
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FG1300 Självständigt arbete (ämnesdidaktik), KPU, 15 hp  
2019 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp 
Institutionen för Musik, pedagogik och samhälle (MPS) 

 
 

 

 

Upplevelsemetodik 
Om externa live-upplevelser som pedagogiskt verktyg i 

estetisk gymnasieutbildning 
 

Joel Engström 
 

Handledare: David Thyrén  



 ii 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningar för, och effekter av, synergier i en 

gymnasial utbildning inom musik och teater där live-upplevelser är ett pedagogiskt inslag. 

Studien genomfördes via enkätundersökningar och en gruppintervju för att fånga både elev- 

och lärarperspektiv. Urvalsgruppen var besökare till den nyskrivna musikdramatiska 

föreställningen Om Människan som spelades i två etapper på två orter av olika storlek. 

Resultatet visade att live-besöket kan utgöra och främja flera av skolverkets examensmål och 

kunskapskrav i enskilda kurser samt utveckla elevens konstnärskap och vidga elevens syn på 

det givna konstnärliga mediet. I studien kan även konstateras att det från kulturinstitutioner 

och regering finns en önskan om att nå ut till barn och unga, samt att det hos urvalsgruppen 

finns behov för, och önskan om, live-besök i utbildningen. Studiens resultat kan öppna upp 

för vidare forskning kring estetiska gymnasieutbildningars integration i det samhälleliga 

kulturlivet. 

Abstract 
This research studies the possibility for a student within music or theatre to learn from live 

stage-experiences and, if so, to what degree. The study aims to research conditions for, and 

effects of, synergies within upper secondary education programs of music or theatre where 

live-experiences is a pedagogical tool. The study was done through both quantitative and 

qualitative methods to capture student- and teacher perspective. The results showed that Live-

performances could be used to reach several of the education goals as well as broaden the 

students perspective on the medium. 

 

Nyckelord: Metodik, estetiska programmet, teater, opera, musikdramatik, konstarterna och 

samhället. 

Keywords: methodology, aesthetic program, theatre, opera, musicdrama, arts and society. 
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1 Inledning och bakgrund 
I en ”black box” på Stockholms Dramatiska Högskola satt publiken i en fyrkant och blickade 

inåt mot scenens mitt. En ensam, fristående dörr och en säng stod placerade på scenen men 

inga aktörer skulle synas till. Istället bjöds publiken på en examensföreställning helt berättad 

av ljus och förinspelat ljud samt mekaniserad och fjärrstyrd scenografi. I publiken satt även 

jag, och jag förundrades över hur levande och påtagligt fysisk jag upplevde föreställningen 

och karaktärerna trots att det inte rörde sig en människa på scenen. Projicerade avtryck av 

fotsulor närmade sig mig, ackompanjerat av ljudande fotsteg vilka kom från högtalare 

monterade under scengolvet. Jag satte nästan hjärtat i halsgropen när fotstegen passerade en 

knapp meter ifrån mig. Jag kunde så tydligt känna närvaron av karaktären att jag nästan kände 

lukten av honom trots att det inte ingick något simulerat luktelement i föreställningen. Jag 

hade aldrig upplevt något liknande. 

Denna erfarenhet lärde mig mycket om vad sceniskt berättande kan innebära och vidgade 

mina vyer för hur ett scenrum kan levandegöras. Men som intressant kontrast var mina 

förväntningar jämförelsevis mycket blygsamma under bilresan dit, när mina två kollegor 

berättade lite om vad föreställningen skulle innehålla. Inte att jag på något sätt antog eller 

anade att föreställningen skulle förefalla mig ointressant, d.v.s.: jag tror inte jag skulle kunnat 

föreställa mig effektiviteten och slagkraften i berättandet, och därigenom tagit lärdom av det 

innan jag upplevt det på egen hand. Där, i nuet, i rummet, live. 

Under mina sju års heltidsstudier i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

och Gotlands Tonsättarskola har kärnan i utbildningen alltid varit samarbeten med ensembler 

och orkestrar i form av repetitioner, workshops och konserter. De största lärdomarna om mitt 

eget kompositionsarbete har jag dragit från att uppleva min egen musik spelad live. Först då 

har insikter om instrumentation, form, spatialisering etc. blivit rotade i mig trots att 

fenomenen, i större eller mindre utsträckning, har diskuterats och problematiserats på förhand 

med undervisande lärare. 

Är det dock en rimlig hypotes att vissa (kanske t.o.m. essentiella) lärdomar om konstnärligt, 

sceniskt arbete görs mest effektivt via live-upplevelser? Vad är egentligen de observerbara 

effekterna av en live-upplevelse, sett ur ett pedagogiskt perspektiv? Vilka förutsättningar har 

utbildningar, vilka leder till ett sceniskt yrkesutövande, för att erbjuda live-upplevelser? 
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1.1 Om Människan – undersökningens kuliss 
Denna undersökning gjordes i samband med uppförandet av den experimentella, nyskrivna 

kammaroperan Om Människan med text och regi av Linda Mallik, musik och ljuddesign av 

Joel Engström och kostym och scenografi av Anna Ardelius. Föreställningen riktade sig 

primärt till en gymnasiepublik med estetisk inriktning men var även delvis öppen för 

offentligheten. Studien, vilken är uppdelad i kvantitativa och kvalitativa moment, gick ut på 

att dokumentera och få en uppfattning av både elevers och lärares upplevelse av besöket ur ett 

pedagogiskt perspektiv samt att undersöka deras generella syn på live-besök som pedagogisk 

metod. 

Föreställningen Om Människan var ett fristående, konstnärligt projekt finansierat med stöd 

från Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholm Stad. Den gjordes i två etapper, den 

första på hösten 2018 och den andra på våren 2019. Den första etappen utgjordes av en ”test”-

föreställning vilket innebar att verket, vilket då ännu inte var färdigställt, visades upp 

offentligt och presenterades som en ”work in progress” ämnat att pröva de konstnärliga 

idéerna och det experimenterande scenuttrycket inför en publik. Erfarenheterna och 

återkopplingen från denna ”test”-föreställning skulle sedan vägleda arbetet in i den andra 

etappen där verket färdigställdes och spelades med full mask och scenografi. Den första 

etappen gavs vid ett offentligt tillfälle som en föreställning med fritt inträde i ett konserthus i 

en medelstor svensk stad under hösten 2018. Den andra etappen gavs vid sex tillfällen, varav 

fyra var skolföreställningar och två var för betalande publik på Folkoperans scen i Stockholm 

den 7 – 9 mars 2019. Jag kommer hädanefter att referera till dessa två projektstadier som 

”etapp 1” och ”etapp 2”.  

Eftersom skillnaderna mellan etapp 1 och etapp 2 var så pass stora och bägge legat till grund 

för stora delar av studiens genomförande bör dessa skillnader kortfattat redogöras för. Detta är 

ämnat att ge en vägledning till hur vi senare kan tolka resultatet från studien vilken då också 

kan sägas ägt rum i två etapper. Här följer därför en kort, generell beskrivning av vad 

besökarna till de bägge etapperna fick se och höra när de besökte föreställningen Om 

Människan. 

Föreställningen varade ca 50 minuter och var skriven för tre roller, Jehova (sopran), Ängeln 

(tenor) och Grisen (mezzo-sopran). Ett fristående manus skapades av textförfattaren Linda 
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Mallik och tog inspiration från två korta texter av den spanska författaren Federico Garcia 

Lorca. Orkestern bestod i etapp 1 av tre musiker; trombon, piano och fiol. Till etapp 2 

utökades den med ytterligare tre musiker; klarinett, slagverk och cello. Bägge etapperna hade 

även en högtalar- (tape)stämma och musiken leddes av en dirigent. I etapp 2 konstruerades ett 

alternativt scenrum1 på så vis att publiken placerades mitt i spelytan och aktörerna rörde sig 

runtom dem. Orkestern var placerad i ett av hörnen av scenen. Den totala scenytan var i bägge 

etapper  ca 50 kvm2. Föreställningen varvade konventionellt noterad kammaropera med tal-

teater och talsångspartier. Dessutom förekom vissa interaktiva elektroniska moment, bl.a. 

inbyggt i kostym. Alla som medverkade på scenen var professionella och etablerade sångare 

och musiker inom klassisk/nutida konstmusik. 

Innan föreställningen i etapp 1 gavs en kort introduktion till publiken i foajén där det 

förklarades vad de skulle få uppleva. När publiken intagit sina platser i konsertsalen spelades 

”test”-föreställningen. Denna varade i ca 25 minuter och spelades två gånger direkt efter 

varandra; första gången med publiken sittandes i salongen, d.v.s. med en traditionell 

uppdelning av scenyta och publikyta, och andra gången med delar av publiken sittandes mitt 

på scenen i syfte att testa det alternativa scenrummet. Rekvisita och kostym var till etapp 1 

minimal och bestod mestadels av prototyper. Ingen mask användes. Högtalarstämman 

spelades ur ett fast, i taket monterat PA-system som riktade sig ut mot salongen och ingen 

medhörning för scenen användes. Scenen var enkelt belyst och inget ljusarbete förekom. 

Direkt efter föreställningens slut hölls en kort diskussionsstund där publiken ombads 

kommentera skillnaderna mellan att uppleva dramat från salongen jämfört med att sitta mitt i 

spelytan. 

Föreställningen i etapp 2 var en färdigställd produktion på Folkoperan. Det innebar i detta 

sammanhang ett färdigställt musikaliskt drama med full kostym, mask och scenografi och full 

ljus-produktion. Publiken släpptes in i salongen och fick kliva upp och ta plats på scenen, 

vilken skärmats av från salongen med en halvt genomskinlig slöja. Publiken fick sitta på 

runda snurrpallar utan ryggstöd och kunde då lättvindigt vrida sig runt i alla riktningar. 

Högtalarstämman spelades nu från sex mindre högtalare varav fyra stycken stod på scenen 

runt publikplatserna och två stycken stod ute i salongen. 

                                                
1 Se begreppsförklaring i bilaga 1. 
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2 Tidigare forskning 
Innan ett mer konkret syfte kan formuleras behövs ett ramverk och en definition kring 

fenomenet live och dess effekter. Genom att konkretisera vad begreppet live egentligen 

innebär skapas en avgränsning till var undersökningen bör tillämpas. Följande sektioner 

kommer dessutom ta upp några aspekter med utgångspunkt i skolans uppdrag, elevens och 

lärarens individuella situation samt kulturlivets förhållande till barn och unga. 

