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Sammanfattning 
Studiens övergripande syfte är att undersöka förutsättningarna för ämnet teater/drama inom 
kulturskolan. 
 
Till grund för uppsatsen ligger tre fokusgruppsamtal med lärare i teater/drama i kulturskolan i 
en svensk stad samt ett stödjande dokument för kulturskolorna i samma stad1 och ett 
styrdokument för Norges kulturskola. Allt material har bearbetats och granskats utifrån en 
socialkonstruktivistisk ansats genom diskursanalytiska glasögon.  
 
Informanterna är eniga om att ämnet teater/drama i kulturskolan i Staden inte betraktas som en 
konstform, utan huvudsakligen som verktyg och metod. De beskriver en verksamhet som har 
knappa resurser att nå konstnärlig höjd och beskriver ett ämne som på grund av okunskap kring 
praktikens tidskrävande processer är marginaliserat i kulturskolans verksamhet. Det framgår att 
ämnet är i stort behov av att formuleras verbalt. Det tycks nödvändigt att skapa en gemensam 
terminologi för att möjliggöra en konstruktiv kommunikation mellan lärare i teater/drama och 
chefer i syfte att utveckla en hållbar verksamhet.  
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1 I fortsättningen har jag valt att kalla den svenska staden där studiens undersökning har ägt rum för 

”Staden” i uppsatsen. 
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1.Inledning 
Jag arbetar som lärare i teater/drama inom kulturskolan och har gjort så till och från sedan 2006. 
Under dessa år har jag varit inblandad i åtskilliga projekt, produktioner med mera. Större delen 
av min tjänst är i den frivilliga verksamheten med teaterelever allt ifrån 6 till 19 års ålder på 
deras fria tid där jag genom åren har producerat ett 70-tal teaterföreställningar. Det är ett roligt 
och stimulerande arbete, det är ingen dag som är den andra lik. Tempot är högt, det finns alltid 
gott om åtaganden och till större delen har det varit ensamarbete. Då tempot som sagt är högt 
har jag försökt ringa in mina många arbetsuppgifter i hopp om att få en bättre balans, men det 
har varit svårt, det finns inga formellt beskrivna arbetsuppgifter eller vägledande riktlinjer för 
ämnet.  

Ämnet teater/drama tog sina första trevande steg för cirka 20 år sedan på dåvarande 
musikskolan (kulturskolan) i Staden. Vid den tidpunkten var musikskolan i behov av att få 
kunskap om gruppundervisning. Skolan anställde lärare i teater/drama för att de skulle sprida 
goda exempel på gruppundervisning samt handleda musiklärare i hur man undervisar i grupp. 
Då den kommunala musikskolan bytte namn till kulturskolan i Staden fick lärare i teater/drama 
även  i uppdrag att med sina dramapedagogiska kunskaper skapa ett team av de olika lärarna på 
den specifika kulturskolan. Siktet var inställt på en lärarföreställning som framfördes för 
skolelever i det område där man arbetade i syfte att nå ut med verksamheten. Arbetet med 
lärarföreställningarna fortsatte och det producerades en föreställning varje läsår där lärare i 
teater/drama var arbetsledare, manusförfattare, regissör med mera. Ämnet teater/drama blev ett 
verktyg, dels som förebild för gruppundervisning men också som verktyg för att skapa en 
sammanhållande och god arbetsmiljö på arbetsplatsen (lärare i teater/drama i Staden, personlig 
kommunikation, 11 juni 2019).  

I två rapporter från Stockholms universitet (Cedervall, Grip & Österlind, 2019; Einarsson, 
2019) beskrivs teater/drama inom kulturskolan som ett ämne utan tydligt mål och riktning. 
Eftersom det inte finns några ramar att förhålla sig till tenderar ämnesinnehållet att bli luddigt 
och chefer och lärare får ingen samstämmig syn på verksamheten i teater/drama. 
Kulturskoleutredningen  (SOU 2016)  är emot en detaljerad läroplan, därav har kulturskolan i 
Sverige ingen nationell styrning, till skillnad från Norge som har styrdokument för kulturskolan, 
(Rammeplan for kulturskolen, mangfald och fordypning, Norskt kulturskoleråd, 2016).  
Utredningen poängterar dock att kulturskolan behöver ha en pedagogisk målsättning som 
diskuteras och formuleras av ledning och lärare. Teater/drama är ett relativt ungt ämne i 
kulturskolan2. I studien undersöks hur lärare i ämnet teater/drama på olika kulturskolor i den 
aktuella staden i Sverige talar om förutsättningarna för, och målen med sin verksamhet, bland 
annat utifrån ett internt bredare måldokument för kulturskoleverksamheten i Staden samt 
Norges Rammeplan for kulturskolen, mangfald och fordypning som är mer preciserande i ämnet 
teater/drama. 

 
2 Dock gäller inte detta teaterverksamheten ”Vår teater” som startades ungefär samtidigt som den 

kommunala musikskolan (Hägglund 2002). På sidan 7 i uppsatsen beskrivs verksamheten ”Vår teater”. 
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2.Bakgrund 
I detta avsnitt problematiseras först valet att kalla ämnet/verksamheten i kulturskolan för 
teater/drama i den här studien. På det följer en presentation av tidigare forskning. 

2.1 Definition av begreppen teater och drama 
I uppsatsen kommer ämnet att benämnas som ”teater/drama”. Detta för att ämnet namnges med 
båda begreppen ”teater” och ”drama” i kurskatalogerna på de olika kulturskolornas hemsida 
där informanterna i denna studie har sin hemvist. Då begreppen ”teater” och ”drama” kommer 
från två olika traditioner kommer här en kort redogörelse för de två olika inriktningarna.  

Det råder en viss förvirring kring begreppet ”drama” då ordet förekommer och betyder olika 
i skilda sammanhang. Ordet ”drama” kommer från gammalgrekiska och betyder ”att handla” 
(Hägglund & Fredin, 2011). Chaib skrev för över 20 år sedan i sin avhandling ”Ungdomsteater 
och personlig utveckling” att skillnader mellan dramapedagogik och teater blir mindre och 
mindre, att dramapedagoger låter sig påverkas mer och mer av teaterns arbetsformer och ser 
särskilda kvalitéer i att eleverna får framföra en pjäs (Chaib, 1996). Under 70-talet uppstod en 
het diskussion bland landets dramapedagoger då det skapades ett behov av att fastställa ämnets 
karaktär. Diskussionen rörde huruvida ämnet drama skulle betraktas som en konstform eller 
inte. Man kom fram till att ämnet både kan vara en konstnärlig och en pedagogisk arbetsform 
och att lustfyllt lagarbete är viktigare än resultatet (Rasmusson & Erberth, 2008). 
Dramapedagogik handlar grundläggande om att elever lär sig använda dramatisk gestaltning 
både för att uttrycka sig själva och att kommunicera i grupp, fokus ligger på elevernas sociala 
och kreativa utveckling (Rasmusson & Erberth, 2008).  

