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Abstract 
Theatres and museums share many similarities with each other. Therefore, it can be beneficial for museums to 
use the potential that performance and museum theatre can provide. The aim of this analysis is to gain a better 
understanding for museums’ reasons to use drama as an educational method and the different forms of drama 
that are being used. The following research is a comparative analysis of the use of the theatrical play “The Wider 
Earth” at London’s Natural History Museum as an educational tool and the active use of creative drama in Swe-
dish museums. The main source material consists of qualitative textual data, collected by means of semi-
structured interviews with staff members of all participating museums. For an additional perspective, an inter-
view was conducted with one of the theatrical play’s visitors and my own observations of the play were consid-
ered. The theoretical frame for this analysis consists of performance theory, Susan Bennett’s model of theatre 
audience’s experience and Dorothy Heathcote’s and Gavin Bolton’s view on drama as a learning medium. The 
empirical source material was analysed by means of content analysis. The results show that more could have 
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Inledning 

Om man går på ett museum så vet man att man kliver in i en värld som är på riktigt, fast ändå 
på låtsas. 

Vi brukar säga att våra utställningar är som en teater. 

Ämnesval och bakgrund 

Citaten ovan yttrades av en museipedagog som intervjuades inom ramarna för den 

här uppsatsen. Under arbetets gång blev det också för mig själv alltmer påtagligt 

att det finns likheter mellan iscensättningen av museiverksamheter och teaterföre-

ställningar. Det bekräftade min initiala uppfattning att det är givande att syssel-

sätta sig mer med drama som metod i det museala rummet. 

Mitt ämnesval för den här uppsatsen började under hösten 2018. I oktober 

hörde jag talas om en nybyggd teatersalong mitt i Londons Natural History Mu-

seum och en fristående teaterföreställning om Charles Darwin som spelades där. 

Mitt intresse var omedelbart väckt. Var det här ett nytt och spännande sätt för mu-

seet att nå ut till publiken och samtidigt undervisa om Darwins stora roll i museets 

samlingar? Jag visste att jag behövde åka till London för att ta reda på det. Besö-

ket på Natural History Museum väckte fler frågor. Teaterföreställningen var inte 

lika inkorporerad i museets verksamhet som jag hade förväntat mig. Jag såg en 

pedagogisk resurs för museet som inte kom till fullständig användning. 

Min egen bakgrund som utbildad sångare och skådespelare är tydligt förank-

rad i teatervärlden, men jag arbetar även på ett museum och har utbildat mig inom 

musei- och kulturarvsvetenskap. Teater- och museivärlden kan framstå som två 

skilda världar, men i verkligheten har dessa två mycket gemensamt och kan berika 

varandra. Frågan är hur museer på bästa sätt kan använda sig av teater och teater-

metoder som resurs inom sina verksamheter, vilket är vad jag ämnar reda ut i den 

här uppsatsen. Dramapedagogik har under de senaste decennierna fått alltmer an-

vändning på museer i Sverige och världen över, men forskningsläget i Sverige 

reflekterar inte denna utveckling i nuläget. Jag hoppas kunna öppna upp för dis-

kussioner och vidare forskning om det här ämnet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att uppnå en bättre förståelse om drama som re-

surs för det pedagogiska arbetet i det museala rummet. Jag är intresserad av att se 

hur och varför museer använder sig av drama som metod. I första steget kommer 

den besökta teaterföreställningen i London analyseras som en möjlig pedagogisk 

resurs. I nästa steg kommer den aktiva användningen av dramapedagogik på 

svenska museer att analyseras. Till slut kommer jag att sätta båda analyser i sam-

band med varandra för att kunna se likheter, skillnader, fördelar och nackdelar 

med dessa olika kontexter och användningar av dramapedagogik. 

De två huvudsakliga frågeställningarna till teaterföreställningen på Londons 

Natural History Museum är: 

 

• Hur använder sig museet av teaterföreställningen i sin pedagogiska verk-

samhet? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns för att använda teaterföreställningen 

ännu mer som pedagogisk resurs? 

 

Frågeställningarna om det aktiva arbetet med dramapedagogik på svenska museer 

är följande:  

 

• Varför använder museer dramapedagogik?  

• Vilka är målgrupperna för dramapedagogiska program och fungerar 

teatermetoder lika bra för alla målgrupper? 

• Vilka kostnader uppstår för museer och besökare? 

• Är dramapedagogiska metoder användbara på alla museer?  

• Vilken betydelse har plats och tid i dramapedagogiska program?  

• På vilka sätt använder museer dramapedagogik och vilken roll spelar  

interaktivitet?  

• Hur skapar museer ett oskrivet kontrakt med besökarna för att få de att 

delta i dramapedagogiska program? 

• Behöver personalen vara utbildad i teater eller dramapedagogik för att ar-

beta med det?  

• Vilken roll spelar historisk eller vetenskaplig korrekthet? 

 

Svaren på frågeställningarna ska skapa en bas och tolkningsgrund för att kunna 

diskutera dramapedagogik på museer på ett mer ingående sätt än vad tidigare 

forskning om det här ämnet i Sverige har gjort. Det finns betydligt mer ingående 

forskning om drama som metod på museer i exempelvis England och USA, jäm-

förelsevis med Sverige där detta område inte är speciellt utforskat. Därför blir 

jämförelsen mellan England och Sverige i den här uppsatsen intressant. En sista 

frågeställning som jag vill besvara i den här uppsatsen är således: 
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• Hur kan de olika exemplen på drama som metod i England och Sverige 

berika varandra? 

 

Det följande avsnittet ger grundläggande information om begreppet dramapeda-

gogik, som är centralt för förståelsen av den här uppsatsens ämne. 

Ett centralt begrepp: dramapedagogik. Ursprung, betydelse 

och utveckling 

Ordet drama används idag inom olika områden, nämligen inom teatern, i det var-

dagliga livet och inom pedagogiken. I teatervärlden används drama som ett annat 

ord för en teaterpjäs och i den vardagliga användningen betyder drama vanligtvis 

att en person eller en händelse väcker starka känslor. Inom pedagogiken är drama 

en uppsättning av metoder som får användning i undervisning och terapisyften. 

Olika namn som används för drama som pedagogisk metod är bl. a. pedagogiskt 

drama, dramatisk verksamhet och skapande dramatik.1 Jag kommer i den här upp-

satsen att använda ordet dramapedagogik för att syfta till användningen av drama 

som pedagogisk metod. 

Det finns en tydlig skillnad i betydelsen av drama och teater som syns i or-

dens ursprung. Drama kommer från det grekiska dra’o, vilket betyder att handla. 

Teater härstammar från grekiskans thea, vilket betyder att se.2 I en teatersalong 

sitter publiken som ser på dramat eller handlingen som sker på scenen. Därmed 

kan den aktiva handlingen ses som kärnan i dramapedagogiken.  

Enligt Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger handlar den här formen 

av pedagogik om utveckling, både på grupp- och individnivå. Dramapedagoger 

använder sig av teatermetoder för att uppnå sina pedagogiska mål.3 En viktig di-

stinktion är att drama i undervisningen inte används för konstnärliga syften som i 

teatern, utan för att främja personlighetsutveckling och färdigheter som uttrycks-

förmåga och samarbetsförmåga. 

Det finns olika sätt att arbeta med dramapedagogik beroende på situation, 

syfte och deltagare. Det kanske mest grundläggande sättet är dramaövningar. De 

har inga begränsningar i sin utformning eller användningsområde och varje person 

som arbetar med dramapedagogik kan gestalta egna övningar som engagerar del-

tagarna. Improvisationer är likaså fundamentala för drama som metod. Att impro-

visera betyder att det inte finns något fast manuskript som deltagarna agerar efter, 

                                                 
1 Hägglund & Fredin (2011), s.9. 
2 Hägglund & Fredin (2011), s.62. 
3 Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagogers webbplats ˃ Dramapedagogik [2019-03-13]. 
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men oftast bestäms vissa variabler i förväg för att ge improvisationen struktur. 

Rollspel ger deltagarna möjlighet att inta olika roller i vardagliga situationer, vil-

ket kan öka förståelsen för varierande synpunkter. Forumspel är en sorts rollspel 

som sysslar med problem och orättvisor i samhället. Målet är att deltagarna aktivt 

upplever och förstår problematiska förhållanden för att kunna bryta förtyck.4 Det 

här är enbart några exempel på olika sätt att arbeta med dramapedagogik, men det 

finns inga gränser för anpassningsbarhet och kombinationer av olika arbetssätt. 

Grundläggande tankesätt för drama som metod finns inom aktivitetspedago-

giken. John Dewey myntade i slutet av 1800-talet begreppet learning by doing, 

vilket visar tydligt vad detta pedagogiska synsätt innebär på en grundläggande 

nivå. Undervisning och inlärning ska inte enbart ske genom tal och skrift, utan 

framför allt genom praktiska uppgifter.5 I centrum står individens utveckling och 

undervisningen ska vara anpassad till individuella behov. Målet och metoden är 

likadana: det aktiva agerandet ska leda till aktiva, självständiga handlingssätt.6 

En central person för utvecklingen av dramapedagogik i Sverige var Elsa 

Olenius, som levde mellan 1896 och 1984. Hon var bibliotekarie i Stockholm och 

gjorde stora insatser för barn på bibliotek under 1930-talet och framöver. Sago-

stunder utvecklades till barnteater och 1947, efter en vistelse i USA, införde hon 

creative dramatics i sitt arbete i Sverige. Senare utvecklades skapande dramatik 

som svensk begrepp för samma metod. Idéen om drama som pedagogisk metod 

spred sig i skolor och Elsa Olenius fortsatte att föreläsa om och undervisa i ämnet 

så länge hon levde. Hon såg drama som metod för barnens personlighetsutveckl-

ing, som dessutom skulle vara en ingång i läsning och en djupare förståelse för 

litteratur.7 

Drama blev del av den svenska läroplanen för grundskolan 1962 och därmed 

började drama även bli en del av pedagogutbildningar. Under 1970-talet infördes 

de första specifika utbildningar för dramapedagoger.8 Anita Grünbaum måste 

nämnas som en viktig person i detta sammanhang. Hon var under nästan 30 år 

ansvarig för en av de första utbildningarna för dramapedagoger i Sverige och 

därmed inflytelserik på området.9 Hennes böcker om drama som metod är än idag 

viktiga källor för svenska dramapedagoger. 

Den här korta genomgången av dramapedagogikens ursprung, betydelse och 

utveckling är tänkt att vara en inledning i ämnet. Den nämner därför inte absolut 

alla pedagogiska synsätt och tongivande forskare som skulle kunna tas upp i det 

här sammanhanget. Målet är enbart att ge en första, grundläggande förståelse för 

drama som pedagogisk metod. Forskningsöversikten, som följer efter kapitlet om 

                                                 
4 Byréus (2010), s.13. 
5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: learning by doing [2019-03-13]. 
6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: aktivitetspedagogik [2019-03-13]. 
7 Svenskt biografiskt lexikons webbplats ˃ Elsa V Olenius [2019-04-01]. 
8 Hägglund & Fredin (2011), s.112. 
9 Hägglund & Fredin (2011), s.110. 
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material och metod, ger en ytterligare inblick i forskningsläget om dramapedago-

gik och specifikt om dramapedagogik på museer. 

Jag vill också förtydliga att olika källor använder olika begrepp för att besk-

riva användningen av teater och teatermetoder på museer. Framför allt den eng-

elskspråkiga litteraturen använder knappt begreppet creative dramatics i samband 

med museer. Begrepp som museum theatre och performance är betydligt vanli-

gare i detta sammanhang. Jag kommer inte att föra en diskussion om fördelar och 

nackdelar med användningen av olika begrepp för samma fenomen. Jag kommer 

att använda mig av begreppet dramapedagogik och tala om drama som metod för 

att beskriva arbetet med olika former av teater och teatermetoder i det museala 

rummet. 

Disposition 

Efter denna inledande del följer ett kapitel om material och metod för den här 

uppsatsen. Det redogör för underlagen som kommer att analyseras för att besvara 

frågeställningarna och för analysverktygen som kommer att appliceras på materi-

alet. Det efterföljande kapitlet handlar om tidigare forskning och teoretiska per-

spektiv som ligger till grund för den här uppsatsen och som jag kommer koppla an 

till i mina analyser. Därefter följer ett analyskapitel som handlar om hur teaterfö-

reställningen i London kan ses och användas som pedagogisk resurs. Sedan följer 

analyskapitlet som behandlar aktiv användning av dramapedagogik på museer i 

Sverige. Uppsatsen avslutas med en diskussion som redogör för, sätter i samband 

och sammanfattar analysernas resultat. 
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Material och metod 

Det här kapitlet ger en överblick över det grundläggande materialet som kommer 

att analyseras och vilka avgränsningar som behövde göras inom ramarna för den 

här uppsatsens omfång. Jag kommer också att redogöra för materialets använd-

barhet och begränsningar för analysen. Metodavsnittet redogör för hur materialet 

kommer att samlas in och analyseras samt talar om forskningsetik. 

Material – underlag för analysen 

Det första analyskapitlet knyter an till teaterföreställningen på Londons Natural 

History Museum som inspirerade den här uppsatsens ämne. Föreställningen heter 

”The Wider Earth” och är en teaterproduktion, lite över två timmar lång och spelat 

av sju professionella skådespelare flera gånger i veckan under en fem månaders 

lång period.10  

Materialet för den här delen av analysen är en blandning av personliga redo-

görelser och en textuell källa om föreställningen. En direkt kontakt på Natural 

History Museum kunde etableras och svarar på frågor om museets syn på ”The 

Wider Earth” i form av en e-mailintervju. Under intervjuerna med svenska museer 

för den andra delen av analysen ombads även dessa sagespersoner att ge syn-

punkter om en möjlig dramapedagogisk användning av teaterföreställningen.  

En ytterligare kontaktperson i London är en besökare till teaterföreställning-

ens premiär och som i oktober 2018 gjorde en videorecension av föreställningen. 

Det var denna video som gjorde mig uppmärksam på ”The Wider Earth” och re-

censenten har gett sitt medgivande för att vara del av den här undersökningen i 

form av en intervju. Dessa synpunkter belyser ett annat perspektiv än det profess-

ionella perspektivet från museets sida. Mina egna observationer från den 20:e de-

cember 2018, då jag besökte museet och teaterföreställningen, kompletterar de 

personliga redogörelserna som är del av materialet. Den skriftliga källan om ”The 

Wider Earth” som kommer att användas är programmet som såldes i teatern och 

                                                 
10 ”The Wider Earth” började visas på Natural History Museum den 2:a oktober 2018 och hade sin sista före-

ställning den 24:e februari 2019. 
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som ger bakgrundinformation om hur föreställningen och samarbetet mellan tea-

tern och museet kom till. 

Det hade varit önskvärt att kunna träffa och tala med personer bland persona-

len på Natural History Museum på plats, men den etablerade skriftliga kontakten 

kan ändå ge en inblick i museets synsätt. Jag är medveten om att en kort skriftlig 

intervju inte kan ge samma djup som ett personligt samtal, men i det här fallet var 

denna insamlingsmetod den enda möjliga. Det var inte heller möjligt att samla in 

material som talar om besökarnas upplevelser för att det inte fanns möjlighet att 

göra ett återbesök i London innan sista föreställningen. Recensentens och mina 

egna upplevelser kan inte tala för alla besökare av föreställningen, men är ändå 

intressanta att sätta i samband med museets synpunkter. ”The Wider Earth” är en 

mindre del av hela undersökningen och analyseras som ett exempel för en möjlig 

användning av en teaterföreställning som pedagogisk resurs. 

Det grundläggande materialet för andra analyskapitlet är direkta redogörelser 

från personer som aktivt arbetar med dramapedagogik på svenska museer. Det 

finns många museer som använder dramapedagogiska metoder i större eller 

mindre omfång, vilket betyder att uppsatsen behöver en tydlig avgränsning som 

fungerar för undersökningens givna tidsramar och omfattning.  

Den valda geografiska avgränsningen gör att bara svenska museer kommer att 

analyseras, närmare bestämt museer i Stockholm och Uppsala. På detta sätt finns 

möjligheten att träffa och samtala direkt med sagespersonerna. Ett undantag är 

Jamtli i Östersund, som också kommer att vara en del av analysen på grund av sin 

relevans för ämnet. Jamtli började jämförelsevis tidigt arbeta med dramapedago-

gik, har själv utvecklat dramapedagogiska metoder och inspirerat många andra 

museer på det viset. Ett ytterligare kriterium i urvalet av museer är att dramapeda-

gogik aktivt används i den nuvarande pedagogiska verksamheten.  

Sammanlagd sex museer är del av den empiriska undersökningen: Hallwylska 

museet, Naturhistoriska riksmuseet, Upplandsmuseet, Jamtli, Skansen och Armé-

museum. Det här urvalet stämmer överens med undersökningens krav. Det är 

dessutom avgörande att dessa museer hade tid och möjlighet att delta i undersök-

ningen. För att kunna analysera de utvalda museernas sätt att arbeta med drama-

pedagogik ställs samma frågor till alla sagespersoner. Alla museers berättelser 

kommer från direkta samtal som inspelas och transkriberas i efterhand för att 

skapa textunderlag för analysen. I Jamtlis fall förs intervjun inte på plats på grund 

av det geografiska avståndet, men frågorna besvaras muntligt i ett telefonsamtal 

som spelas in och transkriberas som alla andra intervjuer. 

Den här uppsatsen kan inte ge en heltäckande överblick över dramapedagogik 

på svenska museer, utan ger några exempel på användningen av dramapedagogik i 

det museala rummet. Det påverkar studiens representativitet, men de utvalda ex-

emplen kan ge en inblick i ämnet och öppna upp för bredare diskussioner. En 

undersökning som den här skulle kunna berikas genom att inkludera museibesö-
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karnas perceptioner och därmed en annan synvinkel på ämnet. Det fanns i det här 

fallet ingen möjlighet att samla in denna typ av material på alla museer, vilket 

betyder att den här analysen fokuserar på museernas egen syn på ämnet. 

Det följande avsnittet förklarar i mer detalj hur det beskrivna materialet kom-

mer att samlas in, om forskningsetik och hur materialet kommer att analyseras för 

att anknyta till uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. 

Metod – verktyg för analysen 

Insamling av material 

Materialet som den här uppsatsen är baserad på samlas in och analyseras med 

hjälp av kvalitativa metoder. Målet är att komma åt uppfattningar och syn på dra-

mapedagogik i det museala rummet, vilket betyder att det är lämpligt att arbeta 

med kvalitativ forskning. 

Den största delen av materialet består av kunskap i form av personliga redo-

görelser som samlas in med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att intervjuerna utgår ifrån några huvudsakliga frågeställningar, men det 

finns utrymme för följdfrågor och öppna svar. Psykologen Steinar Kvale beskrev 

kvalitativa intervjuer som samtal om ett ämne som intresserar båda samtalspartner 

och som genererar kunskap på detta sätt.11 Meningen är att förstå intervjuperso-

nernas synsätt genom det som sägs och att kunna beskriva det i efterhand. Kvalita-

tiva intervjuer syftar inte till att samla in allmänna uppgifter, utan detaljrika, spe-

cifika berättelser från intervjupersonernas perspektiv.12 Det kräver öppenhet och 

flexibilitet från intervjuarens sida.13 Intervjuprocessen började i det här fallet med 

letandet efter sagespersoner. 

För att hitta museer och personer som var intressanta att intervjua letade jag 

inom olika museers programverksamheter efter programpunkter med dramatise-

rade inslag. Efter det etablerades kontakt med verksamma pedagoger på museerna 

per e-mail. I nästa steg bestämdes datum och tid för våra samtal. Därefter skicka-

des de huvudsakliga intervjufrågorna till alla sagespersoner tillsammans med ett 

informationsbrev som innehöll uppsatsens preliminära syfte och några viktiga 

redogörelser om mitt forskningsetiska förhållningssätt.14 Alla sagespersoner be-

kräftade sitt deltagande skriftligt och samtyckte om inspelningen av intervjuerna. 

Alla kommer att anonymiseras i uppsatsens analys. 

                                                 
11 Kvale (1997), s.9. 
12 Kvale (1997), s.34, 37. 
13 Kvale (1997), s.82. 
14 Frågorna finns i kapitlet Bilagor som Bilaga 1 – Intervjufrågor svenska museer i slutet av uppsatsen. In-

formationsbrevet finns i samma kapitel som Bilaga 2 – Informationsbrev för sagespersonerna. 
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Den första intervjun ägde rum på Hallwylska museet den 20:e mars 2019, 

10:30. Intervjun på Naturhistoriska riksmuseet genomfördes den 22:e mars 2019, 

10:30. Upplandsmuseets synpunkter samlades in den 28:e mars, 10:00. Telefonin-

tervjun med Jamtli ägde rum den 12:e april, 13:00. Intervjun på Skansen genom-

fördes den 17:e april 2019, 10:30. Slutligen fördes en intervju på Armémuseum 

den 3:e maj 2019, 13:00. Alla intervjuer varade mellan 45 och 70 minuter och 

genomfördes på respektive museum, med undantag för telefonintervjun. Efter 

varje realiserad intervju gjordes en transkribering av det inspelade materialet för 

att skapa textunderlag och struktur för analysen. Detaljer som pauser, upprepade 

ord och liknande talspråkliga aspekter iakttogs inte under transkriberingen, ef-

tersom analysen enbart fokuserar på samtalets innehåll. Inspelningarna gjordes i 

det här fallet som stöd för minnet, inte för att utföra en samtalsanalys. Avsnittet 

om analys av materialet ger närmare information om det. 

Kontakten med min sagesperson på Natural History Museum etablerades den 

1:a april 2019. Bland museets stora organisation och personalstyrka dröjde det 

tills dess innan jag hade hittat kontakten som kunde svara på mina frågor. Jag 

upplyste per e-mail om mina forskningsetiska förhållningssätt och skickade inter-

vjufrågorna i samma e-mail.15 Svaren på mina frågor, som utgör en del av materi-

alet, skickades till mig den 2:a maj 2019. 

Kontakten med recensenten av teaterföreställningen etablerades den 15:e mars 

2019 genom sociala medier, där jag även skriftligt informerade om mina forsk-

ningsetiska förhållningssätt och om syftet med uppsatsen och intervjun. Inga spe-

cifika frågor skickades i förväg, eftersom mitt främsta intresse gällde skildringar 

av upplevelsen i samband med museibesöket och teaterföreställningen. Intervjun 

genomfördes i ett videosamtal den 8:e april 2019, 14:00. Ljudet inspelades med 

sagespersonens skriftliga tillstånd och intervjun transkriberades i efterhand för att 

skapa textunderlag för analysen. 

Forskningsetik 

Det råder ingen tvekan om att ett lämpligt forskningsetiskt förhållningssätt är vik-

tig för vilken undersökning som helst, men det är ännu mer påtagligt viktigt när 

undersökningen gäller andra människors synsätt. Som tidigare nämnts informera-

des alla mina sagespersoner i förväg skriftligt om de forskningsetiska förhåll-

ningssätten som jag förhåller mig efter i den här uppsatsen. Jag har riktat mig efter 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning; informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att undersökningens deltagare vet om arbetets syfte, den egna rollen i undersök-

                                                 
15 Frågorna finns i kapitlet Bilagor som Bilaga 3 – Intervjufrågor Natural History Museum i slutet av uppsat-

sen. 
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ningen och att deltagandet är frivilligt.16 Samtyckeskravet går ut på att alla delta-

gare ska ge sitt samtycke om att vara en del av undersökningen.17 Konfidentiali-

tetskravet innebär att personuppgifter måste förvaras på ett säkert sätt, otillgäng-

liga för obehöriga.18 Mina sagespersoner fick möjlighet att välja om deras namn 

skulle publiceras i uppsatsen eller inte, men för att behandla alla deltagare på ett 

likadant sätt anonymiseras i den färdiga uppsatsen alla personer som har deltagit. 

Nyttjandekravet handlar slutligen om att det insamlade materialet inte får använ-

das i icke-vetenskapliga syften, som t.ex. kommersiella sammanhang.19 Alla sa-

gespersoner i min undersökning bekräftade sin medverkan och samtycke om dessa 

forskningsetiska ramar skriftligt innan intervjusituationen. 

Analys av material 

Enligt Kvale består analysen av intervjumaterial av tre delar: struktureringen av 

materialet, förtydligandet av det som är väsentligt och tolkningen av materialet 

efter detta förarbete.20 Jag strukturerade mina intervjuer genom att transkribera 

inspelningarna och arbeta med det resulterande textmaterialet. I nästa steg marke-

rade jag delar i texterna som motsvarade kommentarer och svar på mina forsk-

ningsfrågor med olika färger. Detta material analyseras i uppsatsens analyskapitel 

huvudsakligen med hjälp av meningskoncentrering, vilket är en typ av innehållsa-

nalys. Som tidigare nämndes ville jag genom intervjuerna inte samla in material 

för en samtalsanalys, utan istället komma åt innehållet i utsagorna. Meningskon-

centrering betyder enligt Kvale att intervjupersonernas delvis långa beskrivningar 

sammanfattas till en mer koncis återgivning av det väsentliga innehållet i uttalan-

det.21 Kvale fortsätter sin redogörelse för denna kvalitativa analysmetod på det här 

viset: 

Denna empiriska fenomenologiska metod kan alltså utnyttjas för analys av omfattande och 
ofta komplexa intervjutexter som den söker avdela i naturliga meningsenheter för att sedan 
utveckla deras huvudteman.22 

Jag kommer dock även återge några intressanta och illustrerande citat som yttra-

des under intervjusituationerna. Detta tillvägagångssätt gäller för alla intervjuer 

som genomfördes, både muntligt och skriftligt, och även de få skriftliga källorna 

som är en del av materialet. Dessa sammanfattningar och citat struktureras på 

olika sätt i uppsatsens två analysdelar.  

                                                 
16 Vetenskapsrådet (2009), s.7. 
17 Vetenskapsrådet (2009), s.9. 
18 Vetenskapsrådet (2009), s.12. 
19 Vetenskapsrådet (2009), s.14. 
20 Kvale (1997), s.171. 
21 Kvale (1997), s.174. 
22 Kvale (1997), s.178. 
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Analyskapitlet om teaterföreställningen i London är uppdelad i besöksper-

spektivet, museiperspektivet och teaterperspektivet. Besöks- och museiperspekti-

vet innehåller huvudsakligen intervjumaterial och mina egna observationer. 

Teaterperspektivet innehåller skriftligt material om föreställningen ”The Wider 

Earth”. Genom att använda mig av tre olika perspektiv på samma fenomen gör jag 

samtidigt en triangulering av materialet. Mitt mål med att arbeta på detta sätt är 

inte att verifiera information, utan att belysa teaterföreställningen från olika sidor 

och synpunkter för att fördjupa förståelsen. 

Analyskapitlet om dramapedagogik på svenska museer är strukturerad med 

hjälp av uppsatsens forskningsfrågor. Det underlättar läsningen och förståelsen av 

analysen och ger möjlighet till att jämföra de olika intervjupersonernas synsätt i 

samma fråga. Att strukturera analysen och ställa intervjusvaren mittemot varandra 

på det viset är en del av min tolkning av intervjusvaren. 

Mina analyser av det empiriska materialet kommer genomgående att berikas 

och sättas i ett större sammanhang genom kopplingar till relevanta teoretiska syn-

sätt och tillämpliga tidigare forskningsresultat. En mer detaljerad beskrivning av 

min användning av forskningsresultat och teoretiska synsätt följer i nästa kapitel. 
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Forskningsöversikt och teoretiska synsätt 

Det här kapitlet ger en inblick i forskningsläget om dramapedagogik i det museala 

rummet och andra relevanta publikationer inom dramapedagogik och museipeda-

gogik. Därefter följer ett avsnitt om teoretiska synsätt och modeller som är rele-

vanta och kommer att användas för den här uppsatsen.  

Som tidigare nämnts har betydligt större forskningsinsatser om dramapedago-

gik i det museala rummet gjorts utomlands, vilket gör dessa publikationer till vik-

tiga referenser för att sätta mitt empiriska material i ett större, globalt samman-

hang. Därför kommer en stor del av forskningspublikationerna som nämns i det 

här kapitlet att användas som referenser i uppsatsens analyskapitel. De teoretiska 

synsätt som presenteras här kommer att appliceras i form av modeller och ram-

verk på mitt material för att analysera och binda ihop alla delar. 

Relevanta forskningsinsatser 

Catherine Hughes är skådespelare, regissör och författare och har arbetat länge 

med olika former av drama i det museala rummet. Vid publikationen av sin bok 

Museum Theatre. Communicating with Visitors Through Drama hade hon i över 

tio år varit anställt på Museum of Science i Boston, där hon var ansvarig för mu-

seets dramapedagogiska program. Boken handlar om hur drama kan användas av 

museer och varför drama är metoder som fungerar väl i det museala rummet. 

Hughes inställning gentemot drama och museer kan sammanfattas i ett citat från 

boken: 

I believe museums need theatre in order to be more accessible as social institutions, more ef-
fective as educational institutions, and more honest as cultural institutions.23 

Hughes bok kommer i analysen av den här uppsatsen att användas som referens-

material om användningar av dramapedagogik på museer utomlands. 

Boken Performing Heritage. Research, practice and innovation in museum 

theatre and live interpretation, redigerad av Anthony Jackson och Jenny Kidd, är 

baserad på det stora forskningsprojektet ”Performance, learning and heritage”, 

                                                 
23 Hughes (1998), s.11. 
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som ägde rum i England mellan 2005 och 2008. Redaktörerna har båda varit hu-

vudansvariga för projektet. Anthony Jackson är professor emeritus i educational 

theatre och Jenny Kidd har sin bakgrund inom kulturpolitiken. Boken visar ge-

nom projektets forskningsresultat att drama som metod kan vara användbart i 

tolkningen av kulturarv. Målet är dock inte att okritiskt bejaka denna trend inom 

musei- och kulturarvssektorn, utan att erbjuda en mer nyanserad bild av fältet än 

vad tidigare har funnits.24 Forskningsresultaten i Performing Heritage. Research, 

practice and innovation in museum theatre and live interpretation kommer att 

användas som referensmaterial i uppsatsens analys. 

Susan Bennett är professor i engelska på University of Calgary och en av 

forskarna som har utvecklat en teoretisk modell som kommer att användas som 

ram för den här uppsatsen. I samband med forskningsöversikten ska en av hennes 

andra böcker nämnas, som kommer att fungera som referens i uppsatsens analys. 

