad. Men annars var det
väl ett helt okej arbete.

Jag tycker det var svårt och inte kul
för man förstod ingenting av pjäsen
och videorna vi såg.

I början förstod jag inte mycket
men sedan när vi började läsa mer
blev jag mer intresserad och det
gick bättre att läsa.

Jag tycker det var kul med en
midsommarnattsdröm. Jag gjorde
en pjäs tillsammans med tre
tjejkompisar och i den pjäsen
spelar jag Demetrius. Det var
ganska lätt att göra pjäsen. Vi
ändrade lite i vår pjäs tex så tog vi
inte med åsnan på grund av att vi
var ganska få personer.

Det har varit som vilket moment
som helst, lite rörigt också i och
med att vi inte fått nån LPP. Det
var lite kul att få höra om
Shakespeare och att skriva en dikt,
jag skulle gilla att få mer fria
uppgifter, det blir mycket roligare
då.

Det var lite svårt att komma på en
dikt men det var rätt så kul.

Jag tycker det var lätt, lite svårt att
komma på vad vi skulle göra i
filmen som vi gjorde men till slut
blev det en liten film. Det var inte
så jättekul eftersom att jag inte är
intresserad av sådant, det var de
som var mindre kul. Men annars
var det ett helt okej arbete men
skulle inte vilja göra om.

Den var tråkig. Lärorik. Tråkigaste
lektionen när vi pratade om
Shakespeare. Tråkigt.

Det var lätt och kul. Jag tycker
pjäsen var roligt att spela in.
Handlingen var lätt att återskapa
och var bra. Vi samarbetade bra
och kom igång lätt. Vissa av
filmerna var lite svåra att förstå
men de flesta var bra. Jag tycker att
det var bra att vi fick jobba med

Jag tyckte det var svårt att förstå i
början men sen blev det lite roligt
och lätt.
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fler medier istället för att bara sitta
och skriva. På det sättet kan man
tycka att arbetet blir roligare och
mer intressant.
Jag tyckte att teatermomentet var
kul, det var roligt att göra något
annorlunda. Det skulle vara kul om
man haft mer tid på sig så man
kunnat utveckla mer. Det var
ganska lätt att komma på hur våran
pjäs skulle vara eftersom vi förstod
pjäsen. Nu när vi spelat upp delar
från den förstår jag den bättre.

Det var svårt att förstå och det var
inte kul (meningslöst).

Det var lätt och kul. Jag tycker att
pjäsen var bra så det var lätt att
relatera till den. Vi hade väldigt kul
när vi gjorde vår film. Vi
samarbetade bra och kom bra
överens. Filmen blev bra och vi är
nöjda. Vi skulle gärna göra fler
såna projekt. Men absolut inte sitta
i helklass och läsa mer. Vi vill ha
projekt i små grupper. Att läsa i
häften gör att vi blir mycket
uttråkade och vi lär oss då
ingenting.

Inget speciellt, vi kunde ha hittat på
något roligare. Tex se en film eller
besöka något ställe i Stockholm som
innehåller med i det antika tex något
museum. Men annars att skriva
dikter håller rätt bra också men lite
små jobbigt kan det bli ibland. Att
göra en teater/film är inte direkt min
grej så det tipset gillade jag ej.

POJKAR

FLICKOR

ANONYMA

Vi började arbetet genom att gå
igenom alla karaktärer, sedan läste
vi igenom texten högt för hela
klassen. Jag tyckte att det var bra
att vi läste högt och gick igenom
karaktärerna för då förstod man
mer och fler engagerade sig. Efter
det tittade vi på filmer som
sammanfattade filmerna de var
animerade. De var otroligt roliga
och jag skrattade en hel del,
samtidigt som jag lärde mig och
fick mer förstånd om hur hela
situationen gick till. Jag tycker att
lektionerna var bra uppläggda och
att det var intressant att läsa en del
ur pjäsen, däremot var det många
som bestämde sig för att ignorera
att vi hade lektion och fjanta sig
vilket var jobbigt. Pjäsen, en
midsommarnattsdröm av
Shakespeare tyckte jag var jättebra.
Jag skulle gärna göra detta igen,