2.1 Live i den fjärde tidsåldern 
Angränsande till undersökningen om live-upplevelsens natur och pedagogiska kvalitéter är 

frågeställningar och forskning om musikens plats och funktion i vårt samhälle, både ur ett 

kulturellt och ett biologiskt perspektiv. För att bättre förstå vilken effekt en live-upplevelse 

har på människor kan det vara intressant att tala om hur musiken har använts och varit viktig 

för människans utveckling under historien. Gunnar Valkare (2016), som är komponist, 

musikforskare och professor emeritus, talar i inledningen av sin bok Varifrån kommer 

musiken? om hur begreppet ”musik” inte har, eller har haft samma innebörd i alla kulturer.2 

Till exempel saknar många kulturer i Afrika ord för det ljudande fenomenet ”musik” men har 

däremot ord och begrepp som innebär en specifik handling kombinerat med musik eller som 

beskriver någonting större än enbart det ljudande. Som exempel har vi ordet ”»ngoma« som 

finns i en rad bantuspråk[…]. »Ngoma« betecknar en helhet av att sjunga, dansa, spela och 

vara upprymd, nära kopplat till »fest«”.3 

Valkare (2016) diskuterar även frågan om huruvida musiken har utvecklats som en 

evolutionär adaption (d.v.s. att musik är biologiskt förankrad och har tjänat i syfte för vår arts 

överlevnad), som en kulturell uppfinning eller av ren slump. Valkare själv ställer sig starkt 

kritisk till hållningen att musik och dess uppkomst skulle vara helt frikopplat från människans 

biologiska natur, och att människan skulle genomgått exakt samma evolutionära utveckling 

även utan musiken.4 Det som kan konstateras, oavsett vad som är musikens sanna uppkomst i 

det mänskliga samhället, är att den inte har försvunnit utan tvärtom varit central i majoriteten 

av kulturer genom årtusenden. Enligt Valkare (2016) är dock vår musikbenägenhet genetiskt 

                                                
2 Valkare, Gunnar: Varifrån kommer musiken? (2016) 
3 Ibid., s.12 
4 Ibid., s.44 
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grundad.5 Det medför att vårt behov ”att musika”6 är något oundvikligt genom människans 

historia och nutid. I det som Valkare kallar ”musikens fjärde tidsålder”, d.v.s. den tid vi nu 

lever i och som startades i samband med inspelningsteknikens uppkomst, finns däremot ett 

skifte från att praktisera till att konsumera musik7. Men vårt behov ”att musika” förblir alltså 

lika stort: 

Musik som aktivitet har försvagats till förmån för musik som förfogande- och 

lyssningsobjekt. Men vi är fortfarande lika benägna till musik. Får vi inte agera så 

måste vi åtminstone lyssna. Kanske är det på någon nivå samma sak.8 

Vidare beskriver Valkare ytterligare ett inre skifte inom denna musikens fjärde tidsålder då en 

inspelning från början ”var detsamma som att föreviga eller »frysa« en verklig händelse, en 

verklig aktivitet” till att ”det är i vår tid nästan regel att den musikaliska situation […] som 

levereras ur högtalare eller hörsnäckor över huvud taget aldrig har ägt rum”.9 Det som 

refereras till här är hur studioproducerad musik inom stora delar av musikindustrin framställs i 

icke-realtid. De olika lagren och instrumenten kan spelas in vid olika tillfällen, bearbetas och 

redigeras. Klangrummet kan förändras och skönhetsfel rättas till men resultatet är inte en live-

upplevelse. 

För att på ett tydligt sätt särskilja ”live” från inspelat material så används uttrycket live-

upplevelse i denna uppsats. Vår vardag är fylld med konstanta sinnesintryck vilka sätts 

samman i våra huvuden som upplevelser. Uttrycket live-upplevelser är menat att peka ut de 

sinnesupplevelser vars ursprung skapats där och då.  Uttrycket live-besök används i meningen 

av att besöka ett evenemang där någonting framförs live. I syfte att konkretisera vad som kan 

särskilja att uppleva något live, till skillnad från förinspelat, följer här ett par iakttagelser från 

två svenska skådespelare. 

Skådespelaren Liv Meijer Nordgren (2015) skriver i sitt examensarbete Scenrummet i fokus 

om sina erfarenheter från föreställningen Alice undrar och presenterar resultatet av ett 

experimenterande av scenrummet10 samt dess påverkan på relationen mellan aktör och 

                                                
5 Ibid., s.211 
6 Se begreppsförklaring i bilaga 1. 
7 Valkare (2016) s.210 
8 Ibid., s.210 
9 Ibid., s.211 
10 Se begreppsförklaring i bilaga 1. 
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publik.11 Meijer Nordgrens föreställning är ett av många exempel på konstyttringar där 

scenrummet är, inte bara en integrerad, utan en oumbärlig del av konstverket som helhet och 

publikens upplevelse av det.12 Meijer Nordgren (2015) vittnar även om att föreställningen bar 

med sig ett slags kollektiv skapande: ”[d]et var inte jag som gjorde föreställningen ensam utan 

alla som närvarade i rummet skapade situationen och stämningen tillsammans”.13  

Skådespelaren Niklas Hald skriver i sin magisteruppsats Ett ständigt nu! (2009) om 

uppkomsten av en fysisk resonans mellan publik och skådespelare.14 Lägg märke till att Hald 

talar om själva aktören och alltså inte rollen hen spelar, vilket vi i vissa situationer kan 

uppleva vara en och samma person och i vissa situationer vara separerade. Hald (2009) 

beskriver att om skådespelare känner sig otrygga och inte andas ordentligt känner han sig, i 

rollen som publik, också otrygg och obekväm.15 En pinsam situation får oss att vrida och 

vända på oss, både live och på film. Men det finns en viktigt skillnad: I en live-situation kan 

vi faktiskt göra något åt det. Om än det skulle bryta alla sociala normer så finns alltid 

möjligheten att vi själva skulle kunna ingripa och rädda situationen. Det kan vi däremot inte i 

film. Vad vi dock kan göra är att enkelt ”kliva ut” ur det virtuella scenrummet och gå tillbaka 

i den riktiga världen, helt utan konsekvenser och utan att skicka något oskrivet budskap till 

aktörerna. Niklas Hald beskriver detta som: 

Nukänslan. En av de kraftigaste skiljelinjerna mellan teater och film. Underbart 

positiv när allt stämmer. Men lika förödande när det inte gör det. Just vetskapen om 

att detta pinsamma skeende som jag just nu upplever från scenen eller från 

salongen faktiskt skulle kunna stoppas. Alla har vi möjligheten att förändra hela 

situationen radikalt. Det är en gåva som vi ger till varandra i och med att vi söker 

oss till ett gemensamt rum för att framföra eller uppleva en teaterföreställning. Allt 

är verkligt. Allt påverkar.16 

Förutom aktörers, så är exempel på publikens uttalanden om live-upplevelser även relevant. 

Musikforskaren Marion Lamberth (2012) genomförde en studie om unga vuxnas och äldre 

                                                
11 Meijer Nordgren, Liv: Scenrummet i fokus - Om scenrummet betydelse för skådespelarens relation till 
åskådaren, Yrkeshögskolan Novia (2015) 
12 En central del i Liv Meijer Nordgrens examensarbete är just jämförandet av hennes experimenterande scenrum 
men ett flertal tidigare exempel. 
13 Meijer Nordgren (2015), s.16 
14 Hald, Niklas: Ett ständigt nu! – om skådespelares föreställningsförmåga, Södertörns Högskola (2009) 
15 Ibid., s.43f 
16 Ibid., s.43 
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generationers förhållande till klassisk musik i Sverige via enkät-undersökningar, personliga 

berättelser och kursvärderingar från studenter i musikvetenskap vid Lunds universitet. Där 

vittnar informanterna bl.a. om hur olika liveframförande gav starka intryck och de beskriver i 

positiva ordalag en stor upplevd skillnad mellan live och inspelad musik17. Vidare 

sammanfattar Lamberth informanternas reaktioner till att ”liveupplevelse underlättade för 

förståelsen av klassisk musik”, ”visuella intryck underlättar för förståelsen av musik” och att 

”upplevelsen av klassisk musik underlättas av en lämplig introduktion”.18 Det sistnämnda kan 

tänkas bära relevans i frågan om det pedagogiska samspelet mellan skola och 

liveframträdande. Studiens forskningsfråga är begränsad till klassisk musik vilket bör tas i 

beaktande.  

2.2 Besöksstatistik och kulturinstitutioners satsningar på barn 
och unga. 

I detta skifte från att praktisera till att konsumera musik, som Valkare (2016) talar om, hur 

mycket av den idag konsumerade musiken kan då beskrivas som live-upplevelser? För att 

närma sig ett svar på det behövs en inblick i våra övergripande scenkonstvanor i Sverige. 

Även om det inte svarar på hur stor andel konsumerad musik som är live jämfört med övriga 

former så kan det säga oss någonting om hur resultatet från denna studie som presenteras 

senare kan förhålla sig utifrån ett större perspektiv och utifrån vårt behov att ”musika”. Hur 

ofta går vi egentligen på sceniska evenemang? 

Ett av de mer omfattande statistiska arbeten som gjorts över svenskars kulturkonsumtion och 

utövande är rapporten Kulturvanor i Sverige 1987–2009. Rapporten är ett samarbete mellan 

Kulturrådet och SOM-institutet (Samhälle, Opinion och Medier) och bygger på årliga enkät-

undersökningar. Genom åren har vissa frågor och områden tillkommit vilket ger den 

sammanställda rapporten data med olika långa tidsserier på olika områden. Rapporten 

presenterar statistik över flera av de viktigaste kulturaktiviteterna i landet där de längsta 

tidsserierna (biobesök, bokläsning och teaterbesök) ger data mellan åren 1989–2009. Den 

första SOM-undersökningen gjordes 1986 och hade ett totalt urval på 2500 invånare. Den 

siffran har sedan stadigt ökat och år 2009 skickades undersökning till 9000 invånare och hade 

en svarsfrekvens på 59 procent. Sammanfattningsvis visar rapporten en relativt oförändrad 

                                                
17 Lambert, Marion: Konstmusik i kris – var finns morgondagens lyssnare?, Linnéuniversitetet (2012) 
18 Ibid., s.9 
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kulturkonsumtion på de flesta områden, men små förändringar kan skönjas som t.ex. i 

teaterbesök där 41,5 procent anger att de gått på teater minst en gång under år 2009 vilket är 

en minskning från 46,5 procent år 1989. Siffran för åldersgruppen 16–29 år var för 

teaterbesök 38 procent 2009 jämfört med 45 procent 1989. Besök vid pop/rock-konserter har 

ökat från 24 procent år 1999 till 31 procent år 2009. Tidserierna för annan scenkonstaktivitet 

såsom dans, musikal, klassisk konsert och opera är tyvärr lite för korta för att säkerställa 

någon tydlig trend. Vi kan dock utläsa att år 2009 låg siffrorna på följande (första siffran är 

andel av hela undersökningsgruppen och siffran inom parantes för åldersgruppen 16–29 år): 

11 (18) procent för dans, 30 (29) procent för musikal och 16 (13) procent för klassisk 

konsert/opera.19 

En aggregerad och uppdaterad besöksstatistik för de olika konsert/opera-husen i Sverige finns 

tyvärr inte. Detta beror delvis på att myndigheten som har ansvaret  för att kartlägga 

svenskarnas kulturkonsumtion, Myndigheten för kulturanalys, har haft en skakig start. 

