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SAMMANFATTNING 

 

Författare: Josefine Nyman  

 

Handledare: Peter Fogel 

 

 

Titel: ”Var inte rädd för att gå in i detta” Om kulturskolans målsättning och kompetens  

inom teaterverksamhet med barn och unga med funktionsnedsättning 

 

 

Title in English: “Don’t be afraid to get into this” About school of the arts aims and competence 

in theater activity for children and young people with disabilities 

 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka målsättningar teater- och  

dramapedagoger vid kulturskolan uttrycker gällande teater med barn och ungdomar med  

funktionsnedsättning samt vilken kompetens de anser behövas för detta arbete. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativ metod där intervjuer har ägt rum med teater- och 

dramapedagoger som arbetar inom teaterverksamhet för barn och unga med 

funktionsnedsättning på kulturskola. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av 

olika målsättningsnivåer på en organisatorisk nivå, samhällelig nivå och individuell nivå och 

studien har även tagit hjälp av begreppet kompetens i analysarbetet.  Resultatet pekar på att 

målsättningarna kan delas in på organisatorisk nivå, samhällelig nivå och individuell nivå och 

kompetensen kretsar mycket kring anpassning och flexibilitet som teater- och dramapedagog 

där elevens behov är i fokus. 

 

 

Sökord: Kulturskola, funktionsnedsättning, pedagogisk kompetens, målsättning   
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FÖRORD 

 

Tack till alla er som på något vis har varit med och hjälpt och pushat – Ingen nämnd ingen 

glömd!  

 

Jag vill även rikta ett varmt tack till informanterna som ville ställa upp och bidra till denna 

studie. 

 

 

 

 

Ett särskilt tack till min underbara sambo som alltid finns där och ser till så att jag kommer på 

banan igen när jag slutar tro på mig själv.   
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INLEDNING 
 

Som liten var jag med i en teatergrupp på en kulturskola och har sedan dess fortsatt sysselsätta 

mig med de estetiska ämnena. Efter studenten började jag som undersköterska inom vårdens 

olika inriktningar och insåg att jag trivdes med att jobba med människor. Med intresse för teater 

och med en bakgrund som undersköterska kändes teaterpedagogutbildningen rätt för mig. 

Under utbildningens gång har det vuxit fram en önskan att kunna kombinera båda mina yrkesval 

genom att leda människor i teater som är i behov av stöd eller har funktionsnedsättning. 

 

Anledningen till att jag riktar in min kandidatuppsats på teaterarbete med individer med olika 

funktionsnedsättningar beror för det första på att jag som blivande teaterpedagog har ett intresse 

av detta och vill få mer kunskap inom detta fält. För det andra så är tidigare forskning inom 

området teater och funktionsnedsättning inte vidare omfångsrik. Däremot börjar teater för barn 

och ungdomar som har olika former av funktionsnedsättningar bli mer valbart inom 

kulturskolorna i Sverige. Eftersom jag efter min examen kommer kunna arbeta inom 

kulturskolan så är också chanserna stora att jag söker mig dit.  Inom min utbildning har jag fått 

flera verktyg inom teaterpedagogik men jag saknar kunskap att leda personer med någon form 

av funktionsnedsättning i teater. Det känns därför som en självklar inriktning att undersöka och 

kunna bidra till forskningsfältet. 
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BAKGRUND 

Följande kapitel ger en presentation av begreppet funktionsnedsättning och vad det innebär. 

Vidare följer en presentation av kulturskolan som organisation.  

 

Funktionsnedsättning  

Enligt Socialstyrelsen (u.å) har det funnits en rådande begreppsförvirring angående 

funktionshinder och funktionsnedsättning. De belyser att begreppen ibland har använts 

synonymt och ibland med olika bemärkelser, vilket i sin tur har lett till oklarheter. För att få 

bukt på förvirringen kring begreppen beslutade Socialstyrelsen år 2007 att publicera nya 

begrepp och definitioner. Förändringarna som uppkom redogör att begreppet funktionshinder 

inte ska vara synonymt med funktionsnedsättning eftersom de har olika betydelser. Vidare 

förklarar Socialstyrelsen att begreppet funktionshinder definieras som en begränsning som 

funktionsnedsättningar innebär för personer i relation till deras omgivning.  Begreppet 

handikapp som tidigare använts som synonym med funktionshinder och funktionsnedsättning 

har tagits bort som uppslagsterm av Socialstyrelsen (u.å).  

 

Nedan kommer olika typer av funktionsnedsättningar beskrivas för att ge en inblick i vad de 

kan innebära. Föreliggande studie kommer att använda begreppet funktionsnedsättning enligt 

Socialstyrelsens (u.å) rekommendationer och följande kapitel innehåller avsnitt med 

generaliserande fakta om fysiska-, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Syftet med generalisering är att funktionsnedsättningar ter sig olika hos olika individer enligt 

Habilitering (2018). De barn och ungdomar som är elever på de kulturskolor som föreliggande 

studie har riktat sig mot har alla olika former av funktionsnedsättningar i olika grader.  

 

Fysisk funktionsnedsättning 

Fysisk funktionsnedsättning kan innebära svårigheter med att använda, styra eller koordinera 

sin kropp. Cerebral pares och ryggmärgsbråck är några diagnoser som kan förekomma inom 

fysiska funktionsnedsättningar (Persson et al., 2013). Personer som lever med fysiska 

funktionsnedsättningar stöter ofta på praktiska svårigheter i vardagen och ute i samhället. De 

behöver ofta stöd och hjälp för underlättande i vardagen men miljön runt omkring behöver 

också anpassas för att skapa delaktighet och självständighet (Habilitering, 2016). 
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Intellektuell funktionsnedsättning  

De människor som lever med intellektuell funktionsnedsättning har ofta gemensamt att de 

upplever och uppfattar sin omvärld på ett mer konkret sätt än de som inte har diagnosen. 

Intellektuell funktionsnedsättning brukar delas in i olika grader som kan innebära att en individ 

kan ha en mycket lindrig funktionsnedsättning medan andra lever med grav 

funktionsnedsättning. Barn med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas i långsammare 

takt än barn som inte har en funktionsnedsättning och kan uppleva svårigheter i att uttrycka vad 

de behöver. Det är vanligt förekommande att barn med intellektuell funktionsnedsättning har 

någon form av språk- och talutveckling och barn med svårare funktionsnedsättning kan sakna 

talförmåga helt. Dessa svårigheter som kan förekomma kan därmed ställa vissa krav på 

omgivningen att kunna förstå och tolka barnets kommunikation och behov (Habilitering, 2018).  

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

Enligt Persson et al. (2013) innebär neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland annat 

svårigheter inom det sociala samspelet. Vidare ger de exempel på att autism och adhd är vanliga 

diagnoser som kan förekomma inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Attention 

Stockholms Län (2013) använder förkortningen NPF när de beskriver neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och redogör för de svårigheter som kan uppstå med NPF. Det kan 

innebära svårigheter med att tolka och kommunicera med sin omgivning eller svårt att 

kontrollera fysiska funktioner. Vid vidare beskrivning av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning slår de fast vid att personer med NPF har en fantastisk begåvning att bland 

annat tänka utanför ramarna och många besitter idérikedom och fantasi.  

