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1 Bakgrund 
 
 
Jag har alltid varit fascinerad av barn och ungdomars förmåga att lära. Jag har sett 
många exempel på att när barn vill lära sig något spelar det ingen roll hur svårt det 
är, de hittar sätt att lära sig det i alla fall. Om vi kunde få in denna vetgirighet och 
läraktighet i skolan skulle vårt arbete vara mycket enklare. Att de kan lära visar att 
det inte är barnens intelligens det är fel på utan att felet ligger i vårt sätt att få dem 
motiverade och intresserade av det vi undervisar. Vi måste visa våra barn och 
ungdomar nyttan med det vi lär ut och ge dem en engagerande metod att lära in det 
på. Men det är inte lätt. Att engagera barn i inlärning är alltid det svåraste och mest 
tidskrävande i ett planeringsarbete. En som verkligen har lyckats är Donya  Feuer 
som med sitt Shakespeareprojekt har uppmuntrat och hjälpt många Stockholmsbarn 
och ungdomar i deras lärande av engelska. Jag träffade på Donya Feuer våren 2002 
då hennes projekt utvidgades så att ett antal lärarhögskolor och färdiga lärare fick 
chansen att pröva på hennes sätt att jobba. Att man kunde göra så mycket med hjälp 
av Shakespeares texter, som många tycker är svåra även för vuxna, fascinerade mig. 
Kristina Lugn har beskrivit det väldigt bra i sin projektbeskrivning av Donya Feuers 
arbete:  
 

Det betyder ’av hjärtat’. Det betyder också att kunna något utantill. Att 
kunna någonting utantill är att så av hjärtat ha läst innantill att texten 
blivit ’översatt’. Vi översätter från främmande språk till svenska. Vi 
översätter från svenska till vår egen svenska. Det vill säga att vi gör 
litteraturen till vår egendom genom att bokstav för bokstav tillägna oss 
diktarens personliga språk för sina erfarenheter. 
 
Häromdagen sa en 19-årig flicka till mig att hennes arbete med att tolka 
och lära sig Shakespeares texter framför allt lärt henne något om 
kärleken. Jag tror att konstens uppgift är att ge oss ett språk för de 
upplevelser som vulgariseras i massmediaindustrin. Jag tror inte att ett 
sådant språk kan leva utan kontakt med sin historia. 
 
Shakespeare är poet. 
 
William Shakespeare skrev i en tid då konsten hotade makten, teatrar 
stängdes, en stor del av publiken var inte läskunnig och valde att lära 
sig av hjärtat. Konsten kan fortfarande hota makten, därför att 
människor som har kontakt med sina genuina drömmar inte låter sig 
distraheras av dem som kommer från drömfabrikerna. 
 
Livet består av tid. Det betyder inte att livet är ett tidsfördriv. 
 
 
                                                                                           Kristina Lugn 
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1.1 Syfte  
 
Det är ofta svårt att få barn intresserade av det arbete som ligger inom skolans ramar 
därför är mitt syfte att försöka hitta vägar att få dem intresserade och motiverade. 
Alla barn och ungdomar har kraften att lära sig och om man ser på hur fort de lär sig 
något, som rör deras intressen, kan man se vilken stark kraft intresset har. Det svåra 
är bara att locka fram intresset när det gäller skolarbete också. När jag började på 
lärarhögskolan hade jag som mål att bli en sådan lärare som man kommer ihåg när 
man själv tänker tillbaka på sin egen skoltid. En sådan lärare som kunde få en 
intresserad av saker som man egentligen inte gillade och som kunde lära en saker 
utan att man upptäckte att det var undervisning det var frågan om. Men att bli en 
sådan lärare är inte lätt, Ulla Runesson i boken Vägar till elevers lärande, förklarar 
varför: 
 

Men vad var det då som utmärkte denna goda undervisning? ”Man 
lärde sig”, svarar någon. En annan kanske säger att det var roligt och 
kändes meningsfullt att lära. Att detta är utmärkande för resultatet av 
den goda undervisningen, kan vi vara överens om. Men vad det är som 
åstadkommer detta, är svårare att peka på. Häri ligger problematiken – 
och tjusningen – när det gäller undervisning; vi kan inte peka ut ett sätt 
att undervisa som det bästa. Det är omöjligt att säga ”gör så här, så blir 
det bra”. Därtill är undervisning alltför komplicerat. Det finns inget 
”rätt sätt” att undervisa! Metoden med stort M existerar inte!1  

 
 
Att det är så svårt att fånga intresset hos en hel klass gör att man måste hitta många 
strategier för att lyckas lära så många som möjligt. I det här arbetet lyfter jag fram en 
riktigt bra metod och sedan är det bara att fortsätta och leta efter fler. 
 
Vi behöver det engelska språket i vår vardag och därför är det viktigt att vi lär oss att 
tala det utan att skämmas.  
 

I dag utgör engelska språket en viktig och självklar del av 
skolundervisningen i stora delar av världen. Engelska är världsspråket, 
som öppnar dörrar till andra länder och folk.2  
 
 

Därför är det så viktigt att eleverna känner sig hemma med att tala engelska. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Birgit Lendahl och Ulla Runesson, Vägar till elevers lärande (Lund 1995) s. 9. 
2 Motivera - Variera engelskundervisning år 1-7., red: Lars Nordlinder (Kristianstad 2001) s. 133. 
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1.2 Problem 
 
Vad säger litteraturen om hur man kan skapa motivation till lärande? 
 
Hur kan man genom att bedriva engelskundervisning på Donya Feuers sätt skapa 
lust hos barn och ungdomar att lära sig det engelska språket? 
 

1.3 Metod 
Min metod har varit att arbeta i fyra steg. Jag har genom instudering av litteratur 
rörande inlärning och motivation försökt att förstå vad det är som gör barn och 
ungdomar motiverade till inlärning. Jag har även tagit upp avsnitt om hur vi lär, för 
om man vill ta reda på hur man skapar motivation måste man först veta hur vi lär. 
Jag har också försökt att ta reda på hur dagens kunskapsbegrepp ser ut för att få reda 
på vad det är vi eftersträvar att våra elever ska lära sig, samt slutligen tittat på 
engelskundervisningen. Detta presenterar jag i litteraturavsnittet. 
 
I nästa del presenterar jag Donya Feuers arbete. Det presenteras dels utifrån mina 
egna intryck när jag deltog under en helg i Stockholm och dels utifrån ett antal 
broschyrer och texter som de verksamma inom projektet delade ut. Någon tidigare 
forskning om Donya Feuers projekt har jag inte hittat vilket troligtvis beror på att 
projektet är ganska nystartat. 
 
Efter min tur till Stockholm försökte jag att genomföra en serie lektioner i Donya 
Feuers anda i en sjätteklass. Om detta handlar nästa del i mitt arbete och den tar även 
upp elevutvärderingen och den efterföljande diskussionen om hur studien förlöpte. 
 
Min studie, Donya Feuers arbete och det jag fann i litteraturen försöker jag sedan att 
sätta samman i en diskussion. Där tar jag upp för och nackdelar med att jobba så här 
med barn och ungdomar, vad jag har lärt mig och om min studie kunde genomföras 
helt enligt Donya Feuer. 
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2 Litteraturgenomgång - teoriansats 
 
 
I litteraturdelen har avsnitt som har med motivation till inlärning satts i fokus, dels 
genom Donyas projekt, men också genom att uppmärksamma andra sätt att jobba 
där elevens motivation att lära sätts i centrum. Något annat av vikt som tas upp är 
hur vi lär och varför det då blir så viktigt att använda kroppen vid inlärning. 
Kunskapsbegreppets förändring är ytterligare en intressant aspekt. 
 

2.1 Hur elever lär 
 
När man lär in något nytt hakas den kunskapen upp på de kunskaper individen 
redan har. Den nya kunskapen ska sedan bearbetas ett antal gånger för att till slut 
föras in i kunskapsbanken.3  Olika människor har olika sätt att lära. En del lär genom 
att lyssna, andra genom att skriva och ytterligare andra genom att se eller göra. Hur 
man än lär är det viktigt att undervisningen ger de redskap som varje individ 
behöver för att lära. 
 