Ordet ”teater” härstammar från det gammalgrekiska ordet ”thea” som betyder att se 
(Hägglund & Fredin 2011). Teater är något som sker här och nu genom gestaltning av aktörer 
inför publik. En teaterföreställning spelas på̊ en plats där en överenskommelse mellan publik 
och aktörer kan etableras så att ett möte kan uppstå (Vestin, 2006). När man ”spelar teater” 
antar skådespelaren en roll, lever sig in i karaktärens livssituation och tänker, känner och 
handlar som hen tror att karaktären skulle ha gjort (Bergström, 1988). Det finns 
beröringspunkter mellan begreppen teater och drama och det är svårt att tänka sig att den 
professionella skådespelaren inte tillägnar sig ny kunskap och/eller personlig utveckling genom 
föreställningsarbete. Om föreställningsarbete ingår i det dramapedagogiska upplägget är det 
också svårt att tänka sig att inte en viss del av arbetsprocessen kommer vara 
produktionsinriktad, det vill säga att det finns ett fokus på resultatet. Begreppen kan sannolikt 
berika varandra trots att de i grund och botten betecknar olika inriktningar där teater har fokus 
på slutresultatet/föreställningen och drama har fokus på processen. 

Informanterna titulerar sig olika, allt från dramapedagog till teaterlärare, men för att inte 
behöva benämna alla yrkestitlar kommer informanterna som yrkesgrupp att namnges ”teater-
/dramalärare” eller ”lärare i teater/drama”, i enlighet med ämnets benämning. I studien kommer 
informanterna tituleras ”lärare” och inte ”pedagoger” och det beror på att kulturskolan i Staden 
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har ett introduktionsmaterial för nyanställda där de som undervisar i kulturskolan benämns 
lärare. 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns för tillfället inte många studier om teater/drama inom kulturskolan, vid litteratursök 
är träffarna få på ”kulturskolan och drama” eller ”kulturskolan och teater”. Desto fler träffar 
finns på ”kulturskolan och musik” eller ”kommunala musikskolan”. 

Här nedan presenteras först en kort forskningsöversikt rörande kollegialt lärande och tyst 
kunskap. Sedan presenteras lärarrollen i teater/drama genom tre olika vetenskapliga texter. 
Därefter redogörs för en forskningsöversikt rörande kulturskolan med fokus på ämnet 
teater/drama. 

2.2.1 Kollegialt lärande och tyst kunskap 

Ahlstrand (2014) menar att lärare behöver ha ett gemensamt ”ämnesdidaktiskt yrkesspråk i 
frågor om kunskap och kunnande” för att kunna utveckla teaterämnet och kollegial kompetens. 
En teater/dramalärares befintliga kunskap kan vara helt obekant för en annan lärare i samma 
ämne, detta talar för ett ”kollaborativt lärande” (Ahlstrand, 2014, s. 67).  I Skolverkets skrift 
”Forskning för klassrummet” sägs att läraryrket innehåller en mängd ”tyst” kunskap och den 
måste verbaliseras (Skolverket, 2013). Det går inte att lära sig läraryrket enbart genom teori. 
Återigen lyfts det kollegiala samtalet fram som en framgångsfaktor för att bedriva en kvalitativ 
verksamhet (ibid.). 

Rönnerman (2010) lyfter fram vikten av att lärare behöver utbyta erfarenheter för att utveckla 
verksamheten. Lärare behöver reflektera över sin praktik så det bidrar till ett vetande om 
undervisningen och inte till en massa tyckande och osaklighet. Lärare som beforskar sin egen 
praktik berikar det gemensamma arbetsspråket så det förfinas och slipas. Viktigt är också att 
skolledning möjliggör utvecklingsarbeten bland lärare genom att bland annat skapa 
tidsutrymme (Rönnerman, 2010). 

Jahnke (2019) menar att vi inte har tillräckligt med kunskap grundat på vetenskapliga studier 
för att förstå allt vi önskar förstå då det gäller utbildning och undervisning i skolans värld.   Det 
finns luckor i den ”vetenskapliga grunden” som skolans undervisning ska utgå ifrån. Den så 
kallade ”tysta kunskapen” behöver verbaliseras, menar Jahnke. Den ”tysta kunskapen” byggs 
upp av erfarenheter från den pedagogiska verksamheten ”och ligger i stort sett utanför den 
formella lärarutbildningen och akademins makt” (ibid., s. 11). Ord som magkänsla, intuition 
och instinkt betraktas som en del av den tysta kunskapen. Jahnke menar att kunskapen kan bli 
tyst när vi inte kan beskriva det som utrycks och upplevs genom våra sinnen, när inte praktikens 
”regler” uttömmande kan beskrivas med ord, när vi inte vill beskriva kunskaper och 
erfarenheter på grund av rädsla, beroendeställning eller ekonomiska skäl och när vi inte behöver 
beskriva vår kunskap.   

Om inte den tysta kunskapen lyfts fram och erkänns menar Jahnke att vi endast värdesätter den 
kunskap som är uttryckt i ett tydligt språk där exempelvis magkänsla värderas lågt. Vår 
skicklighet som lärare kan gå förlorad då vi behöver den tysta kunskapen för att göra rimliga 
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bedömningar och fatta kloka beslut. Jahnke menar att lärare inte utvecklar varken skicklighet 
eller expertis genom att enbart samla yrkesupplevelser på hög. Extern input behövs i form av 
en god vägvisare.   

Utan forskningsresultat och beprövad erfarenhet samt färdigheter i en mängd olika undervisningsmetoder 
kommer vi att sakna riktning för utvecklingen av vår praktik (Jahnke, 2019, s. 63). 

 
Lärare behöver dela rika yrkeserfarenheter med varandra för att utveckla en förtrogenhet i yrket. 
Rektor ska skapa förutsättningar där medarbetare känner att de vill dela erfarenheter med 
varandra, att man har nytta av samarbetet, att det ges tid och inte blir något som tar tid. Det är 
också viktigt att lärare i samarbetet vågar vara självkritiska och att kan hantera misslyckanden 
(Jahnke, 2019).  

Vi behöver utveckla ett säkert kunnande, till exempel genom en förmåga att kritiskt och 
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över den egna erfarenheten. Att lyfta fram 
och verbalisera den tysta kunskapen bidrar till att höja kvalitén på utbildning och undervisning 
menar Jahnke (2019).  

2.2.2 Mångfacetterat ledarskap 

Här nedan presenteras Larssons (2017), Törnqvists (2011) samt Sternudds (2000) tankar om 
rollen som lärare i teater/drama. Lärarrollen framställs som komplex och mångfacetterad. Det 
krävs en ständigt närvarande pedagog som konstant arbetar med att deltagarna ska var 
delaktiga och ha inflytande över processen. 