Regeringen beslutade år 2015 att myndigheten skulle läggas ned men ångrade sig sedan och 

tillsatte istället en utredning om myndighetens framtida uppdrag. Det har lett till att en del av 

myndighetens analysuppdrag har försenats, däribland scenkonststatiken. 

Att inom ett gymnasieprogram göra besök till offentliga föreställningar, live-besök, innebär att 

en utbildning använder sig av det fria kulturlivet som metodik. Därför är det relevant att lyfta 

fram vilken ställning institutioner, konserthus och teatrar inom det svenska kulturlivet har 

gentemot målgruppen barn och unga. T.ex. finns följande att läsa om de nationella 

kulturpolitiska målen i Sverige: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 

som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. […] För att uppnå målen ska 

kulturpolitiken […] särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.20 

Vikten av att göra kulturupplevelser tillgängliga och närvarande för barn och unga är något 

som de flesta kulturinstitutioner, fria som statliga, är tydligt överens om. Det framgår från 

                                                
19 Göteborgs Universitet, Statens Kulturråd: Kulturvanor i Sverige 1987-2009. En rapport framtagen för 
Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet (2009) 
20 Statens kulturråd: Nationella kulturpolitiska mål. (2009) 
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både årsredovisningar samt regleringsbrev. Här är några korta exempel ur skrivningar från 

några av landets många scener och organisationer: 

Riksteatern som helhet ska samverka med skolor och kommuner för mer barn- och 
ungdomsverksamhet på lokal nivå. Delaktighet och inflytande ska öka inom hela 
Riksteatern.21 
 
Dramaten skall nå en så stor publik som möjligt och rikta sig till såväl vuxna som 
barn och unga.22 
 
Att prioritera den unga publiken är en investering i framtiden. […] Arbetet riktat 
mot barn och unga som musiker utvecklas vidare genom samverkan med 
utbildningsaktörer på alla nivåer.23 
 
Ett av Norrlandsoperans konstnärliga mål är att tillgängliggöra scenkonst för barn 
och unga, särskilt verksamhet som stimulerar eget skapande.24 
 

Vi kan även hitta belägg för denna tonvikt på barn och unga genom att, i den statistik som 

presenteras i kulturinstitutionernas individuella årsredovisningar, kasta ett öga på satsningar 

på barn och skolungdomar. Där kan vi t.ex. finna att Göteborgs Symfonikerna under år 2017 

hade ca 96 tusen besökare, en ökning från ca 90 tusen föregående år.25 Av dessa var bägge 

åren ca 21 tusen besökare barn och skolungdomar (besökare till barn-, familje-, och 

skolkonserter) vilket är institutionens i särklass största publiksiffra näst efter de ordinarie 

orkesterkonserterna. Kungliga Operan hade under år 2018 nästan 300 tusen besökare varav ca 

23 procent var under 40 år gamla.26 Malmö Live redovisar, i detta avseende, inte lika stor 

procent i antal besökare då knappt 8 tusen av totalt 207 tusen besökare var till deras 

pedagogiska verksamhet under år 2017.27 Däremot redovisas hela 25 procent av Malmö Lives 

totala antal verksamheter som ”pedagogiska verksamheter”. 

2.3 Psykologiska aspekter under ungdomsåren 
Inom denna breda målgrupp som ovan benämnts som ”barn och unga” ämnar denna 

undersökning rikta in sig på gymnasieelever. Ungdomar i denna ålder (16–19 år) befinner sig, 

                                                
21 Riksteaterns kongress: Beslut och mål 2015-2019 (2015), s.5 
22 Kulturdepartementet: Riktlinjer för statens bidrag till Kungliga Dramatiska teatern AB (2019), s.2 
23 Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden: Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 
2018-2020 (2017), s.6.  
24 Norrlandsoperan AB: Årsredovisning 2018 (2019), s.5 
25 Göteborgs Symfoniker AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017. 
26 Kungliga operan AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018. 
27 Malmö Live konserthus AB: Årsredovisning 2017. 



 10 

enligt mig, mer eller mindre i en av livets mest dramatiska och formativa utvecklingsperioder, 

fysiskt och kognitivt. Att utbilda sig och tillägna ett framtida yrkesliv inom scenkonst kan 

dessutom innebära att exponera sig själv inför andra och behöva prestera under press. En 

medvetenhet om detta, samt generella tendenser i kognitiv och socioemotionell utveckling i 

tonåren kan därför anses vara viktiga referenspunkter i diskussionen om live-upplevelsens 

pedagogiska egenskaper. 

Psykologerna Philip Hwang och Björn Nilsson (2011) refererar bl.a. John Flavell (1928–) och 

Jean Piaget (1896–1980) när de skriver att under människans ungdomsår utvecklas förmågan 

till abstrakt tänkande och individen blir bättre på att tankemässigt iscensätta olika 

händelseförlopp. Detta innebär att tonåringar har en bättre förmåga än ett barn att lösa mer 

komplexa uppgifter av både instrumentell och emotionell natur. Orsaken till detta verkar ligga 

i hjärnans ökade kapacitet för arbetsminne, dvs förmågan att lagra information i flera aktiva 

skikt så att de kan jämföras med varandra28. 

En annan effekt av hjärnans tillväxt är en ökad metakognition vilket också speglas starkt i 

tonåringens identitetssökande. I samband med detta utvecklas även en uppfattning av att 

befinna sig i centrum i sociala sammanhang. Individens självmedvetenhet ökar dramatiskt och 

kan omvandla små problem eller konflikter till katastrofala situationer på grund av en inbillad 

publik.29 

Hwang och Nilsson (2011) refererar forskaren Erik H Eriksson (1969) som säger att 

tonåringar genomgår tre typer av identitetssökanden: Biologisk; som handlar om hur vi 

uppfattar vår kropp, Psykologisk; som berör våra känslor, intressen, behov och 

försvarsmekanismer, och Social identitet; hur vi uttrycker oss i den miljö vi befinner oss.30 

Erikson beskriver hur övergången från barndomsåren till ungdomsåren ofta skapar en kris 

vilken kan få en positiv lösning då individen ”hittar sociala roller och sociala grupper som går 

väl ihop med de egna biologiska och psykologiska förutsättningarna”, men vilken även skulle 

kunna sluta i en negativ lösning i form av identitetsförvirring kännetecknad av bl.a. en hög 

prestationsångest.31 Huruvida live-upplevelser på något sätt kan påverka denna 

                                                
28 Hwang, Philip & Nilsson, Björn: Utvecklingspsykologi, Natur & Kultur, (2011), s.305-306 
29 Ibid., s.310. Referat till den amerikanska psykologien David Elkind. 
30 Ibid., s.311-313 
31 Ibid., s.312 
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prestationsångest genom att föra elever närmre och ge en inblick i ett realistiskt yrkesliv tas 

upp vidare under kapitlet Diskussion. 

Eftersom delar av denna studie innehåller moment av kognitiv självbedömning bör några ord 

nämnas om den s.k. Dunning-Kruger-Effekten. Den kan hjälpa oss att senare problematisera 

och sätta i perspektiv, resultatet från dessa moment. En studie genomförd av de amerikanska 

psykologerna David Dunning och Justin Kruger (1999) vid Cornell University undersökte 

försökspersoners självbild och uppfattning av deras egna kunskaper och jämförde med deras 

faktiska kunskaper. Studien genomfördes i fyra separata genomförda undersökningar inom 

olika kunskapsfält; humor, logiskt resonemang, grammatik och inlärningsförmåga. Resultatet 

visade att försökspersoner som fått de lägsta resultat på kunskapstesterna var de som med 

störst marginal överskattade sin egen förmåga.32 Kruger och Dunning (1999) presenterar 

denna studie som en psykologisk analogi till fenomenet anosognosi33: 

We argued that incompetence, like anosognosia, not only causes poor performance 

but also the inability to recognize that one´s performance is poor. Indeed, across 

four studies, participants in the bottom quartile not only overestimated themselves, 

but they thought they were above average […]. In a phrase, Thomas Gray was 

right: Ignorance is bliss – at least when it comes to assessments of one’s own 

ability.34 

Studiens slutsats är dock inte att personer med låga kunskaper skulle ha större tilltro till sin 

egen förmåga än andra. Istället menar Kruger och Dunning (1999) att felmarginalen av sin 

egen självbedömning och överskattningen av sina kunskaper är störst i den fjärdedel som 

presterade lägst resultat under testen, men att en novis fortfarande ansåg sig mindre 

kompetent än en expert. Felbedömningen låg istället i hur stor skillnaden var i kompetens 

mellan novis och expert vilket är ett exempel på kognitiv partiskhet (bias). En expert kan 

enligt Kruger och Dunning (1999) mer korrekt bedöma sin egen kapacitet än en novis. Detta 

ger oss, i min mening, en förvarning om att elever generellt inte kan bedöma sina kunskaper 

                                                
32 Kruger, Justin, & Dunning, David: Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own 
incompetence lead to inflated self-assesments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121-1134 
(1999) 
33 ”Nylatin anosognosi´a, av grekiska nekande a, no´sos ’sjukdom’ och efterleden”. Nationalencyklopedin, 
anosognosi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/anosognosi (hämtad 2019-06-04) 
34 Kruger & Dunning, s.1130 
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lika väl som en erfaren lärare, samt att det för eleven kan vara svårt att i stunden avgöra vad 

den lärt sig utan möjligheten att se det från ett längre, mer erfaret tidsperspektiv. 

2.4 Skolans pedagogiska uppdrag 
Vad är då skolans perspektiv kring detta undersökningsområde? Den svenska 

skolundervisningen styrs av skollagen, samt läroplaner och kursplaner från skolverket. Dessa 

dokument ger svar på de didaktiska frågorna om vad som ska läras ut och varför, både på ett 

övergripande humanistiskt plan och på ett konkret ämnesplan. Dessa frågor är relevanta för 

denna uppsats eftersom den handlar om didaktikens tredje fråga: Hur ska det läras ut. 

Följande formuleringar finns att läsa i skolverkets läroplan för gymnasieskolan under rubriken 

Övergripande mål och riktlinjer: 

Det är skolans ansvar att varje elev 

• kan använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över sina 
erfarenheter och sitt eget sätt att lära. 

• kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för 
estetiska värden. 

• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och 
läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 
värderingsfrågor.35 

Läraren ska 

• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen. 
• i undervisningen utnyttja de kunskaper och erfarenheter av arbets- och 

samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång.36 
• låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer.37 

Skolans mål är att varje elev 

• har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt 
om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och 
andra länder, och  

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 
utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell 
samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.38 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, 

• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess 
arbets-, förenings- och kulturliv.39 

                                                
35 Skolverket: Läroplan för gymnasieskolan (2011:44), s.5f 
36 Ibid., s.6 
37 Ibid., s.8 
38 Ibid., s.9 
39 Ibid., s.9 
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Vidare finns följande att läsa i examensmålen för det estetiska programmet: 

Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och 

kultur. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av 

kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten.40 

Ovanstående formulering konkretiseras och får praktisk tillämpning i de olika programmens 

kursinnehåll. Vi kan t.ex. se följande formulering i det centrala innehållet för gymnasiekursen 

Konstarterna och Samhället, 50p: 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. 
• Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om 

kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer.  
• Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens 

konstnärliga uttryck.  
• Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och 

teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.41 

2.5 Sammanfattning 
Skolverkets läroplan och kursplaner beskriver tydligt vad som ska läras ut i svenska skolor 

och vad målen med undervisningen är. De lämnar dock öppet för hur målen ska nås, d.v.s. 

vilken metodik som bör tillämpas. Vilka är då de potentiella effekterna med en 

upplevelsebaserad metodik? Att uppleva sceniska föreställningar live verkar t.ex., som 

beskrivet av Hald (2009) och Meijer Nordgren (2015), kunna skapa en speciell typ av 

kommunikation mellan aktör och lyssnare, en kommunikation som också kan sägas utgöra 

essensen i vissa konstverk. Valkare (2016) beskriver dessutom att musiken är genetiskt 

grundad och, genom människans historia, ofta nära kopplad till handling men att vi i 

musikens ”fjärde tidsålder” sett ett skifte från att praktisera till att konsumera musik. Statistik 

som presenterats visar att långt ifrån alla ungdomar (16 år och uppåt) tar del av det årliga, 

sceniska utbudet.42 Att det även görs tillsynes stora satsningar på barn och unga inom det fria 

kulturlivet såväl som inom statliga institutioner öppnar upp för möjligheten att låta utbildning 

och kulturliv mötas. Det är detta möte, och tillämpningen av sceniska föreställningar som 

pedagogisk metodik denna undersökning kommer behandla. 

                                                
40 Skolverket (Lgy11): Examensmål. 
41 Ibid. 
42 Göteborgs Universitet, Statens Kulturråd (2009) 
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2.6 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka förutsättningar för, och effekter av, synergier i en 

gymnasieutbildning inom musik och teater där live-upplevelser är ett pedagogiskt inslag. 

Ytterligare kan syftet formuleras i följande tre forskningsfrågor: 

• På vilka sätt kan en live-upplevelse främja och/eller utgöra delar av en 
estetisk utbildnings examensmål? 

• På vilka sätt kan en live-upplevelse främja en elevs konstnärliga och 
hantverksmässiga utveckling? 

• Vilka ekonomiska, praktiska och pedagogiska utmaningar kan skönjas i valet 
mellan ett live-besök och en ordinarie lektion?  

2.7 Kulturpsykologiskt perspektiv 

För att bäst svara på de formulerade forskningsfrågorna tillämpar denna studie ett 

kulturpsykologiskt perspektiv. Kulturpsykologins utgångspunkt är att en individs lärande och 

upplevelse av världen är oundvikligt präglad av dess omgivande kultur. Den bygger vidare på 

tankar från Lev Vygotskij (1896–1934) om att ingen människas handlingar kan vara helt 

fristående från dennes historia och samhällsklass. Vidare menar kulturpsykologin att lärande 

är förankrat i och beroende av den lokala situationen och kulturen där det sker.43 

Kulturpsykologiskt perspektiv är därför en lämplig utgångspunkt i forskningsfrågor där en 

förförståelse finns och vikt läggs vid individens förutsättningar och relation till frågan eller 

situationen som skall undersökas. Som vetenskapligt perspektiv hjälper det att klargöra och 

benämna eventuella outtalade villkor som kan påverka forskningsresultaten. Vidare kan en 

scenisk föreställning, enligt mig, sägas utgöra ett s.k. kulturellt verktyg. Dessa verktyg eller 

redskap definieras inom kulturpsykologin som materiella eller psykologiska ting och 

händelser som endast kan förstås och användas inom en kulturell kontext för att mediera44 

världen, t.ex. en handskakning eller en stoppskylt.45  

                                                
43 Backman Bister, Anna: Spelets regler, Stockholms Universitet, Kungliga Musikhögskolan (2014) 
44 Se begreppsförklaring i bilaga 1. 
45 Backman Bister (2014), s.50f. 
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En viktig tanke hos Vygostkij, och vidare inom det sociokulturella perspektivet, är skillnaden 

mellan hur vi lär oss vardagliga respektive vetenskapliga begrepp.46 Med vardagliga begrepp 

avses de medierande verktyg som ett barn, i det som kallas den primära socialisationen, lär 

sig på egen hand genom daglig interaktion med omvärlden. Med vetenskapliga begrepp avsåg 

Vygotskij språk och symboler på ett högre abstrakt plan, och vilka är svårare för barnet att 

appropriera utan någon slags handledning eller förklarande kontext. Skolan anses därför ha 

viktig funktion i att ge barnet möjlighet att möta, förstå och lära sig bruka kulturella redskap 

som inte nödvändigtvis påträffas i det vardagliga hemmet.47 Roger Säljö (2010) formulerar 

detta som att: 

denna primära socialisation måste kompletteras med en sekundär socialisation när 

arbetsdelningen ökar och samhället bli mer komplext […] Skolan uppkommer som 

en funktion av skriftens ökade betydelse. Under tidig medeltid uppkommer 

skråväsendet som ger unga män tillfälle att appropriera de färdigheter som ingår i 

yrken som smed, kärlmakare och skräddare.48  

                                                
46 Säljö, Roger: ’Den lärande människan’. Artikel i Lärande, skola, bildning, Natur & kultur, (2010). 
47 Ibid. 
48 Ibid., s.192 
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3 Metod och genomförande 

Här presenteras de verktyg och tillvägagångssätt som använts för att svara på 

undersökningens forskningsfrågor. Eftersom undersökningen gjordes i samband med den 

musikdramatiska föreställningen Om Människan, till vilken jag själv är tonsättare och även 

dirigerade, bör det klargöras att det, under denna studies arbete, genomgående vidtagits 

försiktighet i syfte att min inblandning i det konstnärliga projektet ej ska påverka studiens 

resultat. Hänsyn har även tagits till att respondenter och informanter ej skall göra en 

konstnärlig utvärdering av Om Människan. Som tidigare beskrivet har respondenterna från de 

två olika föreställningsetapperna varit med om relativt olika sceniska gestaltningar, något som 

bör beaktas och vilket kommer att diskuteras vidare i kapitlet Diskussion. 

Som framgår av forskningsfrågorna ämnar denna studie undersöka både hur ett live-besök kan 

bidra till elevens konstnärliga och hantverksmässiga utveckling, samt hur ett live-besök kan 

passa in i skolans pedagogiska och organisatoriska struktur. Det bedömdes viktigt att 

undersöka detta från såväl ett elev- som lärarperspektiv då eleven är den ende som kan svara 

för den upplevda utvecklingen medan läraren kan ge reflektioner grundade i tidigare 

erfarenheter och se elevens utveckling utifrån. 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats samt etiska perspektiv 

Varje forskningsbart problem kan belysas ur två perspektiv – kvalitativt och 

kvantitativt. Hur de olika perspektiven ska tillämpas måste vägas mot vad 

forskaren önskar veta. […] En medvetenhet om vilken design som den egna 

forskningen utgår ifrån är viktig att ha.49 

Det är viktigt att understryka att en upplevelse per definition är subjektiv. I sökandet efter svar 

på forskningsfrågan ”på vilka sätt kan en live-upplevelse främja en elevs konstnärliga och 

hantverksmässiga utveckling?”, sett ur ett elevperspektiv, var det alltså elevens upplevda 

utveckling som efterfrågades. Det prioriterades att få återkoppling från den deltagande 

elevgruppen som helhet och fånga elevernas spontana reaktioner medan upplevelsen ännu var 

                                                
49 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan: Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Liber. 
Tredje upplagan (2011), s18f 
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färsk i minnet. Detta perspektiv på forskningsfrågan tacklades därför med hjälp av en 

enkätundersökning med ett eget frågeformulär i direkt samband med föreställningen. 

Lärarperspektivet valde jag att närma mig annorlunda. En erfaren lärare kan bidra med 

mycket information av kvalitativ karaktär grundad i en lång erfarenhet från att genom sina 

yrkesår ha observerat, undervisat och bedömt många elever och deras kunskapsutveckling. 

Här fanns en möjlighet att undersöka vad ett föreställningsbesök kan innebära både på djupet 

och i periferin sett ur en pedagogisk, konstnärlig och praktisk synvinkel. Det är även genom 

lärarperspektivet undersökningen sökt svar på forskningsfrågorna gällande på vilket sätt live-

upplevelser kan främja examensmål och vilka ekonomiska, praktiska samt pedagogiska 

utmaningar upplevelsemetodiken kan innebära. En enkät skulle inte på ett tillfredsställande 

sätt kunnat ge svar på detta utan istället genomfördes en gruppintervju med erfarna lärare på 

estetiskt program som också besökt föreställningen Om Människan. 

Att i en och samma undersökning kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att 

samla information är inte ovanligt. Olsson och Sörensen (2011) skriver att fördelarna med att 

kunna närma sig en forskningsfråga kvantitativt med siffror och kvalitativt med ord har gett 

upphov till s.k. ”metodtriangulering” där de två perspektiven skapar en synergi och bildar en 

tredje punkt.50 Snarare än att vara motsatser kan de ses som komplement till varandra likt den 

filosofiska beteckningen ”complere” (latin: utfylla) som beskrivs som följande av Olsson och 

Sörensen (2011): 

Principen bygger på att det skenbart motsägelsefulla egentligen bara skildrar 

verkligheten ur olika perspektiv och kompletterar varandra. Förhållandet mellan 

kvalitativa och kvantitativa perspektiv är ett tydligt exempel. I och med att den 

vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska medvetenheten ökar, upplöses den 

skenbara polariteten hos dem.51 

Angående enkätundersökningar så skriver Olsson och Sörensen (2011) att det i skapandet av 

ett eget frågeformulär finns vissa riktlinjer. Dessa är ”entydighet, enkelhet, begriplighet, inga 

dubbla, ledande eller förutsättande frågor samt god svenska”.52 Med entydighet menas att det 

inte bör förekomma någon oklarhet i hur frågorna i enkäten ska tolkas eftersom vi då inte kan 

                                                
50 Ibid. 
51 Ibid., s.55. Kursiv i original. 
52 Ibid., s.151 
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veta vad informanten faktiskt har svarat på. Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011) 

vikten av ett professionellt utformat frågeformulär, att frågorna disponerats i en logisk och 

pedagogisk följd och att socialt önskvärda svar ofta överrapporteras. 