Arbetet var rätt förvirrande i början
men sedan när jag väl förstod vad
vi skulle göra så tyckte jag det
verkade roligt. Att komma upp
med idéer var rätt lätt och vi
bestämde oss för att spela in en
kort film om akt 1 scen 1. Att
komma ihåg sina repliker och vad
man skulle göra var lite jobbigare
men det gick ändå rätt bra och vi
behövde bara göra om det några
gånger innan vi fick till det.
Lektionerna gick rätt bra. Första
lektionen så planerade vi allt och
gjorde det lilla rekvisita behövde.
Eftersom att en i vår grupp skulle
vara ledig nästa svenska lektion vi
skulle ha så spelade vi in allt vi
behövde som hon var med i efter
skolan en dag just för att göra det
enklare

Jag tyckte att ”En
midsommarnattsdröm” var ganska
intressant samtidigt som den var
ganska förutsägbar. Det var en
typisk kärlekshistoria där allt gick
fel för att sen bli perfekt i slutet.
Den var skriven på gammal
svenska vilket gjorde den lite
svårläst. Själva arbetet i svenskan
tyckte jag inte om. Det var lite
intressant att läsa ett Shakespeare
verk men annars gillar jag
verkligen inte den här sortens
uppgifter i grupp. Jag skulle tyckt
mer om det om det bara hade varit
frågor till den.

Utvärdering – åk 8, grupp 2
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det var kul och intressant och vi
skrattade en hel del. Jag tyckte
pjäsen var lättläst och jag tyckte
grupparbetet gick bra, den
lektionen jag var där (jag blev
sjuk).
Jag har blandade intryck om
lektionerna vi jobbat med William
Shakespeare. I början fick man
känslan av att det var en väldigt
stor och jobbig uppgift. Men när vi
väl hade kommit fram till hur vårt
arbete skulle vara så gick det
snabbt och smidigt.

Jag tycker det har varit ganska
tråkigt att hålla på med
tolkningarna av Shakespeares
berättelser och att skriva en egen
berättelse. Men det kan vara för att
jag inte riktigt visste vad man
skulle göra eftersom jag var borta
den lektionen. Det var ganska svårt
att komma på ngt att skriva om
oxå.

Jag tycker att det har vart jobbigt
och tråkigt för att jag vet inte så
mycket om midsommarnatts och är
inte så intresserad av det. Jag
tyckte inte att Shakespeare va så
bra.

Jag tyckte pjäsen var väldigt
svårfattad och ganska långtråkig
eftersom att pjäsen som sakt var
svårfattad.

Jag tycker att det har varit tråkigt
att jobba med en midsommarnatts
för att jag är inte så intresserad av
Shakespeare och av texter från den
tiden. Jag tyckte även att det var
svårt att skriva en dikt/låt som
skulle vara inspererad av den.

En midsommarnattsdröm var
förvirrande och mer anpassad för
teater än historia tror jag. Det var
inte heller (no offence) så kul att
läsa den gemensamt, men bättre än
enskilt.

Tyckte det var svårt då jag inte
förstår något. Tråkigt eftersom att
jag inte förstår något.

Jag tycker att det hade varit
roligare om vi hade sett filmen
men eftersom vi inte gjorde det så
var det väldigt tråkigt.

Jag tyckte pjäsen är ganska dålig
och seg. Pjäsen vi gjorde var lätt
och rolig.

Detta var tråkit och väldigt svårt.
Det var också väldigt onödigt.

Inte så svårt, tråkigt och det var
sådär roligt på lektionerna.

Det var ganska svårt och tråkigt.
Det var långtråkigt.

Svårt, tråkigt, seg handling, svåra
ord.
Den var jätte tråkig och jätte svår
att förstå. Det gick inte att förstå
vilka han skrev om, det hoppade
omkring (vilka han skrev om).
Man orkade inte attlyssna/läsa den.
Jag och tre kompisar skrev en dikt
men nästa gång ska jag nog jobba
med några andra, det var jätte svårt
att konsentrera sig.
Arbetet var lätt i sig men det var
lite svårare i början med att komma
igång och välja. Sedan blev det
lättare och vi fick bra flyt.
Lektionerna var korta/för få. Med
lite mer tid kan kvalitén förbättras
och bli mer omfattande. Detta
arbete var kul. Lär oss genom att
göra någonting annat än att bara
läsa och skriva. Kul att jobba
tillsammans.
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Jag tycker att arbetet var ganska
lätt, vi läste mest. Det var lite
svårare att få ihop pjäsen/filmen,
men det var inga större problem.
Detta arbetet var tråkigt i början
när vi behövde läsa, men blev
roligare när vi fick kolla på
youtube klipp, och göra pjäser.
Lektionerna var ganska stökiga, det
var många som inte tog detta
moment seriöst. Lärarna försökte
att ha seriösa lektioner, vilket jag
tycker är bra.