Dramapedagogen i roll som regissör 

Larsson (2017) skriver i sin D-uppsats att grundhållningen i dramapedagogiska kreativa 
processer bygger på demokratiska förtecken. Deltagaren ska vara delaktig, medskapande och 
har rätt att uttrycka sig själv och sina tankar. Larsson har i sin uppsats tittat närmare på 
dramapedagogens roll när det gäller regi. Hur hanterar dramapedagogen regissörsrollen när det 
traditionellt sett är regissörens konstnärliga version som ska formuleras? Att vara regissör i en 
pedagogisk kontext menar Larsson handlar om att försöka balansera och kanalisera en grupps 
många olika behov och önskningar. Pedagogen ska först lägga grunden för ett gott gruppklimat, 
ungefär som att hålla ett gäng ballonger i luften utan snören eller fästanordning. Larsson ser det 
som en stressig situation för pedagogen där det är många deltagare att ha uppsikt över och 
samtidigt ska man också ha fokus på teaterföreställningen som arbetas fram (Larsson, 2017). 

I sin studie märkte även Larsson att en stor del av pedagogernas arbete kretsar kring 
manusarbete och att detta innebär ett stort ansvar. Manusarbete kan handla om allt från att hitta 
på en historia med eleverna som pedagogen skriver ner, till att arbeta om ett färdigt manus så 
att det passar den aktuella elevgruppen. Larsson ser arbetsuppgifter som liknar dramatikerns 
och dramaturgens på en teater, dock var det bara en dramapedagog i hennes studie som använde 
sig av ordet dramaturgi när detta arbete nämndes (Larsson, 2017).  

Ledarskap med ständiga perspektivbyten 

Törnqvist (2011) beskriver ett pedagogiskt ledarskap som kräver ständiga perspektivbyten. I ett 
produktionsarbete skiftar teaterläraren/dramapedagogen mellan att vara deltagare, handledare, 
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ledare och konstnär. Om läraren ser sig själv som en deltagare skapas ett kunskapsproducerande 
tillsammans med eleverna snarare än ett kunskapsförmedlande, det utvecklas då en annan form 
av relation som en elev beskriver som en familjekänsla. Handledaren har översikt över 
processen och deltagarna, först genom diskussion till att mot slutet av produktionen styra 
eleverna. Ledaren skapar olika handlingsutrymmen där eleven är i centrum, blir mer 
produktionsinriktad och tar ansvar för den konstnärliga helheten. Konstnären kompromissar 
med sitt eget skaparbehov och elevernas skaparbehov (ibid.).  

Konstpedagogiskt perspektiv 

Sternudd (2000) lyfter i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran? fram fyra 
olika dramapedagogiska perspektiv; ”konstpedagogiskt perspektiv”, 
”personlighetsutvecklande”, ”kritiskt frigörande” samt ”holistiskt lärande”. Då jag som lärare i 
teater/drama i kulturskolan oftast arbetar mot en teaterföreställning med eleverna blir här 
utgångspunkten det ”konstpedagogiska perspektivet”. I detta perspektiv har 
teaterföreställningen en stor roll då föreställningen är en viktig del av de pedagogiska målen. 
Eleven ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig med olika konstnärliga uttrycksmedel där 
ageringen är det centrala, deltagarens kreativitet och konstnärliga utveckling är i fokus. Här har 
pedagogen en viktig uppgift och det är att skapa ett tryggt klimat så att eleverna vågar uttrycka 
sig och inte gå in i ytligt spel. För att motverka rädsla och osäkerhet krävs att pedagogen är 
ständigt närvarande. ”Om du vill ha konstgjorda blommor så går det fort, men vill du skapa 
levande blommor så tar det lång tid och fodrar stor förberedelse och omsorg” (ibid., s. 57). 

Pedagogen ska inte komma med färdiga lösningar utan deltagarna är i allra högsta grad 
medskapare och ska under arbetets gång vara aktiva genom reflektioner och synpunkter. 
Synpunkterna/samtalet ska inte fokusera på skådespelartalang utan istället kretsa kring 
[…]”rollerna, handlingen, dialogernas täthet, ageringen, samarbetet och tempot” (Sternudd, 
2000, s. 61)  Det som är intressant är vad de vill berätta med hjälp av teaterns språk (ibid.).  

2.2.3 Kulturskolan 

Här nedan presenteras först kulturskolan ur ett nationellt perspektiv. Sedan beskrivs liknande 
verksamhet i Norden för att slutligen ge en mer utförlig bild av ämnets position på kulturskolan 
i Norge.  

Forskningsöversikt  

Lindgren (2014) har gjort en forskningsöversikt över de arbeten som direkt rör musik- och 
kulturskolor i Sverige. Han har lokaliserat fyra olika teman bland alla skrifter: ”historiska 
överblickar och berättelser”, ”musik- och kulturskolors samhälleliga roll” ”förhållandet mellan 
elever och lärare inom musik- och kulturskolan” och ”utmaningar som musik- och 
kulturskolorna står inför i relation till ett föränderligt omgivande samhälle”. I sin översikt 
konstaterar Lindgren att det finns begränsat med forskning om kulturskolan. Flertalet av de 
publikationer som Lindgren tar upp behandlar musikämnet i kulturskolan (ibid.). 
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Kulturskoleutredningen 

I utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU, 2016) kan man läsa att 
kulturskolan är sprungen ur den kommunala musikskolan som tog sina första steg under 1940-
talet. I utredningen Ny kulturpolitik från 1972 förespråkades det att utbudet skulle breddas 
”genom att de kommunala musikskolorna byggde ut sin verksamhet till fler konstområden” 
(ibid., s. 63). Undervisningen ansågs vara ensidig med musikgenren i fokus och enskild 
undervisning istället för gruppundervisning. Först på 1990-talet påbörjades ett skifte från 
musikskolan till kulturskolan och det infördes fler konstområden, dock fanns det några 
pionjärer som påbörjat detta arbete redan på 1980-talet. Det var inte alla som uppskattade 
breddningen och i vissa fall sågs förvandlingen som en nedprioritering av musikens starka 
ställning. Idag kallar sig de flesta skolor för kulturskola men mer än var tredje skola utger sig 
fortfarande för att vara en kommunal musikskola. Detta innebär att musiken fortfarande 
dominerar vad gäller ämneskurser och annan verksamhet. Musikämnet har en stark position i 
kulturskolan, 73 % av kulturskolans elever är idag musikelever (ibid.). 