En enkätundersöknings bortfall bör också tas i beaktning eftersom det kan påverka 

undersökningens resultat. Externt bortfall avser de inbjudna informanter som ej deltagit i 

undersökningen medan internt bortfall innebär att vissa svar uteblivit i vissa informanters 

inlämnade enkäter. Ett sätt att behandla bortfall är att beräkna en möjlig felmarginal med ett 

maximal/minimal effektvärde under resultatsammanställningen.53 

Även i en intervjusituation finns aspekter värda att beakta. Steinar Kvale (1997) skriver att 

den kvalitativa forskningsintervjun är ”ett samtal som har en struktur och ett syfte” men 

poängterar samtidigt att samtalsparterna inte är likställda ”eftersom det är forskaren som 

definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun presenteras av forskaren, som 

också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna”.54 Vidare säger Kvale att ”syftet 

[med forskningsintervjun] är att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade 

upplever och förhåller sig till” samt att intervjun har som mål ”att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld”.55 Vi kan alltså av 

detta tyda att ett resultat från en forskningsintervju – 1) är informantens subjektiva berättelse, 

tolkat genom intervjuaren, 2) ger en djupare och mer detaljerad bild än kvantitativa metoder, 

3) ger forskaren (tillika intervjuaren) en möjlighet att genom det mänskliga samtalet 

kvalitetssäkra kommunikationen av de relevanta forskningsfrågorna och minska risken för 

missförstånd eller feltolkningar. 

Angående forskningsarbetets etiska perspektiv så skriver Olsson & Sörensen (2011) följande: 

Forskningen får inte utsätta människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada. 

Människor har rätt till integritet och skydd mot insyn i sina privatliv. Skyddskravet 

motiveras av allmänna krav på respekt för enskilda personers integritet och har stöd 

i svensk grundlag.56 

                                                
53 Ibid. 
54 Kvale, Steinar: Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur (1997), s.13 
55 Kvale (1997), s.34 och s.36 
56 Olsson & Sörensen (2011), s.78 



 19 

Vid urvalet av försökspersoner till forskningsstudier finns krav på bl.a. information och 

samtycke.57 Därför var all medverkan i undersökningen frivillig och alla informanter 

informerades i förväg om studiens syfte. Vid enkätundersökningen informerades de muntligen 

innan föreställningen. Inför gruppintervjun informerades och inbjöds informanterna via mail. 

Den genomförda gruppintervjun var konfidentiell och de två informanternas riktiga namn är i 

denna undersökning utbytta. 

3.2 Enkäten 
Den kortfattade enkätundersökningen ämnade undersöka elevernas upplevelse av 

föreställningen i relation till deras studier. Enkätundersökningen var anonym vilket innebar att 

all resultatdata är avidentifierad.58 De olika medverkande skolorna nämns ej vid namn och, 

med undantag för Folkoperan och Stockholm, så förtäljer studien ej vilka geografiska platser 

som medverkat. Exakt samma enkät användes till bägge etapperna även om föreställningens 

utformning hade ändrats markant från etapp 1 till etapp 2, som tidigare beskrivet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det dock nödvändigt att med anledning av just olikheterna i 

etapperna, samt skillnaden i storlek på orterna, redovisa resultaten separat såväl som samlat.  

En inbjudan att besöka etapp 1 gick ut via e-post i början av höstterminen 2018 till elever och 

lärare på en närliggande gymnasieutbildning med estetisk inriktning. Till etapp 1 kom totalt 

95 besökare varav 71 var gymnasieelever, huvudsakligen med musik- och teaterinriktning. 

Inför etapp 2 skickades inbjudningar ut till ett flertal estetiska gymnasieutbildningar i 

Stockholmsområdet samt även till några folkhögskoleutbildningar. I inbjudan till etapp 2 

tydliggjordes även att denna studie skulle genomföras i samband med föreställningen. Till 

etapp 2 kom totalt 103 elever från gymnasie- och folkhögskoleutbildningar, alla med musik- 

eller teaterinriktning. Som tidigare beskrivet var scenrummet i etapp 2 utformat så att 

publiken var placerad på scen medan själva publiksalong var tom. Detta gjorde att det endast 

fick plats ca 30 besökare per föreställning vilket förklarar den relativt låga publiksiffran. 

Innan föreställningarna i både etapp 1 och etapp 2 informerades alla elever muntligen om att 

de var inbjudna att delta i undersökningen när föreställning var slut. Enkäten, som var helt 

frivillig, tog ca 1–3 minuter att fylla i och gjordes på papper i foajén utanför konsertsalen. 

                                                
57 Ibid. 
58 Jmf Olsson & Sörensen (2011) 
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Eftersom informanterna i en sådan situation med stor sannolikhet är benägna att lämna 

lokalen direkt (de kanske måste hinna tillbaka till en lektion eller vilja komma ut i friska 

luften efter att ha suttit i ett mörkt scenrum) behövde enkäten vara så pass kort och koncis att 

informanterna inte riskerar känna sig uppehållna eller obekväma. Jag valde därför att skapa ett 

eget frågeformulär som kunde samla in relevant information trots de begränsade 

omständigheterna.  

I enkätfrågorna bads eleven ta ställning till om den sedda föreställningen bidragit till en 

”utvidgad syn” på det egna estetiska området och om föreställningen utvecklat elevens 

individuella utövning av det. Den bakomliggande tanken med dessa frågor är för eleven att 

reflektera över och ta ställning till om föreställningen de just sett faller inom de eventuella 

förväntningar och förutfattade meningar eleven burit med sig. Med andra ord skulle frågan 

kunnat formuleras som ”har denna föreställning på något sätt ändrat din uppfattning om vad 

en scenisk föreställning kan vara?”. Eftersom studien handlar om en föreställnings 

pedagogiska effekter och att frågor formulerats med direkt hänvisning till Om Människan kan 

det sägas att eleverna bads göra en pedagogisk utvärdering, vilket enligt mig, är skilt från en 

konstnärlig utvärdering. Eleven ombads även ta generell ställning till om en live-föreställning 

skulle vara effektivare i detta syfte än en ”vanlig” lektion, med vilken avses 

klassrumsundervisning. Till sist fick eleven ange hur ofta de får uppleva live-föreställningar i 

undervisningen (bortsett från elevuppspel) och om de skulle vilja ha mer live-föreställningar i 

undervisningen. Frågorna besvarades med kryssrutor på en gradvis skala mellan binära 

svarsalternativ. Eleven fick även ange sin estetiska inriktning och nuvarande årskurs. 

3.3 Intervjun 
Efter föreställningen i etapp 1 kontaktade jag de två teaterlärare som sett föreställningen Om 

Människan tillsammans med eleverna för att fråga om de var villiga att ställa upp på en kort 

intervju. De accepterade och jag blev inbjuden att besöka dem på deras arbetsplats. Väl där 

satte vi oss i en avskild del av personalrummet med varsin kaffe och bulle. Jag berättade först 

vad syftet med undersökningen var, att jag var där som forskare och inte som konstnär och 

frågade dem om jag fick spela in intervjun på diktafon vilket de accepterade. Jag gjorde det 

tydligt att inspelningen enbart var för min egen skull och att den inte kommer göras offentlig i 

någon form. Vi samtalade i ca 50 minuter och jag modererade samtalet utifrån förberedda 

frågor (se bilaga 2). Ibland tilläts samtalet att gå sin egen väg då det var viktigt att komma åt 
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vilka tankar forskningsfrågorna som helhet väckte hos informanterna samt de kvalitativa 

aspekterna av de intervjuandes livsvärld.59  

Intervjun representerar röster från en enskild kommunal skola i en mellanstor svensk stad och 

resultaten kan, inom ramen för denna studie, inte påstås vara representativ för alla skolor i 

Sverige. Detta gäller särskilt i frågor om skolpolitik och ekonomi då Sveriges kommuner 

själva bestämmer hur just deras organisation för utbildningsfrågor ska se ut.60 Resultaten kan 

dock ge oss en inblick i ett pedagogiskt arbete och en pågående diskurs vilket kan ligga till 

grund för vidare forskning. Informanterna vidtalas här som Åke och Lena men heter i 

verkligheten något annat. De har bakgrund som aktiva utövare inom teater respektive dans 

och musikal. Åke har undervisat på skolan i 18 år och Lena i 10 år. De undervisar bl.a.  

gemensamt i gymnasiekursen Konstarterna och samhället, 50 poäng61 inom vilken besöket 

till Om Människan ägde rum.  

                                                
59 Jmf Kvale, S (1997) 
60 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda: Skolpolitik – från riksdagshus till klassrum. Liber (2015) 
61 Skolverket: Kurskod KOSKOS0, (2011) 
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4 Resultat 
Vad visade då enkäten och intervjun? I detta kapitel redovisas resultaten av studiens 

kvantitativa och kvalitativa moment. Elevernas återkoppling riktar sig primärt till den andra 

forskningsfrågan men tangerar även den tredje i och med en inblick i hur ofta de anger att de 

fått uppleva professionell scenkonst i utbildningen. Lärarnas intervjusvar är kopplat till alla 

tre forskningsfrågorna. Lärar- och elevperspektivet kan sedan ställas jämte varandra för att 

upptäcka eventuella motsägelser eller bestyrkningar.  

Resultatet från den 50 minuter långa intervjun redovisas under rubriken ”4.2 

Lärarreflektioner” och är strukturerat utifrån tre huvudsakliga områden som samtalet kom att 

cirkulera kring allteftersom jag modererade med hjälp av de förberedda intervjufrågorna. De 

tre områdena rörde 1) praktiska förutsättningar, 2) det kulturella utbudet och elevernas 

kulturkonsumtion samt 3) live-upplevelsens tillämpning som pedagogiskt verktyg. 

4.1 Elevreflektioner 

Som tidigare beskrivet genomfördes enkäten i samband med föreställningens två etapper, en 

på hösten 2018 och en på våren 2019 vilket innebär att respondentgrupperna svarat på 

enkätundersökningen med två betydligt olika upplevelsereferenser. 71 elever besökte etapp 1 

varav 33 deltog i undersökningen. Etapp 2 besöktes av 103 elever varav 29 deltog i 

undersökningen. Detta gav en svarsfrekvens på 46 procent respektive 28 procent. Eftersom de 

två etapperna hade olika antal respondenter är resultaten omräknade i procent för att lättare 

skapa en jämförelse. Ca 70 procent av samtliga respondenter gick utbildning med musik eller 

teaterinriktning. Övriga inriktningar var bild, dans och media. 80 procent av respondenterna 

gick i årskurs 3. Den blå stapeln representerar resultaten från etapp 1 och den orangea från 

etapp 2. Den grå, bakomliggande stapeln visar det sammanlagda snittet. 
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Resultaten visar att elevernas ”upplevda utveckling” och ”vidgade syn” från att ha sett 

föreställningen varierade stort mellan etapp 1 och etapp 2, då de som besökte etapp 2 

upplevde en markant större utveckling. I detta kan vi även skönja en något större tonvikt på en 

”vidgad syn” på konstformen, snarare än individens hantverksmässiga utveckling. Eleverna 

från etapp 1 upplevde till övervägande del att de inte utvecklades. 