Utvärdering – åk 8, grupp 3
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ANONYMA

• Vad var roligt eller tråkigt? Det
var roligt att jobba med
Shakespeare.
• Vad var lätt eller svårt? Det var
svårt att välja om vi skulle ha
text eller musik.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av?
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Det hade kunnat bli bättre om vi
hade presterat mer.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Vi lärde oss om Williams pjäser
och om
midsommarnattsdrömmen.

• Vad var roligt eller tråkigt? De va
roligt att spela.
• Vad var lätt eller svårt? De va lite
svårt att planera.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av?
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Inget.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Jag lärde mig hur man till
exempel planerar inför en pjäs.
Och bestämma vilken roll man
skulle vara.

• Vad var roligt eller tråkigt? Ja,
mycket frit.
• Vad var lätt eller svårt? Svårt.
• Vad saknades? Det kunde blivit
mer tid Vad var det för mycket
av?
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Lite simplare.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Hur man kan kombinera musik
med annat.

• Vad var roligt eller tråkigt? Jag
tycker faktiskt att det var
jätteroligt att spela in. Men det
var en rolig upplevelse för vi
brukar inte göra detta så ofta.
• Vad var lätt eller svårt? Det var
faktiskt ganska lätt eftersom att
vi vet hur man gör osv.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av?
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Vi kanske borde gjort filmen så
att man förstod bättre men
annars var den bra.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Det var ju inget specifikt som jag
lärde mig.

• Vad var roligt eller tråkigt? Det
var roligt att rita en bild som
man själv ville och lägga till låten
man ville.
• Vad var lätt eller svårt? Allting
var lätt.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av?
• Hur hade det kunnat bli bättre?
• Lärde du dig något I så fall vad?
Nej, lärde mig inget.

• Vad var roligt eller tråkigt? Det
var roligt för man fick själv välja
hur man ville redovisa.
• Vad var lätt eller svårt? Det var
en lätt och bra uppgift.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av?

• Vad var roligt eller tråkigt?
Tyckte hela projektet var roligt
då jag tycker om att redigera
videos, bilder osv.
• Vad var lätt eller svårt? Tyckte
inget i projektet var speciellt
svårt men att komma på en dikt
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• Hur hade det kunnat bli bättre?
Allt var bra.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Hur man använder rösten till
musiken.

till idén var lite klurigt.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av?
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Helt perfekt.
• Lärde du dig något I så fall vad?

Utvärdering – åk 8, grupp 4
POJKAR
• Vad var roligt eller tråkigt? Det
var tråkigt för att jag förstog
inte.
• Vad var lätt eller svårt? Svårt för
att jag förstog inte uppgiften.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av? Inget.
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Om man förklarade bättre för
mig om uppgiften.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Att det fanns en människa i
sagan.
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• Vad var roligt eller tråkigt? Det
var roligt att matcha en musik
med bild.
• Vad var lätt eller svårt? Det var
svårt att hitta en bild till låten
och att få till bilden.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av? Vet inte, inget.
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Inget.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Att man kan få det att matcha.

• Vad var roligt eller tråkigt?
Roligt, bra.
• Vad var lätt eller svårt? 50/50.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av? Inget.
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Om jag hade mer tid.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Ja, rita en åsna.

• Vad var roligt eller tråkigt?
Projektet var roligt att hålla på
med.
• Vad var lätt eller svårt? Det var
först lite svårt att komma på hur
man skulle göra men det löste sig
i slutet.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av? Det hade varit bra
om vi hade haft någon lektion
till.
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Uppgiften var ganska så ”stor”,
så jag hade velat haft någon
lektion till.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Man fick lära sig att tolka på sitt
egna vis.