Kulturskoleutredningen anser att kulturskoleverksamheten bör innehålla ett stort mått av frihet 
och flexibilitet och därför gör sig inte kulturskolan förtjänt av en statlig detaljreglering, en 
läroplan. Kulturskoleutredningen menar att kulturskolan främst ska fokusera på att skapa ett 
socialt sammanhang för barnen och undvika ”vuxenorganiserade aktiviteter”. ”Historiskt sett 
vilar musikskolans pedagogik på̊ en stark tradition av just vuxenstyrning, formellt lärande och 
enskild undervisning, det vill säga en institution som i första hand värnar det konstnärliga ämnet 
snarare än barns behov och sociala och kulturella utveckling” (SOU, 2016, s. 169). Dock har 
Kulturskoleutredningen sett en förskjutning från vuxenstyrning där fler och fler kulturskolor 
värnar om barns och ungas sociala deltagande. Frizonen som många barn och unga upplever i 
kulturskolan kan endast kvarstå om kulturskolan håller fast vid sin frivillighet och ”dess 
avsaknad av centralt beslutande läroplaner och bedömningsgrunder” menar 
Kulturskoleutredningen (ibid., s. 170).  

Utredningen förespråkar en pedagogisk målsättning som tas fram utifrån pedagogiska 
diskussioner och kollegial reflektion, i syfte att utveckla ett gemensamt professionellt språk. 
Detta genom att ta vara på beprövad erfarenhet och forskning. Kulturskolan har en särart som 
ska värnas och som kan tydliggöras utifrån ”de pedagogiska grundvalarna”3 (SOU, 2016, s. 174 
& 203).  

I sex av tio kulturskolor erbjuds teater/drama, ämnesomfattningen är liten i relation till 
musikämnet och det är förvånansvärt då ämnet har funnits i kulturskolans verksamhet sedan 
tjugo år tillbaka (SOU, 2016). Även Riksteatern kommenterar detta i sin remiss på 
Kulturskoleutredningen, det vill säga att finns en skevhet i och med att musiken dominerar som 
konstform på kulturskolan. ”Kulturskolans organisationsform är samtidigt historiskt kopplad 
till den konstform som är den mest framträdande i verksamheten” (Betänkande, Riksteatern 
SOU, 2016, s. 2).   

Kulturskoleutredningen lyfter fram kulturskolelärarens arbetsbelastning och att den bara ökar i 
form av mera administration, deltagande i arbetsgrupper, fler elever och större 

 
3De pedagogiska grundvalarna är nationella mål som Kulturskoleutredningen har lagt fram. 
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undervisningsgrupper. Pedagoger som undervisar i ämnen som teater och dans beskriver att det 
svårt att hävda sig i en musikdominerad kulturskola då det finns en inarbetad infrastruktur som 
lämpar sig bäst för musikämnet. En teaterpedagog lyfter fram mängden arbete vid 
produktionsarbete och menar att det är märkligt att det finns notbibliotek och instrumentförråd 
och personer som har tid i tjänsten för att sköta detta. ”För rekvisita, kläder och scenografi finns 
oftast inget motsvarande, och ingen tid avsatt, utan teaterpedagogen förväntas lösa det på̊ egen 
hand” (SOU, 2016, s. 101).  

Musik- och kulturskola 

I sin avhandling Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? menar 
Holmberg (2010) att avsaknaden av ett preciserat syfte av verksamheten på musik- och 
kulturskolan på nationell nivå skapar en konflikt. Lärarna uttrycker en frustation över 
populärkulturens övertag i undervisningen då lärarnas kompetens ligger inom det traditionella 
konsterna säger Holmberg, ett övertag som kommit till på grund av att elever fått större 
inflytande över undervisningen. Så länge traditionen fick styra innehållet i verksamheten och 
eleverna anpassade sig till detta fanns inte heller något behov av tydlig styrning ovanifrån menar 
Holmberg. Holmberg ser en risk med en framtid utan styrdokument där eleverna förvandlar 
musik- och kulturskolan till ett nöjescentrum och menar att en tydligare styrning skulle gagna 
kulturskoleläraren (ibid.). 

Utan dokument är de i dubbel bemärkelse bakbundna, de har förlorat makten över innehållet och de kan 
inte använda sin kompetens (Holmberg, 2010, s. 204). 

 
Holmberg anser att en tydligare styrning även skulle ge elever och vårdnadshavare en klarare 
bild av vad som väntar den som deltar i kulturskolans verksamhet. Den tydligare styrningen 
skulle ge starkare identitet som kan ge en skarpare karaktär åt kulturskolan. Det finns också en 
fara med att låta politiker, förvaltningschefer med mera i varje kommun forma verksamheten 
då kompetensen kan variera menar Holmberg. Men, fortsätter Holmberg, det finns en risk med 
tydligare styrning och det är att de grupper som inte hittat till kulturskolans verksamhet förblir 
marginaliserade. Enligt studien når många lärare sina elever via populärkulturen och Holmberg 
menar  

[…] att bygga upp en musik- och kulturskola kring en traditionell kultur förefaller riskabelt om det inte 
finns några elever som är intresserade av en sådan verksamhet (Holmberg, 2010, s. 205). 

 

Vår teater 

Hägglund (2002) skildrar teaterverksamheten ”Vår teater” från starten på 1940-talet till dess att 
verksamheten tas över av kulturskolan i Stockholm i sin bok Vår teater – de första 60 åren. 
Elsa Olenius startade upp denna verksamhet i Stockholm på 1940-talet. Vår teater växte sig 
stark, blev kommunal verksamhet med egen pedagogik, teatrar och egna föreståndare samt 
ledarkurser. 2002 räknade man med att det hade deltagit 150 000 barn i verksamheten sedan 
den startade. Under 80-talet skedde en omorganisation och det blev en kraftig nedskärning av 
verksamheten. 1993 bestämde Fritidsnämnden att Vår teater skulle ut på försäljning. Kulturama 
fick uppdraget och skar ner ännu mer på verksamheten (tog bort hälften av 
teaterassistenttjänsterna som arbetar med kostym, teknik, scenografi med mera). Några år 
senare tog Stockholms kulturskola över verksamheten (ibid.). 
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Lindvåg (1988) har även hon skrivit om Vår teater med fokus på dess grundare Elsa Olenius. 
Olenius åkte till USA på studieresor och tog del av barnteaterpedagogen Winnifred Wards 
metod ”Creative arts”. Termen som sedan kom att kallas ”skapande dramatik” i Sverige blev 
tongivande för verksamheten på Vår teater. Den innehöll sinnestränande övningar, rytmisk 
dans, pantomim, improvisationer och lekar, övningar som skulle lösa hämningar och väcka 
barnens lust att skapa. Alla elever på Vår teater fick gå igenom två kurser med skapande 
dramatik innan de fick gå upp på scenen och göra föreställning. Olenius var en driven 
dramaledare som spred sin pedagogik runt omkring i Norden bland annat genom utbildning för 
barnteaterledare. Hon var dessutom bra på att övertyga politiker och andra makthavare om att 
satsa på hennes idéer (ibid.). 