En övervägande majoritet av eleverna instämmer i tanken om att en live-föreställning kan 

vara mer effektiv än en ”vanlig lektion” i syftet att ”vidga synen” på musik och teater.62 Även 

                                                
62 Detta resultat bör ses med försiktighet då ett misstag i enkätformuleringen gjorde att svarsalternativen på 
denna fråga blev inkonsekvent placerad från föregående frågor. Om detta återkommer vi till i kapitlet 
Diskussion. I grafen har ordningen på svarsalternativen korrigerats för att underlätta analys. 
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här syns resultatet tydligaste hos eleverna i etapp 2. En entydigt klar majoritet (80 resp. 90 

procent) av eleverna anger att de vill ha mer live-upplevelser i utbildningen. 

Nästan 50 procent anger att de i sin utbildning får uppleva teater/musik live 1 gång per halvår. 

Att så många fler elever i etapp 2 än etapp 1 anger att de får uppleva musik/teater live så ofta 

som 1gg i veckan kan förstås av att utbudet av sceniska föreställningar kan variera stort 

mellan stora och små orter. Några från etapp 1 anger att de aldrig haft en live-upplevelse i sin 

utbildning. 

4.2 Lärarperspektiv 

Intresset för ämnet och denna undersökning var stort hos de två lärarna som deltog i 

gruppintervjun. Lärarna, som här vidtalas som Åke och Lena, framhäver starkt att de ”hela 

tiden sett de här [live-] besöken som en väldigt viktig del i utbildningen”, och vid flera 

tillfällen i intervjun återkommer Åke till att beskriva hur en live-upplevelse ”innehåller så 

många övertoner […] som aldrig nånsin går fram via en skärm”. Åke uttrycker sig bl.a. på 

följande sätt: 

Du kan liksom inte distansera dig ifrån det heller, liksom, därför att det kliver rakt 

in i knät på dig på ett annat sätt än att kunna knäppa och byta kanal […] resa sig 

och gå från tv-n. 

Han menar att ”den direkta konstupplevelsen” kan erbjuda någonting unikt som ”ligger 

bortom språket”. Både han och Lena betonar hur den fysiska erfarenheten kan skapa en helt 

annan förståelse för rummet och verkets alla komponenter. För att få insikt om fenomen inom 

en konstart så måste de upplevas, snarare än abstraheras. 

I intervjun lyfte Åke och Lena fram de ekonomiska och logistiska utmaningar som skolan står 

inför när de vill göra studiebesök och resor utanför skolan. Åke berättar att de med årskurs tre 

detta läsår kommer göra en fyra dagar lång resa till Berlin och ett besök till Drottningholms 

Slottsteater i Stockholm. Detta har de råd med inom den s.k. ”inriktningsbudget” på 40 tusen 

kronor som deras utbildning fått från kommunen. Denna summa, menar Åke och Lena, har 

minskat stadigt från år till år p.g.a. nedskärningar. För 10 år sedan var budgeten, enligt Åke, 

200 tusen kronor, alltså en minskning på 80 procent. Årets begränsade budget har bl.a. 
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medfört att eleverna får stå för en del av Berlinresan själva63 samt att de varit tvungna att 

tacka nej till många subventionerade erbjudanden från teatrar. Åke och Lena beklagar sig över 

denna situation och berättar om hur de tidigare år hade råd att regelbundet göra besök med 

hela utbildningen till Stadsteatern, Dramaten och Länsteatern samt t.ex. ge teatereleverna 

frikort på länsteatern, rytmikskor och t-shirts med utbildningens logga på. 

På frågan om huruvida förutsättningarna för live-besök handlar enbart om ekonomi så svarar 

Åke att ”Nej […] Det har [även] att göra med skolans stelbenta struktur”. Med detta syftar 

han bl.a. på de schematekniska problem som kan uppstå när ett studiebesök drabbar andra 

skolämnen och vittnar om hur det logistiska arbetet och prioriteringsdiskussionerna ibland 

resulterar i minskad motivation hos läraren. Även detta, säger Åke, kan bli en anledning till 

att skolan ibland är tvungen att tacka nej till erbjudanden64 från det externa kulturlivet. Lena 

fyller i att det är en naturlig del av hur gymnasieutbildningen är uppbyggd och hur vårt 

skolsystem ser ut; att ”alla ämnen är lika viktiga”. Ambitionen att efterlikna en högre 

professionell teaterutbildning är svår att genomföra då de är bundna till gymnasieskolans 

”rutsystem” och begränsade administrativ personal säger Åke. 

Vid valet av potentiella föreställningsbesök för utbildningen har Åke och Lena tittat på det 

lokala teaterutbudet och ”tagit det som finns”. När de tidigare gjort besök på Stadsteatern, 

Dramaten eller Elverket så har de letat efter ett engagerande tema, snarare än en specifik form 

av föreställning. Lena berättar att deras planerade resa till Berlin fyller ett viktigt syfte i målet 

att ”lyfta blicken för […] eleverna”. Med detta syftar hon på att det i Sverige spelas mycket 

s.k. realistisk teater medan utbudet av experimentell och alternativ teatertradition inte är lika 

stort. Att en frigrupp kommer till orten och bjuder in skolan till en experimentell gratis-

föreställning likt Om Människan är heller inte så vanligt, menar Åke och Lena.  

Åke och Lena berättar att de upplever att eleverna sällan går på kulturella arrangemang 

frivilligt och på eget initiativ. Ett tecken på denna ovana, berättar Åke, visar sig i ”kulturen 

kring besöket”; elever kan behöva informeras om proceduren att t.ex. ”hänga av sig i 

garderoben och så får man en biljett” eller att man inte kan sitta och prata och prassla med 

godispåsar under föreställningen, något som leder Åke till antagandet att ”många av dem kan 

                                                
63 Lena klargör dock att skolan tagit beslut om att det ”inte ska vara det ekonomiska som sätter gränser för om 
man vill följa med eller inte”. 
64 Erbjudanden som i vissa fall kunde komma med så kort framförhållning som bara en vecka innan 
föreställning. 
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inte skilja mellan [en föreställning och] att titta på tv eller film”.  Jag bad dem utveckla om 

vad de tror att orsaken kan vara till att elever inte själva väljer att gå på föreställningar. Lena 

svarar att en del elever har mycket långt att åka mellan skolan och hemmet och att det därför 

kan vara svårt att stanna kvar i orten flera timmar efter ordinarie skoltid. ”Och det kanske inte 

ens stämmer med kommunikationen för att komma hem efteråt” inflikar Åke. En annan 

anledning som uppges är den ökade individualiseringen i samhället vilken visar sig t.ex. i att 

eleven ”gärna spelar själv” men inte är så benägen att ”gå och se”, det senare något som man 

enligt Lena kanske har "med sig från familjen”. Vidare betonas det ligga i ”generationens 

kultur” att själv kunna bestämma vad och framför allt när en vill ha stimulans och 

upplevelser, t.ex. via tjänster som YouTube. Skolans live-besök kan, enligt Lena, få elever att 

uppleva sådant de ej skulle kommit i kontakt med på egen hand.  

Efter besöket till Om Människan hade eleverna fått en skriftlig reflektionsuppgift där olika 

frågor ställdes om vad de just hade sett. Denna uppgift skapade enligt Åke och Lena ett 

bedömningsunderlag inom kursen Konstarterna och Samhället. Att göra uppföljande 

reflektionsuppgifter i någon form är standard på Åke och Lenas skola. De lyfter fram hur det 

efterföljande samtalet hjälper eleverna att förstå vad de har fått uppleva och hur delandet av 

olika erfarenheter och tolkningar tränar dem i ”det konstnärliga samtalet”. Detta framstår som 

kanske den viktigaste och mest inspirerande momentet för Åke och Lena som lyser upp i 

denna delen av intervjun. Här kommer många elever till olika insikter om både verket, 

konstformen och om sitt eget konstutövande. Åke berättar att elever ibland blivit så pass 

inspirerade av ett föreställningsbesök att de efteråt bytt konstnärlig bana. 

Att göra besök till professionella projekt som är under process, såsom Om Människan var, är 

mycket betydelsefullt enligt Åke och Lena. Det ger eleverna en inblick i den verkliga 

yrkesrollen där de kan se hur regissör, skådespelare och musiker kommunicerar med varandra 

och bearbetar ett material. Jag frågar om det även skulle vara möjligt att få liknande lärdomar 

ur en amatörproduktion och Åka och Lena håller med om att möjligheten finns men att 

kvalitéten är långt mer oviss och oförutsägbar. Lena beskriver hur besöket till en extern, 

professionell föreställning kan leda eleven till att se ”höjd” och ”kvalitét” i ett utryck på ett 

annat sätt än vad ett internt elev-uppspel kan göra. Där riskerar eleven som åskådare att bli 

låst av en personlig koppling till de som agerar och att eleven riskera ”värdera prestationer” 

istället för att ”se det som ska ses”; ”’Åh han är ju så fantastisk’ bara för att det är han”.  
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4.3 Sammanfattning 

Enkätundersökningen visade att skillnaderna i upplevd utveckling var stora mellan etapperna 

där de som besökt etapp 2 upplevde att de utvecklats mer samt ställde sig mer positiva till 

tanken om att ett live-besök kan ”vidga synen” på musik/teater mer jämfört med en vanlig 

lektion. Den konstaterade även att de flesta elever önskar mer live-upplevelser i sin 

utbildning. 

Ur det 50 minuter långa samtalet framgick att Åke och Lena ser live-besöken som en viktig 

form av bildning. Det handlade om att elever skulle få möjlighet att genom upplevelse och 

uppföljande reflektion, utveckla sitt eget konstnärskap. Dessutom anser de att live-

föreställningen kan erbjuda unika ”övertoner” och förståelse för synergierna i ett scenrum. 

Förutsättningarna för live-besök i en utbildning är beroende både av skolans möjligheter till 

schemaavvikelser och ekonomi, den senare vilken minskat kraftigt under de senaste 10 åren 

på Åke och Lenas arbetsplats.  
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5 Diskussion 
Syftet med denna studie var undersöka förutsättningar för, och effekter av, synergier i en 

gymnasial utbildning inom musik och teater där live-upplevelser är ett pedagogiskt inslag. De 

synergier som avses i denna uppsats menas uppstå när en klassrumsundervisning möter en 

konstnärlig föreställning. Klassrumsundervisningen bär med sig teoretiska resonemang, 

konstnärliga reflektioner och erfarenheter från eget praktiserande samt tidigare live-

upplevelser, och möter en föreställning som i stunden erbjuder nya upplevelser och 

gestaltningar samt realiserar dessa teoretiska och konstnärliga aspekter. Tillsammans skapar 

de en utbildningssituation som är unik. 