Boken Theatre & Museums är del av en serie om teater i olika ämnesövergripande 

sammanhang. Bennett belyser i denna bok att teatrar och museer delar många 

målsättningar och är därför givande att studeras ihop.25 

Britt-Marie Borgström är förskollärare, verksam på Jamtli och författare till 

Tidsresan. Lek och fantasi som pedagogisk metod. Tidsresan som metod utveck-

lades på Jamtli i syfte att levandegöra historien och att hjälpa barn lära sig om 

historia genom att själva bli aktiva. Borgström beskriver detta på följande sätt: 

”Genom en stark upplevelse där alla delar av människan finns med – hand, hjärta, 

hjärna – läggs grunden för ett gynnsamt lärande.”26 Metoden har inte bara fått an-

vändning på Jamtli, utan också på skolor och museer överallt i Sverige, bland an-

nat på ett av museerna som är del av den här uppsatsens undersökning. 

Boken The Participatory Museum, skriven av Nina Simon, handlar om frågan 

hur museer kan bli mer relevanta för sina samhällen igen och ser lösningen i att 

involvera besökare aktivt under sina museibesök. Simon arbetar framför allt med 

att hjälpa museer i utvecklingen av nya utställningar. Boken är praktiskt oriente-

rad och ska kunna användas av museer som vill få in fler deltagande inslag i sitt 

arbete. Simon föreslår strategier som involverar besökare inte för att avskaffa 

traditionella sätt att arbeta, utan för att utvidga möjligheterna.27 The Participatory 

Museum finns med som referens i den här uppsatsen för att belysa den större ut-

vecklingen av museiarbetet som har lett till att metoder som drama har blivit rele-

vanta för museipedagoger. 

Boken MuseumsTheater. Theatrale Inszenierungen in der Ausstellungspraxis 

handlar om en konferens om dramapedagogik på museer som hölls i Karlsruhe, 

Tyskland år 2000. Som referens i den här uppsatsen kommer Andrew Ashmores 

                                                 
24 Jackson & Kidd (ed.) (2011), s.1. 
25 Bennett (2013), s.3. 
26 Borgström (2003), s.11. 
27 Simon (2010), s.349. 
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bidrag till konferensen ”Life Interpretations. Museum Theatre in England” att 

användas på grund av sin geografiska kontext som är relevant för den här uppsat-

sen. Ashmore arbetar själv med drama som metod i museer och på historiska plat-

ser. Han ger i sitt bidrag exempel på olika möjliga användningar av drama för att 

levandegöra historien och lyfter fram vad museer behöver tänka på i arbetet med 

drama. 

Ken Yellis artikel “Cueing the Visitor: The Museum Theater and the Visitor 

Performance” handlar om hur museiutställningar kan jämföras med teaterföre-

ställningar. Han undersöker hur museer kan använda sig av typiska teatermetoder 

för att iscensätta sina utställningar och väcka känslor hos besökarna. Artikeln 

kommer i några delar av uppsatsen att användas som referens. 

Boken Reinventing the Museum. The Evolving Conversation on the Paradigm 

Shift, redigerad av Gail Anderson, är en viktig samling av artiklar i samband med 

utvecklingen av museibranschen. Några av artiklarna kommer i den här uppsatsen 

att användas som referenser. 

Gudrun Ekstrands och Ulla-Britt Janzons bok Pedagogiskt drama är tänkt 

som praktisk litteratur för pedagoger som vill arbeta med dramapedagogik inom 

olika områden. Författarna har båda arbetat mycket och länge med drama som 

metod och talar utifrån sina egna erfarenheter. Boken används som referens-

material för dramapedagogiska metoder. 

Monica Cassels bok Museipedagogik. Konsten att visa en utställning är en 

grundläggande bok för alla museipedagoger. Boken handlar om museipedagogens 

roll, uppgifter, arbetet med olika målgrupper och jämför också museipedagogens 

arbete med skådespelarens roll. 

Mike Pearsons bok Site-Specific Performance handlar om teaterföreställning-

ar och andra former av performance i historiska miljöer. Pearson är själv professor 

i performance studies på Aberystwyth University. Boken inkluderar både teore-

tiska och praktiska inblick i fältet. 

Stacy F. Roths bok Past into Present. Effective Techniques for First-Person 

Historical Interpretation kan användas som ett praktiskt handbok för levandegö-

randet av historiska platser med drama som metod, men hon tar likaså upp teore-

tiska aspekter som ät viktiga i detta arbete. 

Exploring Museum Theatre, skriven av Tessa Bridal, undersöker användning-

en av drama som metod på museer i USA. Boken är ytterst intressant för ämnet, 

men används i det här fallet inte som vidare referens för att Bridals erfarenheter 

och redogörelser liknar andra titlar i den här översikten som istället användes.  

Kål Berit Sens har 2014 skrivit en kandidatuppsats i dramapedagogik på Hög-

skolan i Gävle. Titeln är ”’Att koppla ihop nutid och historia’. En studie om olika 

pedagogers tankar och reflektioner av att vara den förmedlande länken mellan 

museiföremål och besökare”. Sens är själv dramapedagog och museiguide och vill 

i sin uppsats undersöka vad dramapedagogik kan tillföra museiverksamheten. 
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Detta sker i undersökningen genom intervjuer med en dramapedagog, en musei-

pedagog och en konstpedagog som alla arbetar på samma museum.28  

Sofia Grahn har 2018 skrivit en kandidatuppsats i ämnet pedagogiskt drama 

på Malmö Universitet med titeln ”’Ingen vanlig guide’. Drama i museiverksam-

het”. Uppsatsen undersöker med hjälp av intervjuer om och hur drama som metod 

används på några museer i Skåne.29 Grahns uppsats visar på tydliga likheter med 

min egen analys av arbetet med drama som metod på svenska museer, men upp-

satsens omfång är något mindre än omfånget som jag har till mitt förfogande i 

mitt arbete. 

Gunilla Lindqvist är fil. dr i pedagogik och har skrivit boken Historia som 

tema och gestaltning. Boken uppstod i samband med att Lindqvist tillsammans 

med en dramalärare, lärare och elever utvecklade ett dramapedagogiskt skolpro-

gram om den historiska utvandringen av svenskar till Amerika för 100 år sedan. 

Ämnet för boken är hur skolelever kan använda gestaltning för att levandegöra 

historien.30 Boken är främst ämnat åt lärare, men tar också upp museipedagogik 

för att det dramapedagogiska programmet som Lindqvist utvecklade använde mu-

seala rum som historiska miljöer för sina iscensättningar med eleverna. 

Gavin Bolton utvecklade teoretiska modeller för drama som metod som är in-

tressanta ramverk för undervisningen av dramapedagogik, som dock inte visade 

sig vara lika användbara inom ramarna för den här uppsatsen. En samling av Bol-

tons synsätt och modeller finns i boken Drama för lärande och insikt. Om drama-

pedagogik i teori och praktik. Texter i urval av Anita Grünbaum, som publicera-

des 2008. 

Jag vill slutligen nämna John H. Falks bok Identity and the Museum Visitor 

Experience som erbjuder ett ytterst intressant ramverk för olika typer av museibe-

sökare, baserad på att individernas identitet påverkar anledningar till museibesö-

ket och upplevelsen av museet. Detta ramverk ska hjälpa museer att förstå sina 

besökare på ett bättre sätt. Jag ville ursprungligen använda mig av detta teoretiska 

ramverk i samband med Susan Bennetts ramverk för teaterpublikens förväntning-

ar och upplevelser, men Falks ramverk visade sig inte vara lika applicerbar på mitt 

material. Hans teoretiska ramverk skulle däremot vara intressant att använda på en 

besöksstudie av besökare till dramapedagogiska program. 

Relevanta teoretiska synsätt 

Det här avsnittet belyser teoretiska synsätt som kommer att appliceras som mo-

deller och ramverk på det insamlade empiriska materialet för att analysera och 

                                                 
28 Sens (2014), s.14. 
29 Grahn (2018), s.2. 
30 Lindqvist (2000), s.9. 
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binda ihop alla delar. Performance theory är det grundläggande synsättet som jag 

applicerar på mitt material och som överspänner alla delar av analysen som ett 

paraply. Det beror på att jag ser drama i det museala rummet som en helhetsupp-

levelse som skapas gemensamt av besökaren och museet. Susan Bennetts modell 

över publikens förväntningar och upplevelser ger en närmare inblick i aspekter 

rörande teaterpubliker som är nyttiga för museer att ta hänsyn till för att fånga sina 

besökare i dramapedagogiska program. Avsnittet drama as a learning medium 

handlar slutligen om den pedagogiska aspekten av arbetet med drama i form av 

metoder och synsätt utvecklade av och kopplade till Dorothy Heathcote och Gavin 

Bolton, två viktiga namn inom den moderna dramapedagogiken. 

Modellerna som presenteras här kommer att användas som analysverktyg för 

mitt empiriska material, men alla modeller kommer inte att appliceras på alla de-

lar av undersökningen. Modellerna hänger ändå ihop och belyser olika aspekter av 

det övergripande ämnet som binder ihop alla delar: att drama i det museala rum-

met är en helhetsupplevelse som kräver ett aktivt deltagande av både museet och 

besökaren.  

Performance theory 

Performance theory har rötter inom många olika grenar av humaniora, men i 

samband med den här uppsatsens ämne är synen på teorin inom performancestu-

dier och teatervetenskap mest intressant. Jag vill i det här sammanhanget lyfta 

fram Victor Turners syn på drama som en produkt av ett samarbete mellan publik 

och skådespelare: 

A drama is never really complete, as its etymology suggests, until it is performed, that is, act-
ed on some kind of a stage before an audience. A theatrical audience sees the material of real 
life presented in meaningful form.31 

Turner, som var antropolog och en viktig röst för teoribildningen, ger i detta citat 

uttryck för att performans består av mer än enbart skådespelarnas beteende på 

scenen. Performans och upplevelse i ett teatersammanhang sker först när publiken 

blir delaktig genom sin närvaro. Det är enligt min uppfattning ett påstående som 

likaså är relevant för drama som framförs utanför de konventionella ramarna som 

en teaterbyggnad erbjuder, vilket gör detta synsätt applicerbart på den här uppsat-

sens ämne. 

En ytterligare tongivande forskare inom performance theory är Richard 

Schechner och några av hans modeller kommer att vara grundläggande för den här 

uppsatsen. Schechner är regissör och i nuläget professor emeritus i performan-

cestudier i New York. Han undersöker i sina publikationer framför allt förhållan-

det mellan ritual och teater. Väsentlig för Schechners syn på performance theory 
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är att performans finns i alla delar av våra liv. Estetiska genrer som teater har mer 

distinkta ramar och framstår tydligare som föreställningar, men andra genrer och 

situationer kan innefatta lika många inslag av performativitet. Olika former av 

drama verkar alltid ha varit en del av människornas liv och kan ses som en del av 

den mänskliga naturen. Vi dansar, sjunger och går in i olika roller i många situat-

ioner i våra liv.32 Teater är bara ett uttryck av performativitet.33 Performans är en-

ligt Schechner alltid åtminstone till en viss del medveten. De mänskliga beteenden 

som han anser vara performativa utövas alltid med en grundläggande självmedve-

tenhet. Ritualer och lek är en stor del av det som Schechner klassificerar som per-

formans.34 Det är dock svårt att tydligt definiera performans för att det inte finns 

distinkta gränser mellan performans på teaterscenen och i det vardagliga livet.35 

En användbar modell som Schechner förklarar för performans i teatersam-

manhanget innehåller begreppen drama, script, theater och performance. Han 

sammanfattar begreppens betydelse på det här viset: 

[…] the drama is what the writer writes; the script is the interior map of a particular produc-
tion; the theater is the specific set of gestures performed by the performers in any given per-
formance; the performance is the whole event, including audience and performers (techni-
cians, too, anyone who is there).36 

I denna modell är performance det största begreppet, som inkorporerar alla andra 

begrepp. Det innefattar även omedvetna beteenden och upplevelser mellan publi-

ken och aktörerna. Theater är en del av detta större begrepp och står för själva 

föreställningen; det som händer på scenen. En del av dessa två begrepp är script, 

som står för den basala informationen som förmedlas. Den är varken tids- eller 

platsbunden. Drama är slutligen en del av alla andra begrepp och kärnan för mo-

dellen. Detta begrepp står i Schechners modell för texten som förmedlas och som 

inte heller är tids- eller platsbunden.37 

Även Schechners modell för olika typer av publiker är intressant för analysen 

av den här uppsatsen. Han indelar publiker i de två typerna accidental och inte-

gral. En accidental publik består av personer som vill se på eller delta i en per-

formans av intresse och fri vilja. Det gäller för till exempel individuella eller små 

grupper av teaterbesökare som köper biljetter för att se en offentligt annonserad 

föreställning. En integral publik tar del av en performans för att den måste göra 

det av olika tänkbara anledningar eller för att performansen har en särskilt bety-

delse för de. Ett exempel för denna typ av publik är inbjudna gäster till en teater-
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föreställningens premiär.38 Det finns inga hårda gränser mellan dessa två olika 

typer, men Schechner menar att det finns en tydlig skillnad mellan de olika 

publiktypernas beteende: en accidental publik är ofta mer fokuserad på händelser-

na än en integral publik för att syftet med deltagandet skiljer sig.39 

För att gå in närmare på publikens upplevelse och påverkan på drama kommer 

jag i nästa avsnitt att introducera Susan Bennetts teori om teaterpubliker som ett 

kulturellt fenomen. 

Publikens förväntningar och upplevelser 

Precis som Turner och Schechner betonar Susan Bennett, professor i engelska på 

University of Calgary, publikens viktiga roll för teaterföreställningar. Hon talar 

om teater och publik som production och reception och att dessa två beståndsdelar 

inte går att skiljas åt i teatersammanhang.40 Teater är enligt Bennett utan tvekan 

inte enbart en kulturell händelse, utan också ett ytterst socialt evenemang som är 

beroende av publikens närvaro. Hon nämner dock också att det inte finns tillräck-

ligt mycket forskning om teaterpubliker med tanke på hur viktiga de är för varje 

föreställning.41  

Ytterst intressant inom ramarna för den här uppsatsen är Bennetts fokus på  

teaterföreställningar i okonventionella kontexter. Drama på andra platser än den 

traditionella teaterscenen kräver enligt henne särskilt mycket tydliga markörer så 

att publiken förstår föreställningens ramar. Det är avgörande för dramats fram-

gång.42 Platsen för en teaterföreställning är för Bennett alltid viktig och kan upp-

fattas som passande eller opassande beroende på publikens uppfattningar om och 

förväntningar för platsen.43 Detta påstående är utan tvekan användbar på teater i 

det museala rummet. 

Modellen som Bennett föreslår för analysen av samspelet mellan teater och 

publik består av två ramar. Den yttre ramen är teater som kulturell konstruktion, 

vilket innebär publikens förväntningar för föreställningen. Den inre ramen är tea-

terföreställningen i sig och publikens upplevelse av denna. Dessa två ramar inte-

ragerar med varandra och bestämmer hur teaterföreställningen uppfattas av publi-

ken.44 Bennett lyfter också fram tre viktiga interaktiva förhållanden att ta hänsyn 

till: relationen mellan publiken och scenen, publiken och skådespelaren och mel-

lan publikmedlemmarna.45 Allting som sker i dessa förhållanden är del av ramarna 
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och är inblandad i publikens slutgiltiga uppfattning och bedömning av teaterföre-

ställningen. 

Jag vill tala om att Susan Bennett framför allt föreslår att analysera specifika 

föreställningar och publiker med hjälp av modellen för att uppnå intressanta resul-

tat.46 Jag anser dock att Bennetts modell också lämpar sig väl för att analysera mitt 

empiriska material, trots att detta inte huvudsakligen består av redogörelser från 

museibesökare som har varit publik till en form av drama i det museala rummet. 

Modellen kan i det här fallet belysa vilka aspekter museer som vill använda sig av 

dramapedagogik i sina olika former behöver ta hänsyn till för att motsvara besö-

karnas förväntningar och leverera positiva upplevelser. 

I nästa avsnitt kommer jag att introducera dramapedagogik enligt Dorothy 

Heathcote och Gavin Bolton för att gå in närmare på den möjliga utformningen av 

drama i det museala rummet som kan göra upplevelsen pedagogiskt värdefull. 

Drama as a Learning Medium 

Rubriken till det här avsnittet är lånad från Betty Jane Wagners bok Dorothy 

Heathcote. Drama as a Learning Medium. Dorothy Heathcote var en framträ-

dande och internationellt framgångsrik dramapedagog som utvecklade än idag 

viktiga dramapedagogiska metoder. Hon skrev aldrig själv en bok om alla sina 

tillvägagångssätt, men de blev nedtecknade av Betty Jane Wagner.  

Heathcote använde teatermetoder medvetet i sin undervisning. Målet var att 

barn skulle upptäcka det de redan visste sedan innan. Drama skulle ge barn mer 

medvetenhet och verktyg för att se en djupare mening bakom handlingar.47 Utan 

reflektion är drama enligt Heathcote meningslöst för att insikt och eftertanke är de 

enda faktorerna som förändrar människor på ett långsiktigt plan. Genom drama 

kan deltagarna inte enbart upptäcka nya resurser inom sig själva, utan också förstå 

andra personer på ett mer ingående sätt.48 Heathcote framställde sig inom dramat 

ofta inte som expert inför barnen hon undervisade för att ge barnen en chans att 

använda och utveckla sina egna kunskaper. Faktafel som möjligtvis skulle ske 

under dramats gång kunde rättas efteråt istället.49 En av Heathcotes viktigaste me-

todutvecklingar är lärare-i-roll, där läraren själv spelar en roll i dramat som bar-

nen är delaktiga i. På så sätt kan läraren styra handlingsförloppet, men den har 

också möjlighet att lämna rollen vid behov för att uppmärksamma aspekter att 

reflektera över.50 

Gavin Bolton lärde sig mycket av Heathcote och samarbetade i ständig dialog 

med henne. Han framhäver att samspelet mellan dramats ledare och deltagarna är 
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viktig, vilket kan kopplas till Turners, Schechners och Bennetts syn på teater som 

helhetsupplevelse. Han menar att dramaläraren har i uppgift att strukturera dra-

mapasset och använda teatermetoder för att göra upplevelsen betydelsefull, men 

att läraren borde kombinera detta arbete med deltagarnas spontana engagemang. 

Detta synsätt är viktig för denna uppsatsens teoretiska ram. 

 

Det följande kapitel innehåller den här uppsatsens första analysdel, som handlar 

om teaterföreställningen ”The Wider Earth” på Londons Natural History Museum 

och hur denna föreställning kan ses som pedagogisk resurs. 
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Passiv användning av dramapedagogik i  
London? 

Som nämndes i uppsatsens inledning kom mitt beslut att vilja fördjupa mig i dra-

mapedagogik som resurs för museer med kännedomen om teaterföreställningen 

”The Wider Earth” på Londons Natural History Museum. Jag hade möjlighet att 

besöka museet och teaterföreställningen december 2018 och förvånades över att 

föreställningen inte var lika inkorporerad i museets verksamhet som jag hade för-

väntat mig. Mitt mål blev därför att undersöka om museum och teater i det här 

fallet måste ses som två skilda världar utan beröringspunkter eller om det finns en 

pedagogisk potential i en professionell, fristående teaterföreställning på ett mu-

seum.  

Mitt önskemål var att göra ett återbesök i London och dels intervjua musei-

personal, dels besökare till föreställningen på plats för att fånga upp så många 

tankar och åsikter som möjligt. På grund av att föreställningen bara visades till 

slutet av februari 2019 fanns det dock ingen möjlighet till ett återbesök i tid. Det 

här analyskapitlet är därför baserad på ett mindre omfattande material i form av 

två intervjuer, mina egna observationer och några textuella källor om teaterföre-

ställningen. Därtill kommer några tankar och idéer yttrat av mina sagespersoner 

på svenska museer, som ombads att föreslå möjligheter att inkorporera en teater-

föreställning som ”The Wider Earth” i en pedagogisk museiverksamhet. Det här 

analyskapitlet kommer i den avslutande diskussionen att sättas i samband med 

analysen av aktiv användning av dramapedagogik på svenska museer. 

Besöksperspektivet 

Det här avsnittet handlar om upplevelser av museet och teaterföreställningen ”The 

Wider Earth” i form av mina egna och en annan besökares erfarenheter. Min sa-

gesperson är en 27-årig man som arbetar inom teaterbranschen i London, men han 

är ingen van museibesökare. Han besökte föreställningen för att recensera den, 

men hade också ett stort personligt intresse för ämnet och det nya konceptet att 

uppleva teater i en museimiljö. 

Min sagesperson gör informella videorecensioner av musikaler och teaterföre-

ställningar i London och blev i samband med denna sysselsättning inbjuden till 
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premiären av ”The Wider Earth”. Det betyder att han inte behövde betala för sin 

biljett och att ramarna för kvällen skilde sig något från andra, vanliga föreställ-

ningar. Han påpekar dock att han hade velat se föreställningen oavsett och hade 

utan tvekan betalat för sin biljett om han inte hade blivit bjuden. Det var bara en 

bonus att han inte behövde betala denna gång. Den största delen av publiken var 

inte bjudna gäster, utan vanliga besökare som hade köpt sina biljetter, men min 

sagesperson beskriver kvällen ändå som ett jämförelsevist ”sophisticated event”. 

Enligt Richard Schechners modell för olika typer av teaterpubliker kan publiken 

som besökte samma föreställning som min sagesperson beskrivas som en bland-

ning av integral och accidental. I enlighet med Schechners beskrivning är den 

sistnämnda gruppen i vanliga fall mer koncentrerad på föreställningen för att den 

har köpt sina biljetter och är genuint intresserad.51 Jag kommer återkomma till 

denna modell i den närmare beskrivningen av publikens beteende under föreställ-

ningens förlopp. 

Min upplevelse skilde sig direkt från början betydligt från min sagespersonens 

upplevelse. Jag köpte min biljett i förväg genom en länk på museets webbsida och 

betalade 19,50£ för den lägsta prisnivån i teatersalongen på första raden direkt 

intill scenen. De dyraste biljetterna kostade vid denna tidpunkt 84,50£. Det är ett 

prisspann som är ytterst vanligt för stora, professionella teaterproduktioner och 

musikaler i London. Susan Bennett nämner denna ekonomiska aspekt i sin modell 

om teaterpublikens förväntningar och upplevelser. Genom biljettköpet utlovas 

publiken två typer av performans, nämligen teaterbesöket som helhetsupplevelse 

och föreställningen i sig. Med detta följer även publikens förväntning att bli un-

derhållen.52 Det väcker frågor om vanliga museibesökares hållning gentemot att 

betala dessa summor för en upplevelse i det museala rummet. Med stor sannolik-

het skulle en museibesökare vanligtvis inte förvänta sig att betala mycket för en 

upplevelse i museet. Jag kommer återkomma till denna aspekt något senare.  

Vid den besökta föreställningen den 20:e december 2019 var salongen trots 

höga biljettpriser välfylld. Jag valde att besöka en eftermiddagsföreställning som 

började 14:30 för att det betydde att museet hade öppet både innan och efter före-

ställningen. Det var många barn och förmodligen också en del turister i publiken. 

Denna publik måste enligt Schechner betecknas som accidental, eftersom besö-

karna köpte biljetter till en offentligt annonserad föreställning.53 

Föreställningen som min sagesperson besökte började på kvällen när museet 

hade stängt för offentligheten, vilket betyder att publiken fick använda en annan 

ingång som ledde direkt till teatersalongen. Det förändrade upplevelsen för min 

sagesperson: “It wasn’t going to the museum to see a play; it was going to a play 

in a museum.” Detta kan kopplas till behovet av tydliga markörer som Bennett ser 
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i samband med teaterföreställningar på okonventionella platser. Hon anser att för-

väntningar måste mötas genom att platsen är tydligt markerad så att publiken kän-

ner igen den som teater.54 Innan publiken släpptes in till teatersalongen kom den in 

i ett utställningsrum med några originalföremål kopplade till Darwin. Några på 

museet verksamma personer visade och hanterade autentiska böcker, men publi-

ken fick ingen visning eller mer ingående information om föremålens betydelse. 

Min sagesperson tyckte att det var särskilt intressant och kändes som en förhands-

visning av ämnen som senare skulle vara del av föreställningen. Enligt Schechners 

modell, som indelar performans i drama, script, theater och performance,55 kan 

denna förhandsvisning tolkas som performance; en del av helhetsupplevelsen ut-

anför föreställningen i sig. För min sagesperson var denna stund innan föreställ-

ningens början utan tvekan en del av helhetsupplevelsen som påverkade hans in-

tryck av hela kvällen. 

Jag gick in till museet genom huvudingången tillsammans med flera hundra 

andra människor. Museet var mycket välbesökt. Ingången till teatersalongen be-

fann sig i en korridor som också ledde till olika utställningssalar. Teatern kändes 

som en integrerad del i museets lokaler och stack inte ut mycket bland alla andra 

salar. Jag vill i det här fallet återanknyta till Bennetts åsikt om tydliga markörer 

för teaterföreställningar på okonventionella platser56 och nämna att jag saknade 

tydliga tecken som markerade teatersalongen utöver några affischer och ett bord 

som fungerade som biljettkassa. 

Jag såg aldrig utställningsrummet med föremålen kopplade till Darwin som 

min sagesperson talar om. Föremålen fanns förmodligen i något utställningsrum 

även under min vistelse, men som vanlig besökare visste jag ingenting om det. 

Däremot hade jag i förväg bokat en 15£ biljett till en guidad visning som skulle 

börja en timme innan föreställningen. Denna visning erbjuder museet oberoende 

av teaterföreställningen, men på museets webbsida erbjöds visningen specifikt för 

besökare som skulle se ”The Wider Earth” också. Guiden frågade gruppen vem av 

oss som skulle se föreställningen denna dag och lovade oss se till att vi skulle sitta 

på våra platser i tid.  

Visningen i sig var intressant, men hade enligt min åsikt inte mycket anknyt-

ning till teaterföreställningen vi senare skulle se. Darwin spelade en viktig roll i 

visningen, men det var en annan period av hans liv och forskning som lyftes fram 

gentemot den unga Darwin som föreställningen handlar om. När jag efter visning-

en samtalade en kort stund med den väl inlästa och socialt skolade guiden fram-

gick att många av museets pedagoger inte hade sett teaterföreställningen och inte 

heller visste vad den handlade om i detalj. Catherine Hughes har enligt sin bok 

upplevt samma sak i sitt arbete och beskriver det som ett kommunikationsproblem 
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mellan museets olika organisatoriska enheter som måste åtgärdas.57 Det är tänk-

bart att detta problem framför allt uppstår i stora museer med en stor personal-

styrka och många olika programpunkter. En kommunikationslucka kan lätt uppstå 

och leda till att inte alla i personalen vet om allting som händer i den stora verk-

samheten, vilket kan ha en negativ effekt på besökaren som inte blir informerad 

eller får svar på sina frågor. 

Teatersalongen i sig var som ingenting min sagesperson någonsin innan hade 

upplevt. Han beskriver att platsen kändes som ett planetarium eller ett observato-

rium istället, vilket beror på att han var medveten om att han befann sig på Natural 

History Museum:  

I’m still surrounded by this whole atmosphere of knowledge, thousands of years’ worth of 
knowledge. Just being here, to experience it live, first-hand. 

Det som gjorde teaterföreställningen i sig till en engagerande och spännande upp-

levelse för min sagesperson var att se alla moderna tekniska effekter och projekt-

ioner sida vid sida med museets gamla, utsmyckade väggar. Bennett beskriver 

tydligt att platsen för varje teaterföreställning är viktig för att den hänger ihop 

med publikens förväntningar: 

The milieu which surrounds a theatre is always ideologically encoded and the presence of a 
theatre can be measured as typical or incongruous within it.58 

I det här fallet upplevde min sagesperson inte att en modern teatersalong i en äldre 

museibyggnad var en motsättning, utan snarare en faktor som påverkade upple-

velsen positivt. Projektioner som visade Darwins egna anteckningar i bakgrunden 

och skickligt gjorda djurdockor tog publiken med till en annan värld, tillbaka till 

Darwins tid. Min sagesperson beskriver hur många i publiken drog efter andan i 

beundran av dockorna. Han menar att några delar av berättelsen säkerligen var 

något överutvecklade för dramatiseringens skull, men det gjorde föreställningen 

roligt att titta på. 

Min upplevelse av teatersalongen skilde sig återigen något från den nyss be-

skrivna. Det beror på att den lägsta priskategorin som min sittplats befann sig i 

inte erbjöd en översikt över alla effekter och projektioner. Det är möjligt att se 

teaterföreställningen för en lägre budget, men besökaren får inte hela upplevelsen. 

Mycket av magin gick förlorad. Dockorna var väl gjorda och skapade en egen 

värld på scenen, men jag blev distraherad av en känsla av rastlöshet som kom från 

publiken runtomkring mig. Ett flertal barn i min närhet hade svårigheter med att 

sitta stilla under en längre period, sparkade i stolar, började skrika och behövde 

hållas lugna med godis ifrån prasslande påsar. Atmosfären av scenmagi var redan 
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förminskad genom att jag inte kunde se alla projektioner och blev ännu mindre 

genom publikens beteende. 

I det här sammanhanget är det lämpligt att ställa frågan varför atmosfären i te-

atersalongen och publikens beteende skilde sig åt betydligt i de två olika besökta 

föreställningarna. Enligt Schechner borde premiärens dels accidental och dels 

integral publik ha varit mindre uppmärksam och koncentrerad än den accidental 

publik som besökte samma föreställning som jag, vilket tydligen inte var fallet. 

Enligt min tolkning kan blandningen av publikstyperna på premiärkvällen ha spe-

lat en stor roll. Många av besökarna kan ändå betecknas som en accidental publik 

och några inbjudna gäster kan också ha varit mycket intresserade av föreställning-

en trots att de inte betalade för sina biljetter, precis som min sagesperson. Enligt 

Bennett kan dessutom den kollektiva reaktionen av publiken ha en avgörande be-

tydelse för individens upplevelse av teaterföreställningen: 

Receptive decisions are made immediately. A performance is judged good or bad, satisfactory 
or unsatisfactory, by the collective group and applause is measured accordingly. This act con-
firms the audience’s position as collective and confirms, both for audience and performers, 
their ability to make meaning of the production.59 

Föreställningen som min sagesperson besökte kännetecknades av kollektivt posi-

tiva reaktioner, vilket tillsammans med tidigare nämnda aspekter ledde till en 

lyckad helhetsupplevelse för min sagesperson. Det förtydligar återigen att tea-

terupplevelsen skapas av många olika faktorer utöver föreställningen i sig. 