• Vad var roligt eller tråkigt? Jag
tyckte allt var roligt, älskar att
ria, hitta på olika slags poesier
och även hitta en låt som
macshar någonting man gör.
• Vad var lätt eller svårt? Allt var
lätt att göra/genomföra även lätt
att komma på det man skulle
göra.
• Vad saknades? Vad var det för
mycket av? Inget.
• Hur hade det kunnat bli bättre?
Om jag skulle ha mer tid skulle
jag vilja göra en serie istället som
skulle ha kunnat bli bättre.
• Lärde du dig något I så fall vad?
Jag lärde mig att när man blir
kär ska man inte förvänta att
den också gör det.

Bilaga 3
Redovisning och inlämning – åk 8, grupp 1
POJKAR

FLICKOR

Dikten Olycklig kärlek, författad av fyra pojkar.
Du är varm sommarbris mitt i vintern,
du är regnet efter torkan,
du är den lilla solstrålen som kikar fram mellan
målnen,
du är kaffe när man är trött,
du är varmchoklad med marshmallows,
du är den värmande sängen en kall morgon,
du är kramen man får när den behövs som mest,
du, du är allt det här,
men du är inte min.

Kortfilmen Allt löser sig till slut, inspelad, bearbetad
och agerad av fem flickor.
Vi tänkte på scenen där Lysander och Demetrius blir kära
i Hermia. Lysander och Demetrius utmanar varandra till
en duell. Oberon försöker sedan ställa allt till rätta. Vi
gjorde om denna scen litegran och spelade in våran
tolkning. Vi tänkte på olycklig kärlek och kom fram till
att allt löser sig alltid till slut.

Dikten Pucks misstag, författad av två pojkar.
Puck’s in the house, nu blir det kaos.
Nu blir det stå hej utan någon paus.
Från älvornas värld kommer jag nu
För att droga dig och din fru.
Demetrius, Hermia och Helena
Är ni fortfarande lika klena.
Ni vaknade upp i den tysta skogen
Puck, du är verkligen omogen.
Nu får jag se till att sätta allt till rätta
Så att ungdomarna sina sinnen kan lätta.

Den dramatiska gestaltningen Midnattskaos, författad
och framförd av fyra flickor.
Detta framförande visade på en tolkning av kaoset som
infinner sig under natten i En midsommarnattsdröm.
Gestaltningen innehöll, förutom skådespeleri med
repliker, såväl en koreograferad dans som
bakgrundsmusik som passade till scenen. Alla moment
var tillräckligt motiverade av gruppen för att passa till
gestaltningen av kaoset. Detta arbete har enbart redovisats
för mig.

Dikten Jag vill le, författad av fyra pojkar.
Jag älskar dig min sjärna du är min kära som jag vill
bära för evigt, dig vill jag vara nära.
Du kan se mina ögon tindra och mina läppar le men
sprickan i mitt hjärta kan ingen se.
Hjärtat spränger bröstet,
jag vill känna tröstet
som bara du kan ge, jag vill le.

Bild skapad av en flicka

Bild skapad av en flicka
Bild skapad av en flicka
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Dikten Hemma är du trygg, författad av två pojkar.
Svartsjuka är ett förkrossat djup.
Du kan se men icke röra.
Allt du vill är bara att förstöra.
Den finns alltid där, den kommer alltid med besvär.
Sorg är något alla kommer känna.
Kan uppkomma av ett dilemma.
Enda platsen du känner dig trygg är hemma.

Dikten León León, författad av fyra flickor.
León León, jag älskar dig men min pappa säger du inte
är rätt för mig. Daniel som skulle vara din bäste man,
det tror jag inte var helt sann.
För den Daniel jag känner, han mitt hjärta bränner.
Han är ful och en jobbig skit, och jag hoppas att han
inte kommer hit.
Elena är ju så gott som din, så kan du inte bara öppna
ditt skinn.
En väg till ditt hjärta, behöver inte alltid innehålla
smärta. León León, nu rymmer vi till skogen, och jag är
dig evigt trogen.

Dikten Svartsjuka, författad av två pojkar.
Jag blev så sur för han låg men min fru.
Jag blev ledsen men som tur hände det för längesen.
Men nu är det över så nu är jag glad.

Kortfilmen Kaos, inspelad, bearbetad och agerad av
fyra flickor.
Den är uttagen från scen ett och den börjar med att
Oberon och Titania bråkar. Oberon beordrar Puck att
pensla henne och ungdomarna med en magisk blomma.
Det slutar med att det blir kaos och det blir inte som de
tänkt sig. Alla blir kära i fel personer.

