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Drama kan
bli skolämne
år 2026

Att få in ett helt nytt ämne på
•grundskolans
schema år svårt. Men
dramalobbyn tror det ska lyckas.
Föreningen Drama- och teater
undervisning i Finland (FIDEA)
vill att drama blir ett undervisning
sämne i grundskolan. 2026 tror man
att det blir verklighet. Det är då läro
planen ska förnyas följande gång.
– Det var nära att lyckas redan till
nästa läroplan som gäller från 2016,
men någonstans i den politiska
organisationen tog modet slut, säger
föreningens ordförande, Ulla Laurio.
En annan som hoppas på d
 rama
som ämne på skolschemat är
Tapio Toivanen, forskare och lärar
utbildare vid Helsingfors universitet.
– I läroplanen 2016 finns drama
med som ett didaktiskt verktyg för
ett flertal ämnen. Men drama borde bli ett eget estetiskt ämne, precis som musik och bildkonst, säger
Toivanen.
Drama inte är detsamma som att
spela teater.
– Drama är en uppsättning arbetsmetoder som lär eleven vad det betyder att vara människa. Med hjälp
av drama kan eleven undersöka världen och de mänskliga relationerna
på ett effektivt och tryggt sätt, säger
Toivanen
Drama stöder utvecklingen av
självkänsla och social kompetens.
– Forskning har dessutom visat att
drama stöder inlärningen i andra
ämnen, säger Toivanen.
För att drama ska bli ett skolämne
behövs kompetenta lärare.
– På Helsingfors universitet är drama det näst populäraste biämnet
bland lärarstuderande och vi planerar nya fortbildningar i drama för
yrkesverksamma lärare, säger Toivanen.
Han menar att också drama
instruktörer från yrkeshögskolorna kan bli aktuella som dramalärare
i grundskolan.
– De måste i så fall fortbilda sig för

Sarah Väre och Malin Ståhl har haft
nytta av att vara med i dramaverk
samhet. Foto: Ari Sundberg

Skolämnet drama

•

Drama är en form av grupp
undervisning där man använder
teaterns redskap för att utforska
världen och sig själv.
Drama är i sig inte en konstnär
lig verksamhet men kan leda till
ett möte med en publik i form
av en teaterföreställning
om man väljer att göra så.
Vem som helst kan delta
i dramaverksamhet. Det krävs
inga redskap eller något tekniskt
kunnande.

•

Livet är ett drama t ycker ( övre
raden) Karolina K
 jellman,
Teemu Kippola, Christa
Lundström, (mellersta raden)
Rosanna Nyberg, F
 anny Käld,
Linda Sundqvist, ( nedre
raden) Mia-Lina Jylhä och
Alma Lüttge. Foto: Ari Sundberg

•

att bli behöriga som lärare, säger
Toivanen.
Att drama skulle vara bra för alla
anser även de som själva fått systematisk dramaundervisning.
– Drama har varit till stor hjälp då
jag kämpat med mina tal-, läs- och
skrivsvårigheter säger Fanny Käld
som deltar i den grundläggande
undervisningen i teaterkonst i Vasa.
Hon får medhåll av de andra i sin
dramagrupp.
– Drama har hjälpt mig att förstå
andra människor bättre, säger Alma
Lüttge.

– Jag har blivit bättre på att kommunicera med människor med stöd
av drama, säger Kippola.
– För mig som alltid varit väldigt
blyg har dramaverksamheten gett
förmågan att stå inför en publik och
hålla presentationer i skolan, säger
Karolina Kjellman.
Ungdomarna är i gymnasieåldern
och flera av dem kan tänka sig en
framtid inom drama och teater.
Två andra som skriver unde
r
 åståendet om dramaundervis
p
ningens förträfflighet är Sarah Väre
och M
 alin Ståhl. Det är redan n
 ågra

år sedan de själva deltog i grund
läggande teaterundervisning och
de ser att de haft stor nytta av verksamheten senare i livet.
Dramautbildningen har hjälpt
dem att känna sig bekväma med sig
själva, har gett dem självförtroende
och övat upp förmågan att tänka
kreativt säger de båda.
– Jag har lärt mig att ta min plats i
tillvaron och att hålla mig framme,
säger Väre som en summering av
dramautbildningens betydelse för
henne. Väre jobbar med internationell marknadsföring och tycker att

hon haft nytta av dramaverksam
heten då hon nu i jobbet möter människor från olika kulturer.
Ståhl studerar allmän pedagogik
och ser att dramaverksam
heten
bland annat stöttat henne i upp
växten.
– Att vara med i dramautbildning
gjorde att jag fick vara mig själv.
Vuxenblivandet blev inte så jobbigt
som det ofta är för tonåringar, säger
Ståhl.
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Smart om skuld och skam
Kriminalroman
Skuldens gudar
Michael Connelly
Norstedts 2014

”Skuldens gudar” är den amerikanska deckarförfattaren Michael Connellys femte deckare med försvarsadvokaten Mickey Haller i huvudrollen.
Det är den bästa hittills – möjligen med undantag för ”I lagens
limo” som inledde sviten om
advokaten som använder en limousine av märket Lincoln som kontor.
Michael Connelly är en av världens

mest produktiva deckarförfattare
och hans böcker håller en förvånansvärt hög nivå (med tanke på
den hisnande takten). Det finns så
gott som alltid ett driv i språket och
handlingen – ett faktum som i allra
högsta grad gäller även ”Skuldens
gudar”.
Den här gången möter läsaren en
Haller som fortfarande är lite tilltufsad efter händelserna i den före
gående romanen ”Svarta lådan”. Men
frukta icke – Los Angeles vassaste
advokat är snabbt på banan igen.
I ”Skuldens gudar” blir Mickey Haller inblandad i ett mordfall som har

Michael Connelly.
kopplingar bakåt i tiden. Offret är
en före detta kund, en prostituerad
som han trodde att han hade räddat
från livet på gatan. I stället visar det
vara betydligt mera komplicerat än

så. Till och med LA-polisen har ett
finger med i spelet.
Samtidigt brottas Mickey Haller
med sina egna skuldkänslor på ett
professionellt och privat plan. Var
det han som indirekt fick ex-kunden mördad? Och hur ska han lyckas
bygga upp relationen med en dotter
som misstror juristfaderns avsikter?
Som vanligt är det rappt berättat på
ett rakt och okonstlat språk. Gillar
man rättssalar, juridisk jargong och
LA-miljö så bjuder Michael Connelly
på underhållning av bästa kvalitet.
Connelly sägs vara världens bäst

säljande kriminalförfattare, alla
kategorier. Det må vara hur det vill
med den saken; han är i alla fall en av
de bäst skrivande kriminalförfattarna, alla kategorier. Själv föredrar jag
faktiskt att läsa honom på originalspråket engelska. Dels för att hålla
liv i min engelska, dels för att snabbt
komma över de senaste titlarna.
Bäst av allt? Att den produktiva
amerikanen är tillbaka med en
Harry Bosch-deckare i december.
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