Anders Åstrand skriver i boken Språkutveckling och kreativitet att alla människor föds 
med förmågan att skapa men att den försvinner någonstans under uppväxten. På så 
vis försvinner vår kreativitet. ”Ingen möda bör sparas för att nå bästa möjliga resultat 
i barnets uppfostran och skolgång när det gäller att tillvarata och utveckla den 
skapande förmågan.”4   
 
 
I boken Lär med hela kroppen - inlärning sker inte bara i huvudet skriver författaren Carla 
Hannaford att den västerländska kulturen är alldeles för inriktad på huvudet. Man 
tror att inlärning och kreativt tänkande är skilt från kroppens funktioner och bara 
existerar i vår hjärna. Denna syn härstammar, enligt författaren, från tanken att ”de 
saker vi gör med vår kropp och de kroppsliga funktionerna, förnimmelserna och 
känslorna som är livsuppehållande är lägre, mindre utpräglat mänskliga.” 5 Bokens 
författare vänder sig mot detta och menar att vi måste se kroppen som en del av alla 
”intellektuella processer” vi går igenom. 6
 

Det är vår kropps sinnen som förser hjärnan med den information om 
omgivningen som vi behöver för att skapa oss en uppfattning om 
världen och från vilken vi hämtar material när vi skapar nya 
möjligheter. Och det är våra rörelser som uttrycker kunskap och 
underlättar större kognitiv funktion varefter de växer i komplexitet. 

                                                 
3 Motivera - Variera engelskundervisning år 1-7., red: Lars Nordlinder (Kristianstad 2001) s. 8 
4 Anders Åstrand, Språkutveckling och kreativitet (Stockholm 1988) s. 4. 
5 Carla Hannaford, Lär med hela kroppen, inlärning sker inte bara i huvudet ( Jönköping 1997) s.11. 
6 Ibid. s.11. 
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Detta är den slutsats som neurologisk forskning understödjer allt mer 
detaljerat.7
 
 

Kroppens roll är alltså stor i inlärningen och den är med redan från barnets födelse 
och bidrar till att skapa det nätverk av celler som är inlärningens centrum. Att röra 
sig är inte bara bra för inlärningen utan det förbättrar även kreativiteten. 
 
En annan författare som lade tonvikten på kreativitet för god inlärning är Lev 
Vygotskij i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen. Han skriver där att kreativitet är 
skapande verksamhet där något nytt skapas ur våra tidigare intryck och 
erfarenheter. Vygotskij menar att det är just detta drag att kunna skapa och förändra 
vår framtid och nutid som gör oss till människor. Kreativiteten är beroende av 
fantasin och fantasin är beroende av erfarenheter att ösa ifrån och därför är det 
viktigt att barn får uppleva många olika saker. Fantasin tar alltid saker ur 
verkligheten och minnet och gör något nytt av dem. 
 
Dramatisering och teater är det vanligaste skapandet bland barn och med all rätt, 
enligt Vygotskij, eftersom denna form av skapande står barnet nära. 
 

Här gestaltas och förverkligas den bild som skapats av element ur 
verkligheten, och blir åter verklighet, även om det är en villkorlig sådan. 
Den önskan till handling, till att gestalta och förverkliga, som ingår i 
själva fantasiprocessen, kan här tillfullo uppfyllas.8
 
 

Anledningen till att denna form av skapande står barnet nära är att den liknar leken. 
Det språkliga skapande som kommer ur att framföra påhittade roller eller ett inlärt 
färdigt material är av stort värde för det är förståeligt för barnen själva. Men, menar 
Vygotskij, man får inte hänga upp sig på att det färdiga resultat inte blir vad man 
väntat sig för det är själva skapandet och processen som är det viktiga. 
 
Lärarens uppgift är att presentera stoffet på ett sådant sätt att eleverna lär sig det 
som står i läroplanen att de ska lära sig, men eftersom lärandet inte går att se eller ta 
på är det svårt att veta om eleverna verkligen har lärt sig något. Detta skapar alltså 
en andra uppgift hos läraren och det är att tyda elevernas signaler om de har 
tillgodogjort sig kunskapen eller inte. Så här skriver Ulla Runesson om hur man lär 
och hur kunskap definieras i boken Vägar till elevers lärande. Hon fortsätter:  
 

Ofta dras slutsatsen att eleven lärt sig som ett resultat av att 
undervisningen har arrangerats på ett visst sätt eller att en speciell 
metod har använts o.s.v. Därmed skapar vi våra egna teorier om 
lärande; om man gör på ett visst sätt lär sig eleven.9  

                                                 
7 Ibid. s. 11ff. 
8 Lev S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg 1995) s. 81. 
9 Lendahl och Runesson, s. 12. 
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Dessa teorier som man själv skaffar sig behöver dock prövas mot vetenskapliga 
teorier och omarbetas kontinuerligt. Det finns tre stora teorier om lärande, tre skilda 
perspektiv. Ulla Runesson tar upp dem i sin bok Vägar till elevers lärande men 
teorierna är inte ursprungligen hennes.10  
 
Den första teorin Ulla Runesson tar upp innebär att eleven får kunskap från sin 
omgivning, eleven emottager kunskap. Läraren överför sitt kunnande på sina elever i 
små portioner så att eleven aldrig möter för stora svårigheter. Istället ska eleven möta 
små svårigheter och när eleven lyckas ska han belönas. Belöningen är viktig i denna 
teori. Eleven ska serveras enkla och klart avgränsade kunskapsbitar. Läraren blir 
med denna syn på kunskap mycket viktig som kunskapsförmedlare. Om läraren 
bara kan sitt ämne ordentligt och presenterar kunskapen på ett bra sätt lär sig eleven. 
 
Den andra teorin som samma författare talar om går ut på att barnet utvecklas hela 
tiden och i takt med denna utveckling börjar det att tänka mer vetenskapligt. Barnet 
kan bara lära vad det utvecklingsmässigt är moget för. Man betonar också att den 
egna aktiviteten är viktig i lärandet och att eleven själv måste arbeta för sin kunskap. 
Inom detta perspektiv får läraren en helt annan betydelse. Läraren ses inte här som 
kunskapsförmedlare utan som en ordnare av ”situationer där eleven kan upptäcka 
och skaffa sig erfarenhet, framförallt i den fysiska världen.”11

 
Den tredje teorin, hos Runesson, ser lärandet som ett ”socialt samspel, där språk och 
tanke utvecklas dialektiskt”12 och lärandet går ut på att skapa mening i tillvaron. 
Eleven stöter på problem i olika sammanhang och måste då lösa dessa problem och 
lär sig då olika saker. Här får läraren ytterligare en annan uppgift: ”Läraren blir inte 
den som överför kunskap men inte heller den som passivt avvaktar elevernas 
mognad.”13 Utan här blir läraren en person att samtala med och ha sociala och 
språkliga samspel med. 
 
Ulla Runesson menar vidare att vilken teori man än väljer så har alla gemensamt att 
”elevens egen begreppsvärld och lärarens kunskap om denna har betydelse för 
undervisningen.” 14 Det räcker inte att läraren kan sitt ämne aldrig så bra eller att hon 
är duktig på att ordna bra situationer åt eleverna där de kan undersöka saker om hon 
inte har kunskap om hur eleverna förstår och uppfattar innehållet i undervisningen. 
Valet av vilken metod man vill använda beror även på vad man vill att eleven ska 
lära sig. I olika tider och med olika inriktning bedöms kvaliteten på det man ska lära 
olika. Vissa kunskaper ses av en lärare som viktiga men som oviktiga av någon 
annan. Vårt samhälle förändras också i snabb takt och med det förändras även vilka 
kunskaper eleverna måste ha med sig från sin skolgång. Det krävs att läraren 
funderar noga över vad eleverna ska lära sig och vilka metoder som passar bäst för 

                                                 
10 Gustavsson, B., Stigebrandt, E. och Ljungvall, R. (1981): Den dolda läroplanen. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget. Broady, D. (1987) Den dolda läroplanen. Stockholm: Symposium. Doverborg, E., Pramling, 
I och Qvarsell, B. (1987): Inlärning och utveckling. Stockholm: Utbildningsförlaget. 
11 Lendahl och Runesson, s. 13. 
12 Ibid. s. 13. 
13 Ibid. s. 13. 
14 Ibid. s. 13. 
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den typen av lärande. Dock behöver inte en metod vara sämre än någon annan och 
förutsättningarna är olika beroende på elever, miljö, ålder och lärare. En lärare kan 
därför inte låsa sig vid en och samma metod utan måste vara beredd att använda den 
metod som verkar passa bäst här och nu. 
 