Det är svårare att förklara varför publiken och atmosfären under min besökta 

föreställning var ovanligt rastlösa. Det kan bero på att barnen som medföljde 

vuxna besökare kanske inte hade något val och vistades på föreställningen utan 

stort intresse. Det kan också bero på andra omständigheter som inte direkt hänger 

ihop med biljettköpet. Delar av publiken kan till exempel ha varit turister på en 

dagsutflykt till museet som tappade koncentration eftersom teaterföreställningen 

var lång. Under föreställningens paus såg jag åtminstone en person som hade 

somnat. Bennetts beskrivningar av den kollektiva publiken passar även i det här 

fallet: 

Furthermore, individuals can always refuse the collective contract by walking out of a pro-
duction or, less dramatically, by falling asleep. Certainly, the collective contract is a fragile 
structure, and this is undoubtedly emphasized in performances where the spoken word is 
problematized.60 

Trots att den kollektiva stämningen i publiken kan påverka individer positivt eller 

negativt måste det inte betyda att alla närvarande vill vara delaktiga i upplevelsen, 

vilket kan ha många olika, personliga anledningar. Jag påverkades säkerligen av 
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min egen trötthet innan föreställningens början, men den kollektiva känslan i tea-

tersalongen påverkade mig utan tvekan likaså på ett negativt sätt. Teaterpubliker 

och museibesökare skiljer sig dessutom möjligtvis åt som olika typer av publik. 

Jag kommer återkomma till dessa skillnader något senare. 

Upplevelsen att se ”The Wider Earth” på Natural History Museum har inte 

ändrat min sagespersonens perception av museet, men har lett till att han gärna 

vill besöka museet oftare framöver. Föreställningen har i det här fallet inspirerad 

viljan att komma tillbaka till museet för att få veta mer. Min sagesperson kände 

inte att föreställningen i sig var pedagogisk, men att den var informativ och väckte 

nyfikenhet. Han anser att det är museets uppgift att möta denna nyfikenhet och ge 

möjlighet till fördjupad kunskap om det som visades på scenen. Föreställningen 

ger struktur och museet fullbordar bilden. Som Hughes påpekar i samband med 

sin forskning är pedagogiska målsättningar viktiga för alla dramapedagogiska 

program i museer, men den största potentialen med drama är ändå att inspirera 

besökare och väcka nyfikenhet.61 Detta uppnåddes definitivt för min sagesperson. 

Generellt sett har min sagesperson ingen djupgående relation till museer. Han 

besöker inte museer särskilt ofta för att det är tidskrävande att gå på ett museum, 

men han skulle vilja gå oftare för att han uppskattar vad museer gör och står för. 

Han tror att alla människor i grunden vill veta allting, men kommer aldrig att 

kunna lära sig allting. Museer är därför värdefulla platser för människor att an-

vända för att på egen hand lära sig mer. Som museibesökare uppskattar min sa-

gesperson mest att kunna ta sig tid för att gå omkring på egen hand och leta upp 

mer information om det som verkar mest intressant.  

Vi talade under intervjusituationen även om huruvida min sagesperson tror att 

föreställningen hade kunnat vara mer inkorporerat i museets verksamhet. Han 

skulle ha uppskattat att få mer information om de föremålen han fick se innan 

föreställningens början för att förstå hur de relaterar till berättelsen. Föremålen 

visades dock ändå specifikt upp på premiärkvällen, vilket inte hände när jag be-

sökte museet och teaterföreställningen. Trots allt finns utställningen och föremå-

len förmodligen på plats i museet varje dag, vilket ger intresserade besökare möj-

ligheten att se de om de vet var de behöver leta. Min sagesperson anser att det 

borde ha funnits en anpassad karta över museet som rekommenderar vissa utställ-

ningar eller föremål för intresserade besökare av ”The Wider Earth”. Det är en 

mycket enkel lösning som hade kunnat vara en bra länk mellan museet och före-

ställningen. Detta förslag hade säkerligen kunnat förverkligas av museet utan att 

kräva många resurser. Jag hade utan tvekan uppskattat att veta om och kunna se 

föremål som relaterar till berättelsen i teaterföreställningen. 

Min sagesperson skulle vara beredd att betala upp till 20£ för en museiupple-

velse om det involverar ett ämne eller en utställning som han är intresserad av. 

                                                 
61 Hughes (1998), s.119. 



 33 

Han skulle för detta pris förvänta sig att kunna vistas på museet eller i utställning-

en under en dag utan tidsbegränsning. Min sagesperson skulle dock också vara 

beredd att betala mellan 30£ och 50£ för att se ”The Wider Earth” igen, så länge 

sittplatsen är bra. Denna skillnad kan enligt min uppfattning hänga ihop med olika 

förväntningar som finns mellan ett museibesök och ett teaterbesök.  

Min sagesperson tror likaså att museibesökare och teaterbesökare är två helt 

olika målgrupper med olika förväntningar. Att gå på ett museum är för många mer 

av en vardaglig, otvungen aktivitet samtidigt som ett teaterbesök är ett helt annat 

evenemang. Teaterbesökare i London väljer i de flesta fall att betala mycket 

pengar för att se en föreställning, men en museibesökare förväntar sig oftast att 

inte behöva betala mycket pengar i ett museum. Därför kan blandningen av båda 

världar potentiellt vara förvirrande för vissa besökare. Min sagesperson tror att det 

kan vara svårt att övertala en museibesökare att betala mycket pengar för att se en 

teaterföreställning i museet, men lätt att locka en teaterbesökare in till museet. Om 

museet skulle erbjuda en fördjupade upplevelse av ämnet genom exempelvis en 

guidad visning skulle förmodligen många i publiken uppskatta det. Det är återigen 

en enkel anpassning som museet skulle kunna göra för att inkorporera teaterföre-

ställningen mer. 

I det följande avsnittet kommer jag att övergå från de här diskuterade två be-

söksupplevelser till museets egna attityder och synpunkter om dramapedagogik i 

det museala rummet och teaterföreställningen ”The Wider Earth”. 

Museiperspektivet 

Det här avsnittet handlar om Natural History Museums inställningar gentemot 

dramapedagogik som metod och målsättningar för teaterföreställningen ”The Wi-

der Earth” i museets lokaler. Materialet för det här avsnittet består av en intervju 

med en person bland museets personal, som har ett övergripande ansvar för den 

pedagogiska verksamheten, och museets yttranden i teaterföreställningens pro-

gramblad. Några ytterligare kommentarer som kommer att diskuteras här yttrades 

av mina sagespersoner på svenska museer. 

Syn på dramapedagogik 

Natural History Museum har enligt min sagesperson på museet arbetat mycket 

med dramapedagogik i över 20 år. Oftast sker detta arbete i form av workshops 

och i den öppna verksamheten med karaktärer i kostym och genom föreställningar 

med dockor för familjer och skolor. Programmen brukar vara gratis eller enbart 

kosta en liten summa för skolklasser. På sistone har museet också ibland arbetat 

med teaterföreställningar för vuxna. Det händer dock inte ofta att museet erbjuder 

fristående teaterföreställningar som ”The Wider Earth” som kräver en biljett. Min 
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sagesperson anser att drama som metod kan fungera bra för alla besökare, men att 

det finns en skillnad i lämpliga former beroende på målgrupp. Berättelser, karak-

tärer i kostym och dockor kan fungera särskilt bra för en yngre publik samtidigt 

som längre teaterupplevelser kan lämpa sig väl för vuxna och äldre skolklasser. 

Dramapedagogiska programpunkter på museet brukar vara 30–45 minuter 

långa. Workshops och föreställningar brukar ha tydliga start- och slutpunkter, men 

det gäller inte för dramapedagogiska inslag i den öppna verksamheten, som löper 

på utan tydliga markörer för början och slut. Besökarna blir ofta involverade i 

föreställningarna. Museet har en avdelning som specifikt sysselsätter sig med att 

utvärdera programpunkter, säkerställa besökarnas trevnad och mäta pedagogiska 

utkomster. Dramaprogram utvärderas på det viset precis som museets andra akti-

viteter. 

Museet arbetar framför allt med drama för att väcka intresse för vetenskap 

och för att dra till sig nya besökare. En fördel med dramapedagogik är enligt min 

sagesperson förmågan att transportera besökarna till en annan tid och plats. Det 

kan skapa minnesvärda upplevelser och hjälpa besökarna att förstå djupare sam-

manhang i utställningarna. Att använda fler sinnen och presentera innehåll på ett 

lättsamt sätt kan vara ytterligare fördelar med dramapedagogik i det museala 

rummet. Min sagesperson beskriver sin åsikt om drama som metod på följande 

sätt: 

I think the creative arts can be a successful medium with which to both attract new audiences 
to museums but also as one of many routes to engage people with specific content who might 
not discovered it through other means. It is always great to surprise and delight existing audi-
ences, offering new and interesting perspectives to deepen engagement. 

En nackdel kan enligt min sagesperson vara att stora teaterproduktioner kan vara 

mindre personliga och ofta behöver extra personal som arbetar med dramapeda-

gogik anställas, vilket gör dessa program till en extra kostnad för museet.  

Natural History Museum brukar samarbeta med skådespelare och externa 

konstnärliga företag för att utveckla och genomföra dramapedagogiska program. 

Varje program har specifika pedagogiska målsättningar som museet och de utö-

vande artister kommer överens om i förväg. Museet bestämmer dessutom över 

budget och det övergripande innehållet. Trots att den externa personalen själv-

ständigt arbetar med utvecklingen av programmet i fråga är det viktigt för museet 

att se över resultatet för att säkerställa produktens kvalitet. Historisk och veten-

skaplig korrekthet är utan tvekan viktiga faktorer för Natural History Museum 

som vetenskaplig institution, men det finns alltid ett samtal kring en möjlig konst-

närlig frihet i dramapedagogiska program. 



 35 

Syn på ”The Wider Earth” 

Min sagesperson på Natural History Museum berättar att The Dead Puppet Soci-

ety och Trish Wadley Productions, som var ansvariga för skapandet och produkt-

ionen av ”The Wider Earth”, trädde i kontakt med museet. Det fanns ett önskemål 

från teaterns sida att spela föreställningen i England och mer specifikt på Natural 

History Museum.  

Museet var enligt min sagesperson mycket intresserat av ett samarbete för att 

det ansågs vara en bra möjlighet för att utvidga museets programutbud och samti-

digt få besökarna att se museet med andra ögon. Enligt Nina Simon ger delta-

gande inslag i museiverksamheter besökarna möjligheten att se en ny sida av mu-

seet.62 Hughes framhäver likaså att museiföremål har många olika berättelser att 

tala om som kan nyanseras genom dramaprogram som belyser tidigare inte omta-

lade aspekter.63 Berättelsen om en ung Darwin på upptäcktsresor ses av Natural 

History Museum som en väsentlig beståndsdel av museets historia och samlingar. 

Denna aspekt var därför intressant för museet att framhäva med hjälp av teaterfö-

reställningen. En ytterligare målsättning var att locka nya besökare till museet. 

Natural History Museum samarbetade med The Dead Puppet Society för att 

inkorporera ”The Wider Earth” i skolprogrammet genom att teaterproduktionen 

tog fram länkar mellan läroplanen och föreställningen. Dessa utarbetades till ett 

material som kunde tillgängliggöras för intresserade skolklasser. Teaterprodukt-

ionen erbjöd också några workshops med dockor till skolklasser. Min sagesperson 

anser att föreställningen hade kunnat bli mer inkorporerat i verksamheten genom 

en längre utvecklingsfas och ett samarbete med lärare.  

En ytterligare ansträngning som gjordes för att binda ihop föreställningen och 

museets verksamhet var att modifiera en visning i museets ordinarie utbud. Vis-

ningen ”The Spirit Collection Tour” fick nya starttider så att besökare skulle ha 

möjlighet att besöka teaterföreställningen direkt efteråt. Dessutom ändrades inne-

hållet i visningen till en viss del för att inkorporera fler berättelser om Darwin som 

hänger ihop med teaterföreställningens narrativ. Museets pedagogiska personal 

fick enligt min sagesperson titta på föreställningen för att säkerställa personalens 

kunskap om berättelsen och möjlighet att informera besökare om den. 

En ytterligare fråga som jag ställde i intervjun med Natural History Museum 

var vilka ansträngningar som gjordes för att göra teaterföreställningen tillgänglig 

för alla. Min sagesperson fokuserade i sitt svar framför allt på tillgänglighet för 

personer med olika funktionsnedsättningar. Det erbjöds två föreställningar med 

ljudbeskrivning, workshops med dockor för blinda och synskadade personer och 

även några ”relaxed performances” för personer med autism. Alla personer med 

funktionsnedsättningar hade tillgång till betydligt reducerade biljettpriser. Enligt 
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min sagesperson var det viktigt för museet att säkerställa en inkluderande och 

rolig upplevelse för alla besökare. 

I programbladet till teaterföreställningen som såldes på plats yttrar sig både 

museichefen sir Michael Dixon och professor Adrian Lister, som är forskare på 

museet och samarbetade med teaterproduktionen för att se över manuset. Dixon 

uttrycker att Natural History Museum är den perfekta platsen för berättelsen som 

”The Wider Earth” förmedlar. Han nämner att många besökare kommer till mu-

seet för att ta del av ett mångfacetterat program. Enligt Neil Kotlers forskning är 

det synligt att museer nuförtiden skiftar alltmer mot mer lättsamma programverk-

samheter istället för att bara fokusera på utställningarna. Det är enligt Kotler nöd-

vändigt för museer att erbjuda upplevelser för att konkurrera med det stora kultu-

rella utbudet som finns tillgängligt för potentiella besökare.64 Teaterföreställning-

en är för museet en ny del av programutbudet och kan enligt Dixon dessutom in-

spirera både barn och vuxna att bli nyfikna på naturvetenskap.  

Professor Adrian Lister menar att Darwins resor direkt blev mer levande när 

han började läsa manuskriptet till teaterpjäsen. Det handlar inte bara om veten-

skap, utan också om den mänskliga faktorn bakom vetenskapliga upptäckter. Hi-

storiska källor som brev och dagboksanteckningar är grunden till manuskriptet 

och Lister hjälpte teaterproduktionen i vidareutvecklingen av detta genom att dis-

kutera viktiga historiska händelser i Darwins liv med produktionen. Enligt Lister 

är den historiska korrektheten viktig, men spänning och äventyr är lika viktiga för 

en väl fungerande berättelse på scenen. Hughes lyfter i sin forskning likaså fram 

uppfyllandet av det människliga behovet till en bra berättelse som en viktig mål-

sättning för drama i museer.65 

I det följande kommer jag redogöra för några tankar, idéer och förslag som 

uppkom under mina intervjuer med museipedagoger på svenska museer. Sages-

personerna där är inte lika insatta i ämnet och kan inte uttala sig om den organisa-

toriska bakgrunden för teaterföreställningen i London, men resonerar på ett hypo-

tetiskt plan kring möjligheter att inkorporera en fristående teaterföreställning som 

”The Wider Earth” i en museiverksamhet. 

En av pedagogerna yttrade hur skickliga museipedagoger i London brukar 

vara och att det är vanligt att besökare kan träffa forskare. Det skulle kunna ha 

varit ett sätt att binda ihop teaterföreställningen och museets samlingar. Forskare 

hade kunnat bjudas in för att tala med publiken innan eller efter föreställningen. 

Enligt Bennett är det dessutom mycket vanligt för teaterproduktioner på okon-

ventionella platser att sätta fokus på vad som händer med publiken direkt efter 

föreställningen. Publiken bjuds ofta in till ett samtal direkt efter föreställningen 

för att fördjupa diskussionen. Det kan avskräcka vissa besökare som inte vill vara 
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direkt delaktiga, men det kan också göra upplevelsen mer betydelsefull för andra 

besökare.66 Ett samtal mellan forskare och publik skulle kunna fylla denna funkt-

ion på Natural History Museum. Det skulle dessutom leda till mer interaktion 

mellan besökare och museet, vilket kan fördjupa helhetsupplevelsen som skapas 

gemensamt. En annan museipedagog funderar över möjligheten att låta karaktä-

rerna i teaterföreställningen vara ute i utställningssalarna efter föreställningen, 

vilket enligt min åsikt skulle kunna ha en liknande effekt som ett samtal med fors-

kare. Det skulle ge besökarna chansen att träffa och tala med dessa karaktärer 

istället för att bara åskåda de på scenen och därmed befäster minnen om besöket 

ännu mer. 

En grundläggande tanke som kom upp under några av intervjusituationerna är 

att konceptet för teaterföreställningen på Natural History Museum är oerhört 

spännande och ett bra sätt att visa upp vilken stor potential som finns i museiverk-

samheter. Det framkom i det här sammanhanget dessutom under en av intervjuer-

na att det finns många likheter mellan museiarbete och teaterarbete. Både museum 

och teater skapar en värld i syfte att nå ut till en publik enligt min sagesperson för 

denna intervju. Ken Yellis funderar i en artikel kring möjligheter för museer att 

väcka känslor hos sina besökare. Han jämför museiutställningar med teatrar för att 

båda kräver en dramaturgi och iscensättning.67 Sett med dessa glasögon framstår 

en teaterföreställning i det museala rummet som en följdriktig beståndsdel. 

Teaterperspektivet 

Det här avsnittet handlar om teaterproduktionens perspektiv på föreställningen 

”The Wider Earth” och samarbetet med Natural History Museum. Det var tyvärr 

inte möjligt att intervjua någon från produktionen, därför ger detta avsnitt bara en 

liten inblick i tankar och attityder genom materialet som finns offentliggjort i fö-

reställningens programblad. 

Teaterföreställningens författare och producenter blev inspirerade att skriva 

pjäsen när de insåg att Charles Darwin bara var 22 år gammal när han åkte iväg på 

sin första upptäcktsresa. Denna berättelse var ny för de eftersom Darwin framför 

allt framställs som den äldre, skäggiga forskare han skulle bli. Den färdiga teater-

föreställningen visades först i Australien, som är producenternas hemland. Med 

hjälp av den australiensiske producenten Trish Wadley, som är verksam i London, 

började letandet efter ett hem för föreställningen i London. Producenterna tackar i 

programbladet Natural History Museum för att de fick vara de första som visade 
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en teaterpjäs i denna byggnad. För de känns det som om pjäsen på något sätt har 

kommit hem. 

Producenten Trish Wadley letade ursprungligen efter ett samarbete med fors-

kare för att arbeta med ”The Wider Earth”. Berättelsen skulle vara så autentisk 

som möjligt, vilket ledde till idén att visa pjäsen på Natural History Museum. En 

ytterligare intressant faktor i Wadleys resonemang var att ovanliga miljöer kan 

vara attraktiva för teaterföreställningar och locka till sig nya typer av besökare. 

Det kan kopplas till Bennetts övertygelse om att produktionsföretag behöver ar-

beta med besökarnas förväntningar i åtanke och antingen uppfylla eller utmana 

de.68 I det här fallet skulle uppenbarligen publikens förväntningar vidgas genom en 

ny, oväntad kontext för föreställningen. Bennett menar att teaterproduktionens 

arbete påverkar till en viss grad hur publiken kommer att se ut: 

Whatever takes place at the production stage is bound not only to mediate the work available 
to audiences, but also to determine – at least in part – the characteristics of the audiences 
which are likely to attend. Inevitable economic decisions occupy a controlling position.69 

En av produktionens anledningar till att visa teaterföreställningen på Natural His-

tory Museum var säkerligen att platsen kändes rätt och passande för berättelsen, 

men den ekonomiska aspekten bakom att försöka locka till sig en ny grupp av 

besökare måste också ha spelat en stor roll. 

Producenten Trish Wadley kallar museibyggnaden för en dramatisk plats och 

föreställningen för en berättelse som engagerar alla åldersgrupper. Genom att 

kalla museet för en dramatisk plats gör producenten samma association som kom 

fram under flera av mina intervjuer med svenska museer: att teatrar och museer 

kan dela många likheter med varandra. 

Reflekterande sammanfattning 

Det här avsnittet syftar till att sammanfatta resultaten som har kommit fram under 

denna analys av teaterföreställningen på Natural History Museum och samtidigt 

reflektera över innebörden av resultaten. Det här avsnittet kommer även att ställa 

de olika synpunkterna yttrade av besökare, museet och teatern mittemot varandra. 

B. Joseph Pine II och James H. Gilmore beskriver i en artikel hur den perfekta 

upplevelsen på ett museum nuförtiden måste se ut. Enligt författarna innebär en 

lyckad upplevelse för besökaren att den känner sig underhållen, har kunnat lära 

sig någonting, har kunnat glömma bort verkligheten en stund och känner att den 

har sett någonting estetiskt tilltalande.70 Alla dessa aspekter har uppenbarligen 
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uppfyllts för min sagesperson, som såg teaterföreställningens premiär. Varför var 

min egen upplevelse inte lika lyckad? Som analysen visar hänger publikens indi-

viduella beteenden ihop med många olika personliga faktorer som inte nödvän-

digtvis går att påverka från museets sida.  

Jag vill argumentera för att föreställningens olika starttider och därmed möj-

ligtvis olika typer av publiker kan ha varit en stor bidragande faktor. En eftermid-

dagsföreställning som den jag besökte kan locka till sig fler spontana besökare 

som ändå befinner sig i museet. En kvällsföreställning utanför museets öppettider 

består snarare av en publik som har planerat kvällen med teaterbesöket i åtanke. 

Utöver det är helhetsupplevelsen annorlunda när museet är stängt och teatern är 

det enda evenemanget som besökaren behöver koncentrera sig på. När museet 

fortfarande är öppet och det finns saker kvar att se och göra under resten av dagen 

kan det resultera i en rastlöshet bland publiken. Teaterföreställningen var lång och 

kanske till och med för lång för några i publiken, framför allt yngre barn. 

En ytterligare viktig faktor att diskutera är prisaspekten. Biljettpriserna skilde 

sig inte från biljettpriser som besökare till Londons teatrar betalar i vanliga fall, 

men är jämförelsevist höga för en museiupplevelse. Jag betalade ett lägre pris för 

en sämre sittplats och gick på så sätt miste om en stor del av helhetsupplevelsen. 

Som min sagesperson som också såg föreställningen poängterade passade tea-

terupplevelsen och museet estetiskt mycket väl ihop och skapade i sin symbios en 

helt ny upplevelse. Mycket av denna visuella upplevelse går förlorad på platser 

som kostar en lägre biljettpris. Jag vill återigen poängtera att detta är en vanlig 

företeelse i många stora teaterproduktioner. Platser som erbjuds till lägre priser 

har ofta en skymd sikt av scenen. Publiken är i bästa fall informerad om detta. Det 

väcker dock frågor om en sådan föreställning är tillräckligt ekonomiskt tillgänglig 

för den breda publiken som museer gärna vill nå. En grupp som enligt min sages-

person på museet fick tillgång till tydligt reducerade biljettpriser är personer med 

olika funktionsnedsättningar för att göra föreställningen inkluderande. 

Ett resultat efter den här analysen är att teaterföreställningen ”The Wider 

Earth” till en viss grad inkorporerades i museets pedagogiska verksamheter, men 

att mycket mer hade kunnat uppnås med enkla medel. Föremål direkt kopplade till 

berättelsen i teaterföreställningen finns i museets samlingar och lyftes fram för 

premiärkvällens publik. Det är i sig ett grep som kopplar ihop det fysiska, auten-

tiska och berättelsen som spelas upp. Som vanlig besökare saknade jag informat-

ion om att dessa föremål fanns och var jag skulle kunna se de i museet innan eller 

efter föreställningen. Ett enkelt sätt att motverka detta hade varit att erbjuda en 

karta över museet som lyfter fram föremålens placering och betydelse för berättel-

sen. Att se de autentiska föremålen i samband med teaterföreställningen hade varit 

ett ytterligare steg i förkroppsligandet av lärandet och en vidare möjlighet att 

lägga upplevelsen på minnet. Ytterligare förslag att inkorporera föreställningen 
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mer är att erbjuda samtal och diskussioner mellan publik och aktörerna eller fors-

kare innan eller efter besöket av föreställningen. 

Visningen som erbjöds i samband med teaterföreställningen hade enligt min 

sagesperson på Natural History Museum anpassats för att inkorporera mer av be-

rättelsen som är innehåll för teaterföreställningen. Tiden för visningen var likaså 

anpassad för att passa ihop med föreställningstiden. Jag märkte att Darwin var ett 

viktigt ämne för visningen, men saknade ändå mer konkreta och tydliga koppling-

ar till föreställningens berättelse, som till exempel att få se föremål eller hand-

skrifter som spelar roll i berättelsen. Denna tydlighet saknades möjligtvis på grund 

av kommunikationsproblem inom museets stora verksamhet. Enligt min sagesper-

son på museet skulle personalen ha sett och vara informerade om föreställningens 

berättelse, vilket i praktiken inte var fallet. Det är möjligt att institutionens storlek 

i det här fallet har lett till att inte all personal i den öppna verksamheten var lika 

informerad om teaterföreställningen som hade varit önskvärt. 

Både museets och teaterns stora målsättningar var att locka till sig nya besö-

kare och få personer som redan är vana besökare och publik att se museet respek-

tive teaterföreställningen med andra ögon. Jag vill argumentera för att museet 

förmodligen har kunnat attrahera vana teaterbesökare och väckt en nyfikenhet hos 

de att besöka museet igen framöver. Samtidigt kan teatersidan ha lyckats med att 

erbjuda vana teaterbesökare en ovanlig och attraktiv upplevelse. Museibesökare 

och teaterbesökare skiljer sig åt i sina olika förväntningar av upplevelser, vilket 

kan göra det lättare för en teaterbesökare att bli till en museibesökare än tvärtom. 

Den ekonomiska aspekten och tidsaspekten i dessa två olika upplevelser är grund-

läggande faktorer för detta. Utöver dessa två aspekter fungerar teatern och museet 

dock mycket väl i samklang med varandra och skapar en estetisk tilltalande och 

pedagogisk resurs i sitt samspel. Alla andra kritiska aspekter som nämns i den här 

analysen kan modifieras med enkla medel. 

 

Den här reflekterande sammanfattningen avslutar analysen av teaterföreställning-

en ”The Wider Earth” på Natural History Museum. I nästa analysdel kommer det 

aktiva arbetet med dramapedagogik på svenska museer tematiseras. Jag kommer i 

slutdiskussionen återkomma till den här analysen och sätta den i samband med 

följande analys. 
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Aktiv användning av dramapedagogik på 
svenska museer 

Precis som utomlands har dramapedagogik under de senaste decennierna också 

fått alltmer användning på museer i Sverige. Det hänger ihop med en allmän ut-

veckling som har skett inom museivärlden. Utvecklingsriktningen är att gå bort 

från auktoritära kunskapsinstitutioner till mer öppna, interaktiva museer som bju-

der in besökare att bidra med sina egna kunskaper. En av många förespråkare för 

denna rörelse är Nina Simon, som anser att museer behöver bjuda in besökare att 

delta betydligt mer. Genom att låta besökare vara aktiva deltagare i museet istället 

för att vara passiva konsumenter kan museer blir mer relevanta för samhället.71 

Drama är ett möjligt sätt att involvera besökare mer.  

Jag vill dock även ge uttryck för kritiska röster som finns i samband med 

drama i det museala rummet. En kritik handlar om att kärnan i museiverksamhet-

en kan gå förlorad i samband med utvecklingsriktningen som museibranschen 

befinner sig i.72 Rädslan är att museer skulle kunna bli upplevelsecenter utan ett 

djupgående värde. Denna oro hänger förmodligen bland annat ihop med satsning-

ar på drama och teater i museer som inte har ett kvalitativt högt värde, utan an-

vänds enbart för att nöja besökare och tjäna pengar.73 Det finns utan tvekan exem-

pel på användningar av drama som metod på museer som inte håller en hög stan-

dard och som används av fel anledningar, vilket kan ge kritiska röster näring. 

Några dåliga exempel behöver dock inte låta hela ämnet framstå i ett negativt 

ljust. Museerna som tas upp som exempel och analyseras i det här sammanhanget 

är alla angelägna om att erbjuda en hög kvalité i sina dramapedagogiska program.  

Det här kapitlet handlar om några svenska museer som aktivt arbetar med 

dramapedagogik i sin verksamhet. Hallwylska museet erbjuder olika dramatise-

rade visningar för både förbokade grupper och enskilda besökare som köper biljett 

i förväg. Naturhistoriska riksmuseet har varje lördag dramatiserade visningar med 

karaktären Dino Doris, som visar utställningen ”Fossil och evolution” för barn 

och familjer. Upplandsmuseet arbetar med programmet 1700-talsdramat i under-

visningen av högstadieklasser och erbjuder dramatiserade visningar av profes-

                                                 
71 Simon (2010), s. ii. 
72 Kotler (2012), s.392. 
73 Leahy (2011), s.27. 
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sorshemmet Walmstedtska gården under några skollov. Jamtli erbjuder många 

dramapedagogiska program, men i den här analysen ligger fokuset på Historie-

land; 20 olika utomhusmiljöer som iscensätts av aktörer varje sommar. Skansen 

arbetar också i flera olika sammanhang med dramapedagogik, men fokuset för 

den här analysen är skolprogrammet ”En skoldag 1906” där barnen reser tillbaka i 

tiden för att uppleva en skoldag från förr. Armémuseum erbjuder program med 

dramatiserade inslag för både familjer under lovverksamheten och skolor inom 

ramarna för bokningsbara skolvisningar. 

Den följande analysen undersöker med hjälp av de ovan nämnda exemplen 

hur och varför svenska museer använder dramapedagogik i sin verksamhet. För 

tydlighetens skull är analysen strukturerad efter uppsatsens forskningsfrågor. 

Varför använder museer dramapedagogik? 

Det är grundläggande för förståelsen av dramapedagogik i det museala rummet att 

fråga varför museer väljer att använda drama som metod. Vilka är målen som ska 

uppnås genom dramapedagogiska program? På ett stort och övergripande plan vill 

jag lyfta fram synen inom performance theory att performans i form av drama är 

en helhetsupplevelse som skapas gemensamt av aktör och publik.74 Applicerad på 

det museala rummet betyder det att drama kan användas för att involvera besöka-

ren mer i museets verksamhet. 