Bildserien Hantverkarkaos, skapad av tre pojkar.
Denna bildserie presenterade en tolkning av
hantverkana och deras repetitioner av pjäsen i skogen
och oroligheterna över Bottens försvinnande och hur
allt sedan löste sig och pjäsen framfördes inför det fina
folket.

Bild skapad av en flicka

Bild skapad av en flicka
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POJKAR

FLICKOR

Bilden Olycklig kaosscen,
skapad av en pojke.
Bilden föreställer en olycklig
kaosscen med ungdomarna i
skogen, puck och älv-kungaparet.

Reklamfilm filmad, agerad och bearbetad av tre flickor.
Vi valde att göra en reklamfilm av själva historian. I filmen ville vi sälja
kärleksdrycken. I filmen så hade vi med alla karaktärerna. Vi hade med
Lysander, Helena, Hermia, Puck, Demetrius. I filmen så demonstrerade vi de
olika scenerna. Först så satt Helena ledsen och klagade på att ingen tyckte om
henne. Hon ville ha Demetrius men han gillade inte henne. I nästa scen så
ville Puck göra så att Hermia skulle få vara med Lysander som hon velat, men
hennes far hade inte tillåtit det. Det slutade med att både Lysander och
Demetrius blev kära i Helena. När Puck ville fixa till det en annan gång så
gjorde han rätt. Hermia fick vara med sin Lysander och Helena fick vara med
Demetrius. I slutet av filmen så gjorde vi ”reklam” för kärleksdrycken där vi
sa ”garanterad kärlek för 1999,90 pengarna tillbaka om det misslyckas”. Vi
skulle även lägga till passande musik som skulle beskriva olika scener, alltså
låtar som handlade om kärlek.
Saknar musik.

Musik: är Cello suites no 4
bouree.
Motivering: Musikens
gammaldagsa toner visar vilken
typ av era de kommer ifrån. Samt
de hårda delarna i musiken visar
det kaos som finns i pjäsen.
Berättelse, författad av tre
pojkar.
De har skrivit en berättelse som
är en tolkning av situationen som
ungdomarna i pjäsen befann sig i
under kärlekskaoset men har
ersatt karaktärerna med egna
namn och egenskaper samt att de
har kastat om genus och
individuella händelser. Språket är
dock något råare än pjäsens.
Saknar musik/motivering.

Dikt författad av en flicka
En ritad bild föreställer ett brustet hjärta och två händer som bildar detsamma.
På baksidan är hjärtat helt med en pil igenom.
Mitt liv är som en mardröm när du inte är här. Jag kan liksom inte andas eller
leva utan dig. Jag kan inte tänka mig ett liv utan dig. Du är alltså en del av
mitt hjärta, stämplad och fast. Tills du är med mig har jag inget liv.

Musik: sad piano (this will make you cry) by: michael ortega.
Saknar motivering.
Bild skapad av en flicka
Bilden ska föreställa en tjej som är krossad och olyckligt-kär i en kille
Musik: Låten är ”Varför – Sofijah”
Saknar motivering.
Dikt med inspelad röst och pianomusik, skapad av två flickor
Jag såg dig i ögonen men det fanns inget där
säg mig varför ska det bli såhär
Jag kämpar, jag krigar du var ljuset i mitt mörker
som stjärnan på himlen är du den jag följer
Du såg mig i ögonen, det fanns något där
Ett mirakel har skett min stjärna är här
Genom eld, genom vatten ska vi kriga
hand i hand ska vi strida.
Saknar motivering.
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FLICKOR

Bild av Botten och Titania, skapad av en pojke.
Ritade en bild av en Botten som åsna och Titania
ståendes bredvid.

Bild skapad av en flicka.
Skulle rita en fyrbildserie men det blev bara en bild som
föreställde de kära Hermia och Lysander och en svartsjuk
Helena.
Saknar musik/motivering.

Saknar musik/motivering.
Dikten Puck!, författad av en pojke.
Hej, puck din lilla älv tjänare jag vet att du skulle
lägga drycker i dem fyra älskade men du borde inte
göra det för att kärleken är blind och går inte att
styra, mitt råd är att sluta tjäna åbron men om du
vill tjäna för att känna pengar visst gör det men
han kommer döda dig.
Musik: Skrillex bangarang.
Motivering: För att den är snabb och bestämd.