Monika Sträng – Haraldsson skriver i samma bok att för att eleverna ska kunna lära 
ordentligt måste man även lära dem hur man lär. Detta hjälper dem att ta eget ansvar 
för sin inlärning och bättre förstå vad som pågår när man lär sig något. Ett bra sätt att 
göra eleven uppmärksam på hur vi lär är att visa dem ”själva arbetsgången” och 
olika metoder man kan arbeta på. Detta fungerar bäst genom att läraren rör sig i 
klassrummet och hjälper elever vidare i sitt arbete genom att visa på olika metoder 
som han eller hon kan använda för att gå vidare i sitt arbete och lära sig mera. Men 
det är viktigt att läraren inte gör detta innan eleven själv har försökt att lösa 
problemet eller uppgiften. En annan sak som spelar stor roll vid inlärning är den 
miljö vi vistas i.  
 

Till inlärningsprocessens fundamentala beståndsdelar kan vi således 
räkna tänkandets strukturer och aktiviteter, vilka i sin tur är beroende 
av miljön där inlärningen sker.15

 
 

Klassrumsmiljön har också stor inverkan på hur elever lär. Eftersom klassrummet är 
en miljö där eleven vistas under många år av sitt liv och en stor del av inlärningen är 
förlagd dit, ställer det stora krav på att klassrummet är utformat så att det inspirerar 
och möjliggör inlärning. Elevernas placering i klassrummet är också intressant ur 
inlärningssynpunkt. Eleverna ska sitta på ett sådant sätt att spontana samtal är 
möjliga, men också möjliggör olika arbetssätt hos olika elever då alla ska kunna välja 
det arbetssätt som passar dem bäst. Många elever väljer att arbeta i par men några 
vill jobba själva och ska då ha möjlighet till detta. 
 
När barn ställs inför ett problem formar de egna teorier om hur detta problem ska 
lösas. ”Den kunskapen kommer ursprungligen från egna upplevda, personliga och 
ofta vardagliga erfarenheter.”16 Ibland stämmer inte dessa teorier med de svar som 
den formella kunskapen kräver. För att då barnet ska förstå, hur problemet ska lösas, 
och utvecklas i sitt tänkande är det viktigt att ett samspel sker mellan det egna 
tankearbetet och ”den formella teoretiska kunskapen”. Om man inte tillåter detta 
samspel lever dessa båda kunskaper kvar bredvid varandra hos barnet och ofta 
glöms så småningom den formella kunskapen bort och barnet är tillbaka där det 
började.  
 

Undervisningen måste alltså ge utrymme för den egna informella 
kunskapen i form av de skilda föreställningar och uppfattningar som 
eleven för med sig till en lärandesituation. På så sätt kan 

                                                 
15 Ibid. s. 25. 
16 Ibid. s. 27. 
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undervisningen lättare bli meningsfull och utmanande istället för att 
eleven får en upplevelse av att ha fel och inte förstå.17

 
 

2.2 Elevens motivation 
 
 I boken Motivera-variera engelskumdervisning i år 1-7 skriver författaren att elever 
måste veta varför de lär något och vad den kunskapen kan användas till för att bli 
motiverade. Ett led i detta är att få eleverna att förstå hur de kan använda språket i 
riktiga situationer och inte bara i klassrummet. Författarna uppmanar läraren att ge 
eleven möjlighet att komma på att språket bär och att de kan göra sig förstådda och 
själva förstå.  
 
Åstrand tar upp motivationens vikt på följande sätt i sin bok, Språkutveckling och 
kreativitet: 
 

Ett viktigt karaktärsdrag hos den kreativa människan är nyfikenhet eller 
intresse. De svenska elevernas intresse för skolarbetet är inte särskilt 
uttalat, det tycks dessutom avta med deras stigande ålder (47). Några 
förklaringar till elevernas vantrivsel kan vara betygsystemet, 
konkurrensen, torftig skolmiljö och oinspirerande undervisning.18  
 

Författaren fortsätter med att poängtera att eftersom nyfikenheten inte finns i våra 
svenska klassrum finns där heller inte den kreativitet som måste finnas för att 
inlärning ska kunna ske. Därför är det viktigt att motivera elever till lärande. Det 
arbetssätt som har bäst förutsättning för att skapa kreativitet är dramatik i olika 
former till exempel psykodrama, skapande dramatik och levande verkstad. Ofta får 
dessa former av skapande ett naturligt slutmål i en uppspelning inför publik. 
 
En annan författare som skriver om hur viktigt det är att motivera eleverna till 
lärande är Katta Nordenfalk i sin artikel Vi tar över, vi tar över! som publicerades i 
tidningen Pedagogiska magasinet nr. 3 augusti 2002. I artikeln har hon intervjuat 
några lärare och elever på Lärkan, en ettårig gymnasieskola för elever som inte har 
fullvärdiga gymnasiebetyg. Detta år är inriktat på sång, dans och teater för att 
motivera ungdomarna att studera. Rektorn på Lärkan Michael Frankenstein säger så 
här:  
 

Vårt motto på Lärkan är att två hjärnhalvor arbetar bättre än en. Om du 
bara får använda huvudet när du ska uttrycka något kunde du ju lika 
gärna vara utan kropp. Men kroppen är väldigt påtaglig särskilt för 
tonåringar. All energi måste få komma ut någonstans. Då först är det 
möjligt att tänka. 

 

                                                 
17 Ibid. s. 27. 
18 Anders Åstrand, Språkutveckling och kreativitet (Stockholm 1988) s. 8. 
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När ungdomarna får möjlighet att genom dans, sång och teater använda både sin 
kropp och sitt huvud klarar de skolan bättre och många kommer ut från detta år med 
bra betyg i basämnena. Dessa ungdomar har alltså scenen som den stora drivkraften 
för att orka med skolan. 
 
Peggy Kaye skriver i boken Inlärningslekar att man genom att använda lekar och spel 
i skolan kan träna barn i nästan alla de färdigheter som behövs. Leken tränar alla 
dessa färdigheter på ett effektivt sätt eftersom barn som får sätta sig ned och leka, 
speciellt om leken är genomtänkt och rolig, kan koppla av och samtidigt vara alerta 
och koncentrerade. Eftersom leken är rolig och underhållande slappnar de av och 
eftersom leken är välkonstruerad och utmanande koncentrerar de sig. Detta är en 
perfekt sinnesstämning för inlärning. (sid inledning) 
 

2.3 Hur ser dagens kunskapsbegrepp ut? 
 
Från att ha undervisat eleverna stående bakom katedern börjar nu dagens lärare att 
förändra sin undervisning, detta skriver John Steinberg i sin bok Det är bråttom skolan 
vi behöver nu. De metoder som nu är populära handlar om att eleverna ska vara 
aktiva under lektionen och att man ska skapa lust att lära. Några exempel på 
metoder som kräver egen aktivitet hos eleverna är praktik, drama, spel, laborationer 
och övningar av olika slag. Dessa metoder tar ofta mer tid än de traditionella 
metoderna men det man gör får större inverkan på eleverna. De kommer ihåg det de 
lärt sig om innehållet har berört dem och de har fått arbeta med det utifrån sina egna 
intressen. Att arbeta så här är att arbeta tvärvetenskapligt och att se helheten i det 
man gör. Även på universitet har dessa metoder börjat få starkare fäste.  
 
Att gå från det gamla auktoritära systemet till detta individanpassade system gör att 
frågor om krav har satts i fokus. Vissa tolkare av det nya systemet beskyller det för 
att vara kravlöst. Men det är inte sant för, enligt författaren, är det lika viktigt att ha 
krav på att eleverna verkligen gör sitt bästa i det nya systemet som i det gamla. 
 

Att ställa krav är att sikta mot en hög standard, att förvänta sig att folk 
gör sitt yttersta utifrån de förutsättningar de har.19  
 
 

 Skillnaden blir istället att man kan ha individuella krav som varierar från elev till 
elev och på det sättet skapa en förutsättning för alla elever att nå upp till kraven. Om 
man bara gör målen tydliga och klara och på lagom nivå gör man eleverna en tjänst. 
En skola utan mål är inte en skola i demokrati utan en slapp skola som inte gagnar 
någon. Att ha roligt behöver inte betyda att man inte ställer krav på elevernas 
prestationer. Självklart är det även bra att ge feedback och göra uppföljningar på det 
eleverna gjort.  
 