Enligt Catherine Hughes forskning är den konkreta målsättningen med drama 

som pedagogisk verktyg att framkalla en aha-upplevelse hos besökaren. Museets 

ämne och samlingar ska visas på ett nytt och annorlunda sätt. Omedelbara mål är 

”to provide a value-added experience; to enhance education within an exhibition; 

and to bring in new audiences.” Mer djupgående syften är “to captivate; to be re-

flective and topical; to motivate and provoke.”75 Det följande avsnittet analyserar 

vilka målsättningar som är betydelsefulla för museerna som är del av denna 

undersökning. 

Hallwylska museet 

Hallwylska museet började 2002 med att erbjuda dramavisningar samtidigt som 

det blev en trend inom museivärlden att arbeta med drama som metod. Visningen 

”Jul i palatset” var en av de första dramavisningarna och den är fortfarande en del 

av det nuvarande programmet. Den här visningen har enligt min sagesperson bli-

vit en del av museets varumärke. Överhuvudtaget är museets dramavisningar po-

pulära och efterfrågas av många besökare.  

                                                 
74 Turner (1987), s.27. 
75 Hughes (1998), s.50. 
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Dramapedagogik var direkt från början en metod för att komma åt det vardag-

liga livet och tjänstefolkets berättelser i palatset. Genom att använda drama kan 

museet lyfta fram aspekter som sociala hierarkier som är svåra att förmedla under 

en vanlig visning. I dramavisningar kan sådana perspektiv visas genom karaktä-

rernas kroppsspråk och tonläge utan att allting måste uttalas. Det knyter direkt an 

till Hughes resonemang att drama ger museer möjlighet att lyfta fram andra per-

spektiv och berättelser som inte brukar vara del av det stora narrativet.76 

Det finns dock ytterligare anledningar för Hallwylska museet att använda 

drama som metod. Den mer lekfulla formen av visning gör det lättare för besökare 

att ta till sig fakta. Tidigare genomförda etnologiska studier har visat att besökare 

tar till sig lika mycket information på Hallwylska museets dramavisningar som på 

museets vanliga visningar, men formen kan göra informationen mer lättillgänglig. 

Det finns ett moment av det oväntade i dramavisningar, eftersom besökarna inte 

vet vad som kommer ske och vilka ytterligare karaktärer möjligen väntar i nästa 

rum. Enligt Boltons syn på dramapedagogik är det dramaledarens uppgift att 

skapa denna sort av spänning för att förstärka deltagarnas upplevelse.77 Spänning-

en kan enligt min sagesperson leda till att besökarna är mer närvarande. Jag anser 

att det också kan hänga ihop med vad Hughes i sin forskning beskriver som 

blandningen mellan det kognitiva och det emotionella. Drama har styrkan att 

kunna framkalla både det kognitiva lärandet och den emotionella förståelsen av en 

situation.78 

Dramavisningar på Hallwylska museet kan också sänka tröskeln för besökar-

na. Det är enligt sagespersonen ett sätt att genom en form av edutainment undgå 

den auktoritära andan som ofta finns i museivärlden. Det blir särskilt påtagligt i 

museets visning ”Kroppens allra hemligaste”, som är en blandning av en vanlig 

guidad visning, litteraturläsning och dramatiserade inslag. Guiden går in och ut ur 

en roll, växlar mellan berättelse och gestaltning och förlorar därmed möjligen lite 

av sin auktoritet som expert. Hen gör sig sårbar genom att leka, vilket brukar leda 

till att elever som går på visningen är mer öppna att ställa frågor efteråt. Det finns 

en tydlig koppling till Dorothy Heathcotes syn på dramapedagogik i detta sätt att 

arbeta. Hennes lärare-i-roll metod är baserad på att pedagogen kan inta en roll för 

att väcka känslor och gå ur rollen igen för att skapa distansen som är nödvändig 

för att diskutera händelserna.79 

Visningen ”Kroppens allra hemligaste” åskådliggör ett ytterligare använd-

ningsområde för dramapedagogik: de dramatiserade inslagen hjälper i diskussion-

en av ett tungt ämne. Ämnet för denna visning är diskussionspunkter från den 

sena 1800-talets kvinnosakslitteraturen, såsom censuren av sexualitet för unga 

                                                 
76 Hughes (1998), s.11. 
77 Bolton (2008), s.81. 
78 Hughes (1998), s.52. 
79 Wagner (1976), s.128. 
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flickor som sedan giftes bort utan att veta vad som skulle hända i äktenskapet. 

Drama som metod hjälper att lätta upp stämningen och lyfter bort tyngden. Det 

blir lättare för deltagarna att diskutera visningens innehåll efteråt. Schechner lyfter 

fram att en teatralisk ram ger publiken möjligheten att uppleva starka känslor utan 

att behöva känna nödvändigheten att ingripa. Händelserna är inte mindre realist-

iska än om de verkligen skulle hända, men de är realistiska på ett annat sätt.80 

Naturhistoriska riksmuseet 

Pedagogerna på Naturhistoriska riksmuseet blev inspirerade av det pedagogiska 

arbetet på museer i London där mycket handlade om tolkning av samlingarna. 

Min sagesperson och en kollega till denne bestämde sig för att gå en kurs i  

dramapedagogik för att få fler verktyg att använda i sitt arbete på museet. Idén var 

att drama kan göra visningar lekfulla och hjälpa till att det inte blir för naturveten-

skapligt faktatungt. Enligt min sagesperson handlar biologi mycket om tolkning. 

Vetenskap betyder att fortsätta forska för att det inte finns svar på allting än, vilket 

barn ska förstå. Drama som verktyg ska väcka barnens lust och nyfikenhet för 

ämnet biologi och öka förståelsen. En fördel med drama är enligt Hughes forsk-

ning att komplicerade och abstrakta vetenskapliga ämnen kan presenteras i en 

mänsklig kontext som är lättare att förstå.81 Det är en mycket bra anledning till att 

använda drama som verktyg på ett naturvetenskapligt museum. 

Några små justeringar i museets vanliga visningar tillkom efter pedagogernas 

dramapedagogiska utbildning. Barn ska använda hela kroppen och aktivera fler 

sinnen än bara hörseln i visningarna. Som min sagesperson formulerar sig: ”Det är 

inte riktigt drama, men det är också vad drama är.” Ett förhållningssätt som peda-

gogerna lärde sig under dramapedagogikkursen och som inkorporeras i vanliga 

visningar är att släppa vad lärare eller vuxna allmänt vill och istället lyssna på 

eleverna. Det påminner även om Dorothy Heathcotes sätt att arbeta med drama 

från insidan ut för att låta barn upptäcka det de redan vet. Hon arbetade inte så 

mycket med att berätta för barn, utan snarare genom att ställa frågor.82 

Att verkligen vara på barnens villkor är en viktig del i museets nuvarande 

dramapedagogiska program. Utgångspunkten är att barn redan har mycket kun-

skap innan de kliver in i museet och under museets dramavisningar får de bidra 

med sin kunskap istället för att få verkligheten förklarat för sig av en vuxen. Di-

nosaurieentusiasten och blivande paleontolog Dino Doris visar museets dinosauri-

erutställning varje lördag flera gånger för barn och sina familjer. Barn kan i dessa 

dramatiserade visningar vara delaktiga i leken. Dino Doris är ingen expert på äm-

net trots att hon vet mycket och därmed är barn mer jämbördiga och vågar ställa 
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frågor. Även det påminner i stora delar om Betty Jane Wagners beskrivningar av 

Heathcotes arbete: 

Dorothy Heathcote often deliberately puts herself into a situation in which she clearly signals 
to the class that they know more than she does and have information she needs. She quickly 
and deftly communicates that it is their ideas, not hers, that will make the drama work, and 
she asks questions she knows they and they alone can answer.83 

Dino Doris har i barnens ögon kanske lite mer expertis än de själva, men visning-

en är mycket på barnens villkor och bygger på att barnen aktiveras och delar med 

sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. 

Utöver den pedagogiska tanken med Dino Doris är denna visning också rent 

praktiskt ett sätt för museet att visa utställningen på lördagar när det är flest besö-

kare i huset. Dinosaurierutställningen ”Fossil och evolution” är den mest populära 

i museet och det är därför fördelaktigt att erbjuda en programpunkt i utställningen. 

Upplandsmuseet 

Museet började 1988 arbeta med ett dramapedagogiskt program för skolklasser 

och denna skolprogram finns fortfarande kvar i repertoaren idag. Det var då ut-

ställningen ”Vårt Uppsala” öppnade och förmodligen fanns tankarna kring ett 

dramapedagogiskt skolprogram med direkt från början när utställningen planera-

des. Utöver detta program utvecklade museet senare även dramatiserade visningar 

av professorshemmet Walmstedtska gården, som vanligtvis ges under ett skollovs-

tillfälle per år. 

Det dramapedagogiska skolprogrammet i utställningen ”Vårt Uppsala” kallas 

av museet för 1700-talsdrama och används som en fördjupning i epoken för ele-

ver. Drama som metod blir i detta program ett grepp för att förkroppsliga och in-

spirera lärandet ytterligare. Eleverna får material att läsa sig in i och spelar till slut 

själv upp scener på museet. Sagespersonen på Upplandsmuseet menar att ett upp-

levelsebaserad lärande, till exempel med hjälp av drama som metod, kan leda till 

att kunskap verkligen läggs på minnet. Lärandet sker i dialogform, ett sätt som 

pedagogerna på Upplandsmuseet gärna arbetar på. 

1700-talsdramat kan också användas ämnesöverskridande av lärare. Pro-

grammet är inte enbart intressant för historielärare, utan också för svenskalärare 

som vill arbeta med drama och framställning. Det ger eleverna möjlighet att 

skriva manus och arbeta med språkliga aspekter. En stor fördel med ett dramape-

dagogiskt skolprogram är enligt min sagesperson att det ger pedagogiken variat-

ion. Det är ett annat sätt att arbeta och lära sig ny kunskap som kanske inte lika 

ofta används i klassrummet. 
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Dramapedagogik i form av scener som elever spelar upp kan också ge vissa 

elever chansen att arbeta på ett sätt som passar de bättre. Några lärare ger ibland 

spontan återkoppling till museet genom att berätta om några elever som presterade 

bättre i den här formen av undervisning än i klassrummet. Sagespersonen för mu-

seet uttrycker att det är fantastisk att som museum kunna hjälpa elever att på så 

sätt komma till sin rätt. Även Hughes forskning framhäver att drama som metod 

kan passa många olika typer av elever.84 

Dramavisningarna på Walmstedtska gården blir mer än en vanlig visning för 

att upplevelsen blir djupare. Den pedagogiska tanken bakom denna upplevelse är 

att kunskap sätter sig bättre om barnen som följer med på visningarna kan känna 

in och relatera till omgivningen på ett djupare sätt. Hughes beskriver denna typ av 

lärande i sin forskning som en blandning av information och upplevelse. Båda 

delar är lika viktiga. Upplevelsen är svårt att definiera, men Hughes beskriver den 

som en immateriell händelse mellan besökaren och pedagogen. Dialogen mellan 

dessa två gör dramapedagogik speciell.85  

Jamtli 

Under 1980-talet tog Sten Rentzhog, som då var chef för Jamtli, med sig idén om 

drama som metod från resor till USA och England. Museerna som han besökte där 

använde rollspel för att låta besökarna leva sig in i en annan tid istället för att låta 

guider visa upp och berätta om historien. Sten Rentzhog trodde på att göra historia 

istället för att låta publiken bara lyssna på det. Det har varit avgörande för Jamtlis 

arbete med dramapedagogik att personalen genomgående har trott på metoden. 

Även efter Sten Rentzhogs tid på museet har den nya chefen och personalen fort-

satt att tro på drama som effektiv pedagogisk metod. 

För Jamtli är meningen med dramapedagogik att få med besökarna. Museet 

uttrycker tydligt att de inte arbetar för sin egen skull, utan för besökarnas skull. 

Rollspel kan involvera publiken och skapa roligare minnen som hänger kvar länge 

i minnet. Målet är att levandegöra historien för besökarna genom att låta de bli 

delaktiga och museet upplever att det är lätt att få med sig publiken på det här 

viset. Hughes framhäver i sin bok likaså att den initiala aha-upplevelsen behövs 

för att lärandet och tänkandet ska sättas igång: 

The mind comprehends while the heart is engaged, and vice versa. One without the other di-
minishes the play experience to an academic lecture or a soap opera.86 
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Skansen 

Friluftsmuseet Skansen har sedan länge arbetat med olika dramatiserade inslag i 

sin verksamhet. Redan från början var människor i historiska kläder viktigare än 

skyltar för grundaren Artur Hazelius för att pedagogiken skulle vara levande.  

Museet har arbetat med skolprogrammet ”En skoldag 1906” i ungefär 50 år. Att 

uppleva någonting på riktigt och levandegöra historien är enligt min sagesperson 

Skansens mål med drama som metod: ”Det handlar om att man ska känna någon-

ting med kroppen, inte bara med knoppen.” Det är märkbart att denna metod fun-

gerar särskilt bra för vissa elever eftersom lärare ibland uttrycker att elever som 

brukar vara tysta kommer fram mycket mer och att andra som brukar ta mycket 

plats infogar sig bättre i gruppen. Dessa reaktioner är intressanta för museet att få. 

Det dramatiserade skolprogrammet anknyter till läroplanen för svenska och 

samhällsorienterade ämnen, vilket återges i lärarhandledningen som skickas ut till 

alla deltagande skolklasser. Denna handledning innehåller även skrivna mål för 

dramatiseringen, som lyder som följer:  

Vårt mål är att eleverna som deltar i En skoldag 1906 ska: Få en förståelse för hur det kunde 
vara att gå i skolan för hundra år sedan genom att själva uppleva det. Kunna jämföra och vär-
dera sina egna livsförutsättningar med de förutsättningardåtidens barn hade. Få prova tidsen-
liga redskap och metoder t ex skriva på griffeltavla.87 

Min sagesperson uttrycker att många besökare till den öppna verksamheten upp-

skattar att se pedagoger i roll i de historiska miljöerna. En del besökare förväntar 

sig till och med att det ska vara på det viset. Enligt Susan Bennetts teoretiska mo-

dell formar publikens förväntningar och upplevelser gemensamt publikens intryck 

av en föreställning.88 Det måste därför anses vara ytterst positivt att Skansen möter 

sina besökares förväntningar. Skansens pedagoger önskar sig enligt min sagesper-

son att arbeta ännu mer med drama som metod framöver och utvecklar fler pro-

grampunkter genomgående. 

Armémuseum 

Armémuseum i Stockholm genomgick en stor förändring under 1990-talet då kul-

turdepartementet blev den nya uppdragsgivaren för verksamheten. De traditionella 

montrarna med många föremål på rad försvann till stor del och den nya utställ-

ningen som skapades inkluderar olika scenerier med dockor i naturlig storlek. Det 

finns ett samband här med Ken Yellis artikel som jämför museiutställningar med 

teaterföreställningar. Utställningar kan som teater utlösa en aha-effekt hos besöka-

ren genom en genomtänkt användning av ljud, ljus och presentationen av föremål. 

Väl iscensatta utställningar kan ge besökaren fängslande upplevelser och därmed 
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även ändra uppfattningar och känslor.89 De bästa utställningarna har enligt Yellis 

en tydlig struktur och berättelse.90 Enligt min åsikt har omstruktureringen under 

1990-talet lett till mer dramaturgi i museets utställningar. 

Fokuset i museet skiftade enligt min sagesperson från föremålen till männi-

skan. Den vanliga människans liv i krigssituationer blev viktig att framhäva. Tan-

ken om dramatiseringar fanns förmodligen med från början när utställningen 

byggdes som en del av förmedlingen av berättelserna som skulle lyftas fram. Det 

nya museet öppnade 2000 och 2001 visades den första dramatiseringen. 

Förmedlingen i alla delar av museets pedagogiska verksamhet handlar om att 

visa den mänskliga kontexten och ge besökaren möjlighet att relatera till det för-

flutna. Det finns olika sätt att göra det, till exempel dialoger, diskussioner eller 

jämförelser. Drama som metod lämpar sig särskilt bra på museet för att levande-

göra historien och påminna besökaren om den mänskliga aspekten i alla berättel-

ser. Det handlar om verkliga människor som upplevde olika situationer genom 

historien och dramatiseringar gör det mycket påtagligt. Att levandegöra på detta 

sätt ska väcka intresse och vara spännande och stimulerande för besökaren. Som 

Andrew Ashmore har kommit fram till i en artikel behöver museiföremål sättas i 

en mänsklig kontext för att hjälpa besökarna förstå och uppnå mer kunskap. Aktö-

rer kan hjälpa med denna aspekt och göra den mänskliga kontexten påtaglig.91 

Museets ämnesområde är på många sätt tungt och drama som metod kan en-

ligt min sagesperson göra det lättare att närma sig svåra frågor. Drama som metod 

befinner sig någonstans mellan lek och verklighet, vilket kan göra det lättare att 

hantera frågor som är svåra eller abstrakta. Som Schechner förklarar i sin syn på 

performance theory i teatervärlden:  

The ’theatrical frame’ allows spectators to enjoy deep feelings without feeling compelled ei-
ther to intervene or to avoid witnessing the actions that arouse those feelings. […] Theater, to 
be effective, must maintain its double or incomplete presence, as a here-and-now perfor-
mance of then-and-there events. The gap between ‘here and now’ and ‘there and then’ allows 
an audience to contemplate the action, and to entertain alternatives.92 

Svåra ämnen kan därför ytterst väl diskuteras med hjälp av drama för att teaterns 

ram skapar ett avstånd mellan händelserna och publiken. Tankegångar och dis-

kussioner kan trots detta avstånd sättas igång hos åskådaren. 

Ett ytterligare viktigt argument för drama som metod på Armémuseum är att 

det är ett roligt och lekfullt sätt att förmedla kunskap. Enligt min sagesperson är 

museet en plats som besökare ska gå till för att uppleva någonting spännande och 

                                                 
89 Yellis (2010), s.91. 
90 Yellis (2010), s.93. 
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92 Schechner (1988), s.169. 
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underhållande, samtidigt som museet inte får glömma bort allvaret i det förmed-

lade ämnet. 

Dramatiseringar är allmänt sett inget ändamål i sig för museet, utan ett verk-

tyg och hjälpmedel för att lyfta frågor som museet vill väcka hos besökaren. Det 

viktigaste är inte metoden, utan budskapet som ska lyftas fram. 

Reflekterande sammanfattning 

Anledningarna till att använda dramapedagogik i det museala rummet är många 

och breda bland museerna i den här analysen. Jag vill dela upp alla dessa anled-

ningar i tre kategorier: underhållning, pedagogik och möjligheten att låta besöka-

ren se museet med andra ögon. Kategorin underhållning innehåller målsättningar 

som att erbjuda en spänningsfylld, lekfull och rolig upplevelse för besökaren. Pe-

dagogiska skäl är att väcka nyfikenhet för ett ämne, levandegöra historien, för-

kroppsliga och fördjupa lärandet genom att använda alla sinnen, vara på barnens 

villkor, få besökarna att bli delaktiga, göra det lättare att ta till sig fakta och disku-

tera svåra ämnen. Anledningar som syftar till att låta besökaren se museet med 

andra ögon är att sänka tröskeln för besökaren, att komma åt vardagliga och andra 

berättelser som inte syns tydligt i utställningarna och att sätta fokus på den mänsk-

liga kontexten i museets samlingar. 

Det är många bra anledningar som visar på möjligheterna som finns med 

drama som metod. Drama kan både ge nöje och avkoppling och vara ett verktyg 

som kan sätta igång tankar och diskussioner. Den pedagogiska aspekten överväger 

i sammanställningen av museernas målsättningar med drama i det museala rum-

met, vilket inte är oväntat. Museer lägger i sin egenskap som kunskapsinstitution-

er mycket fokus på att föra vidare information om sitt ämne och sina samlingar. 

Det ska likaså nämnas att besökare till några museer förväntar sig historiska klä-

der, deltagande inslag och drama. Dramapedagogiska program är överlag utan 

tvekan populära bland museernas besökare. 

Som ett paraply spänner sig enligt min åsikt över alla museernas svar att en 

helhetsupplevelse ska skapas av besökaren och museet gemensamt med hjälp av 

drama. 

Vilka är målgrupperna? 

Det här avsnittet fokuserar på vilka de olika målgrupperna är som museernas dra-

mapedagogiska program vänder sig till. En ytterligare fråga som tas upp är om 

dramapedagogiska metoder generellt är användbara för alla möjliga olika mål-

grupper. Det visade sig under intervjuarna att den största målgruppsskillnaden 

som lyftes fram var den mellan barn och vuxna. Catherine Hughes lyfter i sin bok 

följande tanke om drama för lärandet inom olika åldersgrupper:  
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There need not be a yardstick for whether the audience ‘got’ the educational message. The 
five-year-old and the eighty-five-year-old can each walk away with something, common or 
unique, from the play experience.93 

Det är en viktig tanke som också belyser svårigheten med att mäta den pedago-

giska effekten som olika programverksamheter har eller inte har. Den följande 

delen av analysen visar museernas attityder gentemot arbetet med dramapedago-

gik för olika målgrupper. 

Hallwylska museet 

Målgruppen för dramavisningar på Hallwylska museet är, liksom för alla av mu-

seets programpunkter, allmänheten och alla möjliga åldrar. Såväl skolklasser som 

grupper med vuxna bokar dramavisningar. Uppfattningen är att drama som metod 

fungerar lika bra för alla olika målgrupper. Det finns dock olika produkter; olika 

dramavisningar som är målgruppsanpassade. 

Den största skillnaden i målgruppsanpassningen finns mellan dramavisningar 

för barn och vuxna. Visningar för barn är allmänt lite kortare, men scenerna blir 

också kortare i sig så att miljön byts oftare än i visningar för vuxna. Det ska hjälpa 

barnen att hålla koncentrationen hela tiden. För yngre barn mellan förskola och 

lågstadiet passar dramavisningar extra bra in i läroplanen. En del av målen är där 

att barn ska kunna föreställa sig att vara i en annan situation och tid, vilket kan 

uppnås med hjälp av tidsresor. Enligt Britt-Marie Borgström är tidsresor en metod 

som kan nyansera historien genom lek, användningen av fantasi och aktiverandet 

av alla sinnen.94 

Den tidigare nämnda visningen ”Kroppens allra hemligaste” är en del av 

skolprogrammet för gymnasier. I det här fallet är det tydligt märkbart att visning-

ens ämne talar till ungdomar i den åldern eftersom det finns speciellt mycket pot-

ential att tänka sig in i situationen. Målgruppen för visningen är i samma ålder 

som karaktärerna, vilket betyder att berättelsen har mycket inverkan på grupperna 

som går visningen. Dramavisningar som museet erbjuder till skolklasser är all-

mänt utformade för att anknyta till läroplanen och viktiga ämnen som diskuteras i 

skolans olika årskurser. 

Trots att Hallwylska museets dramavisningar vänder sig till alla möjliga mål-

grupper och kan passa alla museibesökare går det att urskilja en grupp som drama 

som metod kan gynna särskilt mycket. Elever som har koncentrationssvårigheter 

brukar kunna koncentrera sig bättre under en längre tid när visningen är dramati-

serad. Min sagesperson berättar om en skolklass som i sina lektioner vanligtvis 

behöver ta en paus var tjugonde minut. Lärarna blev fascinerade över att eleverna 

lyssnade och kunde koncentrera sig i 45 minuter under dramavisningen. Museets 
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personal tror att drama som metod kan vara den avgörande faktorn som hjälpte 

eleverna att koncentrera sig. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Målgruppen för museet allmänt och därför även för dramavisningen är barn. 50% 

av museets besökare är barn och därmed är mycket av programaktiviteterna sär-

skilt ämnade åt de. Dino Doris är som tidigare nämndes ett helgprogram och av-

sedd för familjer som kommer till museet. Den tänkta målgruppen är barn mellan 

6 och 10 år, men ofta följer även yngre barn med. 

Drama som metod kan passa barn särskilt bra för att barn förstå vad det är att 

leka. De förstår att visningen är en lek och att Dino Doris inte är en riktig person, 

men de tycker att det är roligt att leka och vara med i denna fantasi. Dessutom 

älskar många barn dinosaurier, vilket Dino Doris också gör. På det viset möts bar-

nen på sina villkor och behandlas som jämbördiga. Som tidigare nämnts är detta 

ett sätt att arbeta som Dorothy Heathcote verkligen hade uppskattat. Enligt hennes 

sätt att arbeta med drama som metod kan det ofta vara en fördel att gruppens le-

dare signalerar sin jämlikhet med gruppen för att ta bort hierarkier under lekens 

gång.95 

Naturhistoriska riksmuseet kan inte uttala sig lika mycket om drama som me-

tod för vuxna, eftersom de inte är museets huvudsakliga målgrupp. Däremot tyck-

er många föräldrar liksom sina barn att Dino Doris är en rolig programpunkt. Ett 

tidigare försök att få med vuxna i ett dramatiserat program var inte särskilt lyckat, 

men museet har kunnat identifiera en möjlig anledning till det. Programaktiviteten 

”Natt på museet” var riktat till barn, men när museet försökte att också involvera 

föräldrar i leken var det svårt att få med de. Det berodde förmodligen på att för-

äldrarna inte hade förväntat sig att själva bli delaktiga när de kom till museet för 

sina barns skull. Samtidigt har många vuxna frågat om inte museet skulle kunna 

anordna en ”Natt på museet” riktat till vuxna. Det bekräftar Bennetts modell om 

publikens förväntningar och upplevelser.96 De vuxna som åtföljde sina barn var 

inte beredda på att själva bli aktiva och blockerade på grund av det. Upplevelsen 

hade förmodligen varit betydligt mer positiv om förväntningen hade varit an-

norlunda. 

Min sagesperson tycker själv att det är roligt att arbeta med och delta i drama-

program, men tror även att det skulle funka för de flesta andra vuxna. Det är dock 

avgörande att besökaren vet om förutsättningarna i förväg. Det är en punkt som 

jag kommer komma tillbaka till och gå närmare in på i avsnittet ”Ett oskrivet kon-

trakt med publiken”. 

                                                 
95 Wagner (1976), s.132. 
96 Bennett (1997), s.139. 
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Upplandsmuseet 

Upplandsmuseets två olika användningar av drama som metod har olika målgrup-

per. 1700-talsdramat är ämnat åt skolklasser som går årskurs sex till sju, vilket har 

varit tanken ända från 1980-talet när programmet utvecklades. Några lärare vill 

boka programmet till och med årskurs nio, vilket skapar rent praktiska problem 

för museet. 1700-talskläderna som eleverna får låna när de spelar upp sina scener 

är sydda för årskurs sju. På grund av det och för att programmet enligt läroplanen 

passar bättre för något yngre elever försöker museet att förmedla den information-

en tydligare nuförtiden. 

Det intressanta med målgruppen för 1700-talsdramat är att eleverna är lite 

äldre än i de flesta dramaprogram som vanligtvis är ämnade åt skolklasser. De 

flesta tycker att det är roligt att leka och spela drama även när de är lite äldre, men 

de känner att de egentligen ska vara för stora för att tycka om det. Många är lite 

tveksamma till att börja med och tycker att det är pinsamt att klä på sig 1700-

talskläder. Det betyder att det alltid blir lite kaotiskt när eleverna ska byta om, 

men det är en del av processen som museet måste tillåta. Att ändå våga göra 

någonting som känns lite pinsamt och konstigt kan vara en positiv upplevelse för 

eleverna när de sedan får beröm för att de gjorde det ändå. Enligt Bennett kan det 

vara den kollektiva upplevelsen som eleverna delar som skapar upplevelsen. Ge-

nom den kollektiva bekräftelsen kan individen vara säker på att den har reagerat 

rätt i situationen.97 

Målgruppen för de dramatiserade visningarna på Walmstedtska gården är ål-

dersmässigt inte lika tydligt definierad, men de vänder sig till barn på låg- och 

mellanstadiet som har skollov. Museet föreslår att barnen ska vara ungefär mellan 

fem och tolv år gamla för att ha en ram att arbeta utifrån. Språket och upplägget 

ska fungera för alla som deltar. Grupperna ska bestå av ungefär tio till femton 

barn per visning och föräldrarna ska inte följa med in. 

Sagespersonen på museet anser att drama som metod kan passa alla målgrup-

per oavsett ålder, så länge det inte är för små barn. Barnen måste vara tillräckligt 

gamla för att förstå att det är en typ av lek som alla spelar tillsammans i dramati-

serade visningar och för att våga släppa sina föräldrar en liten stund. Det kan be-

hövas olika sätt att arbeta med drama som metod för att passa olika åldrar, men 

om det tas hänsyn till fungerar dramapedagogik ”hur långt som helst, tills folk är 

pensionärer eller dör”, som min sagesperson talar om. Upplandsmuseet har dock 

inte själv arbetat med dramatiserade visningar mot vuxna för att vuxna ofta har ett 

stort behov av att kunna ställa frågor under visningens gång, vilket museet försö-

ker undvika i sina dramavisningar. 
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Jamtli 

Målgruppen för Jamtlis dramapedagogik är allmänheten. Museet erbjuder såväl 

dramaprogram för skolklasser som öppna program för alla åldrar. Dramapedago-

gik fungerar enligt Jamtli för alla människor utan att metoden behöver anpassas i 

större utsträckning till olika målgrupper. Det är viktigare att veta tydligt vad mu-

seet vill uppnå och efter det möta människor. Oavsett vilken målgrupp och peda-

gogisk ingång ett museum väljer behöver de som träffar besökarna alltid anpassa 

sig efter deras behov. 

Museet upplever att många vuxna som besöker Jamtli vill absolut vara med 

och rollspela. Mycket livserfarenhet betyder många minnen från tidigare decen-

nier. Äldre besökare kan framför allt känna igen sig och sina egna erfarenheter i 

Jamtlis Historieland och se hur minnen väcks till liv igen. 

Skansen 

Målgruppen för ”En skoldag 1906” är specifikt årskurs tre i grundskolan. Det har 

både pedagogiska och praktiska anledningar. Museet anser att det är ett bra ålder 

för programmet för att eleverna vid det läget har kommit en bit på vägen i skolan 

och kan ha en bra dialog med pedagogerna. Den rent praktiska anledningen är att 

programmet är så populärt att det blir fullbokat direkt varje termin. Därför krävs 

en tydlig avgränsning av målgruppen. 