Frostensson (2003) har skrivit en rapport om hur teaterelever på kulturskolan i Stockholms stad 
ser på sin teaterundervisning. En teaterundervisning som vid tillfället fortfarande hette ”Vår 
teater” trots att Stockholms kulturskola tagit över verksamheten några år tidigare.  Vår teater 
får högsta betyg av eleverna bland alla ämnen på Stockholms kulturskola. En anledning till det 
höga betyget menar Frostensson kan vara att de undervisningsmetoder som lärarna använder 
låter eleverna vara med och styra innehållet i undervisningen. Det enda eleverna är kritiska till 
är brist på material och utrustning men också lokalernas beskaffenhet (ibid.). 

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. 

Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. Enkätundersökningen (Cedervall, 
et al. 2019)  samt Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv. 
Intervjuundersökningen (Einarsson, 2019) är två rapporter som blev färdiga i maj 2019, vid 
Stockholms universitet. Rapporterna utgör tillsammans en kartläggning av ämnet teater/drama 
inom kulturskolan och bygger på drama- och teaterpedagogers uppfattning om sitt arbete och 
dess villkor i Sverige. 

Enkätundersökningen 

Undersökningen bygger på 115 pedagogers svar och visar på att det är vanligt att eleverna 
arbetar mot en föreställning i ämnet teater/drama i kulturskolan samt att barnen och 
ungdomarna har stor påverkan rörande vad deras föreställning ska handla om. Kring en 
föreställning på en teater samverkar flera olika yrkeskårer, men i kulturskolan svarade hela 40 
% av pedagogerna att de inte får någon hjälp med scenografi, rekvisita, kostym, teknik med 
mera. De förväntas göra allting själva eller är det möjligt att de som författarna till rapporten 
menar, ”använder sig av enklare lösningar eller kanske att vissa sceniska uttryck helt uteblir i 
en föreställning” (Cedervall et al., 2019, s. 29)? 

Var fjärde pedagog har ingen kollega i sitt ämne på sin arbetsplats och flera pedagoger i 
undersökningen efterlyser ett kollegialt lärande, någon att utveckla ämnet tillsammans med. De 
pedagoger som arbetar ensamma på sin kulturskola menar att det är en tung arbetsbelastning 
och en svår arbetssituation (ibid., 2019).  

Fler av respondenterna i enkätundersökningen värdesätter kompetensen ”att se maktstrukturer 
och motverka makthierarkier i teatergruppen” långt framför att som pedagog ha erfarenhet av 
att ha spelat teater själv och vara bra på att regissera. Författarna antyder att pedagogerna anser 
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att det är viktigare att som teater-/dramapedagog förstå och läsa av en grupp (behärska 
gruppsykologi) än att behärska teaterhantverket. (ibid., s. 33). 

Rapporten lyfter fram och betonar att de flesta av respondenterna menar att ämnet främst 
handlar om individutveckling, demokratifostran, samarbete och skapande och lust. Det var färre 
pedagoger som anser att det är viktigt med träning i teaterhantverk och detta trots att 
pedagogerna har olika utbildningsbakgrund. Kan det vara så att denna syn är genomträngande 
för att det är svårt att hålla en hög konstnärlig nivå när det finns dåliga förutsättningar för att 
skapa teater, undrar författarna, eller handlar det om en allmän syn på ämnet trots 
förutsättningarna? Författarna skulle tycka det vore intressant att undersöka vilken syn 
pedagoger i andra ämnen på kulturskolan har på sitt ämne (ibid.).  

Rapporten lyfter fram att det finns en stor frihet i att vara drama-/teaterpedagog i kulturskolan 
då det inte finns någon central styrning i ämnet. Detta kan enligt rapporten innebära något 
positivt, men det är också ett stort ansvar att förutom att undervisa även skapa ramar och mål 
för verksamheten (ibid.).  

Författarna antyder att drama-/teaterpedagogen har ett alltför komplext arbetsuppdrag; parallellt 
som de arbetar för en bra grupprocess skapar de även konstnärliga produktioner där eleverna 
samtidigt utvecklas konstnärligt.  

Detta i en miljö där pedagogen i sämsta fall inte har någon kollega eller utbyte med någon annan inom 
professionen, har liten förståelse hos ledning för sitt arbete, dåliga förutsättningar vad gäller lokaler och 
utrustning och ingen hjälp med teaterns övriga gestaltningsformer (teknik, kostym, scenografi etc.) och 
kanske med en komplex grupp där elever i behov av särskilt stöd eller liten kunskap i svenska är integrerade. 
Även för den som har en bra uppbackning är det ett komplext uppdrag (Cedervall et al., 2019, s. 42). 

 

Intervjuundersökningen 

Intervjuundersökningens som genomfördes parallellt med enkätundersökningen (se ovan) 
gjordes med åtta pedagoger verksamma inom drama och teater på kulturskolan med spridning 
över landet (Einarsson, 2019). Verksamheterna och arbetssituationerna skiljer sig markant åt i 
olika delar av landet när det gäller ändamålsenliga lokaler samt tillgång till assistans med 
scenografi, kostym med mera eller om man har en kollega, men det förekommer också likheter. 
Gemensamt för de som arbetat länge på kulturskolan är att de ser en ökad arbetsbelastning i 
form av större elevgrupper samt att det förekommer fler elever med koncentrationssvårigheter 
i verksamheten, men pedagogerna menar också att deras arbete är viktigt och stimulerande 
konstaterar Einarsson. Det varierar vilken ingång de har till sitt arbete. Vissa betonar det 
demokratiska uppdraget och andra menar att det är viktigt med en hög konstnärlig nivå, att det 
ska vara ”teater på riktigt”. Det varierar också vad man som pedagog kallar sig, några kallar sig 
för teaterlärare, andra för dramapedagoger, men Einarsson upplever inte någon spänning mellan 
dessa två traditioner, snarare att de kompletterar varandra. Benämningen kommer utifrån vad 
för slags erfarenheter och utbildning pedagogen har.  

Deltagare förväntar sig att få spela teater när de går på teater/drama på kulturskolan och de 
yngsta deltagarna vill spela föreställning med en gång och har svårt att förstå att de inte kan 
göra det direkt, men enligt Einarsson anpassar de sig till det dramapedagogiska arbetet som ofta 
inleder den första kursen. De deltagare som stannar länge i verksamheten menar att 
gemenskapen och samhörigheten är viktig (ibid.). 
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Pedagogerna utrycker en avsaknad av ett gemensamt språk, menar Einarsson. En gemensam 
terminologi för hela kulturskoleverksamheten skulle kunna bidra till en yrkesidentitet, och det 
saknas också språk för att bedriva en verksamhet som bygger på en progression. En terminologi 
skulle också kunna på ett enklare sätt hjälpa chefer och kollegor att förstå ämnets förutsättningar 
och behov samt att betrakta ämnet som en konstform. Flertalet av pedagogerna menar att det är 
svårt att hävda ämnets specifika former och innehåll eftersom deras ämne har ett visst underläge 
gentemot musikämnet. Det finns en oförståelse hos kollegor i andra ämnen på kulturskolan för 
ämnets arbetsprocess, som att till exempel teatereleverna inte kan ha uppspel lika ofta som 
musikeleverna. Inte sällan kommer cheferna från musikens värld och det är krävande att 
ständigt behöva försvara och förklara sitt ämne. Gruppundervisningen där man rör sig runt i ett 
rum och improviserar skapar en helt annan arbetssituation för pedagogerna i teater/drama än en 
undervisning där eleverna riktar sin koncentration mot sitt instrument och notblad. Det är 
energikrävande arbete i grupp som innebär konstant psykisk och fysisk/kroppslig närvaro där 
pedagogen ska vara en tydlig ledare, men också låta deltagarna vara delaktiga och ha inflytande 
(ibid.).  