                                                 
19 John M Steinberg, Det är bråttom skolan vi behöver nu (Solna 1996) s. 52. 
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Den som känner lust och ansvar kommer att kunna åstadkomma 
underverk.20  
 

Det nya sättet att lära talar om individualisering och fördelarna med detta. Samtidigt 
får vi allt större klasser och mindre personal i skolan. Hur får man då detta att gå 
ihop? John M Steinberg tycker att vi ska börja med att skaffa oss kunskap om 
inlärningsstrategier och olika metoder att få elever att vilja lära. Howard Gardner har 
en teori om att det finns sju olika intelligenser som människan kan ha. Av dessa sju 
är det den logiska och visuella begåvningen som klarar sig bäst i skolan. Oftast är 
detta en elev som vi uppfattar som väldigt intelligent och begåvad men har vi 
verkligen rätt i det? Är inte alla begåvningarna lika mycket värda? Människor är 
olika och de lär på olika sätt. Personal inom skolan måste inse detta och anpassa 
undervisningen så att alla elever, oavsett begåvning, får ut så mycket som möjligt 
lektionen.  
 
Daniel Goldman har vidareutvecklat Gardners forskning och menar att det är viktigt 
för oss att förstå hur viktig den emotionella intelligensen är. Känslor styr oss i vårt 
vardagsliv och de styr också ”motivation, engagemang, tålamod m.m.”21 Goldman 
menar därför att man måste tänka på detta i skolan eftersom man behöver alla dessa 
egenskaper för att klara av skolarbetet. Författaren menar också att det är viktigt att 
”leta undervisningsmetoder som både tränar ämnesfärdigheter och 
livsfärdigheter”.22

 
Problemet är att vi alltför ofta tror att vi måste välja arbetsmetoder i 
skolan som endast främjar traditionell intelligens och traditionella 
kunskaper. Men med ett väl strukturerat grupparbete, med rätt 
uppföljning och höga krav, kan eleverna lära sig både ett innehåll och 
förmågan att samarbeta. Detta är dock ingenting som går av sig själv. 
Vi måste noggrant se på hur vi planerar, genomför och följer upp dessa 
grupparbeten och projekt.23  
 

Michael Grinder en annan forskare, som forskat mycket om inlärning, har 
koncentrerat sig på att ta reda på hur vi tar emot information genom våra sinnen. 
Med andra ord lär vi oss saker genom att se, lukta, smaka, känna och höra. Men inte 
alla kan lära lika effektivt genom samma sinne. De barn som lär genom att se är de 
som klarar skolan bäst eftersom det är efter dem vi har utvecklat skolan. En annan 
grupp som klarar sig förhållandevis bra är de som lär genom att höra eftersom det 
mesta de behöver lära sig tas upp av läraren på genomgångar. De som har det 
svårast i skolan är de barn som lär sig genom att känna eller ta i saker. Om vi bara tar 
hänsyn till att en del elever behöver röra vid saker och själva röra på sig vid 
inlärningssituationen tror författaren att fler barn skulle klara av skolan med bra 
resultat.  

                                                 
20 Ibid. s. 54 
21 Ibid. s. 58. 
22 Ibid. s. 59. 
23 Ibid, s. 60. 

 13



 
John M Steinberg menar också att det nu med den nya skolan är viktigt att läraren 
ser sig själv som en ”motivatör”. Det är vår uppgift att skapa intresse, väcka 
nyfikenhet och engagera eleven i lektionen. Vi måste för att lyckas utgå ifrån elevens 
nyfikenhet, intresse och ifrån deras känslor. Om vi inte lyckas med detta kommer 
dagens elever att stänga av och inte lära sig någonting. Ett fåtal finns det alltid som 
kämpar trots att de tycker att det är tråkigt men de allra flesta måste motiveras att 
vilja lära. Allt fler ungdomar har också intressen som tar mycket av deras tid i 
anspråk och om vi inte kan göra skolarbetet intressant så kommer intressena att ta 
mer och mer av skolarbetets tid. 
 
Samma författare utvecklar sitt resonemang vidare i en annan bok, 21 idéer för en 
bättre skola. En annan sak som är mycket viktigt när man jobbar i dagens skola är att 
eleverna känner att det de gör får en mottagare. Att man på något sätt gör arbetet 
mer viktigt än att bara visas upp för fröken. Det kan handla om en utställning på 
biblioteket eller en chans att få spela upp sin pjäs för föräldrarna eller kanske på 
ålderdomshemmet. Oftast jobbar ungdomarna hårdare om de vet att någon annan än 
fröken ska titta på deras verk. Detta kan höja både motivationen, lusten och kvalitén 
på arbetet. Naturligtvis kan vi inte visa upp allt vårt arbete utanför skolan men om 
en del av det jobb som eleverna lägger ner visas upp höjer det motivationen även för 
andra delar av skolarbetet. 
 

Elever som vet att det som de gör har mening för andra blir mer 
motiverade. Det är en enkel sanning, som vi borde ta till vara på allt 
oftare.24  

 
 
I boken Kommunikation, samspel mellan människor (1990) skriver författarna Björn 
Nilsson och Anna-Karin Waldemarson om hur viktigt det är att kunna förstå och 
göra sig förstådd inte bara med språk utan också med den icke-verbala 
kommunikationen. När vi talar använder vi samtidigt hela kroppen i vår 
kommunikation. Andras känslor och sinnesstämningar uttrycks sällan i ord utan 
dem tar vi del av genom att läsa personens kroppsspråk. Med hjälp av språket förstår 
vi varandras tankar och med hjälp av gester och minspel förstår vi varandras 
känslor.  
 
Vi använder hela tiden vår kropp när ni talar, vi både sänder signaler och tolkar 
andras signaler hela tiden i ett samtal. Några av dessa signaler är omedvetna och 
andra är medvetna. När vi till exempel rodnar eller blir blyga blir vi röda i ansiktet 
och vi kan inte styra de funktioner i kroppen som gör att detta händer, de är 
omedvetna. En slängkyss eller en vinkning är däremot helt medveten och avsiktlig.  
 

                                                 
24 John M Steinberg, 21 idéer för en bättre skola (Solna 1996) s. 47. 
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I boken Motivera – Variera! Engelskundervisning år 1-7 tar författaren även upp tankar 
om vilka krav vi har på engelskundervisningen i dag. Idag är det viktigt att eleverna 
lär sig tala språket ordentligt och det är viktigt att dessa kunskaper går på djupet. 
Med det menar författaren att språkkunskaperna ska vara funktionella och 
användbara i arbetslivet. För att vara det måste språkkunskaperna sträcka sig längre 
än vanlig ”turistkompetens”. Författaren oroar sig över att det är många elever som 
går ut grundskolan med svårigheter att uttrycka sig muntligt på engelska.  
 

I dagens samhälle gäller det att vara kompetent att t. ex. ta emot ett 
telefonsamtal på engelska, ge ett adekvat svar, och att göra ett gott 
intryck. Språkundervisningen i skolan bör ha givit eleven beredskap att 
t. ex. klara av en sådan situation.25  
 
 

2.4 Sammanfattning av litteraturavsnittet 
 

• Alla barn lär sig på olika sätt och det är viktigt att läraren i sin undervisning 
tar med så många olika sorters inlärningsstilar som möjligt. 

• Barn behöver röra sig för att lära, kroppen är sammanbunden med hjärnans 
inlärning. 

• Kreativitet är beroende av fantasi och fantasi bygger på en rik bank av 
upplevelser, därför måste vi ge barnen många olika upplevelser. 

• Drama är en bra form av lärande för unga eftersom den liknar leken. 
• Elever bör få ta ansvar själva för sin utbildning för att få förståelse för vad de 

ska lära sig. 
• Läraren måste ge barnen chansen att förstå att språket bär för att skapa 

motivation till att lära. 
• Klassrummet måste vara så konstruerat att det möjliggör och inbjuder till 

lärande. 
• Nyfikenhet behöver få större plats i våra klassrum för att skapa motivation till 

lärande. 
• Eleverna ska vara aktiva under lektionerna för att inlärning ska ske. 
• Krav måste ändå finnas men de ska anpassas efter individen. 
• Känslor spelar stor roll vid inlärning, därför måste inlärningen anpassas efter 

elevernas känslor gentemot den. 
• Olika barn lär sig med olika sinnen, vissa genom att se, andra genom att höra 

o.s.v. 
• Eleverna behöver känna att det de gör får en mottagare t. ex. visas upp för 

föräldrar. 

                                                 
25Motivera - Variera engelskundervisning år 1-7., red: Lars Nordlinder (Kristianstad 2001) s. 30. 
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3 Donya Feuers Shakespeareprojekt: In the company of 
Shakespeare, ett möte över 400 år. 