I den öppna verksamheten kan dramatiserade visningar och andra inslag av 

drama som metod vända sig till mycket bredare målgrupper. Mycket av dessa 

programpunkter vänder sig exempelvis till både barn och vuxna. Det händer ofta 

att vuxna faktiskt uppskattar drama i den öppna verksamheten ännu mer än barn, 

som min sagesperson berättar. 

När Skansen erbjuder dramapedagogiska program som har vuxna som mål-

grupp blir upplägget annorlunda än i det dramapedagogiska skolprogrammet. Det 

är vanligtvis ett annat sätt att arbeta för att det är en annan målgrupp, men egentli-

gen anser min sagesperson inte att det är absolut nödvändigt att arbeta med andra 

metoder. Även vuxna skulle kunna uppskatta en tidsresa, precis som barnen, om 

det utarbetas på ett lämpligt sätt. Det viktigaste är att pedagogerna är medvetna 

om vem det är programmet vänder sig till. 

Armémuseum 

Målgruppen för de dramatiserade programmen på Armémuseum är dels familjer 

med yngre barn, dels skolklasser. Museet har tidigare även arbetat med liknande 

dramapedagogiska upplägg för vuxna, men de är i nuläget inte längre en huvud-

saklig målgrupp för museets dramapedagogiska program. För de dramatiserade 

lovaktiviteterna är målgruppen familjer med barn från sex år och uppåt och de 

dramatiserade skolvisningarna riktar sig till årskurs fyra och uppåt. 
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Trots att de dramatiserade lovaktiviteterna riktar sig till barn får medföljande 

vuxna också vara med och stå lite längre bak. Min sagesperson uttrycker att det är 

roligt att lägga fokus på att vara på barnens villkor och inte på de vuxnas i denna 

situation. Det betyder dock inte att vuxna inte uppskattar dramatiseringarna lika 

mycket. Det brukar visa sig när museet samlar in besökarnas reaktioner i form av 

enkla enkäter som kan skickas ut efter lovaktiviteterna. Ett mål är att erbjuda fa-

miljer en upplevelse som generationerna kan mötas i. 

I skolverksamheten spelar läroplanen ofta en roll för vilka grupper som bokar 

en dramatiserad visning. Dramatiseringen ”Levande stormaktstid” bokas ofta för 

årskurs fem och sex för att stormaktstiden brukar tas upp då. Visningen ”Kvinnor 

berättar” bokas inte lika ofta, men när den bokas är det oftast gymnasieklasser 

som arbetar med genusfrågor. Museet anordnar ibland lärarkvällar för att presen-

tera sitt utbud av program för skolan och bokningarna för ”Levande stormaktstid” 

ökade mycket efter att museet särskilt presenterade detta program för några år 

sedan. Att många lärare bokar programmet om och om igen är fortfarande ett tyd-

ligt positivt feedback för museet. 

Min sagesperson tror generellt att många olika målgrupper kan uppskatta 

dramapedagogiska program, men arbetet kan behöva anpassas till målgruppen. 

Det viktigaste är att det finns en bra balans mellan seriositet, autenticitet och lek-

fullhet. Vissa målgrupper är trots allt kanske svårare att nå med drama som metod. 

Tonåringar kan ibland tycka att det är för pinsamt eller löjligt med dramatisering-

ar. Trots att både min sagesperson och jag tror att många av de egentligen tycker 

att det är roligt erkänner tonåringar ofta inte det. Därför kan det enligt min sages-

person fungera bättre att använda andra metoder i arbetet med denna målgrupp. 

Reflekterande sammanfattning 

Målgrupperna som angavs oftast under intervjuerna var antingen allmänheten el-

ler barn och skolklasser. Allmänheten inkluderar givetvis alla människor oavsett 

bakgrund och förutsättningar, men det fanns framför allt diskussioner om drama-

pedagogik för olika åldersgrupper under intervjuerna. Det är inte heller särskilt 

märkligt för att mycket av litteraturen omkring dramapedagogik handlar om 

undervisning i skolan. Barn i olika åldrar är utan tvekan även på museer en viktig 

målgrupp för dramapedagogiska program för att fokuset ligger på lekfullheten. 

Vuxna leker utan tvekan också till vardags, men inte lika medvetet som barn. 

Alla museer är under intervjuerna överens om att drama som metod kan fun-

gera för alla människor, oavsett ålder. Det som är viktigt är att museet känner till 

sina besökare och anpassar sina dramapedagogiska program efter publiken och 

förväntningarna som finns. Det framkom dock också att det för några museer 

känns lättare att arbeta med dramapedagogik ämnat åt barn. Det finns uppfatt-

ningar om att vuxna vill ställa fler frågor som inte är del av leken, vilket skulle 

försvåra situationen för pedagogen som leder programmet. 
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Överhuvudtaget verkar museerna som arbetar med dramapedagogik ämnat åt 

allmänheten vara de som arbetar jämt och mycket med drama som metod. Det 

som tillkommer är ett större samarbete med dramapedagoger och regissörer, vilket 

kan öka tryggheten att arbeta med målgruppen vuxna besökare som möjligen upp-

fattas som ett svårare klientel för dramapedagogiska program. Det finns dock ab-

solut exempel i intervjumaterialet som visar på att vuxna kan tycka att drama i 

museet är rolig så länge de vet om ramarna för besöket av ett dramapedagogiskt 

program. 

En målgrupp lyftes fram som särskilt passande och en som svårare för genom-

förandet av dramapedagogiska program. Barn och elever med koncentrationssvå-

righeter verkar profitera mycket av drama som metod. De kan på ett lättare sätt 

följa händelseförloppet i ett dramapedagogiskt program jämfört med traditionella 

undervisningsmetoder. Målgruppen som anses vara svårare att övertyga att leka är 

tonåringar. Det är en åldersgrupp som förmodligen fortfarande tycker om att leka, 

men som känner att det är pinsamt att klä ut sig och spela andra roller, framför allt 

framför sina kompisar. Trots att denna grupp kan vara svårare att arbeta med på 

ett dramapedagogiskt sätt visar ett exempel bland intervjuerna att det absolut är 

möjligt. 

Kostnader för publiken och museet? 

En ytterligare fråga som är viktig att ställa är hur mycket dramapedagogiska pro-

gram får kosta – både för museet och besökaren. Catherine Hughes lyfter i sin bok 

fram att drama i det museala rummet inte behöver kosta mycket. Det viktigaste är 

att åtminstone en person på museet är engagerad att sätta igång arbetet med drama 

och att det finns tydliga mål för detta arbete.98 Hur mycket en besökare kan för-

väntas betala är dock en annan fråga. Som kom fram under min första analysdel 

om teaterföreställningen på Londons Natural History Museum finns det tydligen 

olika förväntningar och viljor att betala större summor mellan teaterbesökare och 

museibesökare. Priset kan därför hypotetiskt vara avgörande för programmets 

succé eller misslyckande. 

Hallwylska museet 

På Hallwylska museet beror prissättningen för dramavisningarnas publik på olika 

faktorer. Styckvisa biljetter för öppna dramavisningar kostar 150kr för vuxna och 

60kr för barn. Bokade gruppvisningar kostar olika mycket beroende på hur många 

personer som deltar och vilken tid och dag som önskas. Priset för en grupp kan 

variera mellan 2750kr och 4250kr. Dramavisningar för skolklasser kostar 1400kr. 
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Det är däremot svårt för museet att sätta pris på hur mycket utvecklingen av 

dramapedagogiska program kostar. Utvecklingen tar lång tid och kostar därmed 

mycket arbetstid. Utöver det samarbetar museet varje säsong med en regissör som 

hjälper till med dramatisering och repetitioner. Hon tas in som konsult under en 

period och betalas ett arvode för sitt arbete. Kostnaden varier och beror på hur 

omfattande arbetsinsatsen är. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Besökare till museet och dramavisningen Dino Doris behöver inte betala någon-

ting. Museet har nuförtiden fri entré och visningen är öppen för alla som vistas på 

museet. 

Museets utveckling av programmet har framför allt kostat personalens arbets-

tid. Utöver det anfaller extra kostnader för att bemanna Dino Doris visningarna. 

Det är helgvisningar och då är den fasta personalen inte på plats, vilket betyder att 

extra personal blir timanställd för att genomföra både dramavisningar och vanliga 

visningar. Kostnader anfaller också för utbildningen av den extra anställda perso-

nalen. De får inte bara ett manus att läsa igenom och lära sig, utan flera utbild-

ningstillfällen som kostar lön och tid för både extrapersonalen och de fastanställda 

pedagogerna. 

Museet har överhuvudtaget inte mycket pengar till sitt förfogande för att ut-

veckla programpunkter som skulle kräva högre kostnader. Utvecklingen av nya 

program kan bara arbeta med de resurser som finns och då blir det snarare mindre 

produktioner. Museet får inte heller ta betalt för barn, vilket är en viktig faktor i 

resursfrågan. Organisatoriska omständigheter som regleringsbrev kan påverka 

mycket vad som kan och inte kan göras i det museala rummet. 

Tidigare försök på museet att samarbeta med teatergrupper har inte alltid varit 

lätta att sälja in till publiken. Då kostade biljetterna för publiken och min sages-

person tror att den ekonomiska faktorn kan ha bidragit till att det var svårare att få 

med publiken i programmet.  

Upplandsmuseet 

Museets 1700-talsdrama håller just nu bland annat av kostnadsskäl på att föränd-

ras. Förra året bestämde museet sig för att flytta programmet från sitt vanliga 

skolutbud till sitt utbud för skapande skola. Fram till 2017 behövde skolklasserna 

betala för alla pedagogiska program, men sedan togs kostnader för alla vanliga 

skolprogram bort. Fördjupade program som erbjuds som skapande skola har fort-

satt kostat skolorna för att de har möjlighet att ansöka om statliga pengar för att 

boka dessa fördjupningar. 1700-talsdramat ska från och med hösten 2019 bli en 

del av utbudet för fördjupade skapande skola program för att det är mer resurskrä-

vande för museet än andra skolprogram. Därmed kommer skolor framöver behöva 
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betala för 1700-talsdramat igen, men det finns möjlighet att söka statliga pengar 

för att kunna göra det. 

För museet är detta dramaprogram resurskrävande, framför allt gällande tids-

resurser. Skolklassen kommer först till museet för en introduktionsvisning och får 

sedan material att arbeta vidare med i skolan. Visningen är inte särskilt tidskrä-

vande, men när eleverna kommer tillbaka till museet för att spela upp sina scener 

tar det upp en hel förmiddag. Museet behöver förbereda kläderna, gå igenom stof-

fet med skolklassen, se och ge återkoppling till framförandet och göra efterarbete 

när klassen har lämnat museet. Att ta betald för detta resurskrävande program är 

en del av museets målsättning att nå ut till många skolor. Med pengarna som sko-

lorna framöver kommer att betala kan vikarier anställas och därmed tas inte alla 

museets resurser upp av ett tidskrävande program. 

Framtagandet av 1700-talsdramat förde en stor initial kostnad med sig under 

1980-talet, men det fanns under den tiden möjlighet att söka pengar från Kulturrå-

det för att genomföra delar av det. Pengarna från Kulturrådet gick till en profess-

ionell filminspelning som gjordes som del av arbetsmaterialet för skolorna. 

Mycket resurser gick också till att efterforska ämnet, göra textunderlag för sko-

lorna och sy upp alla kläder. Det finns fortfarande löpande kostnader för att un-

derhålla kläderna och även rekvisita som används, men det är inga stora summor. 

Det som kommer att kosta museet framöver är revideringen av textmaterialet för 

1700-talsdramat. Programmet erbjuds inte den här terminen, men måste uppdate-

ras för att kännas mer aktuellt innan det erbjuds igen nästa termin. 

Dramavisningarna på Walmstedtska gården är gratis för alla barn som vill 

följa med. Det beror på en tanke om ekonomisk tillgänglighet. Alla barn ska ha 

möjlighet att delta i museets programutbud under skollovet. Barn som vill vara 

med behöver dock hämta ut biljetter i förväg så att museet har kontroll över grup-

pens storlek. 

Museets dramatiserade visningar har inte kostat museet mycket mer än den 

initiala arbetstiden som behövdes för att göra efterforskningar och skriva ett ma-

nus tillsammans i grupp. Kläderna som används för dessa visningar har sedan 

tidigare funnits i museets rekvisitaförråd och därför inte kostat extra när arbetet 

med dramavisningarna började. 

Jamtli 

Intervjun med Jamtli fokuserade framför allt på Historieland, som alltid är öppet 

från midsommar till mitten av augusti. Vuxna betalar då 290kr för en entrébiljett 

som gäller i två dagar och barn som följer med vuxna går gratis. Entréavgiften 

under resten av året är lägre. Prisskillnaden beror på att Historieland är mer kost-

nadsintensiv för museet, eftersom mycket extrapersonal behöver anställas varje 

säsong för att befolka alla 20 miljöer. 
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Utöver personalkostnaderna har Jamtli genomgående kostnader för sitt 

Historieland. Nya miljöer byggs, nya program utvecklas hela tiden och alla bestå-

ende miljöer måste hållas i styr. Det är kostnader för renoveringar, restaureringar, 

djurhållning och alla andra beståndsdelar av Historieland. 

Skansen 

Skolprogrammet ”En skoldag 1906” kostar 1050kr för en skolklass att boka. Mu-

seet erbjuder detta program inte aktivt som ett skapande skola program, men 

många skolor väljer att söka pengar inom ramarna för ett skapande skola projekt. 

Det är svårare att specificera hur mycket programmet kostar museet. Det ingår 

i museets fasta utbud för skolor och räknas därför inte som en extra kostnad. Det 

ingår i personalens arbetstid. Programmet kräver mycket förberedelser och efter-

arbete, men skiljer sig i det hänseendet inte heller från andra skolprogram som 

museet erbjuder. Pedagogerna tar kontakt med lärarna i förväg och förbereder sig 

på gruppens behov och möjliga specialanpassningar. Programmet i sig tar två 

timmar. I början av varje ny säsong krävs lite extra tid för att säkerställa att allt 

material är på plats och användningsbart. Mycket arbetstid går åt skolprogram 

allmänt, men inte särskilt mycket mer för det dramapedagogiska programmet spe-

cifikt. 

Armémuseum 

Dramatiserade visningar för skolklasser kostar 900kr och bokas precis som alla 

andra skolvisningar som museet erbjuder. I övrigt är det gratis inträde till museet 

och lovaktiviteterna kostar inte extra, det är därför helt gratis för familjer att be-

söka öppna dramatiserade visningar. Däremot provade museet under det senaste 

lovet att låta besökarna hämta ut gratis biljetter till visningarna i förväg för att på 

så sätt begränsa och kontrollera antalet. 

Program med dramatiserade inslag kostar museet ingenting extra i och med att 

ingen extern personal anställs för att arbeta med det. Utvecklingen och genomfö-

randet av dramatiserade visningar kostar därmed framför allt arbetstid för perso-

nalen. Även rekvisita som behöver köpas in eller skapas kostar, men den största 

kostnaden är helt klart arbetstiden som går till arbetet med programmen. Det är 

svårt att specifikt räkna ut hur mycket tid det tar, men min sagesperson räknar 

med att utvecklingen av det senaste dramatiserade programmet för påsklovet kan 

ha tagit upp en månads heltids arbetstid, fördelad på flera personer över en längre 

tidsperiod. 

Reflekterande sammanfattning 

Det är svårt att dra slutsatser om prissättningen för besökarna utan att ha gjort en 

besöksstudie, men min uppfattning är att inget av programmen kostar över förvän-

tan mycket för varje individuell besökare. 
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Det har visat sig vara ännu svårare att bestämt kunna säga vilka kostnader 

museerna själv har för att utveckla och genomföra dramapedagogiska program. 

Det finns ingen särskild avdelning eller verksamhet som enbart sysselsätter sig 

med drama, utan det är en del av hela den pedagogiska verksamheten och därmed 

del av den vanliga arbetstiden. Pedagogerna räknar inte ut hur många arbetstim-

mar som går åt dramapedagogiska program, men det är i varje fall många timmar 

och mycket planering som krävs. I vissa fall måste extra personal anställas och 

externa samarbetspartner få ett arvode. 

Ett problem som lyftes under en av intervjuerna är den allmänna bristen på re-

surser för att utveckla nya, storartade projekt. Det leder i detta fall till att enbart 

mindre dramapedagogiska satsningar kan göras som inte är lika resurskrävande. 

Fungerar det på alla museer? Betydelse av tid och plats 

Det här avsnittet behandlar några olika aspekter som hänger ihop med varandra. 

Den stora frågan är om dramapedagogik kan vara ett användbart verktyg på alla 

museer, oavsett ämne eller miljö. Ett stort argument som talar för att drama kan 

fungera överallt är att museer och teater har många gemensamheter, som till ex-

empel uppgiften att erbjuda upplevelser som är både pedagogiska och underhål-

lande samtidigt.99 Platsen för dramapedagogiska program spelar också en viktig 

roll i denna sammanhang eftersom drama i det museala rummet ofta ska belysa en 

specifik plats eller några specifika föremål. Tidsaspekten är viktig att undersöka 

för att se hur mycket tid besökare kan tänka sig att avsätta för ett drama vid ett 

museibesök. Alla dessa aspekter undersöks för samtliga deltagande museer. 

Hallwylska museet 

Min sagesperson på Hallwylska museet uttrycker under vår intervju sin åsikt att 

dramapedagogik i form av visningar fungerar bäst i historiska miljöer. Platsen ger 

en inramning för scenerna som spelas upp. I en traditionell museimiljö med mont-

rar i utställningssalar finns det ingen lika given scen att spela på, utan museet be-

höver istället hitta andra former av dramapedagogik som fungerar i den givna mil-

jön. För Hallwylska museet har platsen en avgörande betydelse. Utan platsen 

skulle museet inte erbjuda dramavisningarna för att de finns till för att illustrera 

och levandegöra historien i denna miljö. 

Tiden spelar likaså en roll för museets dramavisningar. Längden för en dra-

matiserad visning ska inte överstiga 50 minuter för att det anses vara lagom långt 

för alla att kunna upprätthålla koncentrationen. Dramavisningar för barn är istället 

                                                 
99 Bennett (2013), s.3. 
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40 minuter långa. 10 minuters skillnad kan framstå som en liten differens, men i 

praktiken kan det vara en stor skillnad. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Sagespersonen på Naturhistoriska riksmuseet tror att dramapedagogik kan fungera 

som ett verktyg på alla museer. På ett sätt kan det vara lättare att arbeta med 

drama i historiska miljöer och låta historiska personer uppträda istället för fiktiva 

karaktärer, men i en miljö som Naturhistoriska riksmuseet skulle besökarna likaså 

kunna träffa historiska personer som Charles Darwin och Mary Anning. Sagesper-

sonen menar att det bara behövs duktiga personer som arbetar med drama för att 

få det att fungera i det museala rummet. Varje museum kan arbeta med drama 

med de resurser som finns till förfogande. 

Platsen för dramavisningen Dino Doris har en avgörande betydelse. Som tidi-

gare nämnts är denna visning ett sätt att visa utställningen och att se till att någon-

ting händer i museets mest populära utställning när flest besökare är på plats. Dino 

Doris har ibland också spelats på olika evenemang i Stockholm, men när platsen 

inte finns med i sammanhanget får istället personalens kompetens mer betydelse. 

Jag kommer återkomma till denna aspekt i avsnittet ”Bakgrund i teater eller dra-

mapedagogik?”. 

Tiden för Dino Doris dramavisningar är lika viktig som platsen för att vis-

ningarna ska erbjudas när många besökare är på museet. Det är tre visningar varje 

lördag; kl. 12:00, 13:00 och 14:00. Varje visning håller på i ungefär 20 minuter, 

men kan bli lite längre om det skulle finnas många frågor. Den här korta formen 

anses vara lagom för yngre barn. Dessutom är visningarna öppna för allmänheten 

och då får det gärna vara lite kortare programpunkter. Familjer har ofta inte så 

mycket tid till sitt förfogande och vill gå vidare efter ett tag. Som Bennett påpekar 

har teaterpubliken alltid möjlighet att avbryta sitt deltagande genom att lämna 

föreställningen.100 Det kan möjligtvis motverkas genom att göra programpunkterna 

tillräckligt korta för att stämma överens med publikens förväntningar till museibe-

söket. 

Upplandsmuseet 

Sagespersonen på Upplandsmuseet utgår ifrån att dramapedagogik som metod kan 

fungera på alla museer så länge det finns engagerade personer bland personalen 

som har lust att arbeta med det. Upplandsmuseet har en 30-årig vana av att arbeta 

med ett dramapedagogiskt skolprogram, men om pedagogerna som är anställda 

nuförtiden inte skulle gilla att arbeta på det viset skulle det ändå inte fungera. 

                                                 
100 Bennett (1997), s.154. 
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Platsen för dramavisningar på Walmstedtska gården är avgörande för att dra-

mat är ett sätt att illustrera miljön och förstärka upplevelsen av platsen. Berättel-

sen brukar ofta börja med att barnen knackar på dörren och blir insläppta av husan 

som tar emot de. Gruppen ska inte vara för stor för att denna privatlägenhet inte 

tillåter det. Dessutom är målet att skapa en närhet; det ska inte kännas för trångt 

och visningen ska inte kännas som en vanlig visning av ett historiskt miljö. 

Platsen för 1700-talsdramat är intressant för att den varken är en autentisk hi-

storisk miljö eller en utställning, utan en rekonstruktion av ett historisk rum som 

fungerar som scen mitt i utställningsrummet. Rummet är baserat på salen i famil-

jen Ernanders hem och denna familj, som levde i Uppsala under slutet av 1700-

talet, har även varit underlag för det textuella materialet som skolklasserna arbetar 

med. Miljön är därmed till en högre grad konstruerad än en verklig historisk 

miljö, men den ger en kontext till dramat. Det finns originalföremål från 1700-

talet i rummet för att skapa rätt stämning samtidigt som rekvisiter som elever får 

använda är nutida kopior så att det inte uppstår problem om någonting skulle gå 

sönder. 

Under intervjusituationen diskuterades även skillnaden mellan att spela upp 

scener i ett klassrum och i det museala rummet. Min sagesperson funderar på att 

platsen kanske är viktig för en museipedagog, men att den inte nödvändigtvis 

måste vara lika viktig för eleverna. Sagespersonen tror ändå att den museala mil-

jön underlättar arbetet med dramat för vissa elever. Det kan vara lättare att leva 

sig in i en annan tid och inta en annan roll när eleverna befinner sig i en annan 

miljö än den välkända, vardagliga klassrumsmiljön. 

Tidsaspekten är av praktiska skäl viktig i 1700-talsdramat. Programmet tar 

upp mycket av skolklassernas tid, vilket måste vara en övervägning för lärarna. 

Tiden som klassen totalt sett tillbringar på museet är tre timmar; en initial intro-

duktionstimme och två timmar för återbesöket och framförandet av scenerna. Ut-

över det måste eleverna arbeta med materialet i skolan. Återbesöket sker på för-

middagen när museet fortfarande är stängd så att klassen inte störs av andra mu-

seibesökare. 

Dramavisningarna på Walmstedtska gården brukar ta ungefär 40 minuter och 

ges som tidigare nämndes under skollovstider. Tankegångarna bakom visningens 

längd är att gruppen ska hinna se tillräckligt mycket av våningen, men berättelsen 

ska samtidigt hänga ihop väl och inte bli för lång. 

Jamtli 

Min sagesperson på Jamtli utgår ifrån att dramapedagogik kan fungera på alla 

museer så länge de som arbetar med det tror på metoden och har aktivt valt den: 

”Jag tror att det är viktigt att man vågar stå för det man väljer.” Det gäller oavsett 

pedagogiskt arbetssätt. Om ett museum inte känner sig bekväm med att arbeta 

med dramapedagogik är det bättre att inte göra det. Det viktigaste är att möta 
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publiken och bestämma vilken form som fungerar bäst för museet att etablera 

kontakten. Museer är där för besökarnas skull och därför är mötet avgörande. För 

Jamtli fungerar drama oerhört bra för att ta kontakt med och involvera besökarna. 

Platsen är mycket viktig för Jamtlis Historieland. Jamtli är ett länsmuseum 

och ska därför förmedla Jämtlands historia. Det är de 20 olika miljöerna som i 

Historielandet ska levandegöras genom aktörer i roll. Utan platsen skulle det inte 

finnas mycket att visa upp med hjälp av drama. 

Skansen 

Min sagesperson på Skansen utgår ifrån att dramapedagogik kan fungera på olika 

typer av museer, så länge personerna som arbetar med det vill använda drama som 

metod. Det är enligt sagespersonen möjligen svårt att ha en helt genomförd tids-

resa på ett mer traditionellt museum med montrar, men dramatiserade inslag i 

olika former kan fungera överallt. Ett friluftsmuseum som Skansen lämpar sig 

enligt min sagesperson dock särskilt väl för drama som metod i form av tidsresor, 

dramatiserade visningar och karaktärer i historiska miljöer. 

Platsen för skoldramat ”En skoldag 1906” är av avgörande betydelse för mu-

seet. Programmet äger rum i Skansens autentiska skolbyggnad och det är där dra-

mat ska utspela sig. Det finns inga tankar om att programmet skulle kunna ges på 

en annan plats eller i en annan miljö i museet. 

Dramatiserade visningar i den öppna verksamheten brukar inte vara längre än 

en halvtimme. Det beror på att det finns många olika saker att göra och upptäcka 

på Skansen och besökare vill möjligtvis inte vara fast på ett ställe alltför länge. 

Jag vill i det här sammanhanget återigen anknyta till Bennetts påstående att publi-

ken kan avbryta det oskrivna kontraktet när som helst.101 Museet måste vara på 

besökarnas villkor, veta hur förväntningarna ser ut och planera programpunkter 

därefter för att kunna lyckas med den planerade verksamheten. 

Det är en tydlig skillnad mellan längden av förbokade program och dramatise-

rade inslag i den öppna verksamheten. Bokade visningar brukar vara längre. ”En 

skoldag 1906” är ett två-timmars lång program, som innehåller en introduktion, 

tidsresan tillbaka i tiden och en efterföljande diskussion. Hur den totala tiden för-

delar sig över dessa tre delar är lite olika beroende på gruppens behov. Grupper 

som inte har förberett sig i skolan innan besöket kan behöva en längre introdukt-

ion innan tidsresan börjar. Den ungefärliga uppdelningen är en timme och 15 mi-

nuter för tidsresan, som även inbegriper en paus, och 45 minuter sammanlagd för 

introduktion och diskussion. Museet funderar i nuläget på att eventuellt förkorta 

programmet lite, det har dock inte beslutats än. För vissa grupper fungerar ett två-

timmars lång program bra, men framför allt för skolklasser som har en längre res-

                                                 
101 Bennett (1997), s.154. 
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väg till museet kan det vara lite för långt. Programmets längd kommer därför för-

modligen framöver att diskuteras bland museets pedagoger. 

Armémuseum 

Min sagesperson på museet tror att drama som metod skulle kunna användas på 

många fler ställen än vad som tidigare har provats. Vad som kan göras beror dock 

på miljön. Tidsresor är exempelvis mycket beroende av en historisk miljö, men 

andra former av dramapedagogik kan fungera i andra miljöer också. I ett tradit-

ionellt montermuseum skulle exempelvis utklädda pedagoger kunna fungera väl 

så länge platsen utnyttjas på ett bra sätt. 

För Armémuseum är platsen där dramatiseringarna sker avgörande för att de 

är anpassade till museets olika scenerier och dockor som fungerar som bakgrund. 

Utvecklingen av dramatiseringar börjar ofta med idéer som är inspirerade av dessa 

bakgrunder. Dramavisningarna sker dessutom i museimiljön, mitt i berättelserna 

som finns där. Rummen i sig är ett verktyg och känslorna som väcks genom de är 

en viktig del av dramatiseringarna. Föremålen i montrarna brukar dock inte vara 

del av de dramatiserade visningarna. 

Längden för de dramatiserade inslagen är anpassad efter målgrupperna. Skol-

visningarna är en timme långa, vilket är enligt museet en rimlig tidsram att ha för 

ett skolbesök. De dramatiserade lovaktiviteterna ges vanligtvis tre gånger per var-

dag under skollovet och brukar vara kortare med en längd på ungefär 35 minuter. 

Det är anpassat till den yngre målgruppen, men också till besökarnas agenda. När 

det är skollov och familjer gör gemensamma utflykter brukar museibesöket bara 

vara en del av en rad aktiviteter. Då behöver aktiviteten på museet vara rolig och 

lite kortare för att allting annat också ska hinnas med under dagen. Publikens in-

ställning är annorlunda.  

Reflekterande sammanfattning 

En nästan genomgående slutsats som museerna i den här analysen drar är att dra-

mapedagogik kan fungera på alla museer. Några yttrar att det är enklast att spela 

drama i historiska miljöer, men att det går att hitta former av dramapedagogik som 

fungerar i vilken museimiljö som helst. Formen och konceptet måste vara bra och 

museet måste vara övertygad om och stå för sitt val. Ett flertal av mina sagesper-

soner yttrar också att det är ytterst viktigt att de som arbetar med drama känner sig 

bekväma med metoden och tycker om detta sätt att arbeta för att det ska bli lyckat. 

Platsen för aktiviteterna har för alla museer i den här analysen mycket bety-

delse. Platsen själv spelar ofta huvudrollen i dramat. Omgivningen ska på alla 

museer iscensättas. Utöver det kan en praktisk anledning vara att erbjuda en rolig 

aktivitet i en välbesökt och populär utställning. I ett fall är platsen en rekonstrukt-

ion av en historisk miljö, men hela museimiljön runtomkring kan möjligtvis vara 

en avgörande faktor i skapandet av en teatralisk känsla. 
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Tidsåtgången för de dramapedagogiska programmen måste vara anpassad till 

målgruppen. Bokade visningar är allmänt längre än programpunkter i den öppna 

verksamheten. Visningar för barn får vara omkring 40 minuter långa för att bar-

nen ska kunna hålla koncentrationen och visningar för vuxna brukar vara lite 

längre. Skolprogram brukar ta upp en till två timmar åt gången, vilket passar ihop 

med lektionstider som eleverna är vana vid. I den öppna verksamheten brukar 

dramatiserade inslag inte vara längre än 20 till 35 minuter för att besökarna för-

väntar sig att kunna gå vidare efter ett tag för att utforska resten av museet eller 

göra andra aktiviteter under dagen. 