Vid gemensamma projekt i kulturskolan får pedagogerna i teater/drama uppgiften att driva 
arbetet, säger en informant i undersökningen, och menar att det ofta är svårt att samarbeta med 
musiklärarna, det krävs nya arbetssätt (Einarsson 2019). 

Musik- och kulturskola  i Norden 

Eftermiddagsverksamhet i teater/drama ser olika ut i de nordiska länderna (Österlind 2016). 
Musikämnet är dominerande i alla länder och i Danmark och Island heter skolformen 
musikskola medan det i Norge endast heter kulturskola. Som nämnts tidigare finns det 
fortfarande skolor i Sverige som heter musikskola trots att de har andra ämnen i sin verksamhet.  
Det skiljer sig också hur verksamheten organiseras. I Norge, Danmark och Finland finns 
nationella läroplaner och varje kommun ska tillgodose att denna typ av verksamhet finns. Lärare 
i teater/drama har i dessa länder generellt en högskoleutbildning medan lärare i Sverige oftast 
har en folkhögskoleutbildning (ibid.).  

Kulturskolan i Norge 

Aune (2015) har i sin bok Teater med barn och unge beskrivit den norska kulturskolan. I Norge 
finns det en läroplan för kulturskolan till skillnad från Sverige där det inte finns någon. 
Läroplanen för den norska kulturskolan är praktikorienterad och baserad på två kriterier. Det 
ena är att ett konstnärligt hantverk ska ligga till grund, eleverna ska gruppvis lära sig om 
teaterkonstens instrument och uttryck. Det andra är att eleverna själva ska förmedla kunskap i 
små eller stora format. Både arbetsformerna räknas som lärande och de ska täcka ett brett 
konstnärligt spektrum; rollek och improvisation, metoder för arbete med och utan text, olika 
uttryck som masker och dockor samt scenografi och scenteknik. Läroplanen ger bara 
rekommendationer i fråga om gruppstorlekar och undervisningstid, fördelning mellan 
undervisning och produktion samt att ska det förekomma växling mellan traditionell och 
populärkulturell tvärestetiskt uttryck (ibid.). 

Kulturskolan har emellertid problem med att utveckla ett robust erbjudande i teater för barn och 
ungdomar och behöver professionell kompetens både när det gäller teater och barn menar Aune 
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samt att kulturskolan även behöver utveckla ett professionellt konstnärligt nätverk.  Lokaler 
och utrustning är också en utmaning, teaterlärare behöver ändamålsenliga lokaler för 
undervisningen. En tredje utmaning är ämnets identitet där innehållet tenderar att fokusera på 
teaterproduktion mer än undervisning, menar Aune. Det finns få riktlinjer och dokumentation 
av hur upplägget i ämnet teater i kulturskolan definieras som ett led i lärandet (ibid.). 

Kulturskolan i Norge har liksom i Sverige sin bakgrund i musikskolorna och den professionella 
musikens traditioner av färdighetsträning och inövning av verk. Det kan medverka till att praxis 
med undersökande och reflekterande arbetsformer inte är så synliga. På grund av brist på lokaler 
och en utmanande ekonomi i kommunerna ser man en ökande tendens till att förlägga 
kulturskolans aktiviteter till skolan. Skolorna är idag ofta mycket fattiga på konst – både med 
tanke på lokaler, utrustning och kompetens – och detta präglar elevernas förförståelse av vad 
som kan ske där. I kulturhusen får kulturskolans verksamhet konkurrera med kommersiell 
verksamhet om tid och rum och inte minst ekonomi. Huvudintrycket är att de professionella 
teatrarna är motvilliga till att samarbeta med kulturskolorna, menar Aune och ställer 
kulturskolans verksamhet mot BUT-modellen (ibid.). 

BUT 

Aunes bok Teater med barn och unge handlar främst om en teaterverksamhet för barn och 
ungdomar vid en institutionsteater – Rogaland Teater i Norge.  Verksamheten tog sina första 
steg på 1950-talet och utvecklades till en modell som kallas BUT (barn- och ungdomsteater). 
BUT har en egen läroplan som består av två delar; en professionell del (målet är att få 
medlemmarna tillräckligt kompetenta för att stå på scen och vara med i Rogalands Teaters 
ordinarie program) och en del som består av en pedagogisk vägledning. Alla medlemmar 
behöver inte vara med i föreställningarna, undervisningen i BUT har ett egenvärde. Deltagarna 
ska få utveckla sina sinnen och förmågor så de kan förstå den konstnärliga teaterprocessen. Det 
långsiktiga målet är att BUT ska vara en språngbräda för framtidens scenkonstnärer, 
teatertekniker och teaterpublik (Aune 2015). 

BUT är en etablerad och utvecklad modell inom ramen för en professionell institutionsteater 
och detta ger några tydliga fördelar och utmaningar som är relevanta för teaterkonsten i 
kulturskolan – om den ska utveckla sig i riktning mot samarbete med skolorna eller med 
teaterinstitutionerna. Ska man sträva efter en traditionell textbaserad teater eller projektbaserad 
teater när det gäller teaterproduktion i kulturskolan (ibid.)?  
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3.Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för ämnet 
teater/drama inom kulturskolan i Staden genom intervjuer med verksamma teater-/dramalärare 
på olika kulturskolor i denna stad. I fokus för undersökningen är teater-/dramalärarnas 
framställningar av sitt arbete och ämnets situation inom kulturskolan. Frågeställningarna blir 
således: 

1. Hur talar lärarna i teater/drama om sin verksamhet och om sitt ämnes roll i kulturskolan? 

2. Hur beskriver lärare sitt arbete med teater/drama i kulturskolan?  

3. Vilka pedagogiska och didaktiska utmaningar möter teater-/dramalärare i det dagliga 
arbetet? 

Studien undersöker också hur dessa lärare ställer sig till två skilda styrdokument rörande 
kulturskolans verksamhet. Rapporterna, gjorda vid Stockholms universitet (Cedervall et al., 
2019; Einarsson , 2019), som nämnts tidigare beskriver ett ämne som saknar tydligt mål och 
riktning. Min utgångspunkt är att om ämnet är otydligt så försvagas dess legitimitet. Mot denna 
bakgrund lyder den fjärde frågeställningen enligt följande: 

4. Vilken typ av styrning (styrdokument) kan, enligt lärarna, bidra till ökad legitimitet för 
ämnet teater/drama på kulturskolan? 