 
 
Detta kulturprojekt startade 1990 och är ett resultat av ett nära samarbete mellan 
Donya Feuer, regissör och professor och Ted Hughes, hovpoet. Projektet är tillägnat 
Alf Sjöberg och Herbert Grevenius. I början hette det, Shakespeare kommer, kommer 
du? och var ett samarbete mellan Stockholms skolor, Dramaten och Kulturhuset. 
Sedan dess har mer än 20000 barn och ungdomar från lågstadiet till gymnasiet fått 
chansen att lära känna Shakespeare på Donyas sätt. Projektet har även engagerat 
skådespelare från Dramaten. En lärarensemble har startats och en gymnasieklass 
med engagemang startade Will`s company, som sedan dess har stått i centrum av 
projektet.  
 
1994-95 började Donyas samarbete med lärarhögskolan i Stockholm och fler fick upp 
ögonen för hennes sätt att arbeta. De beskrev det som ”en pedagogik på djupet”. 
Lärarhögskolan beslutade nu att knyta Donya till sig som adjungerad professor i 
”Dramatisk gestaltning och litterär kultur”. Sedan började förberedelserna, med hjälp 
av Will´s company, Shakespeare i stafett, där sammanlagt 8000 ungdomar kom att 
medverka. Ungdomarna kom från Stockholmsregionen, övriga delar av Sverige och 
vissa kom till och med från andra länder för att få vara med. Projektet sattes upp 
under kulturhuvudstadsåret och blev en uppvisning i entusiasm från de deltagande 
ungdomarna.  
 
Det nuvarande projektet är ett experiment som riktar sig till ungdomar i 
Stockholmsregionen inte minst de som har dåliga betyg i engelska. Det blir en 
utmaning för dessa elever att få framföra dessa komplicerade texter på engelska och 
det kräver ett otroligt arbete med språket för att resultatet ska bli bra. Förståelsen av 
texten måste vara fullständig för att man ska kunna läsa texten på engelska med 
inlevelse och därtill sätta rörelse till den.  
 
Själv fick jag möjlighet att delta i en introduktion till projektet med Donya som 
handledare våren 2002. Hon hade då i samarbete med Dramaten och lärarhögskolan 
i Stockholm inbjudit ett antal lärarhögskolor för att under en helg få inblick i och 
pröva på hennes sätt att arbeta. Pjäsen vi, ett antal elever vid lärarhögskolan, fick 
pröva på att göra var The Tempest och eftersom vi var många blev det inte många 
repliker till var och en. Donya kom till Linköping och visade oss under en 
eftermiddag hur vi skulle börja att arbeta med våra stycken och sedan fick vi träna 
själva inför helgen i Stockholm.  
 
När vi kom till Stockholm gick Donya och hennes medarbetare igenom alla delar och 
rättade till och ändrade där det behövdes. Sedan tränade grupperna för sig själva 
några timmar för att på eftermiddagen sätta ihop hela pjäsen på scenen. Några 
grupper hade valt samma stycken, men när man jobbar på det här sättet och låter 
texten tala blir resultatet olika, så det gjorde inget. Dagen efter var det genrep och 
Donya var stenhård på hur hon ville ha alla organiserade och hur hon ville att man 

 16



skulle agera på scenen. Några utvalda åskådare skulle sedan få titta när vi spelade 
upp pjäsen. Det var nervöst att stå och vänta på sin tur men samtidigt betryggande 
att veta att vi var 200 personer runt scenen samtidigt. När en grupp framförde sitt 
stycke stod resten bakom ridån och väntade. Det gällde att vara snabbt ut på scenen 
då det blev vår tur så att inte scenen blev öde för länge. Allt skulle flyta på och alla 
skulle framföra sina delar i snabbt tempo. När allt var över släppte nervositeten och 
man kände vilken upplevelse man hade fått vara med om. Det som var mest 
imponerande var att se skolklasserna komma och framföra en del av en samma pjäs. 
De var otroligt väl förberedda och kunde sin sak. De spelade också med ett 
engagemang och en inlevelse som var otrolig. 
 

3.1 Projektets syfte och struktur 
 

Shakespeareprojektet har två syften. Det ska nå och engagera många 
elever i skolorna och det ska byggas in i lärarutbildningen på olika 
punkter (till detta kommer syftet att vidga projektet till att innefatta 
skolor utanför Stockholm). (citat ur den broschyr som delades ut om 
projektet)26

 
 

 När projektet utvidgas till andra skolor kallas det att utbilda ”groundlings”.  Av 
dessa är syftet att arbeta ute i skolorna som är det viktigaste. Det finns tre 
utgångspunkter för arbetet ute i skolorna. För det första ska arbetet rikta sig till alla 
åldersgrupper, från första skolåret till sista året på gymnasiet. Det ska också främst 
rikta sig till hela klasser. När en klass går in i projektet är det hela klassen som går 
med. Om någon elev ej önskar deltaga kan man naturligtvis inte tvinga 
vederbörande. Annars kan alla vara med, för i detta projekt finns inget krav på 
förkunskaper och det finns ingen som saknar ”´talang´ eller ´erforderliga 
språkkunskaper´” för att deltaga. Bengt Börjesson, förre detta rektor för 
lärarhögskolan i Stockholm, förklarar hur man kan använda så här svåra texter till 
barn och ungdomar på följande sätt:  
 

När man berättar om detta projekt för utomstående ställer de sig 
tvivlande- förstår barnen verkligen Shakespeares texter? En del av 
dessa elever har ju inga eller dåliga språkliga förkunskaper. 
Naturligtvis måste man i dessa fall översätta texterna! Men elevernas 
språkförståelse uppstår inte vid denna översättning av texten: den 
uppstår när de själva gör ’en inre översättning’ av språk till gestaltning 
(Det är inte osannolikt att denna slags språkförståelse är en förtätad 
version av den språkerövring barnet presterar i två-treårsåldern under 
en fas då språk och kropp är oskiljaktiga).27

 
 

                                                 
26 Häfte som delades ut i samband med vår utbildning i Stockholm 
27 Ibid 
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Med detta menar han att det verkliga jobbet är en process, som sker under tiden 
eleverna jobbar med texten och därför inte kan observeras av utomstående, som 
enbart närvarar vid slutframställningen. Den pedagogiskt viktiga delen av arbetet 
sker i klassrummen och i förarbetet med texten. Eftersom en så stor del av arbetet 
sker i skolorna skulle inte projektet överleva utan engagerade lärare och 
skolledningar. Elevernas arbete med detta måste integreras i det vanliga skolarbetet 
och det måste anpassas efter gruppens ålder och förkunskaper. 
 

3.2. Arbetsgång 
 
När vi jobbade med Donya Feuer och hennes medhjälpare använde vi oss av följande 
arbetsgång: 
 

1. Tillsammans valde vi ut det textavsnitt vi önskade gestalta. 
2. Vi samtalade om språk, innehåll och mening så att alla kände sig införstådda. 
3. Replikerna fördelades bland oss. De som ville fick många eller långa repliker 

och de som ville fick lite kortare. 
4. Därefter lästes stycket igenom ett antal gånger för att ha uttalet klart för sig. 
5. Sedan tränade vi under Donya Feuers tillsyn. Magiskt var hennes sätt att med 

en stöt av en käpp ”räkna in oss” i dialogen. 
6. Vi spelade upp stycket ett antal gånger. Donya korrigerade efter samtal och 

diskussion. 
7. Därefter tränade vi hemma på texterna så att vi kunde replikerna flytande och 

gick igenom hela pjäsen på scenen under överinseende av Donya. Alla 
grupper fick spela upp sin scen i tur och ordning så vi skulle veta när vi skulle 
in på scenen. 

8. Därpå tränade vi igen med den egna gruppen 
9. Generalrepetition och en sista korrigering av Donya. 
10. Uppspel inför publik. 

 
Denna arbetsgång kan naturligtvis förändras för att passa olika barngrupper eller 
lärares önskemål. Viktigt i sammanhanget är att alla aktörer står förberedda i 
mörkret runt scenen. Detta för att verkligen delta i uppspelet och känna sig 
engagerade. 
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4 Genomförandet av min studie 
 
 
Den sjätteklass i vilken min studie genomfördes är en klass som ligger över 
genomsnittet i alla ämnen. De är lätta att jobba med och tycker att det mesta är roligt, 
bara man kan presentera stoffet på ett sätt som gör lärandet meningsfullt för dem. 
Shakespeareprojektet inleddes med att eleverna fick göra ett författarporträtt av 
William Shakespeare. De fick välja på att göra detta som en ”bläddra” eller som ett 
vikporträtt. De flesta valde att göra ett vikporträtt där man gör en vacker framsida 
som kan öppnas och visar ett porträtt och en text om Shakespeare. När detta var gjort 
presenterades huvuduppgiften som var att ta sig an Shakespeares Romeo och Julia. 
Allra först läste jag upp en kort sammanfattning på svenska för att skapa lust och för 
att de som inte hade hört berättelsen tidigare skulle veta vad den handlade om. 
 