Forskningsfrågorna tog upp tre aspekter av tillämpningen av live-besök som medierande 

kulturella redskap för appropriering.65 Det fanns en pedagogisk bedömningsaspekt; där 

möjligheten att koppla produkten av live-besök till mål och kunskapskrav från skolverket 

undersöks, det fanns en bildningsaspekt; där vi undersöker live-besökets effekt på elevens 

ämnessyn och utveckling, och det fanns en pragmatisk aspekt; där vi problematiserade själva 

utförandet av live-besök sett från skolans perspektiv. Genomgående i denna studie har ”live-

upplevelse, -föreställning och -besök” använts som en mycket övergripande term och hänsyn 

bör naturligtvis tas till att varje föreställning och besök är unikt och har större eller mindre 

tillämpningsmöjligheter. Valet att koncentrera undersökningen till gruppen gymnasieelever 

motiveras av att en gymnasieutbildning med estetisk inriktning kan ses som ett vanligt 

förekommande första steg in i en professionell yrkesbana som konstnär och därför anses extra 

viktig i formandet av en ung människas identitet.66  

5.1 Pedagogisk applicering 
Baserat på denna studies resultat anser jag att live-besök kan vara ett effektivt verktyg för att 

uppnå examensmålen beträffande att ”uppleva och tolka konst och kultur”.67 Skolverkets 

skrivningar i både läroplan och enskilda kursplaner tolkar jag som att de påkallar en önskvärd 

koppling mellan utbildning och samhälle, vilket kan främja elevens konstnärliga resonemang 

och bildning. Min bedömning är att resultatet från framför allt gruppintervjun visar att externa 

                                                
65 Jmf Säljö, R (2010) 
66 Jmf Hwang & Nilsson (2011) 
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live-besök i utbildningen skapar denna koppling och att live-besök ger eleven perspektiv på 

sitt eget, såväl som andras skapande. Detta perspektiv anser jag vara oumbärligt för att verka i 

ett kulturellt yrkesliv där det egna konstnärliga arbetet kan påverkas av, och ibland är förenat 

med en samhällelig kulturpolitisk debatt. Belägg för detta kan hittas i bl.a. Lgy11 (citerad på 

s.12). Live-besök kan ses främja flera av de konkreta kurs- och läroplansmålen. 

Av gruppintervjun med de två teaterlärarna Åke och Lena framgår att de ser live-besöken som 

essentiell i deras undervisning och elevernas konstnärliga utveckling. Att enbart ta del av 

interna elevuppspel eller det lokala kulturutbudet verkar inte räcka för att skapa en utbildning 

som ”ska likna en högt kvalificerad teaterskola” eller för att nå de mål som beskrevs i förra 

stycket. Lena talar vid ett tillfälle i intervjun om hur skolan kan fylla en viktig roll för eleven 

att upptäcka nya saker.68 Likt Vygotskijs tankar om vardagliga och vetenskapliga begrepp 

och hur den sekundära socialisationen uppkommit som en nödvändighet i ett ökat komplext 

samhälle69; där skolan hjälper barn till appropriering av saker de ej nödvändigtvis möter i 

hemmet, kan vi se externa live-besök som en utvidgning av vetenskapliga begrepp eller 

rentav en tredje socialisation, en där elever drar lärdomar ur samhället vilka de ej kan göra i 

skolan. 

5.2 Att ”musika” i samhället 
Som tidigare presenterat visar skrivelserna från statliga myndigheter samt statistiken från 

några av landets många konsert- och sceninstitutioner att önskan att nå ut till barn och 

ungdomar är stor och högt prioriterad i Sveriges scenkonstliv. Dock kan detta ställas mot att 

rapporten Kulturvanor i Sverige från SOM-institutet visade en relativt oförändrad och, i fallet 

med teater, t.o.m. sjunkande statistik för åldersgruppen 16–29 år. En diskutabel tolkning av 

dessa två något motstridiga uppgifter, är att merparten av de satsningar som görs för barn och 

unga i olika kulturverksamheter i Sverige riktar sig till åldersgruppen 15 år och yngre, men 

ytterligare undersökningar krävs för att konstatera detta. Det bör dock understrykas att 

statistiken om musikaliska sceniska evenemang var i SOM-undersökningen bristfällig och att 

de kulturinstitutioner som togs upp i kapitel 2.3 var övervägande musikalisk verksamhet. I 

tolkningen av SOM-undersökningen, vars data i vissa fall sträckte sig tillbaka till 1989, bör 

                                                
68 Jmf Säljö, R (2010) 
69 Säljö, R (2010) 
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ytterligare hänsyn tas till utvecklingen av internet och streamingtjänster, vilka kan ha en 

betydande inverkan på ungdomars och unga vuxnas scenkonstvanor. Detta stärks även av 

både Valkares (2016) beskrivning av ”musikens fjärde tidsålder” och när Åke och Lena 

förtäljer om elevers ovilja att självmant gå på föreställningar. I det samhälleliga kulturlivets 

strävan att nå barn och unga kan därför skolan antagas spela en viktig roll som ambassadör för 

den live-upplevda konsten. 

Valkare lyfter i det ovan nämnda citatet (s.5) möjligheten att musikaliskt lyssnande och 

musikaliskt görande, i någon form kan vara samma sak. Jag tolkar detta som att Valkare 

primärt syftar på hur den mänskliga hjärnan processar musikaliskt tänkande och att liknande 

neurologiska synapser aktiveras i lyssnandet som i görandet. Detta för tankarna tillbaka på ett 

holistiskt förhållningsätt till musik där det västerländska och relativt nya påfundet att separera 

utövare och publik (genom scen och salong eller studio och hörlurar) inte existerar. Om de 

bägge rollerna i ett givet scenrum delar samma biologiska rot inom oss så borde det, i min 

mening, finnas möjligheter för synergier. Vi borde kunna bli bättre lyssnare genom att 

praktisera musik och bättre aktörer genom att lyssna på musik. Men helt och hållet samma sak 

är det nog inte. 

5.3 Varför live? 
Hypotesen att en live-föreställning kan, i vissa avseenden, vara ett mer konstruktivt och 

effektivt pedagogiskt verktyg än en fördokumenterad föreställning kan styrkas på flera håll 

från både den tidigare forskningen och från resultatet av denna studie. Lamberths (2012) 

studie visade på stor upplevd skillnad mellan live och inspelad musik och att live-upplevelsen 

ledde till både en ökad entusiasm och ökad förståelse för det aktuella estetiska uttrycket. Den 

ökade entusiasmen skulle, enligt mig, också kunna göra elever mer öppna och mottagliga för 

vidare och fördjupande undervisning i ämnet.  

Föreställningen Alice undrar i Meijer Nordgrens (2015) studie som vittnar om publikens 

inkluderande till ett kollektivt skapande samt scenrummets roll i själva konstverket är för mig 

exempel på konstnärliga uttryck som är beroende av att upplevas i nuet och i rummet. Jag drar 

slutsatsen att det skulle därför vara svårare att nå föreställningens kärna om den istället 

upplevdes t.ex. på film. Vi kan likna det vid när någon berättar för oss om en rolig händelse 

och säger att ”du skulle varit där” då vi inte riktigt verkar dela samma entusiasm som den som 
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berättar. Även Halds (2009) studie pekar på denna slutsats när han beskriver en slags fysisk 

resonans mellan publik och skådespelare. Min tolkning av Hald är att i det verkliga mötet (i 

motsats till inspelade) vibrerar vår mänskliga empati i takt med den person vi ser på scenen. 

Det aktören känner, känner även publiken. Skillnaden mellan att uppleva en föreställning live 

mot att uppleva den via inspelad bild och ljud ligger inte i verkets innehåll (manus, musik, 

framställning etc.) utan snarare i hur innehållet påverkar oss. Detta kan sägas vara delvis 

avhängt på det faktum att vi är ”fångna” med aktören i scenrummet och inte enkelt kan t.ex. 

byta kanal eller stänga av, något som tas upp både i Halds studie och av Åke i gruppintervjun.  

I gruppintervjun dök även tecken upp på att vi lever i det som Valkare kallar ”musikens fjärde 

tidsålder” där vårt ”musikande” alltmer skiftat från görande till lyssnande. Vi är i dagens läge 

mycket vana vid att lyssna till inspelad, studioproducerad och detaljbearbetad musik på radio, 

tv, streamingtjänster eller andra medium. Liknande situation kan beskrivas inom teater i 

samband med filmens uppkomst. Vad som är viktigt att komma ihåg, och som Valkare 

tangerar, är att eftersom dessa inspelningar och produktioner nästan alltid gjorts med flera 

omtagningar och mycket efterredigering så blir vi inte närmelsevis lika exponerade för de 

eventuella snedsteg och oförutsedda fenomen som faktiskt förekommer vid själva inspelandet.  

Därför anser jag att vi idag har en högre förväntan när vi äntrar ett scenrum och reagerar 

starkare på när eventuella skönhetsfel uppkommer under en live-föreställning. Vi ställer högre 

krav på aktören eftersom vi är vana att höra och se allting göras perfekt. För elever i estetisk 

gymnasieutbildning blir detta extra brännande eftersom de då ställer högre krav på sig själva 

sammanfallet med en kognitiv och socioemotionell utvecklingsperiod som redan 

kännetecknas av skarp självkritik, eventuell prestationsångest och intensivt 

identitetssökande.70 Att vi delvis tappat den biologiska kommunikationen mellan mänsklig 

lyssnare och mänsklig aktör samt skapa en realistiskt anknuten självbild är därför ett starkt 

argument till varför live-upplevelser är viktiga för oss idag. Med inspelat medium riskerar 

man även gå miste om det som Åke kallar ”övertoner”, vilket jag, i detta sammanhang tolkar 

bildligt för att benämna produkter av synergier; fenomen och ting som kan vara konkreta men 

ibland även gränsa till det metafysiska. 

                                                
70 Jmf Hwang & Nilsson (2011) 
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5.4 Metoddiskussion och resultatproblematisering 
I denna sektion diskuteras och problematiseras metoderna för och genomförandet av 

undersökningen vilket kan ligga till grund för vidareutveckling och fortsatt forskning i 

området. Detta inkluderar både strukturen kring intervjun och enkätundersökningen samt 

upplägget med de två föreställningsetapperna. De olika resultaten behöver också i vissa fall 

problematiseras för att kunna göra en så rättvis tolkning av dem som möjligt. Syftet och 

forskningsfrågorna i denna studie tar upp komplexa och stora ämnen och hade behövt en långt 

mer omfattande datainsamling för att göra resultaten och eventuella slutsatser mer pålitliga. 

Det kvantitativa momentet hade behövt fler respondenter och det kvalitativa momentet kunde 

undersökts med lärare från fler svenska skolor, gärna med skiftande sociokulturella kontexter. 

Eftersom de intervjuade lärarna var mycket väl medvetna om att jag, förutom forskare och 

intervjuare, även var tonsättare till musiken i föreställningen Om Människan så fanns en risk 

för att samtalet kunde bli kompromissat och att informanterna inte kände sig fria att tala öppet 

om sina intryck. Därför styrdes intervjufrågorna, i så lång utsträckning som möjligt, bort från 

anknytningen till deras besök på Om Människan till att istället tala generellt om live-besök i 

utbildningen. För säkerhets skull så klargjorde jag även muntligen innan intervjun började att 

jag är nu var där som forskare och uppmuntrade dem att tala fritt. 