4.Teori och metod 
I denna studie används socialkonstruktivism som teoretisk ansats eftersom ambitionen är att 
undersöka hur lärare i teater/drama i Kulturskolan framställer sin verksamhet i 
fokusgruppsamtal. Metoderna som används i denna uppsats, kritisk diskursanalys samt 
diskurspsykologi, vilar på samma grund som socialkonstruktivism. Då diskursanalysen inte kan 
underordnas vilken teoretisk ram som helst ska man använda diskursanalysen som både metod 
och teori. Det är svårt att dra en gräns mellan teori och metod då man måste ”[…]acceptera de 
grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalysen som metod i 
empiriska undersökningar” (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000). Därför sammanförs 
rubrikerna Teori och Metod under ett kapitel. I detta kapitel redogör jag för kritisk diskursanalys 
och diskurspsykologi samt metoden fokusgruppsamtal. Därefter redogör jag för hur 
datainsamling och urval har gjorts. Under rubriken Analys presenteras bearbetningen av de 
aktuella dokumenten samt de konkreta verktyg som har använts vid analys av materialet. 
Slutligen diskuteras uppsatsens tillförlitlighet och de etiska överväganden jag har gjort. 
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4.1 Socialkonstruktivism och diskursanalys 
Oftast rymmer ordet diskurs en idé  ”[…] om att språket är strukturerat i olika mönster som 
våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner – man talar exempelvis om 
”medicinsk diskurs” eller ”politisk diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). ”En 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av världen)” (ibid. s. 
7). Vi kan inte uttala oss neutralt om vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan vi 
spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem (ibid.).  

Diskursbegreppet används för att belysa att samtal kan se olika ut i informella eller formella 
situationer samt att social bakgrund och hierarkiska relationer kan påverka vad som sägs och 
hur något sägs. Begreppet används inte minst när det handlar om makt och över- och 
underordning som exempelvis vid mötet mellan läkare och patient eller expert och lekman 
(Berglez, 2010, s. 271). 

. Winther Jørgensen & Phillips (2000) presenterar tre olika angreppssätt inom diskursanalysen: 

• Diskursteori – betydelsen kan aldrig låsas fast på grund av språkets grundläggande 
instabilitet, ingen diskurs är en sluten enhet. Nyckelordet är ”diskursiv kamp”. 

• Diskursanalys – genom att föra ihop olika enheter från olika diskurser kan det konkreta 
språkbruket förändra de enskilda diskurserna och därmed också den sociala och kulturella 
omvärlden. Nyckelord här är ”intertextualitet”. 

• Diskurspsykologi  - syftet är att undersöka hur människor strategiskt använder de rådande 
diskurserna för att framställa sig själva och världen på bestämda (fördelaktiga) sätt i social 
interaktion och vilka sociala konsekvenser det får. 

Ett gemensamt synsätt för de tre diskursanalytiska angreppsätten bygger på en språkfilosofi 
som hävdar att ” […]vårt tillträde till verkligheten alltid går igenom språket” (Winther 
Jørgensen och Phillips 2000, s 15). Språket är en ”maskin” som konstituerar den sociala 
världen. Å ena sidan betyder det inte att orden svävar helt fritt och kan betyda vad som helst, i 
så fall skulle det vara omöjligt att göra sig förstådd. Å andra sidan betyder det att orden inte 
slutgiltigt kan fixeras i en enda fastställd betydelse. ”Det finns alltså strukturer, men hela tiden 
bara i en tillfällig och inte nödvändigtvis motsägelsefull form” (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000,. s. 18). 

De tre diskursanalytiska angreppssätten vilar som nämnts tidigare på en socialkonstruktivistisk 
grund.  Socialkonstruktivism är en gemensam benämning som står för en rad teorier om kultur 
och samhälle. Winther Jørgensen och Phillips vill göra oss uppmärksamma på att det finns 
många fler olika angreppssätt inom socialkonstruktivism. Angreppssätten är så skiftande att det 
kan vara svårt att ge en karaktäristisk som täcker dem alla. Winther Jørgensen och Phillips 
nämner dock fyra olika nyckelpremisser: Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas 
som en objektiv sanning. Vår världsbild och våra identiteter kunde ha varit annorlunda och de 
kan förändras över tiden. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala 
processer. I en bestämd världsbild blir några former av handling onaturliga versus andra 
otänkbara (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 



 

14 
 

Språket är en central del i socialkonstruktivism och hjälper oss att konstruera vår omvärld, 
bygga en identitet, ta till oss kunskap eller formulera våra tankar. Socialkonstruktivism 
undersöker hur människan genom sitt språk i samspel med andra formar kunskap (Burr, 2003). 
Då studien har för avsikt att studera hur lärare i teater/drama formulerar och konstruerar sitt 
arbete i fokusgruppsamtal är socialkonstruktivism en relevant teoretisk ansats. 

4.1.1 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysens intentioner är att empiriskt utforska hur en diskursiv praktik 
koopererar med social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Norman 
Fairclough, en av de främsta förespråkarna inom kritisk diskursanalys, lyfter fram nedanstående 
punkter som typiska för kritisk diskursanalys: 
 

• Med hjälp av kritisk diskursanalys belyser man hur sociala och kulturella processer 
influeras av lingvistisk-diskursiva uttryck. 

• Förutom att diskursen formar och omformar sociala strukturer speglar den även 
sociala strukturer. 

• Språkbruk ska utforskas i den kontext där det uppstår. 
• Diskursiva praktiker bidrar till så kallade ”ideologiska effekter”, det vill säga de 

skapar och reproducerar ojämlika maktförhållanden utifrån, kön, klass och etnicitet. 
• Den kritiska diskursanalysen ska uppdaga de diskursiva praktiker som skapar ojämlika 

maktförhållanden och leda till en förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
 

Man behöver (alltså) möta den enskilda texten i dess specifika situation: ”[…]texter är 
inbäddade i olika situationer, institutioner och ’osynliga’ strukturer i samhället” (Berglez, 2010, 
s. 267). Det behövs ett större fokus än vad som ryms i själva texten (själva språket) det vill säga 
man måste också fråga sig: vad i samhället är texten en del av eller försöker motverka? Man 
måste se till de ”[…]kognitiva, kulturella, sociala, politiska och ekonomiska betingelser under 
vilken texten har kommit till” (ibid., s. 267). 