 

Kulturskolan  

I Sverige finns det kulturskolor i 283 kommuner och enligt Sveriges kulturskoleråd börjar allt 

fler kulturskolor utöka sina verksamheter och ämnena drama, dans, bild och media växer i 

popularitet (Kulturskolerådet, 2016). I Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) redogörs det i 

kulturskolans nationella mål att barn och ungdomar oavsett bakgrund och uppväxtmiljö ska få 

förhöjd tillgång till en kulturskola som skall verka inkluderande. Vidare beskrivs det i 

utredningen att kulturskolan skall verka som en konstnärlig mötesplats och som får legitimitet 

tack vare den demokratiska grundsyn som råder om allas rätt till kultur.  
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Kulturskolerådet är en förening som bildades år 1997 och arbetar med kompetensutveckling, 

utveckling och opinionsbildning. Rådet driver utvecklingsprojekt i kulturskolor i olika 

kommuner med syftet att bidra till mer inkludering. Projekten har fokuserat på normkritik, 

genus, mångfald och frågor som kretsar kring funktionsnedsättning och funktionshinder. 

Kulturskoleutredningen redovisar i en forskningsrapport från år 2016 att cirka 80 procent av 

landets kulturskolor erbjuder verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. 

Kulturskolerådet (2019) arbetar för att förbättra inkluderingen av barn och unga med någon 

form av funktionsnedsättning eller särskilda behov med hjälp av utvecklingsprojekt, där till 

exempel dessa barn ges möjlighet till att träffa och utöva inom konstämnena med professionella 

utövare. 

 

Föreningen Pascal  

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) redogör för ett projekt som var ett av de 

utvecklingsprojekt som uppkom i samband med att Kulturskolerådet ville bidra till mer 

inkludering och undanröja de hinder som fanns i barn och ungdomar med funktionsnedsättnings 

deltagande i kulturskolan. Projektet kom att kallas för Pascal och cirka 200 kulturpedagoger 

deltog i projektet och efter projektets slut publicerades boken Funktionsnedsättning, 

funktionsuppsättning – boken om hur vi får en kulturskola för alla. Pascal finns idag som en 

egen förening och arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska få bättre villkor att 

kunna delta i kulturlivet och kulturskoleverksamhet. 

 

 

 

 

 

  



 10 

TIDIGARE FORSKNING 

Följande kapitel presenterar en del av tidigare forskning som finns inom området teater med 

personer som har funktionsnedsättning och som har relevans för föreliggande studie. 

 

Teater och målsättning på daglig verksamhet  

Ineland och Sauer (2014) undersöker i sin artikel vilka mål och metoder som används i arbete 

med teater för människor med intellektuell funktionsnedsättning på olika kulturverksamheter 

och på en daglig verksamhet. Enkätstudien som genomfördes visar att målsättningarna gällande 

de kulturella verksamheterna befinner sig på tre olika nivåer: samhällsnivå, organisatorisk nivå 

och individuell nivå. De olika nivåerna kommer jag att presentera mer ingående i kapitlet 

centrala begrepp. 

 

Ineland och Sauers (2014) artikel om målsättningar gör sig intressant för föreliggande studie 

med tanke på att deras studie har liknande frågeställningar, med skillnaden att de gör sin 

fallstudie inom daglig verksamhet istället för kulturskola.  

 

Teaterarbete och intellektuell funktionsnedsättning - Ett pedagogiskt dilemma  

Gindin (2016) undersöker hur en teatergrupp inom en kommunal daglig verksamhet hanterar 

de etiska dilemman som kan uppkomma med skådespelare som har intellektuella 

funktionsnedsättningar. Pedagogerna som intervjuas i studien upplever även svårigheter kring 

vad som är viktigast i teaterarbetet; att skapa en bra teater eller nöjda skådespelare. Vidare 

redovisar diskussionen att det alltid är individens upplevelse och behov som ska fungera som 

utgångspunkt i teaterarbetet. Studiens slutsats betonar även vikten av att ständigt ifrågasätta de 

normer som finns i teaterarbete med personer som har funktionsnedsättningar.   
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Something in the air – En inkluderande teaterproduktion  

Goodley och Runswick-Cole (2011) redogör i sin artikel om deras undersökning kring 

teatergruppen Oily Cart som samarbetade med skolor i Manchester med sitt projekt Something 

in the air. Oily Carts mål med projektet var att bidra till kreativitet, kultur och gemenskap för 

barn med särskilda behov eller autismspektrumtillstånd. Studiens resultat tyder på att projektet 

hade en påverkande effekt mot den stigmatisering som fanns kring barnen som projektet vände 

sig mot. De beskriver i sin sammanfattande del:  

 

In reflecting on the work of those involved in Something in the Air?, we feel that disabled 

children’s participation in the arts challenges dominant disability discourses and the social 

meaning making of wider society; disabled children have the right to be active participants 

in creative activities (Goodley & Runswick-Cole, 2011, p. 88). 

 

Goodley och Runswick-Cole (2011) poängterar alltså att Oily Carts projekt var med och 

påverkade attityden mot barn som har någon form av funktionsnedsättning eller särskilda 

behov. I deras slutsats betonar de att barn med särskilda behov ska på samma villkor som andra 

barn få möjlighet till att kunna medverka i kreativa aktiviteter.  

 

Det som Goodley och Runswick-Cole belyser i sin artikel påminner om det som kulturskolan 

idag strävar efter, förutom att Oily Cart är en egen teatergrupp som genomför olika projekt och 

inte en kulturskola.  
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PROBLEMOMRÅDE 

Sauer (2004) redogör för att forskningsfältet inom den svenska forskningen angående 

funktionsnedsättning har generellt en kort historia som uppkom vid början av 1980-talet. 

Tidigare och aktuell forskning om teater på kulturskola med barn och ungdomar som har någon 

form av funktionsnedsättning verkar däremot vara obefintlig.  

 

Trots att forskningsfältet inom området teaterverksamhet med barn och unga som har 

funktionsnedsättning verkar vara sällsynt sker det utveckling ute i samhället gällande alla barns 

rätt till kultur. Unicef (u.å.) redogör för FN:s konvention om barns rättigheter, 

barnkonventionen, som omfattar föreskrifter om mänskliga rättigheter för barn. I artikel 31 ur 

barnkonventionen redogörs det för att alla barn ska ges rätt till fritt deltagande i det kulturella 

och konstnärliga livet. Vidare står i artikel 31 bland annat att ”Konventionsstaterna ska 

respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och 

ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig 

verksamhet” (Unicef, u.å., Barnkonventionen, kapitel 31). 

 

Kulturskolorna i Sverige utökar sina verksamheter runt om i landet och Kulturskolerådet arbetar 

för att alla barn och unga ska ges jämbördiga möjligheter till att kunna utvecklas genom 

kulturutövande. Det skapas fler och fler utvecklingsprojekt i inkluderingssyfte för att barn och 

unga med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till deltagande i kulturskolan (SOU 2016:69).  