Frågorna i enkätundersökningen hölls till ett fåtal, vilket gjorde det lättare för fler 

respondenter att delta. Det kan argumenteras att frågeformuleringarna var något vaga och 

saknade entydighet71 som i t.ex. den andra frågan: ”I vilken utsträckning anser du att den här 

föreställningen har utvecklat dig som musiker/skådespelare?”. Att kvantifiera och tolka ordet 

”utvecklat” lämnas här helt åt respondenten och skulle hypotetiskt kunna innefatta allt från 

”jag visste inte att det gick att sjunga så starkt” till att ”jag blev bättre på att spela skalor”. 

Även uttrycket ”vidga synen” är brett och vagt. Intentionen har aldrig varit att göra en 

bedömning av verkets kvalitét utan endast att ställa frågan ”lärde du dig något nytt?”. Detta 

borde, enligt mig helt kunna skiljas från bedömningar i termer av vad som upplevts som ”bra” 

och ”dåligt”. En föreställning kan vara ”dålig” och ändå ge lärdomar. För att starkare koppla 

undersökningen till studiens forskningsfrågor kunde enkätens frågor istället formulerats med 

utgångspunkt i t.ex. skolverkets målformuleringar. 

                                                
71 Jmf Olsson & Sörensen (2011) 
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Lämpligheten att svara på enkätfrågorna omedelbart efter live-upplevelsen kan också 

ifrågasättas. Ett antagande, byggt på resultaten från Kruger och Dunnings (1999) studie, är att 

vi blir bättre på självutvärdering ju mer erfarna vi är, inom ett givet område (upp till en punkt 

där studien visade på det omvända, att en expert istället underskattade sin egen förmåga)72. En 

upplevd utveckling kan därför behöva ett längre tidsperspektiv för att uppdagas och insikten 

om att, och kanske hur, en specifik upplevelse (som t.ex. besöket till Om Människan) 

eventuellt var extra betydelsefull kan tänkas komma först längre fram i studierna eller 

karriären. 

Det kan även argumenteras att de fyra första enkätfrågorna var ledande73 eftersom de alla 

innehöll ett antagande att föreställningen t.ex. har ”vidgat” ens syn eller utvecklat en som 

utövare. Som komplement till att be respondenten kvantifiera sitt svar från ”mycket” till ”lite” 

så borde även svarsalternativet ”ingenting” funnits med. Alternativt kunde frågorna ha 

omformulerats. 

Som tidigare redovisat stämde en övervägande majoritet av eleverna in i tanken om att en 

live-föreställning kan vara mer effektiv än en ”vanlig lektion” i syftet att vidga synen på 

musik och teater, vilket var den tredje enkätfrågan. Denna fråga led dock av ett tryckfel som 

upptäcktes först efter genomförandet av etapp 1. I de två föregående enkätfrågorna så 

placerades alternativet ”mycket” längs till vänster och ”lite” längst till höger på skalan. I den 

tredje frågan förändrades alternativen till ”mycket lite” vilket stod längst till vänster, och 

”mycket mer” som stod längst till höger. Det finns därför en mycket hög risk att många 

respondenter inte uppmärksammat detta eftersom det bröt mot ett etablerat system och svarat 

på frågan som om svarsalternativen var spegelvända. Bedömningen gjordes att ändå låta detta 

tryckfel kvarstå när blanketten sedan användes för etapp 2 för att kunna legitimera en 

sammanslagning av datainsamlingen. Svarsresultatet på fråga nummer tre kan ändå tolkas gå i 

linje med resultaten på fråga nummer ett och två där respondenterna i etapp 2 överlag vittnar 

om en större personlig utveckling. Det vore därför, i min mening, logiskt att anta att de då 

även ställer sig positiva till fråga nummer tre. På samma sätt anger respondenterna från etapp 

1 en mindre upplevd utveckling på fråga nummer ett och två samt en mer försiktig hållning 

till fråga nummer 3. Jag gjorde därför bedömningen att ändå inkludera och beakta resultatet 

från fråga nummer 3. 

                                                
72 Kruger & Dunning (1999) 
73 Jmf Olsson & Sörensen (2011). 
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Skillnaderna i föreställningen Om Människan mellan etapp 1 och etapp 2 var, som tidigare 

beskrivet, stora. Min bedömning är att detta är en stor anledning till varför enkätresultatet 

skiljer sig mellan de två olika respondentgrupperna. Föreställningen i etapp 1 var i mångt och 

mycket en spartansk uppsättning där verkets kärna och innehåll ännu inte tagit full form och 

därför, antagningsvis, var svårare för publiken att ta till sig. Vidare var den ej heller lika 

experimenterande med scenrummet74 som i etapp 2 vilket också kan ha orsakat ett mindre 

engagemang hos publiken. 

Att genomföra samma undersökning vid två tillfällen i två olika stora städer gav intressant 

jämförelsedata då den vardagliga, sociokulturella miljön kan argumenteras vara mycket olika 

för besökarna i etapp 1 och etapp 2. T.ex. är det, enligt mig, ett rimligt antagande att 

Stockholm stad generellt sett kan erbjuda fler professionellt genomförda kulturevenemang än 

den medelstora svenska staden i etapp 1, något som också indirekt styrks i intervjun med Åke 

och Lena. Men en aggregerad och verifierad statistik som kan bekräfta detta har ej hittats.  

5.5 Slutsats och vidare forskning 
Utifrån denna studie drar jag slutsatsen att live-besök kan utgöra och främja flera av 

läroplanens examensmål och kunskapskrav i enskilda kurser, i synnerhet de skrivelser som 

handlar om reflektion, bildning och hur elevens egna skapande förhåller sig till omvärlden. 

Insikter om scenrummets ”övertoner” och appropriering av medierande, sociokulturella 

redskap, karakteristiskt gjorda via live-upplevelsen går troligtvis ej att uppnå via enbart 

abstraktioner, såsom dokumentation eller teoretiserande. En vidare undersökning av olika 

lärares arbetsmetoder för att komma åt dessa lärdomar och användandet av live-upplevelsen 

som pedagogisk metod skulle vara en relevant förgrening av denna studie. 

Under förutsättning av ett tillhörande, reflekterande efterarbete (och kanske även förarbete) 

under handledning kan live-upplevelser påvisligen utveckla elevens konstnärskap och vidga 

elevens syn på det givna konstnärliga mediet. Den egenupplevda utvecklingen är dock svår 

för eleven att tolka eftersom insikter om ens egen inlärning ibland kräver ett längre 

tidsperspektiv.  

                                                
74 Jmf Meijer Nordgren (2015) 
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Studiens syfte var att undersöka ”förutsättningar” och ”synergier” men ej att undersöka 

behovet av live-upplevelser inom estetiska utbildningar i Sverige. Studiens resultat kan dock 

konstatera att det från samhället och gymnasieelever samt från en undersökt gymnasieskola i 

en medelstor svensk stad finns en stor förfrågan på live-upplevelser, men det går ej att ur 

studiens resultat utröna huruvida behovet i dagsläget är tillfredsställt, framför allt inte på 

nationell nivå. Ej heller kan vi med säkerhet kvantifiera hur stort det behovet är. En vidare 

studie i detta skulle, i samband med denna presenterade studie, kunna utgöra underlag för 

vidare kultur- och skolpolitisk diskussion. En samlad statistik över geografisk spridning på 

Sveriges sceniska kulturevenemang skulle också vara hjälpsam för den fortsatta debatten. Det 

kan dock konstateras att eleverna efterfrågar fler live-upplevelser i sin utbildning. Valkare 

konstaterar musiken varit central i majoriteten av människans kulturer genom årtusenden.75 

Detta bör ge oss slutsatsen att behovet av musik (och i förlängningen alla konstnärliga 

uttryck), vare sig det är kulturellt och/eller biologiskt, är och kommer förbli levande och 

viktigt. 

                                                
75 Valkare, G (2016) 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Begreppsförklaring 
 

Här följer en kort beskrivning av några centrala begrepp för denna uppsats och hur de skall 

läsas. 

Synergi (syn-ergi: samverkan med tanke på positivt resultat)76 

- beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ”samverkan mellan två eller flera faktorer, 
som positivt eller negativt, påverkar”.77 

Appropriera ((mindre br.) göra (ngt) till (sitt) eget)78 

- är ett uttryck som används ofta i en sociokulturell tradition. Appropriera ”innebär att 
en person blir bekant med och lär sig bruka kulturella redskap och förstå hur de 
medierar världen”.79 

Mediera (medi-er-ing – förmedling av information om verkligheten)80 

- Att t.ex. sociokulturella verktyg beskrivs som medierande innebär att vi lär oss förstå 
omvärlden med hjälp av, och genom dessa verktyg. 

Scenrum 

- definierar Meijer Nordgren (2015) som en plats där en föreställning utspelar sig och 
som innefattar inte bara spelyta utan även publikyta.81 Samma begrepp och definition 
används i denna text. 

Musika 

- Ett begrepp från den engelska musikforskaren Christopher Small, försvenskat av 
musikprofessorn Lars Lillienstam betydande ”…alla aktiviteter där musik ingår, 
exempelvis lyssna, sjunga, spela, skapa musik, att ›ha musik på hjärnan‹ eller dra sig 
till minnes musik tyst inom sig”.82 

  

                                                
76 SAOL 14 (2015) 
77 Nationalencyklopedin, synergism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/synergism (hämtad 2019-
05-02) 
78 SAOB (1901) 
79 Säljö (2010), s.192 
80 SAOL 14 (2015) 
81 Meijer Nordgren (2015). Examensarbete. 
82 Lilliestam, Lars: Musikliv. Bo Ejeby förlag, Göteborg. (2006) 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning till föreställningen Om 
Människan 
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Bilaga 3 – Förberedda intervjufrågor 
 
Muntlig information som gavs innan intervjun: 

”Jag som intervjuare/moderator har nu rollen som forskare och ej konstnär. Detta samtalet är 

alltså ej ämnat att vara en utvärdering eller undersökning om föreställningen Om Människan i 

vilken jag var delaktig upphovsperson. Föreställningen är istället tänkt som ett avstamp för ett 

övergripande samtal om live-upplevelser i skolan.” 

 

 

Ni har besökt föreställningen Om Människan. Hur ofta gör er utbildning liknande 

konsertbesök? 

 

Vilken typ av föreställningar brukar era elever oftast få se? 

 - Genre? Storlek? Proffesionellt eller amatör? 

 

Efter avslutat konsertbesök, förs det någon dialog eller reflektionsarbete med klassen? 

 - Har ni några särskilda minnen från ett sådant samtal? 

 - har det genererat några särskilda reaktioner? 

 

Vilka pedagogiska aspekter ser ni i ett live-besök som ej är möjliga att uppnå i klassrummen? 

 - Hur har ni upplevt att live-upplevelser påverkat elever? 

 

Anser ni att det behövs fler live-besök inom er estetiska utbildning och generellt i utbildningar 

i Sverige? 

 