Berättelse med musik skapad av två flickor.
De har återberättat en story ur en tonårsserie på tv som
liknas vid en story ur midsommarnattsdröm.

Musik: Guy sebastian ft. Lupe Fiasco – battle Scars
Motivering: Vi tog denna låten för att vår tolkning
berättar om serien Teen Wolf, och låten handlar om
broken boy.
Bild skapad av en flicka
Den ritade bilden föreställer en flick-älva sittandes i en
sorgsen position.
Musik: sad piano (this will make you cry) by: michael
ortega.
Motivering: Jag valde just den här musiken till bilden för
flickan är ledsen av att hon är olyckligt kär och just denna
musik är sorlig och kan bland annat beskriva olyckligt kär.
Videoredigerad bild med musik skapad av en flicka
I bakgrunden på videon finns en bild på ett brustet hjärta
över det finns en dikt om obesvarad kärlek.
Varje gång du rör en annan tjej, dör jag
Jag dör för att jag längtat efter din beröring
Jag skulle göra vad som helst för att du ska röra mig
För jag älskar dig
Men du har någon annan
Musik: I bakgrunden hör man låten ”i don’t wanna know”
som handlar om plajad kärlek. Dvs någon som blivit
lämnad för att partnern hittat en annan.
Motivering: Tycker det relaterar jäte bra till pjäsen.
Kortfilmen Swan lake, filmad, agerad och bearbetad
av tre flickor.
Våran film eller tolkning är när Puck förväxlar och
förgiftar dom unga paren.
Vi dansar i filmen och spelar teater vi pratar inget.
Musik: swan lake
Motivering: för vi tyckte att den beskrev
midsommarnattsdröm.
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Bilaga 4
Här återfinns en synopsis av Pyramus och Tisbe samt en rollista med karaktärsbeskrivning och en synopsis av
En midsommarnattsdröm.

Pyramus och Tisbe
Denna berättelse handlar om pojken och flickan Pyramus och Tisbe som från början är grannar men växer upp
och förälskar sig i varandra. Deras föräldrar förbjuder dem att vara med varandra men gör revolt och tänker fly
från staden. En lejonhona möter Tisbe när hon försöker fly till skogs men gömmer sig i en grotta men tappar sin
slöja som Lejonhonan blodar ner med blodet från korna hon ätit av och som Pyramus senare kommer för att
möta Tisbe hittar deras fotspår och sedan slöjan och tror att Tisbe gått ett hemskt öde till mötes för att sedan ta
livet av sig. Tisbe som till sist kommer ut för att leta efter Pyramus hittar honom död och bestämmer sig då för
att ta sitt eget liv.145

En midsommarnattsdröm
TESEUS, hertig av Aten
LYSANDER, förälskad i Hermia
DEMETRIUS, förälskad i Hermia
HIPPOLYTA, amazonernas drottning
HERMIA, Egeus’ dotter, förälskad i Lysander
HELENA, förälskad i Demetrius
FILOSTRAT, Teseus’ ceremonimästare
EGEUS, Hermias far
OBERON, alfernas kung
TITANIA, alfernas drottning
PUCK
ÄRTBLOMMA
MAL
SENAPSKORN
SPINDELVÄV
PETTER KVITTEN, timmerman (prolog i skådespelet)
NIKLAS BOTTEN, vävare (Pyramus i skådespelet)
FRANS FLÖJT, bälgmakare (Tisbe i skådespelet)
TOMAS SNUT, kittelflickare (Mur i skådespelet)
ROBERT MAGERMAN, skräddare (Måne i skådespelet)
SNUGG, snickare (Lejon i skådespelet)