 

Utifrån de litteraturforskningar jag har gjort förefaller det saknas forskning inom området teater 

och funktionsnedsättning på kulturskolan. Det finns även en synlig strävan hos 

kulturskoleverksamheter i Sverige att erbjuda alla barn rätt till kultur med tryck från FN:s 

barnkonvention (Unicef, u.å.) och (SOU 2016:69). Samtidigt förefaller det saknas kunskap och 

forskning kring hur teater- och dramapedagoger går till väga och tänker inom området och vilka 

målsättningar de arbetar efter och vilken kompetens de anser krävs. Med tanke på barns 

rättigheter, forskningsbristen och kulturskoleverksamheternas växande inkluderingsarbete 

förefaller det sig intressant, om inte nödvändigt, att vidga forskningsområdet teaterverksamhet 

och för barn och unga med funktionsnedsättning på kulturskolan.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka målsättningar teater- och  

dramapedagoger vid kulturskolan uttrycker gällande teater med barn och ungdomar med  

funktionsnedsättning samt vilken kompetens de anser behövas för detta arbete. 

Studien tar utgångspunkt i två forskningsfrågor:  

 

• Vilka målsättningar arbetar teater- och dramapedagoger efter på kulturskola som 

erbjuder teater för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar?  

• Vilka kompetenser anser teater- och dramapedagoger som arbetar inom kulturskola 

behövs i arbetet med teater för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar? 

 

Avgränsningar 
 
Föreliggande studie riktar sig mot kulturskolan och inte några andra teaterverksamheter. De 

informanter som deltagit i studien är verksamma inom olika kulturskolor och det är deras 

perspektiv som är i fokus. Det är alltså teater- och dramapedagogers syn på arbete med barn 

och unga som har funktionsnedsättningar som står i fokus och därmed inte utifrån ett 

elevperspektiv. Syftet i föreliggande studie är inte heller att redogöra för elevernas specifika 

funktionsnedsättningar utan inriktar sig på kulturskolorna och teater-och dramapedagogernas 

verksamhet med dessa elever.  

 

Informanterna i studien behandlas som likvärdiga pedagoger där fokus ligger på deras 

verksamhet och arbete och inte deras olika ingångar som teaterpedagog och dramapedagog.  
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CENTRALA BEGREPP 

Följande kapitel fördjupar sig i begreppen målsättning och kompetens som ligger som grund i 

mina forskningsfrågor. Dessa två begrepp har även använts som utgångspunkter i min analys 

av de resultat som framkommit i föreliggande studie.  

 

Målsättning 

För att fördjupa mig i begreppet målsättning och för att kunna dra slutsatser utifrån begreppet 

kommer jag att ta stöd i Ineland och Sauer (2014) som undersökte i sin studie vilka 

målsättningar kulturella verksamheter arbetar efter med personer som har intellektuell 

funktionsnedsättning. Deras resultat visar att verksamheternas målsättningar befinner sig på tre 

nivåer. De olika nivåerna redogörs för nedan. 

 

1. Samhällsnivå 

De målsättningarna som finns inom den samhälleliga nivån handlar om att verksamheterna har 

som mål att påverka fördomar och attityder mot människor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Exempel på hur detta praktiseras i verksamheterna är att sätta upp 

föreställningar som kan vara med och förändra synen och öka förståelsen för personer med 

funktionsnedsättning. Det långsiktiga målet är att förändra den sociala roll och samhälleliga roll 

personer med intellektuell funktionsnedsättning har i samhället  (Ineland & Sauer, 2014).  

 

2. Organisatorisk nivå 

Målsättningarna inom den organisatoriska nivån handlar om att utveckla ett professionellt 

scenrum för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  De ska få möjlighet att utveckla 

kunskap och profession inom teaterarbete och få möjlighet till att samverka med andra 

kulturella kretsar som finns i samhället. Inom nivån finns även en strävan efter att kunna 

samverka över organisationsgränserna med andra kulturella grupperingar (Ineland & Sauer, 

2014).  
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3. Individuell nivå 

Målsättningarna på den individuella nivån handlar om att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ska med hjälp av kulturella aktiviteter som teater, utveckla 

individuellakognitiva och fysiska samt sociala färdigheter. Målen på den individuella nivån 

knyter även an till en vilja att kunna erbjuda utveckling inom kulturella aktiviteter så som 

skådespeleri eller musikutövande (Ineland & Sauer, 2014). 

 

Kompetens  

För att fördjupa mig i begreppet kompetens och för att kunna dra slutsatser utifrån begreppet 

kommer jag att ta stöd i Hanken och Johansens (2016) bok om musikdidaktik där de redogör 

för olika kompetensnivåer. Jag kommer dessutom att använda begreppet i relation till Stevens 

(2010) artikel som riktar kritik mot den syn på kompetens som finns i lärarutbildningarna i 

England och Wales och istället förespråkar något som kallas kritisk pedagogik. 

 

Pedagogisk kompetens  

Hanken och Johansen (2016) redogör i sin bok om musikdidaktik om lärarförutsättningar och 

nämner att pedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens förutsättningar. Vidare förklarar 

de att musik är ett krävande ämne att undervisa i eftersom eleverna inte bara ska kunna och 

förstå musik, de måste även kunna utföra något praktiskt. De förklarar att det är en sak att lära 

sig fakta om något men att det blir mer komplicerat när det handlar om att få färdigheter i 

något där de olika sinnena ska samspela, till exempel vid dans, gestaltning eller 

instrumentspelande. Det är därför viktigt att pedagogen har kunskap om hur elevens inlärning 

bäst kan tillgodoses. De förklarar att det är en viktig del i pedagogens kompetens att kunna 

erbjuda undervisning som blir meningsfull, målriktad och rätt anpassad för eleverna. Denna 

typ av kompetens är speciellt viktig med tanke på hur många olika elever som pedagogen ofta 

har att förhålla sig till och där varje elev kanske lär sig nya saker på olika sätt.  

 

Hanken och Johansen (2016) redogör även för tre olika pedagogiska kompetensnivåer. Den 

första nivån (K-1) handlar om pedagogers färdighet i att kunna genomföra undervisning och 

som visar sig i själva undervisningssituationen. De beskriver hur denna nivå till viss grad är 

baserad på något som kallas för handlingskunskap och som uppstår vid kompetent handling. 

Handlingskunskap menar de kan även kännetecknas av att pedagoger ibland kan gå på sin 
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magkänsla som bygger på erfarenhet i undervisningen och kan hantera sin undervisning utan 

att ha planerat den innan.  

 

Den andra nivån (K-2) som Hanken och Johansen (2016) redogör för handlar om pedagogers 

kompetens till att kunna organisera och planera sin pedagogiska verksamhet. Den tredje och 

sista nivån (K-3) handlar om pedagogers kompetens att kunna motivera, reflektera och 

diskutera kritiskt kring sin egen pedagogik. I fortsättningen av studien väljer jag att kalla den 

första nivån för genomförandekompetens, den andra nivån för organiserad kompetens och den 

tredje för reflekterande kompetens för att underlätta förståelsen i vad nivåerna innebär när de 

presenteras senare i studien.  