Vilken form? Betydelsen av interaktivitet och deltagande 

Dramapedagogik i det museala rummet kan ta många olika former mellan stora, 

professionellt producerade teaterföreställningar och historiskt klädda pedagoger 

som talar som sig själva. Drama som metod är mycket flexibel och kan anpassas 

till olika situationer, platser och målsättningar. Andrew Ashmore anmärker i en 

artikel att det viktigaste är det dramapedagogiska programmets tydliga förankring 

i museet. Det får inte vara ett tillägg, utan måste vara en viktig beståndsdel för att 

fungera.102  

Det här avsnittet avser att undersöka vilka former av dramapedagogik de del-

tagande museerna använder och varför. Dramapedagogik bygger på aktivitet och 

handling, därför är det även viktigt att fråga i vilken grad museernas besökare 

involveras i dramat. Jag vill dock också påminna om Turners synsätt att teaterfö-

reställningar alltid är beroende av sin publik för att teaterupplevelsen inte skapas 

förrän publiken är närvarande och ger föreställningen mening genom sina reakt-

ioner.103 I samband med interaktivitet uttrycker sig Jenny Kidd inom ramarna för 

”Performance, learning and heritage” projektet på följande sätt: 

The PLH research suggests that increasingly there is an expectation amongst visitors that el-
ements of museum encounters will be interactive; not a universally positive prospect for all, 
with some of our respondents making accusations of ‘Disneyfication’. Visitors remain vary of 
such opportunity, exhibiting vastly different degrees of demand and readiness for active in-
volvement in performance. They (rightly) want to maintain an element of choice over how far 
they engage, but recognise that it is rarely they who hold the cards.104 

 

                                                 
102 Ashmore (2015), s.87. 
103 Turner (1987), s.27. 
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Hallwylska museet 

Museet arbetar huvudsakligen med dramapedagogik i form av dramatiserade vis-

ningar. Det finns en repertoar av olika dramavisningar om varierade ämnen och 

ämnat åt olika målgrupper. De flesta av dessa visningar är mycket manusburna, 

men det finns också ett drama med en lösare form och en blandform i repertoaren. 

Visningen ”Herrskap och tjänstefolk” är mer öppen för förändringar och im-

provisation än andra dramavisningar. Den ska kunna fungera oavsett vilka andra 

saker som händer i huset samtidigt. Om en tillfällig utställning påverkar tillgången 

till ett visst rum finns det en flexibilitet i visningen att byta miljö. Manuset är inte 

lika fast som i andra dramer. Blandformen ”Kroppens allra hemligaste”, som 

nämndes tidigare, består av en vanlig visning, litteraturläsning och dramatiserade 

scener. Den skiljer sig från museets dramavisningar och är en annan form av dra-

mapedagogik i museet. Scenerna i denna visning är mer som en föreställning och 

därmed annorlunda. Det är två olika former av dramapedagogik som är svåra att 

jämföra med varandra. 

Skillnaden mellan drama i blandformen ”Kroppens allra hemligaste” och mu-

seets dramavisningar är enligt min åsikt framför allt interaktiviteten. I ”Kroppens 

allra hemligaste” finns en kontakt mellan guiden och publiken i de vanliga vis-

ningsdelarna, men de dramatiserade inslagen är fasta scener som spelas upp som 

en föreställning och publiken blir till åskådare. I motsats till detta berättar min 

sagesperson att publiken i dramavisningarna får en roll att spela. Museipersonalen 

som spelar karaktärer i visningarna behöver ha en anledning till att börja prata och 

det är publiken framför de. Publiken brukar få roller som till exempel bud, kandi-

dater eller kalasfolk. Dessa roller ger karaktärerna anledningar till att visa upp och 

berätta om huset. Museets anlitade regissör beskrev detta enligt min sagesperson 

en gång som att det bara är dårar som pratar för sig själva. Publiken är därmed en 

viktig del av berättelsen. Enligt Schechners definition och modell är publiken en 

del av performance och därmed teaterföreställningen för att publiken spelar en 

roll i händelserna och påverkar genom sin närvaro.105  

Det är i det här sambandet viktigt att tala om skillnaden mellan interaktivitet 

och deltagande. Hallwylska museets dramavisningar är interaktiva för att karaktä-

rerna kommunicerar direkt med publiken och ger de en roll i handlingen. Delta-

gande moment där publiken själv blir aktiv och utför handlingar själva förekom-

mer dock inte lika ofta. Enligt sagespersonen kräver det fingertoppskänsla av gui-

den. I vanliga fall adresseras hela publiken som en grupp, men det skulle vara 

möjligt att prata direkt med en person i publiken och ge den en uppgift om perso-

nen i fråga bjuder in till det. Det kräver dock att guiden kan känna av hur mycket 

publiken vill bli involverad.  Forskningsresultat av ”Performance, learning and 

heritage” projektet visar att denna form av interaktivitet involverar publiken till en 
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viss grad. Fysiskt för att gruppen följer med genom huset och verbalt för att aktö-

ren behöver ha en viss bekräftelse av sin världsbild från publiken. Aktören har 

dock igenom hela visningen kontroll över händelseförloppet.106 

En målgrupp som brukar involveras mer i Hallwylska museets dramavisning-

ar är barn. Oftast ställs fler frågor till barn under visningens gång. Visningen ”Hu-

san Anna berättar” har tydliga deltagande moment när barn exempelvis själva få 

bli aktiva och lära sig hur det fungerar att bryta servetter. Enligt tidsresemetodiken 

spelar föremål en viktig roll för barnens förståelse: föremålen får en betydelse 

genom att barnen får prova och använda de själva. Det kan också hjälpa till att 

koppla nutida fenomen kognitivt till historiska.107 

Oavsett i vilken form dramapedagogik används på Hallwylska museet; kom-

munikation är en viktig del av pedagogiken. Publiken ska ha möjlighet att ställa 

frågor och diskutera ämnen som har väckt uppmärksamhet. Detta anknyter direkt 

till Bennetts syn på betydelsen av teaterföreställningens slut. Det är enligt henne 

också socialt mycket viktigt att publiken får möjlighet att samtala efter upplevel-

sen.108 Det måste anses vara positivt om museet kan fånga upp detta behov direkt. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Museet har testat olika former av dramapedagogik, men det som aktuellt används 

i verksamheten är små dramapedagogiska grepp i vanliga visningar för barn och 

den dramatiserade visningen Dino Doris. 

Den dramapedagogiska kursen som några av pedagogerna gick har inspirerat 

arbetet med visningar för barn och skolklasser. Det är små grepp som att ställa 

frågor, ge barnen repliker och allmänt uppmuntra de att vara deltagande i visning-

en. Jag vill i det här sambandet nämna Dorothy Heathcotes syn på barn och dra-

mapedagogik som ett passande synsätt för museets arbete:  

Drama happens not because they go through motions or follow techniques but because they, 
like all other human beings, have a fantastic capacity – the ability to identify.109 

Det måste med andra ord enligt Heathcote inte vara svårt eller kräva mycket att 

arbeta med dramapedagogiska grepp för att barn instinktivt vet hur det fungerar. 

När pedagogerna på museet lärde sig improvisation förstärktes medvetenheten om 

hur mycket kraft som finns i att bejaka allting som sägs under en visning. Även 

om någonting felaktigt yttras är det ett bra grepp att ge positiv förstärkning innan 

felet rättas. Att aldrig säga nej till ett förslag är huvudregeln i improvisationen för 

att händelseförloppet tar stopp så snart som någon säger nej till ett förslag. 
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Min sagesperson tror att dramatiserade visningar är en form av dramapedago-

gik som lämpar sig mycket väl på naturhistoriska museer. Det kan likaså fungera 

bra att placera ut några karaktärer i en utställning som besökare kan träffa på och 

tala med. Teaterföreställningar kan vara svårare att sälja in för att det blir ett större 

projekt för besökarna att ta sig an. Många som går på ett museum kan vara lite 

stressade och därför får programpunkter inte ta alltför lång tid. Besökare kan 

också vilja ha möjligheten att gå därifrån när de vill, vilket de kanske inte skulle 

våga göra under en teaterföreställning. 

Tidigare teaterprojekt för skolklasser har fungerat bra för många elever, men 

inte för alla. Ibland behövde föreställningar brytas för att eleverna inte höll tyst. 

Det kan bero på att de inte var där frivilligt, utan i samband med ett skolbesök, 

men också på att eleverna kanske inte hade teatervana och kännedom om det öns-

kade beteendet under en teaterföreställning. 

Dramavisningen med Dino Doris involverar barn tydligt och låter de vara del-

aktiga. Guiden som spelar Dino Doris brukar ha med sig föremål som barnen 

själva får känna på. Dessutom ställs många frågor och barnen uppmuntras att dela 

med sig av sin egen kunskap. Det finns mycket frihet i denna visning, trots att det 

finns ett grundläggande manus. Guiderna får mycket extra information utöver 

manuset och har friheten att anpassa visningar efter gruppens behov. Enligt forsk-

ningsresultaten från ”Performance, learning and heritage” projektet bygger denna 

form av interaktivitet på mycket aktivt deltagande av gruppen, men individerna 

kan hela tiden själv bestämma hur mycket de vill styra. Eftersom aktören ger kon-

trollen till en viss del till gruppen finns det mer potential för oväntade situationer 

som måste hanteras av både gruppen och aktören.110 

Det finns alltid vuxna och barn som gärna vill träffa en expert för att ställa 

sina frågor. Dino Doris som karaktär är ingen expert, utan en entusiastisk blivande 

paleontolog som pratar utifrån det hon älskar. Det är därför enligt sagespersonen 

en bra idé att erbjuda både dramatiserade visningar och vanliga visningar för att 

täcka alla behov. Som Nina Simon uttrycker sig i sin bok: deltagande inslag i en 

museiverksamhet borde alltid vara ett ytterligare verktyg och inte ersätta mer trad-

itionella former av det pedagogiska arbetet.111 

Upplandsmuseet 

1700-talsdramat är ett skolprogram som använder drama som metod för att för-

djupa sig i ett ämne. För att dramat har varit en del av museets utbud i lite över 30 

år har de nuvarande pedagogerna fått ärva programmet efter sina föregångare. Det 

är en av anledningarna till beslutet att dramat måste revideras och uppdateras. Det 

fungerar bra för museet att låta skolklasser arbeta med drama på det här viset.  
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Framför allt verkar eleverna behöva få kommentarer och positiv bekräftelse 

från pedagogerna direkt efter sina scener. Kommentarerna ges enligt min sages-

person för att förstärka lärandet och eleverna skulle inte lära sig någonting av att 

få negativ kritik för det arbetet de har gjort. Även om någonting i den framförda 

scenen var historiskt felaktig är det bättre att pedagogen uttrycker sig på ett posi-

tivt sätt när den rättar faktafel. Utöver den pedagogiska effekten är den positiva 

bekräftelsen också viktig på ett personligt plan för eleverna. Många är nervösa 

över att spela teater framför sina klasskompisar och lärare och behöver få positiv 

förstärkning.  

Den här formen av drama som metod påminner enligt min åsikt i högre grad 

om dramapedagogisk undervisning i klassrummet än exempelvis dramatiserade 

visningar. Kärnan i den klassiska dramapedagogiken är att deltagarna själva skap-

ar drama och spelar olika roller. Enligt Ekstrands och Janzons bok om pedago-

giskt drama bygger dramaundervisningen på aktivitet, behovet att förstå andra 

människor och reflektion. Dramaledaren måste ge gruppen feedback och kontrol-

lera undervisningspassets struktur.112 

På professorhemmet Walmstedtska gården arbetar Upplandsmuseet ibland 

med dramatiserade visningar som upplevelsevandring för barn. Pedagogerna har 

valt att inte arbeta med fasta repliker för att kunna vara flexibla under visningar-

nas gång. Det brukar finnas ett manus eller en ram för visningen, men också möj-

lighet att byta ut repliker spontant. Ett problem med den här formen av dramape-

dagogik kan vara att det är svårt att svara på frågor utan att gå ur rollen. Det är en 

av anledningarna till att museet har valt att inte göra dramatiserade visningar för 

vuxna. De kan ha ett större behov av att ställa frågor och skulle möjligtvis behöva 

en frågestund med pedagogen efter avslutad visning, vilket museet i nuläget inte 

brukar göra. 

Upplandsmuseet har tidigare ibland gjort vanliga visningar av Walmstedtska 

gården där pedagogerna var klädda i historiska kläder utan att vara i roll. Min sa-

gesperson ifrågasätter om det kan kallas för dramapedagogik och skulle själv be-

skriva detta grepp som ett sätt att fördjupa visningsupplevelsen. Jag skulle ändå 

vilja kalla användandet av historiska kläder för ett dramapedagogiskt grepp. Den 

engelskspråkiga litteraturen talar om denna form av drama som third-person in-

terpretation, som innebär att personalen är klädd i historiska kläder, men spelar 

ingen karaktär. Denna form av drama används oftast för att fördjupa besökarens 

förståelse och upplevelse av en historisk plats.113 Min sagesperson menar att det 

finns en poäng med både dramapedagogiska metoder och andra pedagogiska me-

toder i museets utbud för att erbjuda en variation. 
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1700-talsdramat är utan tvekan ett dramapedagogiskt program som är bero-

ende av ett aktivt deltagande av skolklassen. Det är eleverna själva som skriver 

sina scener och spelar upp de. Det sker inga deltagande moment på samma sätt i 

dramavisningarna på Walmstedtska gården. Visningarna sker i dialog med barnen 

och pedagogerna ställer direkta frågor till gruppen, men barnen blir inte aktiva i 

att utföra handlingar. Det är en interaktiv upplevelse utan direkt deltagande. 

Jamtli 

Jamtli arbetar mycket med dramapedagogik i alla delar av verksamheten. Rollspel 

och att nå besökare genom lek är utmärkande för Jamtli som museum, vilket är 

välkänd i museisverige. Jamtli arbetar inte uteslutande med dramapedagogik, men 

en stor del av den pedagogiska verksamheten är baserad på drama som metod. 

Dramalek och tidsresor är några av metoderna som används. Min sagesperson 

nämner framför allt Dorothy Heathcote och Gavin Bolton som tongivande för 

museets sätt att arbeta med drama. Framför allt Heathcotes lärare-i-roll metod är 

ett viktigt arbetssätt för museet. Denna metod beskrivs av Wagner på följande 

sätt: 

One of Heathcote’s most effective teaching ploys is her skilful moving in and out of role. She 
goes into role to develop and heighten emotion; she comes out of it to achieve distance and 
the objectivity needed for reflection.114 

Museets sätt att arbeta med dramapedagogik kräver flexibilitet och att alla som 

arbetar med metoden är mycket pålästa om sina ämnen. Den som leder gruppen 

eller möter besökarna måste ha fingertoppskänsla för att bedöma hur mycket in-

volvering är möjlig. Det krävs öppenhet och kunskap för att bemöta oväntade si-

tuationer i roll och för att kunna svara på följdfrågor i roll. 

Besökarnas aktiva deltagande är avgörande för Jamtlis sätta att arbeta med 

dramapedagogik eftersom syftet med metoden är att involvera besökarna. Det 

anknyter till Turners synsätt att helhetsupplevelsen skapas gemensamt av aktören 

och publiken.115 Forskningsresultaten till ”Performance, learning and heritage” 

projektet beskriver denna form av interaktivitet på följande sätt: 

Contextual forms of interactivity are especially applicable to live interpretations performed in 
situ (such as in a historic site) which rely not on predetermined timed narratives with a begin-
ning, middle and end, but on more fluid and ongoing interactions between performers, audi-
ences and the sites themselves. There is, however, no suggestion that the visitor explicitly 
takes on the role as ‘performer’.116 
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Besökare som absolut inte vill vara med i rollspelet är också välkomna till Jamtlis 

Historieland och tvingas inte bli delaktiga. Jag kommer återkomma till denna 

aspekt i avsnittet ”Ett oskrivet kontrakt med publiken”. 

Skansen 

Skansen har, som tidigare nämnts, arbetet länge med olika former av dramapeda-

gogik. Min sagesperson är dock under intervjusituationen inte säker om de allra 

första historiskt klädda museivärdar arbetade med en form av drama som metod. 

Det var personer som befolkade de olika miljöerna på Skansen, men de arbetade 

inte som pedagoger. De kom dock ofta från området som den historiska miljön 

motsvarade, kunde berätta om platsen, var historiskt korrekt klädda och kunde 

ibland demonstrera historiska hantverk. Min sagesperson kallar det för en form av 

levande historia, som har funnits med på Skansen från början. Som jag nämnde 

tidigare kan detta sätt att arbeta med levande historia enligt litteraturen kallas för 

third-person interpretation och därmed också för en form av drama.117 

Museet erbjuder ibland dramatiserade visningar som kan både vara boknings-

bara och en del av den öppna verksamheten under sommaren. Ett ytterligare sätt 

för Skansen att arbeta med drama som metod i den öppna verksamheten är att 

under vissa perioder befolka miljöer och gator med karaktärer som besökarna kan 

träffa på. Dessa karaktärer har inget fast manus, utan talar utifrån första person. 

Denna metod kallas enligt litteraturen för first-person interpretation. Detta arbets-

sätt kräver mycket professionalitet för att fungera, men om det är gjort väl kan det 

”take visitors on a fulfilling emotional ridet hat will leave deep impressions”.118 

Det dramatiserade skolprogrammet ”En skoldag 1906” bygger på tidsreseme-

todiken. Det är uppenbarligen mycket uppskattat eftersom programmet blir full-

bokad snabbt varje termin. Många elever som deltar vill inte att tidsresan ska 

sluta, vilket är en rolig reaktion för museet att få. Skansen samarbetar ofta med 

Jamtli och har också samarbetat med Britt-Marie Borgström, som har skrivit en 

bok om den tidsresemetodik som Jamtli utvecklade under många år och som jag 

refererade till tidigare. Min sagesperson beskriver samarbetena mellan Jamtli och 

Skansen som inspirerande för båda sidor. 

Interaktivitet och deltagande är viktiga för museets arbete med dramapedago-

gik. Tidsresan ”En skoldag 1906” bygger på att barnen som är med aktivt deltar i 

spelet. Pedagogen som leder tidsresan har en bänkkarta med alla elevers namn 

som stöd för att fördela olika uppgifter och se till att alla i gruppen blir involve-

rade. Det handlar om saker som att sudda tavlan, bära böcker och att läsa och 

skriva på griffeltavlor. Som tidigare nämnts är hanterandet av föremål viktig inom 
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tidsresemetodiken för att hjälpa barnens förståelse och aktivera alla sinnen.119 Alla 

barn är genomgående delaktiga under händelseförloppet. I enlighet med ett viktigt 

synsätt inom performance theory skapas därför upplevelsen gemensamt mellan 

pedagogen och barnen. 

Graden av interaktivitet och deltagande kan vara annorlunda i den öppna 

verksamheten. Även om många besökare uppskattar dramatiserade inslag och vill 

vara med gäller det inte för alla besökare. Det finns dock i flera dramatiserade 

program möjligheter för besökare att själva utföra sysslor och delta i rollspelet på 

det viset. De korta dramatiserade visningarna som museet erbjuder under somma-

ren fungerar av praktiska skäl på ett annat sätt. Visningarna är interaktiva på det 

sättet att besökarna får en kollektiv roll, men de utför inga sysslor under visning-

ens gång. Det fungerar inte i den historiska miljön som visningen utspelar sig i 

och eftersom den bara är 30 minuter lång är det viktigare att hela berättelsen 

kommer fram. 

Armémuseum 

Museet kallar formen av dramapedagogik som används i de olika verksamheterna 

för dramatiserade visningar eller visningar med dramatiserade inslag. Det finns 

dock skillnader i upplägget mellan lovaktiviteterna och skolvisningarna. 

Museets i nuläget två dramatiserade skolvisningar har samma upplägg med 

två pedagoger som arbetar tillsammans. En av de kallas för länk. Den går inte in i 

roll, utan leder gruppen genom utställningarna i sina vanliga kläder som sig själv. 

Den andra personen kallas för aktör och arbetar med dramatiserade inslag genom 

att komma in i visningen under två eller tre tillfällen i olika roller och historiska 

dräkter. Denna person bryter inte sin roll. Det är länkens uppgift att plocka upp 

trådarna efter de dramatiserade inslagen och bearbeta med gruppen vad som 

egentligen har hänt. Det är möjligt att se det här arbetssättet som en variant av 

Heathcotes lärare-i-roll metod. Hon arbetade ibland med en ytterligare person som 

fick spela en roll. I dessa situationer ledde hon samtalet och ställde frågor som 

denna person fick svara på utifrån sin roll. Heathcote använde sig framför allt av 

denna metod för att hjälpa eleverna att hålla koncentrationen.120 

Under lovaktiviteterna kan dramatiseringarna bli mer av ett skådespel, som 

dock inte händer på en scen utan i utställningarna. Museet utnyttjar under loven 

gärna tillfälliga utställningar för att iscensätta nya idéer och berättelser. Det kan 

bli tre eller fyra pedagoger som arbetar tillsammans och alla spelar en roll i dra-

matiseringen. Ett problem med lovaktiviteterna kan vara att för många besökare 

följer med, vilket kan leda till att pedagogerna tappar kontakt med gruppen, vilket 

är en viktig del av all pedagogisk verksamhet på museet. 
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Den direkta kontakten och dialogen med gruppen spelar en stor roll för att det 

enligt min sagesperson är då lärandet kan landa och kunskaper kan bearbetas. En 

del av arbetet i ett museum är att pedagogerna kan sätta igång en diskussion, men 

sedan är det upp till lärare och familjemedlemmar att fortsätta samtalet efteråt. 

Det är inte givet att det händer, men en förhoppning som museet har. Under skol-

visningarna är det länkens uppgift att ställa frågor och diskutera med gruppen. 

Under de senaste lovaktiviteterna provade museet att alla delaktiga pedagoger 

gick ur roll i slutet av dramatiseringen genom att ta bort markörer som hattar för 

att sedan sätta sig med hela gruppen och prata om händelserna i dramat. Enligt 

Heathcote är det ett bra sätt att distansera sig från rollen för att skapa det nödvän-

diga avståndet för diskussion och reflektion med gruppen.121 

Vilken form av dramapedagogik som fungerar bäst beror enligt min sagesper-

son på miljön, målgrupp och frågorna som ska lyftas. Det finns många olika möj-

ligheter och alla som vill arbeta med drama behöver prova sig fram till det som 

fungerar bäst. Det är i enlighet med litteraturen som påpekar att olika metoder 

genererar olika upplevelser. Metoden måste därför alltid vara anpassad till situat-

ionen.122 

Barnen som är med under både skolvisningar och lovaktiviteter är inga aktiva 

deltagare i dramat, utan snarare en publik. Delaktighet händer genom dialog. Bar-

nen kan ibland få en kollektiv roll som publik och gruppen kan involveras genom 

att pedagogerna i roll lämnar ifrån sig rekvisita för barnen att känna på. Barn kan i 

dessa ögonblick spela med, men blir inte en större del av händelserna i berättel-

sen. Min sagesperson berättar om en rolig händelse då en pedagog i roll visade 

upp sin hatt med tre kanter för publiken och ett barn började sjunga sången ”Min 

hatt den har tre kanter”. Hela publiken började sjunga med. Det är en situation 

som pedagogen måste hantera, men en sådan situation visar också på en publik 

som är helt med på allting som händer under dramatiseringen och som tycker att 

det är en rolig gemensam upplevelse. Inom ramarna för ”Performance, learning 

and heritage” projektet påpekar Hughes att en upplevelse som denna betyder att 

publiken är aktiv och engagerad i det som händer i dramat: 

The spectator is active, and the performance serves as a stimulus that activates elements of 
the spectator’s past experience – both of performance and life. […] But regardless of their 
past experience of performance it is their life experience that bears on the meaning made of 
the performance.123 

Reflekterande sammanfattning 

I vilken form dramapedagogik används beror i hög grad på vem målgruppen är 

och vad som är målsättningar för programpunkten i fråga. Formerna som används 
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mest av museerna som är del av den här analysen är visningar med dramatiserade 

inslag, historiskt klädda aktörer som antingen använder first-person eller third-

person interpretation och tidsresor. Någonting som alla dessa former har gemen-

samt är att de påminner om Dorothy Heathcotes lärare-i-roll metod. Det är visser-

ligen olika variationer av metoden, men i kärnan intar pedagogen en roll, är med i 

leken och styr berättelsen inifrån. En form av drama som enligt en sagesperson är 

svårare att åstadkomma i museet är fristående teateruppsättningar. Det är inte en-

bart för museet ett större projekt att planera in, utan även för besökaren som måste 

avsätta mer tid för att se på en teaterföreställning. 

Jag nämnde i inledningen till avsnittet om den här forskningsfrågan en del av 

resultaten som ”Performance, learning and heritage” projektet kom fram till i 

samband med deltagande inslag på museer. Ämnet är inte helt problemfritt för att 

inte alla besökare bejakar utvecklingen gentemot allt fler deltagande aspekter i 

museiutställningar. Att besökare förväntar sig att träffa på dessa aspekter behöver 

inte betyda att de är positiva inställda gentemot det. Både litteraturen och mina 

sagespersoner på museerna ser därför deltagande moment i form av drama som 

metod som ett ytterligare erbjudande till besökare som vill delta, inte som en me-

tod som ska ersätta alla andra pedagogiska arbetssätt. 

Forskningsresultaten i ”Performance, learning and heritage” projektet visar 

dock också att besökare som aktivt deltar i dramapedagogiska program får ut 

mycket glädje och en upplevelse som sitter kvar längre i minnet. Deltagande in-

slag gör upplevelserna sociala och mer personliga. Om en besökare dock tvingas 

att delta i aktiviteter kan det leda till motsatsen.124 Sagespersonerna i min analys 

betonar alla att ingen person tvingas att bli delaktig i dramapedagogiska program. 

Alla pedagoger måste ha mycket fingertoppskänsla för att känna av hur mycket 

den individuella besökaren vill involveras. En grupp som brukar involveras mer 

än alla andra i dramapedagogiska program är yngre barn. Pedagogen eller aktören 

som leder dramat har dock i de flesta av fallen hela tiden kontroll över händelse-

förloppet. Publiken spelar på alla museer en stor roll för berättelsen och kommu-

nikation mellan publik och museum är avgörande. Som Victor Turner gav uttryck 

för: helhetsupplevelsen skapas alltid av aktör och publik gemensamt.125 

Ett oskrivet kontrakt med publiken 

Det finns alltid en outtalad överenskommelse mellan museum och museibesökare. 

Jag väljer i det här fallet att beteckna denna företeelse som ett oskrivet kontrakt 

mellan besökare och museet. Detta kontrakt bygger på krav och förväntningar från 
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båda sidor. Det blir särskilt påtagligt i samband med dramapedagogiska program. 

Besökare kan veta i förväg att de kommer att uppleva ett drama i det museala 

rummet, men det är inte alltid fallet. I dessa fall är det ännu mer centralt att under-

söka hur överenskommelsen mellan besökaren och museet sker. 

Det här avsnittet belyser hur det oskrivna kontraktet med publiken sluts i mu-

seernas olika dramapedagogiska program. Min frågeställning under intervjuerna 

syftade till att ta reda på om de olika dramapedagogiska programmen har tydliga 

start- och slutpunkter som besökare kan orientera sig efter och som avgränsar 

händelserna från resten av museibesöket. 

Hallwylska museet 

Startpunkterna för museets dramavisningar är olika beroende på visningen. ”Jul i 

palatset” har exempelvis en tydlig början genom en introduktion med guiden som 

sig själv innan den kliver in i sin roll och dramat börjar. Guiden kan då berätta om 

husets historia och vilka förhållningsregler som finns innan hela gruppen så att 

säga reser tillbaka i tiden. I enlighet med Heathcotes lärare-i-roll metod kan gui-

den tala utanför sin roll.126 I andra dramatiserade visningar, framför allt de som är 

tänkta för mindre barn, kan tidsresan också börja omedelbart utan en introduktion. 

I det fallet väntar publiken i ett samlingsrum och när guiden kommer in har den 

redan gått in i rollen som den kommer att spela genom visningen. I dramavisning-

arna för barn brukar det vara ett bättre sätt att börja; att vara i barnens föreställ-

ningsvärld hela tiden. Det måste dock i alla fall finnas en tydlig slutpunkt för varje 

dramatiserad visning så att besökarna får chansen att ställa direkta frågor till gui-

den utanför rollen. 

Min sagesperson pratar om hur viktigt det är att besökaren vet vad den beger 

sig in på, oavsett om det handlar om dramatiserade visningar eller andra program-

punkter. Museet förmedlar tydligt vad olika dramavisningar innebär och i och 

med att besökarna bokar biljetter i förväg är de inställda på vad som kommer att 

hända när de är på plats. Startpunkten för dramavisningar kan enligt min åsikt 

sägas vara utanför museets dörrar, när biljetterna köps, vilket min sagesperson 

överensstämmer med under vår intervju. Det är som ett kontrakt mellan besökaren 

och guiden. Båda parter är redan i förväg inställda på att göra och vara med i 

dramavisningen. Detta oskrivna kontraktet mellan guide och besökare finns även i 

vanliga visningar för att båda parter även där vet hur ramarna för upplevelsen 

kommer att se ut. 
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Naturhistoriska riksmuseet 

Start- och slutpunkten för dramavisningen Dino Doris är tydligt markerade genom 

att gruppen väntar in guiden som spelar Dino Doris och i slutet av visningen får 

en liten papperslapp med en dinosaurier stämpel på. Visningens början annonseras 

även över högtalare i utställningen så att besökare kan fundera på om de vill följa 

med eller inte. Sagespersonen anser att det är viktigt att tydligt visa när dramat 

börjar och slutar. Problemet med den här dramavisningen är att besökarna inte 

hämtar ut biljetter i förväg. Det betyder att gruppen kan bli mycket stor, vilket gör 

guidens arbete svårare. 