Den tid de hade att jobba på var tre dubbellektioner i skolan och hemarbete för de 
som kände att de behövde extra tid att lära sig sina repliker. I den här tidsramen är 
dock inte författarporträttet medräknat. Det gjordes på en 60 minuterslektion och 
sedan gjordes det färdigt på lediga stunder. Författarporträttet gjordes individuellt 
och kunde därför göras när var och en hade tid.  
 

4.1 Pjäsens uppbyggnad 
 
Den första scenen handlar om när Romeo och Julia möts första gången på den 
maskerad som Julias far har ordnat. Romeo får syn på Julia och omedveten om vem 
hon är så blir han blixtkär. Han talar med Julia och hon faller för den vackre 
ynglingen. I slutet på scenen så får de sedan reda på vem den andre är och att deras 
familjer ligger i fejd med varandra. De förbannar då sitt öde att bli förälskade i sin 
fiende.  
  
Den andra scenen utspelar sig på Julia balkong där hon står och tittar ut i natten och 
drömmer om Romeo omedveten om att han står nedanför hennes fönster. Romeo 
står och drömmer om sin Julia och säger ut i natten hur mycket han håller av henne 
när hon plötsligt ut i natten ber honom att avsäga sig sitt namn så att de kan bli ett 
par. Tillslut ger sig Romeo till känna och kommer fram. Det slutar med att de 
bestämmer sig för att gifta sig med varandra. 
 
I den tredje scenen utbryter ett slagsmål mellan Tybalt (Julias kusin) och Mercutio 
(Romeos kompis). Romeo som är på väg förbi dras in i det hela och när Tybalt dödar 
Mercutio tänker sig inte Romeo för utan dödar Tybalt. 
 
Den fjärde scenen utspelar sig hos prästen. Först kommer Romeo dit och får redan på 
att han blivit förvisad från staden på grund av att han dödat Tybalt. Sedan går han 
och Julia kommer in i hans ställe. Hon ber prästen om råd hur hon ska kunna återse 
Romeo. Prästen har en djärv plan och ger henne en flaska med gift som försätter 
henne i djup sömn. När hon druckit ur flaskan kommer hennes släkt att tro att hon är 
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död och lägga henne i gravkapellet där sedan Romeo kan hämta henne ett par dagar 
senare. Prästen säger också att han ska sända bud till Romeo om planen. 
 
Den sista scenen är dödsscenen när Romeo skyndar till sin kärestas grav. Med sig har 
han en flaska gift som han köpt på vägen. Då han ser Julia tar han ett sista avsked av 
henne, dricker flaskan och faller död ner. Efter ett litet tag vaknar dock Julia ur sin 
sömn och finner Romeo död. Utom sig av sorg försöker hon få det gift han hade med 
sig att räcka till henne också, men utan att lyckas. Då tar Julia Romeos dolk och 
hugger sig i hjärtat med den så att hon också dör och pjäsen slutar med att båda 
ligger döda i gravkammaren. 
 

4.2 Inlärningen av pjäsen 
 
Pjäsen är inte tillrättalagd för ungdomar och språket är ålderdomligt. Tillsammans 
med scenerna delades det också ut översättningar så att grupperna under arbetet 
kunde förstå det de skulle säga. Klassen delades in i fem grupper och varje grupp 
fick en scen att arbeta med. Därefter gick vi tillsammans igenom hur man uttalar de 
gamla engelska ord som förekom i texten t.ex. thou och thus. Sedan var det 
gruppernas tur att själva dela upp scenerna så att alla fick säga någonting. De som 
tyckte det var jobbigt fick en liten del och de som tyckte detta var roligt kunde ta en 
större del. Karaktärerna delades upp så att det i samma scen kunde förekomma flera 
Romeo och flera Julia. Eleverna fick i uppgift att låta texten tala och inte använda 
hjälpmedel eller rekvisita i sitt arbete. 
 
När denna fas var klar samlades vi alla i klassrummet för ett genrep där varje grupp 
fick spela upp sina scener så att alla i klassen visste när det var deras tur men också 
för att alla skulle förstå varandras scener. Under genrepet ordnades det i 
klassrummet så att de olika scenerna fick sin uppspelsplats och i vilket hörn man 
skulle vänta på sin tur. Eftersom vi enbart hade ett klassrum att tillgå, och det var 
viktigt att hela klassen fick se allas scener, fick eleverna sätta sig i en halvcirkel runt 
rummet för att därifrån snabbt kunna inta sina platser på ”scenen”. Två grupper ville 
absolut använda sig av lite rekvisita, en flaska med gift till sista scenen och en dolk 
till scenen där Hamlet dödar Tybalt. 
 

4.3 Framförandet 
 
Framförandet gick till så att eleverna satte sig framför ”scenen” i sina grupper. De få 
detaljerna som krävdes, två stolar till balkongscenen, ställdes fram på ”scenen” så att 
eleverna snabbt skulle kunna byta platser med varandra. Den första gruppen fick 
inta scenen och pjäsen kunde börja. En kortversion av pjäsen lästes mellan elevernas 
framföranden för att skapa sammanhang och för att ge eleverna tid att byta platser 
med varandra.  
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4.4 Elevutvärderingen 
 
Utvärderingen, i form av ett antal frågor som skulle besvaras skriftligt, lämnades ut i 
klassen efter att arbetet var avslutat. Svaren samlades sedan in direkt efter att 
eleverna var klara och de redovisas summariskt nedan. 
 
Fråga 1:Vad tyckte du om att arbeta med Shakespeare i form av ett författarporträtt? 
 
De flesta skrev att de fann uppgiften rolig men ganska svår då texten de hade att 
hämta material från var ganska svår. Några tyckte att det var roligt därför att de 
lärde sig mycket om Shakespeare när de fick läsa självständigt och själva plocka de 
fakta de fann intressanta. Någon tyckte att uppgiften var jobbig och ytterligare någon 
tyckte att det var roligt att få rita. En elev skrev att det inte var så kul i början innan 
man hade kommit igång, men att det blev kul sedan. 
 
Fråga 2: Vad tyckte du om att jobba med Romeo och Julia i form av en pjäs? 
 
De flesta tyckte att uppgiften var rolig även om engelskan var svår att förstå och 
uttala. Några tyckte att uppgiften var rolig därför att de slapp göra vanliga saker som 
att sitta och skriva. Några tyckte att det var roligt att man inte behövde vara så 
duktig i engelska för att klara att vara med. En del tyckte att det var bra att träna på 
svår engelska medan andra tyckte att engelskan var lite för svår. Någon tyckte att 
uppgiften var ”sådär” och någon tyckte att det enda som var roligt var att spela upp 
pjäsen framför klassen. En elev tyckte att uppgiften var rolig för att den var 
”ovanlig”. En annan elev tyckte att det gick bra att jobba så här i den här klassen för 
”jag hade så snälla vänner” men att det nog skulle vara svårare i en annan klass där 
inte alla var så snälla som här. 
 
Fråga 3: Vad var bra? 
 
 De allra flesta tyckte att det var ett bra sätt att träna engelska på. Några tyckte att allt 
var bra och några tyckte att det var bra att man fick prata engelska. Någon tyckte att 
det var bra att träna på att stå framför klassen och framföra något och någon tyckte 
att det var själva agerandet som var det roliga. En del tyckte också att det var 
intressant att få reda på hur man talade förr i tiden. En elev tyckte att det bästa med 
uppgiften var att man inte hade så mycket text att träna in utan man delade så att alla 
fick en liten bit var. 
 
Fråga 4: Vad var dåligt med detta sätt att arbeta? 
 
De allra flesta barn svarade att inget var dåligt men några tyckte att det var tråkigt. 
En tyckte att det var ”lite tråkigt att flera behövde ha samma roll borde göras lite mer 
pjäser och roller.” En elev skrev att den del av pjäsen han fick var tråkig. Ytterligare 
en annan skrev att det enda som var synd var att han gjorde bort sig lite under 
uppträdandet. Någon tyckte också att det var lite jobbigt i början när man inte kunde 
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uttala de svåra orden men att det blev bättre när jag gått runt i grupperna och hjälpt 
dem.  
 
Fråga 5: Var det svårt att göra pjäsen på engelska? Varför? 
 