 

Standardiserad kompetens kontra kritisk pedagogik  

Stevens (2010) har skrivit en artikel som riktar kritik mot den syn på kompetens som finns i 

lärarutbildningarna i England och Wales. Stevens kritiserar den officiella standarden för vad 

som kallas för ”Qualified Teacher Status”. Dem standardiserade kvalitetsmarkörerna tar bland 

annat upp att lärare måste sätta upp höga förväntningar för att inspirera, motivera och utmana 

elever och att lärare ska verka för god utveckling och bra resultat hos eleverna (Department for 

Education, 2011). Stevens menar att dessa standardiserade kvalitetsmarkörer om kunskap och 

lärande ger en begränsad syn på lärande och pedagogik och att den ger för lite utrymme för 

individuellt tänkande och utveckling hos den enskilda eleven utifrån dess behov. Stevens tar 

upp fördelarna med Paulo Freires idéer kring vad som kallas kritisk pedagogik. Kritisk 

pedagogik går ut på att genom att ha en kritisk syn på kunskap och situationer kunna utvinna 

nya möjligheter. Att som lärare eller pedagog utgå ifrån att all kunskap och förståelser är 

möjliga att omvärderas och utsättas för kritisk prövning samt utvecklas i nya banor, likväl 

kunskapen som presenteras utifrån undervisningen som relationen mellan lärare och elev.  
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METOD  

Följande kapitel redogör för studiens metod. Här redovisas hur urvalet av informanter gått till 

och hur det redovisade materialet har analyserats samt vilka forskningsetiska 

ställningstaganden som gjorts.  

 

Metodval 

Metoden för föreliggande studie är tillämpad med hjälp av kvalitativa intervjuer. Användningen 

av intervju inom forskning är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) vanligt 

förekommande inom den kvalitativa forskningen. Vidare förklarar de att intervjuer som görs 

med människor som ingår i någon form av social miljö kan ge insikter i vilka förhållanden som 

råder i den miljön samt i individernas egna åsikter och upplevelser kring miljön. Då denna 

studie undersöker teaterpedagogers målsättningar och metoder samt tankar kring teaterarbete 

med personer som har funktionsnedsättning ansåg jag därför att intervju som metod lämpade 

sig bäst. 

 

Urval och genomförande  

Urvalet av informanter skedde via ett strategiskt urval som Alvehus (2013) förklarar är ett urval 

som bygger på att forskaren efterfrågar informanter som besitter specifika erfarenheter. I mitt 

fall var det teater- och dramapedagoger som lär ut teater till barn och unga med 

funktionsnedsättningar. För att hitta dessa personer sökte jag runt på internet efter kulturskolor 

som erbjuder teater för personer med särskilda behov och skickade sedan ut mail med 

information om min forskning och om det fanns intresse att delta. Urvalet genomfördes även 

med hjälp av ett så kallat bekvämlighetsurval som Alvehus menar är informanter som väljs ut 

antingen inom bekantskapskrets eller på grund av geografisk tillgänglighet. En del informanter 

som jag skrev mail till fick också frågan om de kände till andra informanter som kunde vara 

intressant för min studie. Genom att fråga om det finns kännedom om andra informanter 

beskriver Alvehus som ett snöbollsurval, som alltså går ut på att forskaren får nya informanter 

via dem som deltar i ens studie.  
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De informanter som tackade ja till att delta i studien fick själva bestämma var och när de ville 

ses för en intervju. Ett informationsbrev skickades ut där de fick ta del av syftet och information 

om hur intervjun skulle gå till. Intervjuerna genomfördes på platser som var bekanta för 

informanterna då de själva fick bestämma var vi skulle ses.  

 

Kvalitativa intervjuer kan genomföras på flera olika sätt och det är forskaren som avgör om det 

ställs fasta frågeformuleringar under ett intervjutillfälle eller om intervjufrågorna anpassas efter 

hur samtalet fortlöper (Zetterquist & Ahrne, 2015). Jag har använt mig av halvstrukturerade 

intervjuer som innebär att intervjuaren skrivit ned några fasta frågor i sin intervjuguide men 

kan även ställa nya frågor utifrån det som informanten säger under intervjun förklarar 

Zetterquist och Ahrne. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon och en 

dator för att minimera risken om något tekniskt fel skulle uppstå. Varje intervju innehåller 

ljudspår på cirka 40 till 45 minuter.  

 

Bearbetning och analys  

De intervjuer som spelades in transkriberades vilket innebar att jag lyssnade igenom 

intervjuerna och antecknade sedan ned allt i olika dokument. Genom att lyssna igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger blev jag förtrogen med mitt material vilket Zetterquist och 

Ahrne (2015) förklarar kan skapa överblick och ge en känsla av kontroll över det egna 

materialet.  I transkriberingsprocessen togs enstaka upprepningar bort och några få meningar 

har förenklats för läsbarhetens skull. För att motverka långa meningar sattes kommatecken och 

punkter ut på passande ställen. Uttal som ”å” har tagits bort och ändrats till ”och”.  

 

Därefter vidtog mitt kodningsarbete, det innebär att en analytiker befinner sig mycket nära sitt 

material och börjar analysera transkriberingarna mer detaljerat och för kommentarer 

(Zetterquist & Ahrne, 2015). Materialet ska sedan sorterades in i olika kategorier med olika 

teman som uppkommit och som sedan kunde ställas mot varandra för att se eventuella 

kopplingar mellan kategorierna (Alvehus, 2013). Genom att tematisera i analysarbetet kan 

forskaren identifiera, analysera och redogöra för de teman som finns i materialet förklarar 

Braun och Clarke (2006).  Under min kodningsprocess uppkom inga nya kategorier eller teman 

utan mina redan uppsatta utgångspunkter målsättning och kompetens förstärktes desto mer så 

jag valde att dela upp materialet i dessa två kategorier.  
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Forskningsetiska ställningstaganden  

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets God forskningssed (2017). Ett begrepp som 

Vetenskapsrådet redogör för är konfidentialitet och innebär att forskaren inte ska sprida 

personliga uppgifter som getts i förtroende, utan förvara uppgifterna oåtkomliga för andra. Till 

denna studie har jag haft kontakt med varje informant separat för att undvika att kontakterna 

sinsemellan blandas. Informanternas uppgifter har också hanterats under sekretess och har 

endast hanterats av mig. Uppgifterna kommer sedan att raderas efter studiens slut. 

 

Ett annat begrepp som Vetenskapsrådet (2017) framhåller är anonymisering eller 

avidentifiering och innebär att det inte går att identifiera individers identitet i studien. 

Informanternas namn i föreliggande studie har bytts ut och ersatts med könsneutrala namn för 

att eftersträva en så hög anonymitet och avidentifiering som möjligt. Ett begrepp som kan 

tyckas likna anonymisering är integritet och innebär att forskaren ska vidta åtgärder för att 

skydda informantens personliga integritet. Utöver att namnen har ersatts så har jag försökt vara 

så sparsam som möjligt vid presentationen av informanterna.  
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RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS  

I följande kapitel redogörs resultatet av intervjuerna med de informanter som medverkar i denna 

studie. Informanterna kommer inledningsvis att presenteras med en kortare presentation av 

deras bakgrund och deras arbetsliv som teater- eller dramapedagog. Därefter redogörs för den 

data som samlats in under de kvalitativa intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i resultatredovisning 

utifrån vad informanterna har sagt kring kategorierna målsättning och kompetens följt av varsin 

analysdel. 

 

Presentation av informanter 

 

Kim 

Kims intresse för teater tog fäste redan som barn och insåg efter gymnasiet att det var roligare 

att regissera och leda andra snarare än att skådespela och utbildade sig då till teaterpedagog. 