Kontraktet mellan guiden och publiken är i det här fallet kanske inte alltid  

givet. Besökare som vet om visningen i förväg och bestämmer sig för att vara med 

är inställda på vad som kommer att hända och engagerade att lyssna. Andra besö-

kare som kanske bara träffar på visningen av en slump går möjligen därifrån efter 

en stund. Kontraktet sluts när besökaren bestämmer sig för att gå med på visning-

en och då är det inte heller avgörande om guiden befinner sig i roll eller inte. Ant-

hony Jackson beskriver detta inom ramarna för ”Performance, learning and heri-

tage” projektet som ett vanligt beteende. Besökare intar – medvetet eller omed-

vetet – olika roller när de träffar på en oväntad performans i ett museum. Teater-

vana besökare sätter sig möjligtvis innan föreställningens början och väntar. 

Andra står för att lättare kunna gå därifrån om de skulle känna för det. En tredje 

grupp går förbi och kollar bara kort på händelserna precis som på föremålen i ut-

ställningen.127 

Enligt min sagesperson vet både barn och vuxna för det mesta att det inte är 

på riktigt; att det är en person som är utklädd och att det är som en lek. Om besö-

kare väljer att följa med köper de denna lek och berättelse för stunden. Sagesper-

sonen säger i vår intervju att pedagogerna på museet brukar jämföra sina utställ-

ningar med en teater. När besökare till exempel går in i polarutställningen vet de 

att de inte befinner sig i polartrakterna, men de kan leka att de befinner sig där. 

Trots att föremålen i en utställning kan vara autentiska befinner de sig inte längre i 

sin ursprungliga tid och kontext. Som min sagesperson uttrycker sig i intervjusitu-

ationen: ”Om man går på ett museum så vet man att man kliver in i en värld som 

är på riktigt, fast ändå på låtsas.” 

Upplandsmuseet 

1700-talsdramat har en tydlig start- och slutpunkt när eleverna kommer in till och 

lämnar museet, trots att arbetet kan fortsätta i skolan. Museets inblandning slutar 

efter att eleverna är klara med att spela upp sina scener i det museala rummet. Det 

verkar dock finnas en gräns utöver museets dörrar som eleverna behöver över-

skrida för att sluta kontraktet och bekräfta sin medverkan. Att ta på sig 1700-
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talskläder för att gå in i roll blir enligt min sagesperson alltid en stor process för 

ungdomarna och det finns ibland personer som absolut inte vill klä ut sig. Peda-

gogerna tvingar ingen att ta på sig kläderna, men försöker att övertyga eleverna 

genom att påpeka att alla kommer att klä ut sig. Oftast blir det istället konstigt att 

vara den enda som inte är med, vilket leder till att eleven till slut går med på det. I 

andra fall kan möjligheten att välja och säga nej vara utlösaren till att eleven klär 

ut sig trots allt. Processen att klä ut sig är till synes sista steget för eleverna att 

bekräfta sitt deltagande och därmed sluta ett osynligt kontrakt med museet. 

I dramavisningarna på Walmstedtska gården blir dörren och därmed ingången 

till professorhemmet en tydlig markör för dramats start- och slutpunkt. Pedago-

gerna på insidan är i roll hela tiden, vilket betyder att dramat börjar så snart som 

barnen tar steget över tröskeln. Ambitionen är att avsluta i roll också och att inte 

ta diskussioner utanför hemmet efter visningen. Frågorna som ställs under vis-

ningens gång besvaras i roll. Barnen som följer med på visningarna sluter på ett 

sätt kontraktet om sin delaktighet redan innan de kommer till platsen. Det beror på 

att alla som vill gå på dramavisningen behöver hämta ut biljetter i förväg. Beslutet 

att följa med och leka görs därför innan barnen ankommer vid Walmstedtska går-

den. Enligt min sagesperson är det kanske till en viss del de vuxna som sluter kon-

traktet åt barnen och förväntar sig att barnen går med på det, men det brukar fun-

gera bra. 

Jamtli 

Många besökare som kommer till Jamtlis Historieland vet enligt min sagesperson 

att detta innebär aktörer i roll i de olika historiska miljöerna, men det finns likaså 

alltid besökare som är omedvetna om det. Alla besökare löser entrébiljetter för att 

komma in, men inte alla vet att de kommer att träffa på rollspel. Det betyder att 

det kan finnas besökare som tycker att det är konstigt att aktörerna på området 

talar utifrån en annan tid och involverar besökarna att hjälpa till med olika sysslor. 

Aktörerna ska inte bryta roll i miljöerna för att informera om vad som händer, 

utan ska låtsas att leva sina liv under den historiska perioden de befinner sig i. Det 

finns dock även personal i området som inte är i roll och som kan informera besö-

kare om vad som händer. Hughes beskriver detta arbetssätt som fördelaktig för att 

lösa problem med first-person interpretation som metod: 

One limitation of strict living history is the inability to comment upon itself to the public. […] 
Third-person interpreters or other staff can help to offset difficulties in visitor’s understanding 
by providing additional information and context.128 

En ytterligare viktig regel är att aktörerna inte tvingar besökare att delta i leken 

om de uppenbarligen inte vill, utan att låta de titta på. Besökare som inte vill delta 
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utan vara åskådare är lika välkomna som alla andra. I enlighet med Bennetts mo-

dell129 ska en besökare som inte hade förväntat sig att delta inte behöver tvingas att 

göra det för upplevelsen inte ska bli negativ. 

Rollspelen som händer i Historielandets olika miljöer har ingen tydlig start- 

och slutpunkt utan sker fortlöpande. Besökare kan dock även följa med på vand-

ringar som startar och slutar vid fasta tidpunkter. Det ger personalen en ytterligare 

möjlighet att informera om rollspelet i de olika miljöerna. Vandringarna börjar 

med en överenskommelse mellan guiden och publiken. Det kan ske i form av en 

introduktion där guiden förklarar att hela gruppen kommer att vistas i en annan 

tidsperiod i en timme och frågar om alla är med på det. Exempelvis en hatt som 

guiden klär på sig kan vara markören som visar att spelet börjar. 

Skansen 

I det dramatiserade skolprogrammet ”En skoldag 1906” sker den första överens-

kommelsen vanligtvis mellan museet och läraren. Museet försöker att etablera 

kontakten i förväg och skickar ut en lärarhandledning som starkt rekommenderar 

att eleverna som kommer att delta förbereds på programmet i skolan. Handled-

ningen innehåller bland annat läxor för gruppen. Meningen med förberedelserna 

är att eleverna ska veta vad som kommer att hända och därför kunna slappna av. 

Museet har dock ingen kontroll över hur mycket handledningen följs och hur för-

beredda eleverna är innan de kommer till Skansen. 

Oavsett hur mycket gruppen är förberedd börjar programmet med en intro-

duktion. Den innebär information om programmets förlopp, men också jämförel-

ser mellan skolan 1906 och idag. Barnen har möjlighet att fråga om saker de und-

rar över. Många brukar fundera över aga, vilket ger pedagogen möjlighet att för-

klara att barnen i gruppen naturligtvis inte kommer att straffas under tidsresan och 

varför det är så. Att gå igenom vad tidsresan kommer att innebära ska återigen 

hjälpa barnen att slappna av och känna sig förberedda. Enligt Borgström är det 

viktigt att jämföra dåtid och nutid under introduktionen så att barnen får en första 

förståelse för situationen. Det är likaså viktigt att lyssna på barnens funderingar 

och frågor innan tidsresan.130 

Tidsresan tillbaka till 1906 börjar, i enlighet med tidsresemetodiken, med en 

tydlig markör som symboliserar en överenskommelse mellan pedagogen och bar-

nen. Pedagogen visar under introduktionen upp en klocka och förklarar att den 

markerar tidsresans början och slut. Innan klockan ringer och tidsresan börjar ska 

barnen blunda och komma in i stämningen. När klockan sedan ringer är alla över-

ens om att året är 1906 och att skoldagen ska börja. På ett liknande sätt vet alla att 

tidsresan är över när klockan ringer igen. Ibland blir det ett dramatiskt ögonblick 
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när klockan tas fram igen i slutet för att vissa barn inte vill att leken ska sluta. Min 

sagesperson har därför börjat be barnen att blunda i slutet av tidsresan innan 

klockan ringer. Borgström påpekar att det är viktigt att övergången tillbaka till 

nutiden är tydligt markerad. Under utvecklingen av metoden blev det tydligt att 

barnen måste förstå att tidsresan är en lek och inte på riktigt.131 Samtalet efter tids-

resan är för Skansen också en viktig del av hela programmet för att kunna fånga 

upp elevernas funderingar och upplevelser. 

Det oskrivna kontraktet mellan museet och besökarna ser annorlunda ut i den 

öppna verksamheten. Dramatiserade visningar som museet erbjuder under som-

maren är gratis, men besökare behöver hämta ut biljetter för att delta. Dessa per-

soner var kanske inte medvetna om att de skulle gå på en dramatiserad visning 

innan de ankom på museet, men genom att hämta ut en biljett visar besökaren sin 

vilja att följa med. Situationen är annorlunda när karaktärer går omkring i miljö-

erna utan att besökarna i förväg vet att de kommer att träffa på personer i roll. 

Skansen har därför bestämt sig för att karaktärerna får bryta sin roll vid behov. 

Precis som Heathcotes lärare-i-roll132 får pedagogerna gå in och ur roll beroende 

på situationens behov. Många av Skansens besökare skulle enligt min sagesperson 

bli förvirrade över ett genomgående rollspel som händer oförväntat. Därför har 

alla som arbetar i roll möjlighet att förklara och svara på frågor som sig själva för 

att vara på besökarnas villkor. 

Armémuseum 

Oftast börjar dramatiseringarna på Armémuseum med en tydlig introduktion som 

inte är i roll. Under skolvisningarna är det pedagogen som fungerar som länk som 

välkomnar gruppen till visningen och under lovaktiviteterna ges också ofta en kort 

och praktisk informationen innan dramatiseringen börjar. Det är dock inte nöd-

vändigtvis alltid tydligt för besökarna att de kommer att vara med om en dramati-

serad visning. 

Skolvisningarna bokas av lärare och museet har därmed i förväg kontakt med 

personen som bokar den dramatiserade visningen. Vissa lärare berättar i förväg 

för eleverna vad som kommer att hända, men andra vill istället att det ska bli en 

överraskning. Det fungerar i denna typ av upplägg ändå bra att lösa krångliga si-

tuationer som skulle kunna uppstå för att eleverna inte är medvetna om dramatise-

ringen. Dels finns läraren med i gruppen och kan ta hand om eleverna som kanske 

inte vill vara med, dels finns en pedagog i visningen som inte är i roll och kan 

förmedla mellan aktören och gruppen. Det kan bli en stor överraskning när aktö-

ren kommer in i sin historiska dräkt för första gången, men då kan pedagogerna ge 

gruppen en stund att bearbeta denna överraskning. 
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Lovaktiviteterna kan föra med sig fler problematiska situationer som hänger 

ihop med det oskrivna kontraktet mellan museet och besökaren. Det beror på att 

visningarna är öppna och lockar till sig mycket publik och däribland många olika 

personer. Det är därför särskilt bra om personen som introducerar dramatiseringen 

kan berätta för gruppen att de kommer att göra en tidsresa tillbaka i tiden för att 

bygga upp stämningen. Det kan ändå vara så att inte alla familjemedlemmar som 

deltar i en öppen dramatiserad visning vill vara med, vilket pedagogerna måste 

hantera i stunden.  

Museet har än så länge bara provat att begränsa deltagarantalet genom biljet-

ter en gång och kan därför inte utvärdera än om det är hjälpsamt mot denna typ av 

problem. Min sagesperson menar att det kanske kan vara en problemlösning, men 

också att det är viktigt att ge en tydlig introduktion i början så att publiken vet vad 

de kommer att vara med om. Hughes påpekar likaså inom ramarna för ”Perfor-

mance, learning and heritage” projektet att det är viktigt att vara ärlig gentemot 

besökaren och förklarar föreställningens ramar: 

Sharing the rules of the stage with the audience and clearly making visible the frame enables 
the spectator’s informed participation, for without the spectator actors lose their raison d’être. 
By joining forces, the museum theatre creator and spectator can create art together.133 

Reflekterande sammanfattning 

Alla museer är överens om att det måste finnas tydliga ramar för dramapedago-

giska program i sina verksamheter som besökarna måste kunna bli informerade 

om. När biljetter köps eller hämtas ut i förväg för ett specifikt program kan peda-

gogen eller aktören som leder dramat ha en viss säkerhet att publiken vill vara 

med. En ytterligare säkerhet kan vara tydliga och praktiska introduktioner innan 

dramats början. Många dramapedagogiska program i den här analysen har tydliga 

start- och slutpunkter som tillåter en sådan introduktion. Ofta är frågor eller dis-

kussioner efter slutet välkomna för att hålla igång kommunikationen med besöka-

ren. Dramapedagogiska inslag som istället sker löpande i den öppna verksamheten 

kan behöva andra alternativ för att förklara för besökaren varför den träffar på 

olika karaktärer i historiska kläder. Ett museum i analysen löser detta problem 

genom personal som inte spelar en roll och som kan svara på besökarnas frågor 

och funderingar. Ett annat museum tillåter sina aktörer istället att bryta karaktär 

vid behov för att förklara dramat för förvirrade besökare. 

En intressant tanke som kom upp i samband med det oskrivna kontraktet mel-

lan museum och besökare är att vuxna ibland sluter kontraktet åt barnen. Ett barn 

bestämmer kanske inte i alla fall själv att det vill gå på ett drama, utan behöver 

följa med för att vuxna ställer detta krav på de. Barn tycker säkerligen ofta också 

själv att det är en rolig aktivitet att vara med på, men denna tanke är ändå viktig 
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att hålla i åtanke. Som tidigare nämndes upplevde jag själv en liknande situation 

på ”The Wider Earth” i London, där några barn uppenbarligen hellre ville göra 

någonting annat än att se en teaterföreställning. 

Bakgrund i teater eller dramapedagogik? 

Ett viktigt diskussionsämne inom dramapedagogik i det museala rummet är vilken 

bakgrund personalen som arbetar med dessa program behöver ha. Ska museets 

pedagoger lära sig att agera som skådespelare eller väljer museet att anställa skå-

despelare för att utföra dramapedagogiska program? Åsikterna skiljer sig i dis-

kussionen. Frågeställningen problematiseras i den engelskspråkiga forskningslitte-

raturen, men där verkar det överlag framför allt finnas positiva reaktioner gente-

mot att museer samarbetar med personer från teatervärlden. Bland annat Hughes 

framhäver att en skådespelares självsäkerhet och professionalitet i roll kan vara 

positiv för att ge besökaren trygghet i ett dramapedagogiskt program.134 Det verkar 

vara standard på museer i England och USA att anställa externa aktörer i arbetet 

med drama. Det reflekteras dock inte i samma grad av mitt empiriska material, 

vilket kommer vara intressant att diskutera närmare i det följande. Det här avsnit-

tet belyser de olika ståndpunkterna och tankar kring ämnet som finns på de delta-

gande museerna. 

Hallwylska museet 

Vem som arbetar med dramapedagogiska program är en viktig fråga för museet. 

Samma personer som leder vanliga visningar blir karaktärer i dramavisningar; det 

finns ingen skillnad i bemanningen. Ett krav för att arbeta som guide på museet är 

att ha en utbildning på kandidatnivå i något humanistisk ämne som till exempel 

konstvetenskap, etnologi eller historia. Det är viktigt att personalen som arbetar 

med alla former av visningar har en djup kännedom om epoken som huset och 

berättelserna är en del av. Det beror på att dramavisningar på Hallwylska museet 

inte är statiska föreställningar, utan rundvandringar som kan leda till att guiden 

måste improvisera. Om publiken ställer frågor måste guiden kunna improvisera på 

ett trovärdigt sätt, vilket förutsätter mycket kännedom om huset, personerna i hu-

set och tiden. Museet upplever att det fungerar bättre med en person som är utbil-

dad i ämnet än med en skådespelare som är mer manusbunden. Det finns dessu-

tom inga huvudpersoner i dramavisningarna, utan det är hela hushållet som har 

huvudrollen och karaktärerna belyser olika sidor av det. Museets bedömning är att 

det är lättare att lära en utbildad konstvetare att spela en roll än att lära en skåde-

spelare den djupa förståelsen för historien som krävs. 
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För att komma åt det dramaturgiska arbetet som behövs arbetar museet ihop 

med en professionell regissör i framtagandet av nya dramavisningar och i repetit-

ioner med guiderna. Inför varje ny säsong arbetar regissören med de 16 personer-

na som kommer att arbeta med dramavisningar. I dramat ”Jul i palatset” är det tre 

av dessa 16 personer som är med per visning, vilket betyder att alla guider måste 

lära sig att kunna agera med olika motspelare varje gång. Det kräver en väl sam-

spelad ensemble och därmed även en lång repetitionsperiod som regissören hjäl-

per med varje år. En ytterligare fördel med att engagera en regissör är att den kan 

se vilka dramaturgiska grepp publiken kommer att behöva under visningens gång. 

Det kan vara lätt för de att missa som har mycket bakgrundskunskap om berättel-

sen som förmedlas. Att anställa en regissör betyder också att kollegorna inte be-

höver regissera varandra, vilket kan vara svårt när alla i gruppen är jämbördiga. 

Enligt min sagesperson är det lättare för en utomstående person att ge anvisningar 

och dessutom lära kulturvetare lite av hantverket som krävs för skådespel. Hughes 

beskriver regissörens roll på följande sätt och bekräftar museets sätt att arbeta: 

The role of directors is to coordinate the writing and acting, adding a layer of interpretation 
that gives shape and understanding to a museum theatre piece. A director should be involved 
in all projects, with or without script. The director can make the difference between a talented 
actor giving an unformed performance and a talented actor taking visitors on a clearly defined 
dramatic course. The acting must be good – professional or not.135 

Naturhistoriska riksmuseet 

Personerna som spelar Dino Doris på Naturhistoriska riksmuseet kallas för aktivi-

tetsledare. Det är timanställda guider som ska kunna vara i skaparverkstaden med 

barn, leda vanliga helgvisningar och spela Dino Doris. De som anställs för dessa 

uppgifter har olika bakgrunder. Några är biologer som tycker att det är roligt att 

spela en roll, men bland den timanställda personalen finns också skådespelare och 

personer som har jobbat med barnteater förut. Det är intensivt att göra tre Dino 

Doris visningar på rad och kräver att guiden kan hantera arbetet med barn.  

Dino Doris är inte expert på dinosaurier och kan inte allting, vilket betyder att 

guiderna som spelar rollen inte heller måste vara utbildade i ämnet. Deras uppgift 

är snarare att vara entusiastiska och visar för barnen hur roligt det kan vara att lära 

sig mer om dinosaurier. Målet är att väcka lust och nyfikenhet. Det är i det här 

fallet viktigare än att kunna svara på alla frågor. Hughes talar utifrån egen erfa-

renhet i sin bok när hon nämner att det ofta har hjälpt att henne att inte vara expert 

när hon skulle förklara vetenskapliga sammanhang för personer som likaså var 

outbildade i ämnet.136 Guiderna på Naturhistoriska riksmuseet får en omfattande 

utbildning och inte bara ett manus att studera in. De får tillgång till mycket in-

formation för att ha en bra grund att stå på och för att ändå kunna improvisera och 
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svara på en del frågor. När Dino Doris en gång spelades på Kulturfestivalen i 

Stockholm tyckte min sagesperson dock att det var gynnsamt att det var hen som 

spelade rollen denna gång. Den annorlunda miljön och grupp av besökare krävde 

att Dino Doris hade mer kunskap. Det var andra frågor som ställdes och eftersom 

visningens fasta plats i utställningen saknades fanns det inte lika många möjlig-

heter att arbeta med gestaltning. 

Några av pedagogerna har som tidigare nämnts gått en kurs i dramapedago-

gik. De är dels utbildade biologer, dels lärare, men kände under sitt arbete på mu-

seet att drama som metod vore ett bra verktyg att lära sig. Kursen handlade myck-

et om att leda grupper, värderingsövningar, lekens betydelse och andra nyttiga 

kunskaper för arbetet med barn. Pedagogerna brukar jämföra sina guidningar med 

att göra en stand-up show. Det kräver mycket energi och att personen som leder 

gruppen är mycket närvarande under hela visningen och tar hänsyn till alla som 

deltar. 

Efter den genomgångna dramapedagogikkursen var tanken från början att ar-

beta mycket med drama som metod, men det blev ändå främst små justeringar i 

vanliga visningar. Det som krävdes för att det skulle bli fler dramapedagogiska 

inslag i programmet var att den nyanställda programansvariga personen hade erfa-

renhet av dramapedagogik och teater. Hon har en bakgrund i regissörsarbetet och 

erfarenhet av dramatiserade visningar på ett museum sedan tidigare. Att skapa 

karaktärer och utbilda de som skulle spela karaktärerna är en kunnighet som inte 

nödvändigtvis fanns på museet innan. Min sagesperson uttrycker att museets pe-

dagoger är bra på andra saker, men för skapandet av dramaturgi behövdes ytterli-

gare kunskaper och erfarenheter. Hughes framhäver likaså i sin bok att personer 

med professionell teaterkunskap borde anställas om ingen av personalen har erfa-

renhet av detta arbete.137 

Upplandsmuseet 

Personerna som arbetar med dramapedagogik på Upplandsmuseet är alla musei-

pedagoger. Ingen har läst dramapedagogik, men alla har erfarenhet av att rent 

praktiskt arbeta med drama som metod, dels på Upplandsmuseet, dels på andra 

museer. Det fungerar bra med det utbudet som finns på museet i nuläget, men 

sagespersonen menar att det skulle kräva mer teaterkompetens om museet också 

skulle erbjuda dramatiserade visningar för vuxna. Att improvisera och svara på 

vuxnas frågor i roll på ett skickligt sätt skulle kräva mer erfarenhet i skådespel. 

Arbetet med dramavisningar för barn underlättas för pedagogerna genom den hi-

storiska klädseln. Den blir ett redskap som hjälper att gå in i en annan roll. I 1700-

taldramat behöver pedagogerna inte själva gå in i roll, utan agerar som en teater-

coach för eleverna. De huvudsakliga uppgifterna är att motivera elever, hjälpa de 
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och ge välvillig kritik. Det fungerar även utan dramapedagogisk utbildning bra för 

museets pedagoger. 

I framtagandet av 1700-talsdramat under 1980-talet samarbetade museet med 

en dramapedagog, skådespelare och ett filmteam. Dramapedagogen hjälpte till 

med textunderlaget som skolorna senare skulle få som material att arbeta med. 

Detta material innehåller även dramapedagogiska övningar och en lärarhandled-

ning. Skådespelare och filmteam spelade in en film som fungerade som en intro-

duktion till arbetet med 1700-talsdramat som lärare och elever kunde titta på i 

skolan. 

Det textuella materialet har reviderats lite under årens gång, men aldrig 

grundläggande. Pedagogerna hade länge tänkt att textunderlaget måste uppdateras, 

men det var svårt att få ihop tid för att göra det. Under höstterminen 2018 fick en 

praktikant i uppgift att börja uppdatera materialet, vilket pedagogerna nu fortsätter 

med. Det var behövligt att en person hade tid för att göra en ordentlig start för en 

omfattande uppdatering. 

Jamtli 

Personalstyrkan på Jamtli är stor och kommer från olika utbildningsbakgrunder. 

För att arbetet ska fungera anställer museet många olika yrkesgrupper, från bygg-

nadsantikvarier och djurskötare till museipedagoger, antikvarier, en konstpedagog 

och en dramapedagog. Det är över 100 anställda som arbetar med olika uppdrag. 

Extrapersonalen som anställs varje sommar för Jamtlis Historieland har likaså 

olika bakgrunder. Några har spelat teater förut eller har läst historia och är helt 

naturligt bra aktörer. Ingående arbetsintervjuer är viktiga för att säkerställa en bra 

kvalité för besökarna som betalar inträde för Historielandet. I de olika miljöerna 

där aktörerna behöver kunna visa och lära ut ett hantverk är det oerhört viktigt att 

de kan hantverket som efterfrågas. Det går inte att rollspela ett hantverk tillräck-

ligt bra om besökarna står nära inpå, ser alla detaljer och ska själv kunna lära sig 

hur det går. Därför är det även bland extrapersonalen en blandning av många olika 

yrkesgrupper och kunskaper. 

Det är samarbetet mellan många olika personer och kunskaper som känne-

tecknar Jamtli och Jamtlis dramapedagogik. Min sagesperson har själv inte läst 

historia, men alltid varit mycket intresserad av historia. Det viktiga är nyfikenhet-

en att vilja lära sig nya saker, läser in sig och komma ihåg det för att förmedla 

vidare till besökarna. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper gör att slutresultatet 

blir bra. Pedagogerna kan ta hjälp av historikerna och tvärtom för att besökarna 

ska få en bra upplevelse. 

Skansen 

Alla som arbetar med Skansens dramapedagogiska program kallas för museipeda-

goger, men utbildningsbakgrunderna skiljer sig lite. Historia, kulturhistoria och 
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etnologi är viktiga och grundläggande ämnen och en utbildning i någon av dessa 

eller liknande discipliner är avgörande. Museipedagoger på Skansen måste kunna 

genomföra konventionella visningar lika väl som dramapedagogiska program. 

Under en period hade museet en anställd dramapedagog som bland annat ar-

betade med att utveckla det dramapedagogiska skolprogrammet, men utöver det 

arbetar museet också med internutbildningar för pedagogerna. I detta interna arbe-

tet kan museet ta hjälp av regissörer och andra personer med en professionell tea-

terbakgrund. Därför att dramapedagogiska inslag på Skansen inte är något skåde-

spel med ett fast manus behöver alla som arbetar med det ha den historiska bak-

grunden att stå på, men det betyder inte att museet inte kan ta hjälp av andra i för-

beredelserna. 

Armémuseum 

Personalen på Armémuseum som arbetar med dramatiseringar är samma personal 

som arbetar med alla andra program som museet erbjuder. Det är därför viktigt att 

alla har en viss historisk kompetens att vila på. Personalen består av utbildade 

historiker, pedagoger, etnologer, arkeologer och liknande utbildningsområden. 

Min sagesperson framhäver att ingen i personalen är professionell skådespelare, 

men att det inte heller är viktigt för att dramatiseringen är ett hjälpmedel för att 

föra fram ett budskap och skapa en dialog med besökarna. Gestaltningen i sig är 

inte den viktigaste delen. Det viktigaste är bemötandet av publiken och öppenhet-

en att kommunicera, även under berättelsens gång. 

Museet har tidigare tagit hjälp av dramapedagoger för att lära sig mer om ge-

staltning. Enligt min sagesperson skulle det vara bra och nyttigt att göra det igen 

framöver, eftersom det alltid gagnar en sådan programverksamhet att få nya im-

pulser och idéer från en utomstående person. 

I utvecklingen av ett dramapedagogiskt program har oftast en person det hu-

vudsakliga ansvaret och skriver ett grundmanus innan resten av personalen hjälper 

till och provar idéerna i museets miljöer. Det är en lång process med många in-

volverade personer. Utveckling, omarbetningar och utvärdering sker löpande. I 

rekryteringen av ny personal är museet tydlig med att det ska vara ett lustfyllt och 

roligt arbete med dramapedagogiska program. Det skulle inte fungera eller bli bra 

om någon i personalen inte tyckte om detta sätt att arbeta och ändå behövde göra 

det. 

Reflekterande sammanfattning 

En gemensamhet bland museerna i den här analysen är att personalen som arbetar 

med dramapedagogiska program också arbetar med alla andra delar av museets 

pedagogiska verksamhet. Det finns bara ett undantag där de utförande aktivitets-

ledarna är extra anställd personal, men det beror på att dramavisningarna i det här 

fallet sker på helgerna när den fasta personalen inte är på plats. 
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Denna aspekt påverkar i stor utsträckning personalens yrkesbakgrund. För att 

alla museipedagoger måste kunna utföra alla delar av den pedagogiska verksam-

heten ligger stor vikt på en utbildning i något område relaterad till museets ämne 

eller inom pedagogiken. Det är dock inte den enda anledningen som finns bakom 

att inte låta skådespelare agera i dramapedagogiska program. I vissa fall är ge-

staltningen inte av stor vikt, utan mer av ett verktyg för berättelsen. Det finns 

också kritiska synpunkter gentemot skådespelares förmåga att kunna improvisera 

om och besvara frågor kring ett ämne som den inte är expert i. Det är förståeligt 

att museer behöver vara försiktiga i urvalet av personalen som träffar besökarna 

och ska förmedla museets ämne. Jag anser dock att det inte måste vara problema-

tiskt att anställa en person med bakgrund i teatervärlden om anställningen enbart 

gäller ett dramapedagogiskt program. Skådespelare anställs visserligen inte för att 

vara experter i ett vetenskapligt eller historiskt ämne, utan för att kunna gestalta 

en berättelse på ett professionellt sätt och involvera besökarna. Det betyder dock 

inte att skådespelare är oförberedda inför ämnet som ska gestaltas eller strikt ma-

nusbundna. En professionell skådespelare måste vara väl insatt i ämnet för att 

kunna spela en karaktär och veta allting som berör karaktärens berättelse. Denna 

åsikt delar jag med forskningsresultaten från ”Performance, learning and heritage” 

projektet.138 Jag kommer återkomma till denna punkt i slutdiskussionen där båda 

analysdelar sätts i samband med varandra. 

En ytterligare gemensamhet som alla museer i den här analysen delar är att 

alla åtminstone någon gång har samarbetad med en regissör, en dramapedagog 

eller en person som i någon form har erfarenhet av arbetet i teatervärlden. En av 

museerna har en fastanställd dramapedagog i verksamheten. Det visar tydligt på 

att samarbetet med personer från teatervärlden uppskattas i utvecklingen av dra-

mapedagogiska program och likaså för att få hjälp och synpunkter utifrån för det 

utförande arbetet. 

Historisk korrekthet? Betydelsen av berättelse och klädsel 

”Whatever the discipline of the institution you are working in, there will be de-

mands for accuracy – whether scholarly, scientific, or historic.”, som Catherine 

Hughes uttrycker sig i sin bok.139 Historisk eller vetenskaplig korrekthet är ett vik-

tigt ämne för alla museer som också gäller i dramapedagogiska program. Hughes 

menar dock likaså att för mycket fokus på korrekthet kan hindra utvecklingen av 

dramaprogram. Därför är en bra balans mellan fiktion och verklighet oerhört vik-
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tig.140 Anna Farthing sammanfattar ämnet på följande sätt för ”Performance, le-

arning and heritage” projektet: 

Museum theatre is obviously reliant on historical research, but it is also reliant on dramatic 
structure to be affective and therefore effective.141 

Klädseln som de utförande pedagogerna har på sig är ofta också ett viktigt verktyg 

för att hjälpa besökarnas fantasi och personalen att gå in i roll. Det följande av-

snittet undersöker rollen som historisk och vetenskaplig korrekthet spelar på de 

deltagande museerna och varför det spelar roll. 