Några av eleverna tyckte att det var uttalet som var det svåraste och att det nog hade 
varit lättare på modern engelska. Några tyckte inte alls att det var svårt och någon 
motiverade det med att det berodde på att han hade ”lätt för engelska”. Två elever 
skrev att även om det var svårt i början så blev det lätt när man hade tränat lite. En 
elev skrev att det enda som var svårt med att ha pjäsen på engelska var att det var så 
svårt att lära sig engelska texter utantill. Någon skrev också att det var lite svårt men 
att det var bra för då lärde man sig ordentligt. 
 
Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att jobba med flera texter på detta sätt? Ge gärna 
förslag. 
 
De flesta kunde tänka sig att jobba fler gånger på det här sättet, men bara några få 
elever hade något förslag på text att komma med. Någon skrev att han gärna skulle 
vilja jobba på detta sätt fler gånger men bara så länge klassen var den enda publiken. 
Någon ville också pröva på att jobba såhär på svenska med andra pjäser. En elev 
svarade helt enkelt ”kanske” på den frågan. En annan elev svarade att Hamlet nog 
skulle vara en bra pjäs att spela upp på det här sättet. Någon tyckte att alla pjäser 
gick bra bara det var lite spänning i pjäsen så att det hände något och inte bara blev 
”prat”. 
 
Fråga 7: Lärde du dig någonting? 
 
Många elever tyckte att de lärt sig massor framförallt om Shakespeare och att uttala 
gamla och svåra engelska ord. Någon tyckte att han hade lärt sig hur de talade förr i 
England och hur man uttalade och stavade gamla engelska ord. Några elever tyckte 
att de hade lärt sig mycket om Romeo och Julia och om Shakespeare. En elev tyckte 
att det som han främst hade lärt sig var att våga stå framför klassen och framföra 
något på engelska. En annan tyckte att det viktigaste han hade lärt sig var att kunna 
stycket han skulle läsa utantill och en annan elev tyckte att det var kul att lära sig lite 
svår engelska. En elev tyckte att han hade lärt sig många nya ord men eftersom de 
var gamla engelska ord så visste han inte när han skulle få användning för dem!!  
 
Fråga 8: Tror du att man kan lära sig engelska bättre genom att arbeta med texter på 
detta sätt? 
 
Eleverna tyckte att man visst kunde lära sig bättre engelska genom att arbeta så här 
men att man då skulle varva med vanlig undervisning. Några sa tveklöst ja och 
någon motiverade det med: ”eftersom det ligger nåt bakom istället för att rabbla 
någon meningslös text. Man lär sig inlevelsen i språket.” Någon sa ja för att det är 
roligt och någon sa att man lär sig mycket för att man både pratar och läser. 
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4.5 Diskussion av studien 
 
När jag först började tänka på hur jag skulle kunna förminska Shakespeareprojektet 
för att passa en lärare och en klass med begränsad tid var jag inte speciellt positiv till 
att det skulle fungera. Vi skulle behöva redigera pjäsen till ett minimum och ändå 
skulle det bli svårt för eleverna att lära sig sina stycken. Därför visste jag att jag 
skulle bli tvungen att välja en välkänd Shakespearepjäs med ett innehåll som var så 
enkelt att man med lätthet kunde förstå hela handlingen med hjälp av enbart fem 
scener. Romeo och Julia blev det självklara valet. Nästan alla vet handlingen i stora 
drag och man kan visa upp den med några få nyckelscener utan att förstöra 
innehållet. Dessutom är det en pjäs som barn kan ta till sig och tycka om att arbeta 
med. 
 
 När valet av pjäs var gjort gällde det att hitta fem scener som kunde tilltala barn och 
som inte var alltför långa och svåra. Jag blev trots detta tvungen att ta bort ganska 
mycket text för att scenerna skulle bli lagom stora. Dock ändrade jag aldrig i texten 
eller gjorde det befintliga ordvalet lättare, eftersom syftet med projektet var att låta 
barnen få prova på att göra detta på ”gammal engelska”. 
 
Den första scenen gjordes av fem tjejer där ingen är speciellt stark i engelska. Trots 
detta delade de snart upp rollerna och började träna på sina repliker. De övade med 
stort allvar och kunde sina repliker flytande. De sa orden noggrant och var duktiga 
på att låta orden få bära fram handlingen. Dock blev de lite blyga inför de andra när 
stunden att spela upp det hela kom och därför ville de ha med sig texten upp på 
scenen som säkerhet. De talade också lite tyst men i övrigt fungerade deras scen bra. 
 
Den andra scenen var lite längre och spelades av sex barn. Eftersom det var mycket 
att säga men bara två roller delade vi upp rollerna så att det fanns flera Romeo och 
flera Julia i gruppen. Det svåra med den här scenen tyckte barnen var att snabbt byta 
plats så att det bara fanns en Romeo och Julia på scenen samtidigt.  
 
Den tredje scenen spelades av fem stycken killar, som tog det hela på stort allvar. När 
de tränade använde de pinnar för att göra sitt agerande mer realistiskt. Under 
uppvisningen togs dock pinnarna bort eftersom de övat fram ett så tydligt 
kroppsspråk att de inte behövdes.  
 
I den fjärde scenen där Först Romeo och sedan Julia är hos prästen var den mest 
svårspelade eftersom publiken skulle förstå vem det var som sa vad och att inte 
Romeo och Julia var hos prästen samtidigt. Gruppen som arbetade med den här 
scenen gjorde dock vad de kunde för att förenkla för åhörarna. De gick framåt när de 
skulle vara en person i pjäsen och satte sig ned långt bak när de inte hade några 
repliker. 
 
Den sista scenen var lite svårspelad eftersom den innehöll långa och svåra repliker 
men även det klarade eleverna utmärkt. En dolk och en flaska gift ville de dock ha 
som rekvisita för att göra det klart för åhörarna vad som hände på scenen. 
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Alla eleverna arbetade noggrant även om det förekom en del fnitter och tack vare 
klassens slit blev resultatet över förväntan bra. Mina farhågor att tiden inte skulle 
räcka till och att texten skulle vara för svår besannades inte alls. Tidsfaktorn var jag 
mycket nervös för innan jag påbörjade arbetet men alla grupperna blev klara inom 
den utsatta tiden.  
 
De som tyckte det var svårt att lära sig utantill och som behövde mer tid att repetera, 
kände det på sig och tog självmant med sig replikerna hem. Trots att texten var svår 
klarade alla elever av sina repliker och att  bibehålla ett bra uttal. Några elever fick 
jag uppmuntra en lång stund för att de skulle våga stå framför klassen och tala en så 
pass svår engelska som det ändå är frågan om. Alla de eleverna gjorde dock en 
strålande insats och var själva mycket nöjda med sin insats när allt var över. 
 
Resultatet av mitt arbete blev över förväntan och detta märktes inte minst på 
utvärderingen där barnen själva fick tänka över och reflektera omkring det de nyss 
gjort. Visst fick jag några negativa svar men det berodde nog mest på att vissa elever 
tyckte att det var jobbigt att behöva anstränga sig. Dessa elever är de duktiga som i 
vanliga fall mest glider med på sina befintliga kunskaper under engelsklektionerna. 
Nu blev de helt plötsligt tvungna att engagera sig och jobba för sina kunskaper och 
det var de inte vana vid. De svaga eleverna däremot fick inte jobba hårdare med det 
här än vad de gör i vanliga fall och de tyckte det var skönt att hamna på samma 
våglängd som de snabba för en gångs skull. 
 
Detta arbete gjordes på min slutpraktik och jag hade varit i den här klassen i fem 
veckor redan och kände dem ganska bra. Att känna klassen lite innan man drar 
igång ett sådant här projekt tror jag är bra, eftersom arbetet är svårt och kräver att 
alla eleverna jobbar aktivt. Jag är väldigt nöjd med resultatet av mitt arbete och jag 
skulle kunna tänka mig att jobba på detta sätt någon gång ibland i mina framtida 
klasser. 
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5 Diskussion 
 
 
Det här arbetet har behandlat frågeställningarna: 
 

• Vad säger litteraturen om hur man kan skapa motivation till lärande? 
 

• Hur kan man genom att bedriva engelskundervisning på Donya Feuers sätt 
skapa lust hos barn och ungdomar att lära sig engelska? 

 
I litteraturen fick jag många olika teorier om hur man ska undervisa för att barn ska 
lära sig och vad barn och ungdomar behöver för att lära sig. För att göra det hela 
åskådligt har jag här valt att gå igenom min samanställning av litteraturen punkt för 
punkt och jämföra de punkterna med vad jag uppfattade av Donyas arbete, men 
även vad som stod om Shakespeareprojektet i de broschyrer jag läst. 
 