Kim har varit verksam inom amatörteater både som teaterpedagog och som verksamhetsledare 

och är idag anställd på en kulturskola som teaterpedagog och utvecklingsledare sedan några år 

tillbaka. Några procent av Kims tjänst på kulturskolan köps in av en gymnasiesärskolas 

fritidsverksamhet. 

 

Alex 

Alex är dramapedagog och har flera års erfarenhet av att arbeta inom kulturskolan med barn 

och ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning. Inom arbetet på kulturskolan har 

Alex plussat på sin utbildning genom att gå kurser i teckenspråk, musikterapi och estetisk 

verksamhet utan ord. Utöver sitt arbete inom kulturskolan har hen gått en teaterutbildning 

utomlands och folkhögskola med musikalinriktning och har även arbetserfarenhet inom 

amatörteater.  
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Eli  

Eli har en lång karriär bakom sig som dramapedagog och besitter stor erfarenhet av att arbeta 

med barn och unga med särskilda behov eller olika typer av funktionsnedsättningar. Eli är 

anställd på en kulturskola som bedriver en bred verksamhet för elever med 

funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd i undervisningen.  Eli kombinerar ofta sin 

undervisning med sång, musik, film, dans och bild.  

 

Målsättning 

Följande avsnitt redogör för vad informanterna har sagt kring kategorin målsättning.  

 

Kim svarar  

Kim förklarar att kulturskolan som hen är anställd på i nuläget inte har några teaterkurser för 

barn och unga med funktionsnedsättning men att det är något som verksamheten skulle vilja 

erbjuda men prioriteras inte av kommunen. Kim arbetar däremot med barn och unga med 

funktionsnedsättning då en del av Kims tjänst på kulturskolan köps in av en fritidsverksamhet 

på en gymnasiesärskola. Kim berättar att planeringen av undervisningen sker i samråd med en 

specialpedagog eller skolsköterska från skolan. Undervisningen läggs upp efter vad varje 

enskild elev behöver och vidare förklarar hen:  

 

Vi har ju inte styrdokument och fasta mål på det viset utan vi är ganska fria  

att själva hålla på. Den verksamhet jag gör på 10% på gymnasiesärskolans 

fritids det är ju fritidsverksamhet, det är ju elevens fritid, och dom är väldigt  

tydliga med personalen och liksom chefen där att vi ska följa vad de ungdomarna 

där vill göra. 

 

 Kim berättar alltså att fritidsverksamheten där hen arbetar vill att fokus ska ligga på eleverna 

och deras önskemål. Utifrån det planeras och genomförs sedan undervisningen. Kim berättar 

att de ungdomar som vistas på verksamheten har olika behov av sysselsättning och att hen då 

behöver uppmärksamma detta och anpassa sig efter varje elev. Kim förklarar att det handlar om 

att försöka utforma undervisningen efter elevernas behov och vad de önskar att göra på 

fritidsverksamheten. Vidare tar Kim upp ett exempel där hen anpassar sig efter eleverna:  
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Just nu har jag en elev som gör superlånga avancerade pjäser med liksom massor av roller 

där hon och jag spelar alla karaktärer. Hon hittar på varenda replik och hon regisserar 

mig, hon regisserar till och med publiken.  

 

Kim fortsätter med att förklara att undervisningen på fritidsverksamheten skiljer sig en del från 

undervisningen med kulturskolans elever. Hen berättar att lektionerna med de elever som går 

teater på kulturskolan brukar ha ett annat upplägg än den undervisning som sker på 

fritidsverksamheten. Till exempel så brukar grupperna på kulturskolan i början öva på 

gruppdynamik och allt eftersom få kunskap i olika delar som ingår i teater. Kim återkommer 

till eleven på fritidsverksamheten som vill göra långa pjäser och förklarar att där brukar de olika 

delarna smygas in stegvis i undervisningen istället, eftersom undervisningen där har som mål 

att utformas efter elevernas önskemål och skiljer sig därför mot undervisningen på kulturskolan 

där andra mål styr. Vidare förklarar Kim att det brukar variera väldigt vad eleverna får göra på 

lektionerna på fritidsverksamheten eftersom det är så tydligt att hen ska utgå efter vad eleverna 

vill. Ibland kanske de berättar en saga tillsammans eller leker lekar, andra dagar improviserar 

de eller testar olika hattar. 

 

Alex svarar  

Eftersom Alex arbetar på en kulturskola som erbjuder teater för barn och unga med olika 

funktionsnedsättningar så utgår hen efter kulturskolans mål med undervisningen. Vidare 

förklarar hen:  

 

Kulturskolan har ju våra mål om man säger att ge barn och unga oavsett bakgrund och 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar en upplevelse. Det är nog snarare det vi ska 

erbjuda; verksamhet av vettig klass och bättre nivå utifrån deras förutsättningar. 

 

Alex lägger till att det även handlar om att möta eleverna där de är i sin utveckling och locka 

fram det som redan finns hos eleverna. Hen berättar att det kan vara olika mål för olika grupper 

beroende på var eleverna befinner sig utvecklingsmässigt. Vidare berättar Alex att det ingår i 

hens tjänst att åka ut till olika särskolor och bedriva undervisning tillsammans med kollegor, 

där undervisningen planeras i dialog mellan lärare och elevassistenter. Vidare tar Alex upp att 

uppdragen är något som landat positivt hos skolorna och att det är många som vill att de kommer 

och undervisar. Genom att kulturskolan kommer ut till skolorna så kan de även uppfylla sina 

egna mål angående estetisk verksamhet berättar Alex.  
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Vi kommer in på vad eleverna brukar få göra på lektionerna och Alex berättar att de brukar 

anordna cafékvällar på kulturskolan där eleverna får uppträda och att de ibland bjuder in elever 

som inte har någon funktionsnedsättning. På så vis skapas det forum där alla elever kan mötas 

och se varandra.  

 

Vidare berättar Alex att hen ofta tar hjälp av olika estetiska uttryck som musik, dans och bild i 

sin undervisning och kombinerar dessa med drama och teater. Vidare förklarar Alex att 

kombinationen av olika uttryck i undervisningen underlättar med elever som det kan vara svårt 

att avgöra hur mycket de ser eller hör. Hen förklarar även vikten av att låta övningar i 

undervisningen ta tid:  

 

Låta en övning till exempel ta tid, vi gör om många gånger. En övning som man kanske 

gör i fyra fem minuter med en grupp, men att den får ta en kvart med den här gruppen 

och vi gör det en gång till. Vi pratar om den och vad var det som hände och sådär och så 

gärna upprepningar att den övningen återkommer många gånger. 

 

Tid och upprepning är alltså viktiga faktorer som Alex prioriterar i sin undervisning med barn 

och unga som har funktionsnedsättningar.  Hen berättar vidare att dialoger med klasslärare och 

assistenter som kan ge information om hur klasserna fungerar är också en viktig del i 

undervisningen. 