Hallwylska museet 

Det som är speciellt för Hallwylska museets dramatiserade visningar är att alla av 

de vilar på arkivmaterial, vilket är mycket viktigt för museet. Utvecklingen av 

dramavisningar är en lång process som innebär mycket efterforskning. Det kan ta 

betydligt mer än ett år från efterforskningens början till dramavisningens premiär. 

Det beror på att den historiska korrektheten och kvalitén av visningen är viktiga 

som bas för varje berättelse som förmedlas. Om dramavisningar inte har en stark 

faktagrund att stå på blir de fiktion och inte jämbördiga museets vanliga visningar 

menar min sagesperson under intervjun. 

Hela Hallwylska palatset är mycket väldokumenterat, vilket gör det möjligt att 

basera många dramavisningar på fakta hämtat från olika källor. Wilhelmina von 

Hallwyl ville att huset skulle bli ett museum och därför började dokumentations-

arbetet redan under hennes livstid. Allting sparades och finns nu som använd-

ningsbar material. Det finns dessutom direkta redogörelser från familjen och från 

personalen som arbetade i huset i form av memoarer och intervjuer som gjordes 

när huset blev ett museum. En av de första guiderna på museet var Eskil Agrell 

som tidigare hade arbetat som betjänt i huset. 

Det kan finnas inslag i dramavisningar som inte helt motsvarar verkligheten, 

men det är i så fall bara rent dramaturgiska grepp som tidsförskjutningar mellan 

olika scener. Museet skulle dock under inga omständigheter hitta på händelser 

som sker under dramavisningarna. 

En historisk korrekt klädsel är likaså viktig för guiderna som spelar karaktä-

rerna i dramerna. Den historiska klädseln är en beståndsdel av berättelsen och 

därmed en viktig del av gestaltningen. 
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Naturhistoriska riksmuseet 

Dino Doris på Naturhistoriska riksmuseet är inte baserad på en verklig historisk 

person, men informationen som hon förmedlar är vetenskapligt korrekt. Barn ska 

få lära sig vad ett fossil är, får känna på fossiler och får mycket annan information 

om dinosaurier allmänt. Allting som sägs är korrekt, även om karaktären är påhit-

tad. Guiden som spelar Dino Doris måste dock inte veta allting om dinosaurier för 

att karaktären inte är tänkt att vara expert på området. 

Dino Doris klädsel spelar en avgörande roll för besökarnas igenkännande av 

karaktären. Det finns bilder på Dino Doris i sin typiska fältklädsel på museets 

webbsida och i museet. Även när en person som ser annorlunda ut än på bilderna 

kommer in i utställningsrummet vet besökarna att det är Dino Doris för att kläd-

seln stämmer överens. Ibland spelas karaktären av en manlig guide som då blir 

Dino Dan, Dino Doris bror. Om klädseln stämmer överens med det som besökar-

na förväntar sig är det dock direkt tydligt att det är karaktären som ska leda dra-

mat. Jag sätter bilderna som gör reklam för Dino Doris i samband med Bennetts 

beskrivning av programbladets roll för teaterföreställningar: 

Certainly, the amount of information and the signposts a programme presents act as signifi-
cant stimuli to the audience’s decoding activity prior to any presentation of a fictional on-
stage world.142 

Klädseln är i det här fallet ett hjälpmedel för besökaren att identifiera drama-

visningens guide och visningens startpunkt och kan känna sig trygg med sin tolk-

ning. Det är enligt min sagesperson även viktigt att klädseln skiljer sig från det 

som andra i personalen har på sig när de arbetar i utställningen. Dino Doris kläd-

sel är lite schablonartad, men motsvarar ändå till stor del fältklädseln som museets 

forskare kan ha på sig. 

Upplandsmuseet 

Såväl dramavisningarna på Walmstedtska gården som 1700-talsdramat är base-

rade på arkivmaterial om historiska personer och platser. På Walmstedtska gården 

utgår dramat från familjen som bodde på plats under andra hälften av 1800-talet. 

Några av dessa personer dyker upp som karaktärer i dramat, men händelserna i 

berättelsen är påhittade. Trots att inte allting som händer är historiskt belagd håller 

sig visningen till teman som är tidsenliga och trovärdiga. 

1700-talsdramat är baserad på ett hushåll i Uppsala på 1790-talet, personer 

som bodde där och händelser som skedde. ”Utifrån några personer kom man åt 

väldigt mycket kunskap om just den här tiden”, som sagespersonen förklarar. Ut-

ställningen och materialet som eleverna får handlar om detta hushåll och händel-

ser som skedde under den tiden i Uppsala, men eleverna får också hitta på karak-
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tärer och skriva egna berättelser. Materialet är tänkt att ge förslag och exempel, 

men det viktigaste är att skolklasserna sysselsätter sig med 1700-talet som epok i 

det kreativa arbetet att skriva scener. 

Den historiska klädseln hjälper både pedagogerna under sina visningar och 

eleverna under sina scener med att gå in i en roll. Klädseln är ett verktyg för att bli 

en annan person. Min sagesperson menar att det framför allt är viktigt för personer 

som inte är vana skådespelare. I det fallet blir det lättare att rent praktiskt kunna 

klä på sig en roll. 

Jamtli 

Historisk korrekthet i både berättelser och klädsel har en väsentlig betydelse för 

Jamtli. Namnet för sommarprogrammet är Historieland och besökarna förväntar 

sig historisk korrekthet på grund av det, därför får ingenting vara påhittad. Det 

anknyter till Bennetts modell om förväntningar som tillsammans med upplevelsen 

skapar en bra erfarenhet för besökaren.143 För att säkerställa det har museet enligt 

min sagesperson varje vecka en planeringsdag för Historielandet. Varje miljö pla-

nerar en vecka i förväg vad som kommer att hända under veckans gång för att 

arbetsledningen ska kunna dubbelkolla att allt är tidsenligt. Allting som händer är 

mycket välplanerad. Min sagesperson uttrycker sin åsikt att det inte går att impro-

visera kring ett ämne om det inte finns tillräckligt med inläsningsmaterial som 

förberedelse. För att säkerställa att aktörernas klädsel är historiskt korrekt har mu-

seet personal som är experter på historiska textilier. 

Skansen 

”En skoldag 1906” är inte helt baserad på historiska personer eller händelser, men 

har sin grund i historiska källor om hur en skoldag under den perioden kunde se 

ut. Denna historiska förankring kommer från bland annat berättelser från lärare 

och elever från samma tidsperiod. Museet valde av praktiska skäl att inte basera 

programmet på läraren som var verksam i den autentiska skolbyggnaden som tids-

resan utspelar sig i. Det var en manlig lärare och pedagogerna som genomför pro-

grammet är kvinnor. Det blev lättare att ta rollen som en fiktiv lärare från 1906 

istället. Under introduktionen talar pedagogen dock alltid lite om den historiska 

personen som bodde och undervisade i huset. Ibland tas denna bakgrund med ge-

nom att pedagogen i sin roll föreställer sig som vikarie för denna verkliga, histo-

riska person. 

Barnen spelar inte heller några historiska personer under tidsresan, men nam-

nen som de får som sina roller är tagna från en verklig skolklass som gick på 

denna skola under den historiska tidsperioden. En viktig del av programmets upp-
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lägg är dessutom att barnen efter tidsresan får titta på en skolfoto från den histo-

riska tidsperioden och diskutera hur de ser ut och varför de ser så allvarliga ut. 

Historisk klädsel spelar en viktig roll för Skansen överlag. Direkt från början 

befolkades de olika miljöerna med personer i korrekt historisk klädsel för att le-

vandegöra historien. Som tidigare nämnts förväntar sig i nuläget också många 

besökare att museet ska se ut på det viset. I det dramapedagogiska programmet 

”En skoldag 1906” får barnen och vuxna som deltar i tidsresan låna kläder och klä 

ut sig till personer från en annan tidsperiod. Som min sagesperson ger uttryck åt: 

”Det är en viktig del av att komma i stämning.” Om barn absolut inte vill klä ut 

sig blir de inte tvingade att göra det, men många som kanske i början är skeptiska 

ändrar sig senare och vill klä ut sig som alla andra. Lärarna som medföljer grup-

pen ska klä ut sig för att det inte ska finnas några nutida personer i klassrummet 

under tidsresan. Det är enligt tidsresemetodiken viktigt att även de vuxna får en 

roll och är med i leken. Barn tycker om att de vuxna i gruppen har samma villkor 

som de själva i leken.144 

Armémuseum 

Historisk korrekthet och autenticitet är viktiga för händelserna i Armémuseums 

dramavisningar, men karaktärerna behöver inte alltid vara verkliga personer. I 

skolvisningarna är berättelserna hämtade från historiska personer och verkliga 

livsöden. Pedagogerna har dock möjlighet att improvisera mycket kring ett grund-

läggande manus som finns. Denna möjlighet och frihet måste finnas för att kunna 

ha en dialog med gruppen under visningens gång. 

Under de dramatiserade lovaktiviteterna brukar den historiska korrektheten 

inte vara lika noga. Det betyder att karaktärerna inte måste vara baserade på histo-

riska personer, men museet skulle aldrig hitta på händelser som inte har skett i 

verkligheten. Som min sagesperson uttrycker är det viktigt för att museet ska 

kunna behålla sin trovärdighet. Allting är baserad på historiska dokument och 

andra texter. Vanligast är dagböcker och rättegångsprotokoll, som kan vara en 

källa för spännande berättelser att lyfta fram. 

Den korrekta historiska klädseln är inte lika viktig för museet eftersom berät-

telsen brukar vara i förgrunden. Klädseln finns där för att illustrera en annan tid, 

men pedagogerna kan exempelvis ha sina privata glasögon och skor på sig. Det 

skulle däremot vara annorlunda om klädseln spelade en viktig roll i dramatise-

ringens berättelse. Historisk klädsel används också av museipedagogerna på en 

stor skolmässa där museet brukar presentera sig. Det är ett sätt för museet att visa 

upp vilka möjligheter som kan erbjudas för möjliga besökare. 

                                                 
144 Borgström (2003), s.49–50. 
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Reflekterande sammanfattning 

Alla museer i den här analysen uttrycker utan undantag att berättelserna i drama-

pedagogiska program måste vila på vetenskap eller historiska källor. Museer är 

kunskapsinstitutioner som kan riskera att förlora sin trovärdighet om information-

en som presenteras inte motsvarar verkligheten. Det finns möjlighet för konstnär-

lig frihet i dramapedagogiska program, men framför allt för att hjälpa dramatur-

gin. Inte alla dramapedagogiska program som är del av analysen är baserade på 

verkliga historiska personer, men innehållet i berättelsen är inte påhittat. 

Den historisk korrekta klädseln har olika betydelser för de olika museerna. 

Klädseln kan vara en del av berättelsen och måste därför vara lika korrekt som 

allting annat. I andra fall är klädseln snarare ett verktyg för olika skäl: för att 

skapa en stämning, för att iscensätta en miljö och berättelse eller för att hjälpa 

besökarna känna igen karaktären. Oavsett vilken anledning som ligger bakom 

användningen av passande klädsel verkar det ha en betydelse och vara en viktig 

beståndsdel för alla museer i den här analysen. 
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Avslutande diskussion 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen har varit att uppnå en bättre  

förståelse för drama som pedagogisk resurs i det museala rummet. Det empiriska 

materialet som har analyserats för detta ändamål har kunnat ge en tydligare bild 

av arbetet med dramapedagogik i Sverige, men också visat på likheter och skill-

nader mellan arbetet med drama på museer i England och Sverige. Jag kommer i 

det följande koncist gå igenom svaren på mina frågeställningar förutom den sista 

som kommer att diskuteras i lite mer detalj. Uppsatsen avslutas med förslag om 

fortsatt forskning. 

Hur använder sig Natural History Museum av teaterföreställningen ”The Wider 

Earth” i sin pedagogiska verksamhet? 

Museet och teatern skapar tillsammans en estetisk tilltalande och intresseväckande 

upplevelse, men museets pedagogiska verksamhet arbetar inte i större utsträck-

ning med teaterföreställningen som resurs. En visning som är fast beståndsdel av 

museets utbud har modifierats något för att koppla an till berättelsen, men kopp-

lingen är inte tillräckligt tydlig och inte alla i den utåtriktade verksamheten är i 

större utsträckning medvetna om resursen som finns i föreställningen. 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för att använda teaterföreställningen ”The Wi-

der Earth” ännu mer som pedagogisk resurs? 

Enkla anpassningar hade kunnat inkorporera föreställningen mer i museets verk-

samhet och öppnat upp för dialog med besökarna. En anpassad karta som lyfter 

fram föremål kopplade till berättelsen och samtal mellan aktörer, forskare och 

publiken hade kunnat vara väl fungerade erbjudanden för intresserade besökare. 

Det hade kunnat förstärka lärandet och upplevelsen genom att göra kopplingar 

mellan föremål och berättelse och genom att erbjuda reflekterande samtal. 

Varför använder museerna dramapedagogik?  

De svenska museerna i den här analysen använder drama som metod för att  

erbjuda underhållning, uppnå pedagogiska målsättningar och för att låta besökarna 

se museet med andra ögon. Den pedagogiska aspekten överväger, men drama ses 

som ett bra verktyg för att paketera djupare syften på ett lekfullt sätt. På Natural 
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History Museum i London används drama av liknande anledningar. En aspekt 

som betonas något mer där är att locka nya besökare till museet. 

Vilka är målgrupperna för dramapedagogiska program och fungerar metoderna 

lika bra för alla målgrupper? 

Alla museer i analysen, inklusive London, är överens om att drama som metod 

kan fungera för alla möjliga målgrupper. Drama fungerar särskilt väl för barn och 

elever med koncentrationssvårigheter, men kan vara initialt svårare som metod i 

arbetet med tonåringar. Den viktigaste förutsättningen är att museet har sin mål-

grupp i åtanke vid utvecklingen av programmet. I praktiken är de flesta dramape-

dagogiska program dock ämnade åt barn. 

Vilka kostnader uppstår för museerna och besökarna? 

De svenska museerna brukar inte ha extra utgifter för dramapedagogiska program 

för att de är inkorporerade i resten av verksamheten och arbetstiden som går åt 

det. Enligt en av intervjuerna kan en brist på resurser vara en bidragande faktor till 

detta. Situationen ser annorlunda ut i London, där dramapedagogiska program 

planeras och utförs av extern personal med teaterbakgrund. Det är en större kost-

nadsfaktor för museet. Besökare behöver både på svenska museer och i London 

enbart betala mindre summor om inte programmen är gratis. Fristående teaterföre-

ställningar som ”The Wider Earth” som kräver biljett är ett undantag i London. 

Är dramapedagogiska metoder användbara på alla museer?  

Det grundläggande svaret på denna fråga är att drama kan fungera på alla museer 

om formen är väl anpassad till miljön, målgruppen och syfte. Möjligtvis underlät-

tar en historisk miljö arbetet med dramapedagogik. En ytterst viktig faktor är att 

museets personal känner sig bekväm och vill arbeta med drama som metod för att 

det ska lyckas. 

Vilken betydelse har plats och tid i dramapedagogiska program? 

Platsen spelar i de flesta fall huvudrollen i dramat. Antingen ska platsens iscensät-

tas med hjälp av drama eller platsen är populär och ska därför berikas genom en 

extra aktivitet. Tidsåtgången måste vara anpassad till målgruppen. Programpunk-

ter för barn är allmänt kortare än för vuxna och programpunkter i den öppna verk-

samheten är kortare än bokade program. En längd på omkring 30 minuter är van-

lig för den öppna verksamheten, både i Sverige och London. 

På vilka sätt använder museer dramapedagogik och vilken roll spelar interaktivi-

tet? 

Formen är alltid beroende av målgrupp, miljö och syfte, men de flesta program 

använder sig av en variant av lärare-i-roll metodiken. Deltagande inslag spelar 
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överlag en viktig roll för att drama som metod bygger på aktiva deltagare. Det 

kräver fingertoppskänsla av pedagogerna för att ingen ska tvingas delta i en situat-

ion som den inte är bekväm med. Kommunikation mellan museet och besökaren 

har en avgörande betydelse. Forskningsresultat visar att aktiva deltagare brukar få 

lärorika och minnesvärda upplevelser utav sitt deltagande. 

Hur skapar museerna ett oskrivet kontrakt med besökarna för att få de att delta i 

dramapedagogiska program? 

Alla museer är överens om att dramapedagogiska program måste ha tydliga ramar 

som besökarna kan orientera sig efter. Besökaren måste ha möjlighet att förstå 

ramarna med hjälp av introduktioner, personal som kan informera, biljettköp eller 

andra tydliga markörer för att kunna bestämma om den vill bli delaktig eller inte. 

Det är särskilt viktigt i samband med dramapedagogiska program för att många 

besökare inte förväntar sig att träffa på drama vid ett museibesök. 

Behöver personalen vara utbildad i teater eller dramapedagogik för att arbeta 

med det?  

Svaret på den här frågan visar på de största skillnaderna mellan museer i England 

och Sverige och också på de flesta kritiska synpunkterna. De svenska museerna i 

den här analysen arbetar alla själva med dramapedagogiska program och anställer 

enbart extra personal vid behov för utförandet. Eftersom alla museipedagoger ar-

betar med alla delar av den pedagogiska verksamheten är en utbildning inom mu-

seets ämnesområde eller pedagogik avgörande. Museerna samarbetar dock med 

personer som har en bakgrund i teatern eller dramapedagogik.  

Kritiska röster i både litteraturen och det empiriska materialet ifrågasätter att 

skådespelare kan ha den nödvändiga kompetensen för att utföra dramapedago-

giska program i museer. Den engelskspråkiga litteraturen, forskningsresultat och 

det empiriska materialet från London visar dock att det inte måste vara problema-

tiskt att anställa skådespelare och regissörer för planerandet och utförandet av 

dramapedagogiska program. Det är vanligt att arbeta på detta sätt i England och 

USA. Under intervjun med Natural History Museum blir tydligt att det framför 

allt är viktigt att museet är delaktig i detta arbete genom att bestämma budget och 

innehåll, och ännu viktigare genom att granska resultatet för att säkerställa pro-

grammets kvalité. Det tyder enligt min åsikt på att frågan om att anställa personal 

från teatervärlden eller inte i högsta grad är en resursfråga – så länge det drama-

pedagogiska programmets kvalité kan säkerställas. 

Vilken roll spelar historisk eller vetenskaplig korrekthet? 

Dramapedagogiska program måste i alla fall både i Sverige och i London vara 

baserade på historiska eller vetenskapliga källor för att museerna ska kunna be-

hålla sin trovärdighet som kunskapsinstitutioner i besökarnas ögon. Historisk 
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klädsel kan vara en del av berättelsen eller ett verktyg för att gå in i roll och skapa 

stämning. 

Hur kan de olika exemplen på drama som metod i England och Sverige berika 

varandra? 

Fristående teaterföreställningar som ”The Wider Earth” är ett undantag på Natural 

History Museum, som i vanliga fall arbetar i stort sett på ett liknande sätt med 

dramapedagogik som de svenska exemplen i den här analysen. Jag valde att kalla 

teaterföreställning för en möjlig passiv användning av dramapedagogik i motsats 

till det aktiva arbetet med dramapedagogik på svenska museer i andra delen av 

min analys. Det beror på att dramapedagogik bygger på ett aktivt deltagande, vil-

ket tydligt syns i Dorothy Heathcotes och Gavin Boltons sätt att arbeta med 

drama. Ett aktivt deltagande sker inte i klassisk mening med ”The Wider Earth”. 

Besökare går in i en teatersalong, blir till en publik som åskådar en föreställning 

och lämnar salongen efteråt för att gå hem och bearbeta berättelsen eller för att 

fortsätta museibesöket. Sett genom det teoretiska synsättet som performance  

theory erbjuder är hela denna upplevelse en performans och publiken ändå delakt-

ig i upplevelsen för att upplevelsen skapas gemensamt av aktören och publiken. 

Aktören är i det här fallet såväl skådespelarna på scenen som museet som den 

övergripande institutionen. Därför ifrågasätter jag teaterföreställningens passiva 

pedagogiska roll. Jag utgår ifrån att ”The Wider Earth” på Natural History Mu-

seum är en aktiv upplevelse för alla inblandade personer, men det finns utan tve-

kan sätt att göra föreställningen till en mer aktiv del av museiverksamheten, som 

tidigare nämnts. 

Stora, professionella teaterföreställningar händer likaså inte ofta på svenska 

museer, vilket framför allt är en resursfråga. Som min analys har kommit fram till 

är museibesökare och teaterbesökare dessutom olika typer av publiker som har 

olika förväntningar och krav. Dessa förväntningar skapar enligt Bennetts modell 

tillsammans med upplevelsen på plats ett intryck av institutionen som kan vara 

positiv eller negativ. Det är därför ytterst viktigt att både museer och teatrar har 

sin publik i åtanke när nya program eller föreställningar planeras. Som en av mina 

sagespersoner uttryckte sig finns museerna till för besökarna, inte för sig själva. 

Mina sagespersoner på svenska museer visade i hög grad intresse för teaterfö-

reställningen i London för att den visar på spännande och stora satsningar för att 

locka in nya besökare. Föreställningen visar likaså hur mycket potential som finns 

i arbetet med en museiverksamhet. Det kan berika arbetet på svenska museer att 

se potentialen med att visa en professionell teaterföreställning och därmed locka 

in nya besökare och låter vana museibesökare se sidor av museet som de inte 

visste om innan. Det kan vara en fördel och berikande för ett museum att samar-

beta med teatervärlden i större utsträckning. Teaterföreställningen i London skulle 

däremot kunna berikas av att inkorporera fler aktiverande aspekter för att skapa en 
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dialog mellan museet och besökaren. Kommunikation är en viktig aspekt för allt 

arbete med dramapedagogik på svenska museer enligt det empiriska materialet. 

Det är i kommunikationen som helhetsupplevelsen mellan besökaren och museet 

skapas. Kommunikationen är likaså avgörande för Dorothy Heathcotes och Gavin 

Boltons syn på dramapedagogik, som har varit en väsentlig ram för den här upp-

satsen. 

Jag vill dock också gå in på de kritiska rösterna som finns i samband med an-

vändandet av dramapedagogik i det museala rummet och som är oroliga över att 

museer blir till upplevelsecenter och förlorar sin kunskapskärna. Det finns inte 

många kritiska yttranden och nackdelar med dramapedagogik enligt mitt empi-

riska material, vilket beror på att museerna som är del av analysen själva har valt 

att arbeta med drama som metod. Fördelarna med dramapedagogik överväger där-

för i mitt empiriska material. Jag vill påstå att det inte måste finnas oro eller rädsla 

över användningen av drama i det museala rummet så länge programmen har en 

bra kvalité och är baserade på källor och noggrann efterforskning. Drama och tea-

ter får inte användas på ett sätt som ifrågasätter museets trovärdighet. Det finns 

mycket positiv potential i dramapedagogik för museer som kan utnyttjas, både i 

stort och smått. 

Förslag om fortsatt forskning 

Jag ser min uppsats som en början till mer och vidare forskning om arbetet med 

dramapedagogik på svenska museer. Forskningsläget är, som tidigare nämnts, 

betydligt bredare i andra länder, trots att svenska museer också har arbetat länge 

med drama som metod. Ett nästa steg i forskningen borde vara att göra ingående 

besöksstudier om attityder gentemot dramapedagogik på svenska museer. Det är 

ett viktigt steg att ta för att besökarna spelar en av huvudrollerna i det museala 

rummet. 

 

Jag vill avslutningsvis anknyta till den här uppsatsens inledning och citaten ytt-

rade av en av mina sagespersoner. Det kan gynna vårt arbete i det museala rum-

met att se likheterna mellan teatrar och museer och utnyttja potentialen som finns 

i dessa likheter. Jag avslutar därför den här uppsatsen med ett citat från Catherine 

Hughes, som har arbetat länge med både teatrar och museer: 

I believe that museums ARE theatres, rich with stories of human spirit and activity and the 
natural forces of life. Theatre and museums are storytellers, tapping into an elemental human 
consciousness. Both museums and theatre present us with ourselves in different contexts, 
holding the mirror up and showing us what we have done and what we might do.145 

                                                 
145 Hughes (1998), s.10. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor svenska museer 

Intervjuguide – dramapedagogik (aktiv användning på museer) 

 
Inledande frågor - bakgrund 

När började museet arbeta med dramapedagogik? 

Vad är dramapedagogik för er? 

Varför använder ni dramapedagogik? 

Vilken bakgrund har personerna som jobbar med era dramapedagogiska projekt? 

En utbildning i dramapedagogik? Museipedagoger?  Skådespelare? Vilken bety-

delse har det? 

 

Frågor om det specifika dramapedagogiska projektet/programmet 

Vad skulle du kalla er dramapedagogik för? 

Vilken målgrupp har projektet/programmet? 

Hur marknadsförs projektet/programmet? 

Kostar aktiviteterna någonting för deltagarna? Hur mycket? 

Hur utvecklade ni programmet och har utvecklingen kostat? 

Är programmet baserat på historiska händelser? Varför eller varför inte? 

Har platsen för aktiviteterna en betydelse? 

Har programmet en tydlig start- och slutpunkt? Varför? 

Vad vill ni uppnå med programmet? Och hur? 

Tidsaspekten: hur långt får ett sådant program vara och varför? 

Hur ser deltagandet ut? Blir besökarna involverade? 

Utvärderar ni ert dramapedagogiska program? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev för sagespersonerna 

Information till deltagare av intervjustudie om användning av 

dramapedagogik på museer 

 

Jag heter Sarah Kipker och studerar ABM, musei- och kulturarvsvetenskap på 

Uppsala Universitet. Jag skriver den här terminen min masteruppsats i detta ämne 

och genomför inom ramarna för det en intervjustudie med personer som är verk-

samma på olika museer som aktivt arbetar med dramapedagogik. 

Lite bakgrundinformation om hur mitt ämnesval gick till: jag blev förra året 

uppmärksam på en stor teaterproduktion som då spelades i en nybyggd teatersa-

long på Natural History Museum i London. Det var ett samarbete mellan museet 

och teaterproduktionen, som handlade om Charles Darwin och som därmed hade 

en tydlig koppling till museets ämnesområde. Det var lång, professionell teater-

pjäs som besökare behövde köpa biljetter till och som också hade kunnat spelas på 

en teater i Londons West End. I den dagliga verksamheten på museet förekom inte 

mycket koppling till teaterproduktionen, utöver att den visades i museets lokaler. 

Jag började fundera om det här exemplet skulle kunna vara en form av dramape-

dagogik och därmed en resurs för museets verksamhet. 

Syftet med det här arbetet är att förstå om och hur dramapedagogik kan be-

rika pedagogiken på museer. Jag vill därför gärna veta hur och varför ni väljer att 

arbeta med dramapedagogik i er verksamhet. Jag kommer att föra intervjuer med 

flera personer som arbetar med dramapedagogiska metoder i museer. 

 

• Om du samtycker att vara deltagare i den här intervjustudien är din med-

verkan helt frivilligt och du får när som helst avbryta din medverkan utan 

att ange orsak. 

• Det är endast jag som för intervjun, renskriver och arbetar med materialet. 

Endast jag som författare och min handledare har tillgång till materialet. 

• Jag försäkrar härmed att alla personuppgifter och intervjusvaren kommer 

att förvaras på ett säkert sätt, otillgängliga för alla obehöriga, och att alla 

uppgifter behandlas med konfidentialitet. 

• Det obearbetade intervjumaterialet som genereras kommer bara att använ-

das för den här studien, inte i något kommersiellt syfte. 

• Jag vill gärna spela in vår intervju för att underlätta situationen för båda av 

oss och ber härmed om tillstånd för att få göra det. 

• Du kan få tillgång till delar av studien som berör din intervju innan upp-

satsen är färdigställd. 

• Ditt namn kommer bara finnas med i studien om du ger tillstånd till det. 

 

Kontakta mig gärna med ytterligare frågor eller funderingar om studien. 

Tack på förhand för ditt deltagande!  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor Natural History Museum 

Interview questions – creative dramatics and “The Wider Earth” 

at the Natural History Museum 

 
General questions about creative dramatics in the museum space 

What is your opinion on creative dramatics/museum theatre as an educational tool 

in museums? 

Do you think creative dramatics/museum theatre can be applied to any kind of 

museum? 

Which variation of creative dramatics works best in museums? 

Which target audience do creative dramatics work best with in museums? Are 

there any differences? 

What are advantages and disadvantages of using creative dramatics in comparison 

to other educational methods in museums? 

Did the Natural History Museum ever use creative dramatics/museum theatre for 

educational purposes? 

The following questions apply if the Natural History Museum has previously 

worked with creative dramatics/museum theatre 

When did the museum start working with creative dramatics/museum theatre? 

What kind of creative dramatics/museum theatre programme/s have you previous-

ly worked with? 

Why did you decide to work with creative dramatics/museum theatre? 

Which target audiences were the programme/s aimed at? 

How did you market the programme/s? 

Did the programme/s cost anything? For the visitors and for you during develop-

ment? 

What kind of background do the employees who work with your programme/s 

have? Museum professionals? Educational staff? Actors? Does it make a differ-

ence? 

What did the development process look like? 

How central is historical and scientific accuracy in museum theatre? 

Did the programme/s a clear start- and endpoint? 

What were your goals for the programme/s? 

Did visitors get involved? 

How long were the programme/s? 

Did you evaluate the programme/s? If so, how? 
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Specific questions about the Jerwood Gallery &  “The Wider Earth” 

What kind of events/exhibitions did you host in the Jerwood Gallery before “The 

Wider Earth”? Do you have plans for future theatre productions in that space? 

How and why did the collaboration with “The Wider Earth” happen? 

What were the museums hopes and goals with the collaboration? 

Did the museum have plans to incorporate the play into the educational pro-

gramme? 

Which efforts were made to make the play accessible to everyone? 

How could the play have been incorporated more as an educational resource? 

Did you modify the Spirit Collection Tour to connect it to the play? 

Did the museums educational staff watch the play/get extra training to incorporate 

the plays themes in their work? 

Do you have any more thoughts and ideas to add that haven’t been touched on? 

 