145

Ovidius, s. 103–106.
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AKT I | SCEN 1
Atens hertig Teseus och hans krigstrofé, amazonernas drottning, Hippolyta är nu i stund att planera det bröllop
som om fyra dagar stundar. In träder Egeus, och med sig har han sin dotter Hermia. Egeus, som lovat bort
Hermias till Demetrius, är full av bekymmer då Hermia är förälskad Lysander. Kan Egeus inte förmå henne att
acceptera Demetrius som sin man kommer hon att enligt lagen dömas till döden eller tillbringa resten av sitt liv
som nunna. Hermia får till bröllopsdagen på sig att bestämma sig. Alla går ut förom Hermia och Lysander.
Då den atenska lagen inte gäller utanför stadens murar berättar Lysander att han har en förmögen faster
utanför Aten. Där kan de gifta sig och beslutar sig därför att mötas i skogen kvällen därpå för att rymma dit.
Hermias väninna Helena träder in och får deras plan berättat för sig men tänker dock avslöja planen för sin
älskade Demetrius i hopp om att få något tillbaka även om hon vet var hans hjärta ligger.

AKT II | SCEN 2
Någonstans i skogen träffas sex hantverkare för att rollbesätta ett skådespel som tar plats på Teseus och
Hippolytas bröllopsdag – Pyramus och Tisbe. Det blir en livlig diskussion där Botten försöker förklara att han
kan göra bättre rolltolkningar än de andra samt åta sig fler än en roll. Dock tar Kvitten det slutgiltiga beslutet om
vem som spelar vem, och ber dem att kunna materialet utantill kvällen därpå när de möts för att repetera i
gläntan vid hertigens ek.
AKT II | SCEN 1
Puck och Ärtblomma möts i skogen och diskuterar den konflikt som nu uppstått mellan alfernas drottning
Titania och alfernas konung Oberon då Titania skaffat sig en vacker liten pojke stulen från en indisk kung.
Oberon och Titania anländer till platsen. Oberon är rasande och svartsjuk, han vill ha pojken som jaktsällskap
men Titania vägrar. De anklagar varandra för att ha varit otrogna med brudparet och Titania påstår att deras
dysfunktionella relation är upphovet till all världens elände.
Oberon beordrar Puck att plocka en blomma, som träffats av kärleksgudens pil, vars saft han ska droppa
på Titanias ögonlock när hon sover. Denna blomma, kallad älgskogsört, gör att Titania blir kär i den första hon
ser när hon vaknar, och Oberon ska använda detta för att få pojken. När Puck far iväg anländer Demetrius och
Helena. Demetrius letar efter och tänker mörda Lysander. Den olyckligt förälskade Helena hänger som en svans
efter Demetrius i ett ständigt försök att vinna honom.
Puck återvänder med blomman. Medan Oberon tänker pensla saften på Titanias ögonlock, så beordrar
Oberon Puck att göra detsamma på Demetrius ögonlock så att han blir förälskad i Helena.
AKT II | SCEN 2
I en annan del av skogen sjunger alferna Titania till sömns. När hon somnat pressar Oberon, som nyss anlänt,
hennes ögonlock med blomsaften. Lysander och Hermia som nu är på rymmen är både trötta och vilse och
beslutar sig för att stanna och få lite sömn. De lägger sig på avstånd från varandra.
Till platsen anländer Puck som sedan pressar saften över Lysanders ögonlock i tron att detta är
Demetrius. Samtidigt kommer Demetrius och Helena springandes. Demetrius har nu tröttnat på Helena och
väljer att fortsätta ensam. Helena som stannar kvar blir dock den första Lysander ser när han vaknar. Mitt i
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Lysander kärleksförklaring tror Helena att han gör narr av henne och flyr därifrån. Lysander ber Hermia adjö och
ger sig av efter Helena. Hermia vaknar sedan ensam och ger sig av för att leta efter honom.
AKT III | SCEN 1
Hantverkarna är på plats i skogen för att repetera där de bl.a. diskuterar en prolog där de förklarar premisserna
för publiken. De börjar repetera samtidigt som puck anländer. Puck klär sedan Botten i ett åsnehuvud bakom
scenen vilket sedan gör hantverkarna rädda och nervösa. För att inte bli uppskrämd börjar Botten sjunga och då
vaknar Titania. När hon ser honom blir hon förälskad, och trots hans åsnehuvud finner hon honom lika klok som
vacker. Titania ber fyra alfer föra honom hem till henne och behandla honom väl.
AKT III | SCEN 2