 

Eli svarar  

Eli berättar att kulturskolan hen är anställd vill kunna erbjuda en verksamhet för alla barn och 

ungdomar, med eller utan funktionsnedsättningar. Under intervjun pratar Eli om sin 

undervisning med barn och unga med särskilda behov eller funktionsnedsättningar och hen 

förklarar att undervisningen inte ska kretsa kring färdigheter inom de olika konstämnena. Det 

handlar snarare om att kunna erbjuda ett innehållsrikt liv och skapa glädje hos eleverna berättar 

Eli. Hen förklarar vidare:  

 

Här får jag som elev ut någonting som gör att min vardag förgylls mycket mera. Det är 

ju så att jag som lärare på kulturskolan…jag är ju där för elevernas skull, eleverna 

kommer inte dit för min skull då måste jag kunna möta upp dom.  
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Eli berättar att hen utformar undervisningen efter elevernas styrkor och vad de behöver för att 

känna välbefinnande. Vi pratar vidare om Elis undervisning och hen berättar om en egen mall 

som hen alltid utgår efter i sin undervisning på kulturskolan som bygger på att lektionerna 

brukar ha samma upplägg. Hen förklarar att lektionerna brukar börja med att hen känner in 

dagsformen på eleverna för att sedan värma upp med sång och rörelse och leder dem sedan i 

olika drama och teaterövningar. Avslutningsvis varvar det ner tillsammans och sjunger en sång 

eller reflekterar över lektionen. Genom att använda sig av samma struktur på lektionerna skapar 

det en trygghet hos eleverna berättar hen: 

 

Har du en grupp så är det ju liksom ännu viktigare att man har en struktur som man följer 

och liksom att få gruppen att bli ett vi. Alla ska få plats, alla ska synas och alla ska få tid. 

Jobba mycket med trygghetsövningar, gruppdynamiska övningar där man liksom måste 

lära sig att samarbeta helt enkelt. 

 

Eli poängterar att det är viktigt med en bra gruppdynamik i grupperna och det märks att detta 

är något som hen prioriterar i sin undervisning. Vidare fortsätter hen att prata om 

repetitionsarbete inför teaterföreställningar och hen förklarar att om en elev ska kunna stå på 

scen så måste den vara trygg med det. Eleven behöver veta vad som ska hända och vad den ska 

göra uppe på scenen förklarar hen. Repetitionstiderna inför en teaterföreställning börjar därför 

tidigt så att eleverna får öva på manus och träna på vart de kommer föra sig när de ska stå på 

scenen berättar Eli.  
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Analys av kategorin målsättning  
 

Alex och Eli berättar att det ingår i kulturskolornas styrdokument att erbjuda alla barn och unga 

med eller utan funktionsnedsättning eller särskilda behov, möjlighet till att få ta del av 

kulturskolans utbud. Kims kulturskola som i nuläget inte har någon verksamhet för barn och 

unga med funktionsnedsättning samverkar istället med en gymnasiesärskolas 

fritidsverksamhet, vilket gör att fritidsverksamhetens mål att kunna erbjuda sina elever 

utövande inom konstnärliga ämnen uppfylls. Verksamheternas målsättningar stämmer överens 

med vad Ineland och Sauer (2014) kallar för målsättning inom en organisatorisk nivå, som 

alltså handlar om att verksamheter skapar så kallade professionella scenrum för personer med 

funktionsnedsättning där de får möjlighet till att utöva kulturella aktiviteter på ett professionellt 

sätt.  

 

Alex tar upp under intervjun att de brukar anordna cafékvällar på kulturskolan där eleverna får 

uppträda och att de ibland bjuder in elever som inte har någon funktionsnedsättning. På så vis 

skapas det forum där alla elever kan mötas och se varandra. Detta påminner om de målsättningar 

inom samhällelig nivå som Ineland och Sauer (2014) redogör för. De menar att liknande möten 

kan vara med och förändra fördomar mot barn och unga med funktionsnedsättningar och kan i 

sin tur förändra samhällets syn på människor med funktionsnedsättningar. Även Eli berättar att 

de på kulturskolan ibland sätter upp en större föreställning där många grupper på kulturskolan 

är med och uppträder. På scenen blandas då grupper med barn och ungdomar som har någon 

form av funktionsnedsättning med elever som inte har det.  

 

Kims mål och undervisning med eleven som vill göra långa föreställningar passar också in på 

Ineland och Sauers (2014) samhälleliga nivå eftersom eleven uppträder inför andra elever och 

interagerar med dem under föreställningen, vilket gör att fritidsverksamheten har skapat en 

mötesplats för eleverna.  
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Efter att ha analyserat intervjuerna med samtliga informanter utläser jag att alla anpassar sin 

undervisning utifrån elevens behov eller önskemål, att de förutom verksamheternas mål följer 

en målsättning som tar eleven eller elevgruppen i fokus och utgår efter vad den kan och vill 

göra. Elis målsättning på kulturskolan överensstämmer med målsättningarna inom Ineland och 

Sauers (2014) individuella nivå, fokuset i hens arbete ligger mycket på elevernas välbefinnande 

och att känna in eleverna och lägga upp undervisningen efter det. Däremot skiljer sig Elis mål 

med sin undervisning en del från Ineland och Sauers målsättning inom individuell nivå eftersom 

hen förklarar att det inte handlar så mycket om att eleven ska utveckla profession i 

konstämnena. Hen försöker istället sätta mål som kretsar kring att eleverna ska känna 

välbefinnande av att komma till kulturskolan och att det tar ner behovet av att utveckla 

färdigheter, det blir snarare en bonus men prioriteras inte högst Elis undervisning.  

 

Även de mål som Kim utgår efter påminner om Ineland och Sauers (2014) målsättning på 

individuell nivå eftersom hens fokus ligger på eleverna på fritidsverksamheten och deras behov. 

Undervisningen som hen har med eleven som vill göra långa pjäser ger exempel på att det finns 

en strävan efter att eleven ska få möjlighet till att utvecklas som skådespelare eftersom eleven 

känner en stark vilja till att spela teater.  
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Kompetens 
 

Följande avsnitt redogör för vad informanterna har sagt kring kategorin kompetens. 

Kim svarar  

När jag frågar Kim om hen har någon särskild utbildning gällande pedagogik med barn och 

unga som har någon form av funktionsnedsättning så blir svaret nej. Däremot berättar hen att 

hen har erfarenhet från arbete på ett ungdomsboende för ungdomar med olika autismdiagnoser. 

Arbetserfarenheten ser hen som något positivt men berättar att hen hade önskat någon slags 

utbildning inom området under sin utbildning till teaterpedagog. Vidare förklarar hen: 

 

Någonting borde det finnas för jobbar man inom skola eller kulturskola så kommer man 

ju att komma i kontakt med det här. Även om man har bara vanlig kursverksamhet så 

kommer man ju att möta elever som har olika liksom diagnoser och olika behov. 

 

Kim fortsätter och berättar att även om det är två elever har samma diagnos så kanske de 

fungerar på helt olika sätt och har olika behov. Eftersom det kan vara så olika så kanske det 

också kan vara svårt att veta hur en kurs i teaterpedagogik mot funktionsnedsättningar ska 

utformas för att det kan vara svårt att vara rustad för verkligheten menar hen. 

 

När jag frågar Kim om hen tror det behövs någon specifik kompetens för att arbeta med barn 

och unga som har funktionsnedsättningar så tror hen att det handlar mer om att kunna anpassa 

sig efter elevers behov. Hen tror att det kan vara en fördel som teaterpedagog att känna till olika 

diagnoser och funktionsnedsättningar och veta vad de kan innebära. Det kan också vara bra att 

ha med sig erfarenhet och känna sig trygg i rollen som teaterpedagog. Hen tror också att det 

kan vara bra att som teaterpedagog ibland kunna vara mer prestigelös i sin undervisning och 

fokusera mer på att vara följsam efter eleverna och deras önskemål.  
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Kompetens 
 

Följande avsnitt redogör för vad informanterna har sagt kring kategorin kompetens. 