I boken Motivera -Variera står det att barn behöver olika sorters undervisning för att 
lära sig ordentligt. Varje individ lär på sitt eget sätt och det gäller att ge så många 
barn som möjligt chansen att lära på det sätt som passar just den eleven bäst. Donya 
Feuers undervisningsmetod vänder sig främst till de barn som lär genom rörelse, 
genom läsning och genom repetition och tal. Här stämmer alltså Feuers arbete 
ganska bra med litteraturen och det är inte många elever hon missar att ge en chans 
eftersom hennes arbete får med flera olika inlärningsstilar. 
 
Carla Hannaford säger i sin bok att rörelse är viktigt vid inlärning för att kropp och 
huvud sitter ihop och inte kan fungera utan varandra. Detta faktum har 
Shakespeareprojektet förstått till fullo då de använder mycket rörelser till tal i sitt 
arbete. Att stå på scenen och agera samtidigt som man lär in en text är verkligen att 
involvera sin kropp i inlärningen. 
 
Upplevelser är också viktigt för att ge barns och ungdomars fantasi en chans att 
utvecklas, är teorin som framförs i Vygotskijs bok. Även här överensstämmer Feuers 
arbete med det som står i litteraturen genom att ge barn en möjlighet att själva lära 
sig, dramatisera och utveckla en pjäs och därigenom få vara med om en hel 
skapelseprocess. 
 
Genom att leka utvecklar barn många förmågor. De lär sig empati, att ge och ta, att 
sätta sig in i olika roller och så vidare. Därför är drama, som i mångt och mycket 
liknar leken, en utmärkt form för lärande. Donyas idéer sammanför 
engelskundervisning med drama på ett sätt som gör att även svaga elever kan dra 
nytta av dramats form för att lära sig det de kan ha svårt för, nämligen engelska.  
 
När man i Shakepeareprojektet ger barn och ungdomar en del av en pjäs får de själva 
ta ansvar för att lära sig den, skapa rörelser till den och dela upp arbetet inom 
gruppen. Detta gör att eleverna får förståelse för inlärningen och för vad som krävs 
för att lära. I litteraturen står det på flera ställen, bland annat säger Runesson det, att 
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eget ansvar främjar inlärningen. Detta stämmer också med hur Feuers arbete är 
uppbyggt. 
 
När man vågar använda språket lär man sig mest. Därför är det viktigt att lärare ger 
elever chansen att tala och att våga uttrycka sig på engelska. När man spelar en pjäs 
får man tala efter ett skrivet manus och behöver alltså inte vara orolig för att säga fel 
samtidigt som man får träning i att tala inför människor. Detta blir sedan en bra 
grund för att våga tala utan manus i det fortsatta arbetet med språket. Att eleverna 
vet att deras uttal håller och att de kan tillräckligt många ord för att föra ett samtal 
ger dem trygghet. Denna trygghet behöver de för att kunna tala engelska med 
främlingar på ett naturligt sätt. I dagens arbetsmarknad med öppnare gränser mot 
resten av världen är det ofta nödvändigt.  
 
Monika Sträng- Haraldsson säger att klassrummet måste vara konstruerat på ett 
sådant sätt att det inbjuder till lärande. Donya Feuers sätt att ta eleverna från 
klassrummet och upp på scenen gör nog att inlärningen stimuleras. Bara tanken på 
att få komma ifrån skolmiljön en stund och istället stå på en scen sätter fart på 
fantasin och kreativiteten hos många elever. I min studie hade vi tyvärr inte tillgång 
till ett annat rum än klassrummet men flera elever sa efteråt att de hade velat spela 
upp pjäsen för någon och att det hade varit roligt att få stå på en riktig scen, något 
som jag själv upplevde som positivt, vid ”mitt” uppspel på riktig scen. 
 
Eleverna ska vara aktiva under lektionerna för att inlärning ska främjas står det i 
litteraturen. Detta överensstämmer med Donya Feuers arbete genom att allt de gör i 
projektet förutsätter att de är aktiva.  
 
Pjäser talar till människors känslor. Det är en av anledningarna till att så många 
tycker om att gå på teatern eller på bio. När vi ser en pjäs kan vi leva oss in i det som 
händer och vi kan känna oss som huvudpersonen för en stund. Precis så känns det 
också när man spelar en pjäs, fast starkare. Man måste känna som den karaktär man 
spelar för att göra ett bra jobb. I den litteratur jag hittade står det att känslor är 
viktiga i inlärningssituationen för att inlärning ska ske och vilket sätt kan då vara 
bättre för lärande än teater och pjäser. Om man tänker efter så stämmer detta. Vilka 
personer och händelser är det man kommer ihåg? Jo, de som har gjort ett 
känslomässigt intryck på en. Till exempel kommer man hela livet ihåg någon som 
gjort en riktigt arg eller ledsen men man glömmer fort dem som inte skapat några 
känslor alls hos en.  
 
Barn lär sig på olika sätt, säger Michael Grinder, vissa lär genom att se och andra 
genom att höra och så vidare. Därför är det viktigt att anpassa undervisningen så att 
alla barn har en chans att lära sig. I Donya Feuers arbete lär man naturligt på olika 
sätt genom att teaterarbete består av många olika delar. Man ska läsa, tala, röra sig 
och lyssna på de övriga skådespelarna. Därför tycker jag att Donya Feuers arbete 
stämmer väl överens med de tankar litteraturen förmedlat och därmed har jag fått 
svar på min andra problemformulering.  
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Den sista punkten på min sammanfattning handlar om att barn behöver ha en 
mottagare när de skapar någonting. Detta uppfyller Shakespeareprojektet genom 
publiken på sina föreställningar. Eleverna vet också hela tiden att det färdiga 
resultatet ska spelas upp för en publik. Detta att spela upp för någon saknade de 
elever som jag jobbade med och de önskade att det skulle ha funnits en möjlighet till 
detta. Jag tror att uppspelet ger eleverna en chans att känna sig stolta över vad de 
åstadkommit och en chans att få visa upp något som de jobbat hårt med. Det ger 
även eleverna en liten ”puff i ryggen” när de jobbar, eftersom de vet att resultatet 
måste bli bra nog att visa upp för någon utomstående. 
 
Mitt eget arbete kunde, beroende på att jag var ensam och hade begränsat med tid, 
inte få samma upplägg som Donya Feuers projekt i Stockholm. Dock tycker jag att 
mitt projekt blev så pass bra att jag kan göra en jämförelse. Jag tycker att jag precis 
som Donya lyckades få eleverna mer intresserade av sin engelskundervisning genom 
det här projektet, även om jag inte hade tiden att jobba kontinuerligt med elevernas 
motivation. När man som Donya Feuer har mer tid till sitt förfogande tror jag att 
man kan få eleverna att känna en varaktig höjd motivationsnivå. Donya, hennes 
medhjälpare och de lärare som deltar med sina klasser lägger ner mycket tid och 
låter projektet fortskrida under lång tid vilket medför att eleverna blir väl förtrogna 
med arbetssättet och pjäsen. När jag genomförde en serie lektioner hade jag inte den 
tiden till mitt förfogande. Jag var också ensam med en klass så en hel pjäs blev 
alldeles för lång att lära in. Men mitt försök visar att man kan använda Donya Feuers 
idéer även i mindre skala och ändå uppnå ett bra resultat. 
 
När jag började skriva det här arbetet hade jag tankar om att intervjua Donya Feuer 
och därifrån sedan jobba vidare med litteratur och undersökning. Dessvärre var hon 
svår att nå och mycket upptagen så en intervju gick inte att ordna. Därför fick jag 
utgå ifrån de broschyrer och texter som delades ut om projektet och mina egna 
intryck under helgen i Stockholm.  Trots att jag fick ändra mina ursprungliga tankar 
är jag nöjd med resultatet. Jag hittade mycket intressant att läsa och mitt eget 
”projekt” gick väldigt bra. En tänkbar fortsättning på detta arbete vore att om något 
år ta kontakt med Donya och ensemblen i Stockholm och kanske få åka upp och se 
var deras projekt då befinner sig. Jag kommer också med all sannolikhet att använda 
de insikter och kunskaper jag har skaffat mig genom att göra det här arbetet i mitt 
framtida yrkesliv. Självklart kommer jag också att undervisa engelska i 
Shakespeareprojektets anda. 
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