I en annan del av skogen följer Hermia efter och anklagar Demetrius för att ha mördat Lysander. Hermia hatar
honom nu mer än någonsin och ger sig av medan Demetrius lägger sig och somnar. Puck berättar för Oberon om
sina bravader och Oberon blir skadeglad när han får höra vad som hände Titania. Men när Oberon förstår att
Puck förväxlat Demetrius med Lysander blir han förargad. Han beordrar Puck att föra hit Helena och pressar
sedan ut blomsaft på Demetrius ögonlock.
När Demetrius vaknar får han syn på Helena som då anländer tillsammans med Lysander. Nu är både
Lysander och Demetrius förälskade i Helena, och hon som nu tror sig bli hånad av de båda är ännu mer olycklig.
Det blir ett hetsigt och passionerat kärleksbråk mellan de fyra när Hermia anländer till platsen vilket till slut
utmynnar i att Lysander och Demetrius utmanar varandra till duell. Oberon försöker sedan ställa allt tillrätta
genom att beordra Puck att leda Lysander och Demetrius långt ifrån varandra. Detta för att Puck ska kunna
använda en drog på Lysander för att vända hans sinnen tillrätta. Under tiden ska Oberon försöka ta den lilla
pojken från Titania. Puck härmar Lysander och Demetrius röster för att leda dem från varandra och till slut
somnar de fyra och Puck kan droga Lysander.
AKT IV | SCEN 1
På en plats någonstans i skogen befinner sig Botten och Titania tillsammans med alferna, och de är nu som mest
kärleksfulla. Alferna står till tjänst för Bottens önskningar men Botten vill hellre vara ifred från dem och somnar
tillsammans med Titania. Efter att de somnat träder Puck och Oberon in. Oberon tar hand pojken och befriar
därefter Titania från hennes kärlek till Botten. När Titania sedan vaknat till synen av Puck med åsnehuvudet
finner hon honom avskyvärd. Titania och Oberon låter Lysander, Hermia, Helena, Demetrius och Botten förbli
sovandes medan Puck tar åsnehuvudet av Botten och de lämnar sedan platsen.
När Teseus, Hippolyta, Egeus och Filostrat är ute och jagar i skogen får de syn på de sovande fem. De
väcks av signaler från jakthorn. Egeus som till en början är rasande i och med Hermias olydnad blir sedan talad
tillrätta av ungdomarna och Teseus. Demetrius är nu förälskad i Helena och Lysander kan nu gifta sig med
Hermia vilket till Teseus förtjusning kan utmynna i en stor fest med bröllop för alla. Ungdomarna tror dock först
att det som nyss hänt varit en dröm men konstaterar att de varit vakna och beger sig mot Aten och berättar om
sina drömmar från nattens bravader. Botten vaknar sedan upp, upptäcker att han är helt ensam och bestämmer
sig för att få Kvitten att skriva en ballad om den märkliga dröm han nyss tror sig haft. Denna vill han framföra
mot slutet av föreställningen för bästa genomslag.
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AKT IV | SCEN 2
I skogen oroar hantverkarna sig över vad som kommer hända med pjäsen om inte Botten dyker upp, han är den
mest begåvade av dem. Till deras glädje kommer då Botten äntligen tillbaka. De vill höra om allt som hänt men
Botten tänker inte berätta någonting utan säger åt dem att göra sig iordning och ge sig iväg till slottet för att spela
deras ljuvliga komedi.
AKT V | SCEN 1
Teseus och Hippolyta diskuterar dessa berättelser som ungdomarna delgivit. Teseus förklarar att sådana unga
passionerade människor kan inbilla sig märkliga saker och skapa fantasier bortom förnuftet. Hippolyta tror dock
att dessa berättelser kan vara mer än bara fantasier, speciellt på grund av hur annorlunda ungdomarna verkar.
Ungdomarna kommer in och de beslutar sig allihop för att se på den pjäs som några hantverkare från Aten vill
framföra för brudparet. Teseus tycker att de ska se på pjäsen i välvilja då hantverkarna anses obildade. Under
framförandet blir skådespelarna kritiserade av kärleksparen. Det blev istället för en komedi en tragedi, även om
en intressant och fin tragedi uppriktigt sagt av Teseus. De beger sig alla till sängs och fram träder Puck, Titania
och Oberon. De sjunger, dansar och välsignar naturen och alla de kärlekspar som gift sig och deras framtid.
Slutligen avslutar Puck denna, för publiken, dröm och ber dem om applåder.
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