Kim svarar  

När jag frågar Kim om hen har någon särskild utbildning gällande pedagogik med barn och 

unga som har någon form av funktionsnedsättning så blir svaret nej. Däremot berättar Kim att 

hen har erfarenhet från arbete på ett ungdomsboende för ungdomar med olika autismdiagnoser. 

Arbetserfarenheten ser Kim som något positivt men berättar att hen hade önskat någon slags 

utbildning inom området under sin utbildning till teaterpedagog. Vidare förklarar Kim: 

 

Någonting borde det finnas för jobbar man inom skola eller kulturskola så kommer man 

ju att komma i kontakt med det här. Även om man har bara vanlig kursverksamhet så 

kommer man ju att möta elever som har olika liksom diagnoser och olika behov. 

 

Kim fortsätter och berättar att även om det är två elever har samma diagnos så kanske de 

fungerar på helt olika sätt och har olika behov. Eftersom det kan vara så olika så kanske det 

också kan vara svårt att veta hur en kurs i teaterpedagogik mot funktionsnedsättningar ska 

utformas för att det kan vara svårt att vara rustad för verkligheten menar hen. 

 

När jag frågar Kim om hen tror det behövs någon specifik kompetens för att arbeta med barn 

och unga som har funktionsnedsättningar så tror hen att det handlar mer om att kunna anpassa 

sig efter elevers behov. Kim tror att det kan vara en fördel som teaterpedagog att känna till olika 

diagnoser och funktionsnedsättningar och veta vad de kan innebära. Det kan också vara bra att 

ha med sig erfarenhet och känna sig trygg i rollen som teaterpedagog. Kim tror också att det 

kan vara bra att som teaterpedagog ibland kunna vara mer prestigelös i sin undervisning och 

fokusera mer på att vara följsam efter eleverna och deras önskemål.  
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Alex svarar  
 

När Alex får frågan om det behövs någon specifik utbildning eller kompetens tror hen att det 

är förhållningssättet gentemot eleverna som är viktigt. Hen fortsätter:  

 

Jag tror inte att man måste ha en massa kunskap om massa olika diagnoser, vad betyder 

de och hur är det osv. Det kan ju såklart vara bra att känna till att det finns men det är ju 

förhållningssättet som är det viktiga. Att man inte är rädd och att du möter personen, 

människorna och har respekt för dem. 

 

Vidare berättar Alex att förhållningssättet till eleverna som har olika funktionsnedsättningar 

kan vara lite annorlunda än mot elever som inte har funktionsnedsättning och att detta är något 

som hen vet med sig av erfarenhet. Att kunna lyssna och känna in sina elever är något som hen 

tror är viktigt i undervisningen. Alex betonar ”var inte rädd för att gå in i detta” och förklarar 

att som dramapedagog inte vara rädd för att göra fel eller misslyckas i sin undervisning utan 

snarare se det som något att dra lärdom av.  

 

Eli svarar  
 

Eli konstaterar att som drama- eller teaterpedagog kommer det alltid finnas möten med barn 

och unga som har någon slags diagnos eller en funktionsnedsättning och tror att det kan vara 

bra att ha viss kännedom om olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Detta tror hen kan 

vara användbart till exempel när det kommer till att planera sina lektionsupplägg och hur 

dramaövningar ska förklaras. Vidare berättar Eli:  

 

Passar det inte så får man veta det. Det här är svårt för mig, jag tycker inte om när du 

tar på mig sådär, jag tycker inte om de, jag vill inte eller det här vill jag göra. 

 

Eli beskriver hur eleverna ibland vill fördjupa sig inom de andra konstämnena och lotsas då 

vidare till de pedagoger på kulturskolan som kan erbjuda eleven mer fördjupning. Hen tror att 

det kan vara bra som dramapedagog att känna in när eleverna är redo för att utvecklas, om det 

är det de vill. 
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Analys av kategorin kompetens  
 

Samtliga informanter är överens om att det kan vara bra som teater- och dramapedagog att ha 

viss kännedom om funktionsnedsättningar och diagnoser för att kunna underlätta sin 

lektionsplanering. Alla tre ger exempel på hur de ibland får tänka på sitt förhållningsätt när de 

undervisar; ”du ska inte ha för mycket ord, du ska ha korta meningar” eller ”tänka på att 

kanske inte ta i den här eleven” och ”man får ju liksom tänka sig för flera gånger innan man 

bestämmer”. Det verkar alltså handla mycket om att som pedagog kunna anpassa sig och vara 

flexibel efter eleverna och deras förutsättningar under lektionerna. Detta verkar vara något 

som samtliga har lärt sig av erfarenhet och jag upplever att de har fått testa sig fram. Deras 

undervisning verkar oftast ske i samråd med lärare eller elevassistenter till eleverna vilket 

innebär att de får information om eleverna och kan ta med detta i sin planering.  

 

Samtliga informanter överensstämmer med vad Hanken och Johansen (2016) förklarar är 

pedagogisk kompetens med tillhörande olika kompetensnivåer. Alla tre informanter kan 

kopplas samman med Hanken och Johansens beskrivning av genomförandekompetens som 

innebär att pedagoger genomför undervisning på ett meningsfullt och målinriktat sätt. Detta 

påminner om informanternas undervisning med sina elever eftersom de vill att eleverna ska få 

en meningsfull undervisning och att de sätter mål efter elevernas behov. Hanken och Johansen 

tar även upp något som de kallar för handlingskunskap och som hör till genomförande 

kompetens och innebär att erfarna pedagoger ibland låter magkänslan styra beroende på vad 

som sker på undervisningen. Ett exempel från informanterna som går att koppla samman med 

deras beskrivning av handlingskunskap är när Kim berättar att hen blir regisserad av en elev 

på fritidsverksamheten och anpassar sin pedagogik i stundens hetta utifrån vad eleven gör.  

 

Informanterna organiserar och planerar sin undervisning efter eleverna och deras behov och 

planeringen kan kopplas ihop med vad Hanken och Johansens (2016) kallar för organiserad 

kompetens. Likaså finns det en koppling mellan Hanken och Johansens tredje kompetensnivå, 

reflekterande kompetens, som innebär att informanterna reflekterar kring sin egen pedagogik. 

Ett exempel på en koppling till reflekterande kompetens är när Alex pratar om rädslan att 

misslyckas och att istället tänka att det kommer lärdom ur det som gick mindre bra.  
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Något jag utläser av samtalen med informanterna är att det verkar underlätta att kunna 

använda sig av fler estetiska uttryck i sin undervisning. Deras undervisning verkar inte enbart 

förhålla sig till teater och drama utan de till exempel sjunger sånger och spelar instrument. 

Det verkar alltså vara en fördel att som teaterpedagog eller dramapedagog kunna använda sig 

av olika estetiska uttryck i sin undervisning. Detta går att koppla samman med Hanken och 

Johansens (2016) syn på vikten av att pedagogen har kunskap om hur elevens inlärning bäst 

kan tillgodoses och att kunna erbjuda undervisning som blir meningsfull, målriktad och rätt 

anpassad för eleverna.  

 

Mina informanters arbetssätt går även att koppla ihop med vissa idéer som Stevens (2010) 

presenterar angående kritisk pedagogik. De är öppna för att kritiskt pröva och omvärdera sin 

undervisning efter situation och behov som Stevens beskriver som en av grundpelarna i 

kritisk pedagogik.   
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DISKUSSION 

I följande kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat i relation till studiens syfte. Jag 

kommer även diskutera mitt val av metod och studiens tillvägagångssätt i metoddiskussionen 

och ge förslag till framtida forskning.  

 

Resultatdiskussion  

Denna studie har fått ta del av teater- och dramapedagogers arbete på kulturskolan med barn 

och unga som har någon form av funktionsnedsättning. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka vilka målsättningar teater- och dramapedagoger vid kulturskolan uttrycker gällande 

teater med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt vilken kompetens de anser 

behövas för detta arbete. Vid resultatanalysen kring målsättning framgick det att samtliga 

informanter arbetar efter målsättningar som stämmer in på de målsättningar som Ineland och 

Sauer (2014) redovisar i sin studie och som delas in i tre kategorier; organisatorisk nivå, 

samhällelig nivå och individuell nivå. Alla tre informanter beskriver att det finns ett 

organisatoriskt mål att ta hänsyn till vilket innebär att kulturskolorna och fritidsverksamheten 

har sina mål som verksamhet att ge barn och unga med funktionsnedsättning möjlighet till att 

utöva kultur. Detta är något som i sin tur rapporteras i Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) 

och som kulturskolor i hela landet ska ha som mål.  Det finns också ett samhälleligt mål som 

alla informanterna arbetar efter eftersom det skapas möten för barn och unga med 

funktionsnedsättningar med barn som inte har någon funktionsnedsättning. Mötena sker bland 

annat via cafékvällar och det skapas teaterföreställningar som då visas för andra elever. Dessa 

möten kan liknas med teatergruppen Oily Cart och deras projekt Something in the air, vars 

syfte var att motverka att barn med särskilda behov stigmatiseras i förhållande till kulturella 

aktiviteter (Goodley & Runswick-Cole, 2011). Att fortsätta med liknande möten som 

informanterna pratar om verkar vara ett viktigt mål som verksamheterna prioriterar. Ineland 

och Sauer (2014) beskriver i sin studie att majoriteten av den dagliga verksamhetens 

målformuleringar befann sig på den individuella nivån. Så verkar även fallet vara med denna 

studie då samtliga informanter beskriver hur de planerar och genomför sin undervisning 

utifrån vad varje elev eller grupp behöver eller vill.  
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Resultatanalysen kring kompetens redogör för att samtliga informanter tycker det är bra att som 

teater- och dramapedagog ha en viss kännedom om olika funktionsnedsättningar och diagnoser. 

Vidare talar även alla informanter för att det kan vara bra att kunna vara flexibel och 

anpassningsbar i sin undervisning, något som samtliga berättar också går hand i hand med 

arbetserfarenhet. Alla informanter planerar, genomför och reflekterar ständigt i sin 

undervisning utifrån elevernas behov, detta är något som kan kopplas ihop med de olika 

pedagogiska kompetensnivåerna som Hanken och Johansen (2016) redogör för. Det finns även 

en koppling till Stevens (2010) som poängterar att pedagoger bör ha en analyserande syn på sin 

pedagogik, vilket kan liknas med den ständiga reflektionen som pågår i informanternas arbete. 

 

Jag har tidigare tagit upp Gindin (2016) och hennes forskning där hon bland annat säger att 

teaterpedagoger upplever pedagogiska dilemman i sin undervisning med skådespelare som har 

funktionsnedsättning. Dilemmat kretsar kring om det är viktigare att skapa bra teater eller nöjda 

elever. Gindins slutsats är att det alltid är elevens upplevelse som ska styra och på liknande sätt 

resonerar mina informanter. Mina informanter upplever däremot inget dilemma gällande att 

skapa en bra teater kontra nöjda elever utan tycks ha fullt fokus på elevernas behov. Detta kan 

möjligtvis bero på att det dilemma Gindin beskriver blir tydligare hos den teatergrupp hon 

forskar kring eftersom de jobbar mer med skådespel och föreställningar medan mina 

informanter har en bredare pedagogisk verksamhet.  

 

Denna studie har förhoppningsvis inte bara givit mig insikter, utan också för andra som 

arbetar med teaterverksamhet för barn och unga med särskilda behov eller som har någon 

form av funktionsnedsättning. Med ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och 

med större beredskap att möta och leda barn och unga med särskilda behov inom 

teaterverksamhet så är vi på god väg mot att kunna erbjuda alla barn rätt till kultur. Det är 

angeläget att organisationer och föreningar som Kulturskolerådet och Pascal fortsätter att 

driva inkluderingsprojekt för att bidra till mer inkludering och för att utbilda och öka kunskap 

hos kulturverksamheter och teater- och dramapedagoger. Det är inte bara angeläget, utan det 

handlar om att bibehålla och arbeta för alla barns mänskliga rättigheter till kulturlivet. 
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Metoddiskussion och vidare forskning  

Jag är nöjd över valet att använda mig av kvalitativ metod med intervju. Jag upplever att jag 

har fått svar på mina funderingar gällande hur det är att arbeta med barn och ungdomar som har 

någon slags funktionsnedsättning. Jag har på så sätt fått ta del av deras tankar kring sitt arbete 

och även kunnat ställt följdfrågor som dykt upp under själva intervjuerna vilket har varit 

givande.  

 

En svårighet med att använda sig av kvalitativ metod och intervju är att som forskare kunna 

garantera fullständig anonymitet.  Det finns flera teater- och dramapedagoger i landet men det 

är inte lika många som arbetar med den inriktning som jag har valt att forska kring. Därmed 

kan det öka risken för identifiering av informanterna, vilket inte hade existerat om jag till 

exempel hade valt att använda mig av en enkätstudie med anonyma svar.  

 

Eftersom forskningsområdet inom teater och människor med funktionsnedsättning inte är 

vidare omfångsrikt känns möjligheterna till fortsatt forskning stora. Utifrån studiens resultat 

vore det intressant att genomföra en liknande studie som denna fast utifrån ett elevperspektiv 

eller med etnografi som metod där teater- och dramapedagoger observeras i sin undervisning.  

 

Ytterligare en reflektion angående fortsatt forskning är att det vore intressant att genomföra en 

studie inom ett projekt som har ett specifikt syfte, som till exempel Goodley och Runswick-

Cole (2011) som följde teatergruppen Oily Carts.  
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BILAGOR 

 

Intervjuguide 
 

1. Berätta om ditt arbete som teaterpedagog, när började du? Var har du arbetat tidigare? Varför 

blev du teaterpedagog?  

 

2. Berätta om dina nuvarande arbetssysslor, vad gör du?  

 

3. Finns det några mål som du arbetar efter? 

 

4. Vad brukar du göra med eleverna på lektionerna? Exempel?  

 

5. Vad tänker du att en teaterpedagog behöver för kompetens för att arbeta med människor som 

har olika funktionsnedsättningar?  

 

7. Är det något du vill tillägga? Har du några frågor?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