4.1.2 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin fokuserar på språkbruk och dess syfte är att analysera hur människor 
interagerar och samtalar med varandra. Det handlar inte om att se hur något ”är” utan som 
nämnts ovan hur människan strategiskt använder de rådande diskurserna för att framställa sig 
själva och ”sin” verklighet och vilka sociala konsekvenser det får (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000). Diskurspsykologin intresserar sig för vardaglig interaktion, aktörernas egna 
yttranden står i fokus, fokus ligger på hur deltagarna själva framställer sig själva och världen i 
interaktion (Börjesson & Palmblad, 2007). Avsikten med diskurspsykologins analysmetod är 
att identifiera sätten att argumentera, se vilka retoriska grepp som används av deltagarna, 
definiera deras ståndpunkter samt se hur de konstruerar fakta för att framstå som trovärdiga 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Diskurspsykologin utgår ifrån att vi som människor tolkar världen utifrån en social och 
historisk kontext och att våra handlingar därmed är kontingenta, det vill säga tillfälliga.  Vårt 
sätt att förstå och kategorisera världen är inte universellt. Attityder, åsikter och handlande styrs 
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av den situation som vi befinner oss i. Variationer av våra utsagor är med andra ord mycket 
vanliga och försök att få sina attityder att passa ihop med tidigare uttalanden är relativt få. 
Variabla tillstånd som konsistens (resonemanget från början till slut är logiskt) och inkonsistens 
är aspekter som diskurspsykologin är intresserad av som retoriska begrepp. Vi är inte avskilda 
från den kontext vi befinner oss i, utan en produkt av vår tid med en kapacitet till att förändra 
och påverka det aktuella sammanhanget. Diskurspsykologin menar att jaget inte är en isolerad 
självständig agent, utan  

 
(…) identiteter uppstår, omformas och blir föremål för förhandlingar i sociala praktiker (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 105).  
 

Enligt diskurspsykologin är jaget utspritt och utan en fast identitet. Identiteter uppstår 
tillfälligt genom den aktuella diskursen, som exempelvis kristen, feminist, arbetare med mera. 
Men detta betyder inte att man börjar om med en ny identitet varje gång man talar, utan det man 
ger uttryck för i nya situationer är delvis spår av tidigare erfarenheter (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000, s. 107).  

4.2 Fokusgruppsamtal som forskningsmetod 
Inom diskurspsykologin används ofta material som till exempel transkriptioner av 
vardagssamtal. Fördelen med en sådan metod menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) är 
att forskaren inte påverkar materialet och att man kan få en bredd och variation i analysen. 
Fokusgruppsamtal är en relevant metod för just diskurspsykologi då målet med 
fokusgruppsamtal går ut på att gruppdeltagarna ska prata fritt och moderatorn/samtalsledaren 
ska delta så lite som möjligt. Inom diskurspsykologi intresserar man sig för vardaglig 
interaktion och fokus ligger på hur deltagarna själva framställer sig och sin världsbild i 
interaktion (Börjesson & Palmblad, 2007). Vid fokusgruppsamtal initierar moderatorn 
diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs (Wibeck, 2010).  
Metoden kan beskrivas som gruppdiskussioner där människor, ledda av en moderator, på ett 
fokuserat sätt diskuterar olika sidor av ett ämne eller tema (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 
Här är man inte intresserad, i första hand, av hur den enskilda individen ser på omvärlden utan 
fokusgruppsamtal handlar om den kollektiva förståelsen som en gemensam upplevelse. 
Förståelsen grundar sig på den kunskap som växer fram ur diskussionen. Härmed betyder det 
inte att forskaren är intresserad av en kollektiv åsikt. Forskningen värdesätter motsatta åsikter 
och ser dem som värdefulla och vill få fram så många åsikter och synpunkter som möjligt om 
det aktuella ämnet. Det bör finnas en heterogenitet mellan deltagarna som hjälper till att skapa 
en diskussion även om de har ett gemensamt intresse, det handlar alltså inte om att deltagarna 
ska nå konsensus. Fokusgruppmetoden ska heller inte tvinga fram åsikter (ibid.). 

I interaktionen med de andra deltagarna i fokusgruppsamtalet formar gruppdeltagarna 
tillsammans sin förståelse av och kunskap om det som händer genom att ständigt modifiera, 
motsäga och bekräfta sina gemensamma erfarenheter. Fokusgruppsamtal är en kvalitativ metod 
som delar vissa grundläggande antaganden med socialkonstruktivismen som att människan 
konstruerar sin kunskap i sampel med andra och att förståelse är något som växer fram i 
interaktionen. Med fokusgruppsamtal som metod ges forskaren möjlighet att se och förstå hur 
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människor strategiskt använder rådande diskurser för att framställa sig själva och vilka sociala 
konsekvenser det får (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

4.3 Datainsamling och urval 
I följande avsnitt beskrivs urval av dokument och informanter samt fokusgruppsamtalens 
samtalsteman och hur genomförandet av fokusgruppsamtalen har gått till. 

4.3.1 Urval av dokument 

Enligt tidigare rapporter (Cedervall et al., 2019; Einarsson, 2019) saknas det en vokabulär där 
ledning och lärare kan mötas för att diskutera och formulera en hållbar verksamhet för 
teater/drama i kulturskolan. Med avstamp i detta resonemang har informanterna fått titta närmre 
på två olika dokument. Som nämndes i inledningen har kulturskolan i Sverige och kulturskolan 
i Norge gått olika vägar då det gäller riktning för verksamheten. I Norge har man arbetat fram 
ett styrdokument som ska gälla på alla kulturskolor i Norge, Rammeplan for kulturskolen, 
mangfald och fordypning (Norskt kulturskoleråd, 2016) medan man i Sverige inte vill se en 
sådan nationell styrning. Dock har enhetschefer i Staden arbetat fram ett lokalt dokument som 
ska vara stödjande i arbetet för alla kulturskolor i Staden, Handlingsplanen för tillgänglighet, 
delaktighet och inflytande (se bilaga 2 för att se dokumentet i sin helhet). Det vill säga detta 
dokument är inget styrdokument som det som gäller för kulturskolan i Norge. Då den svenska 
handlingsplanen är den mest innehållsrika text som kulturskolans lärare i Staden hittills har fått 
att arbeta utifrån är det intressant att ha med det som underlag i diskussion kring en gemensam 
vokabulär. På samma sätt används den norska rammeplanen, det vill säga som ett annat 
underlag för diskussionen. Vad vill och behöver lärare i teater/drama i kulturskolan ha för 
terminologi att arbeta utifrån? Avsikten är inte att jämföra dessa dokument då de, som sagt, är 
av olika karaktär. I uppsatsen kommer den norska läroplanen för kulturskolan att anges som 
”den norska rammeplanen” och handlingsplanen som gäller i Staden kommer att anges som 
”den svenska handlingsplanen” då det blir tydligare att förstå vilket dokument som syftas på. 

4.3.2 Urval av fokusgrupper och informanter 

Varje inspelad fokusgruppdiskussion generar många sidor transkription vilket vid många 
fokusgruppsamtal skapar ett ohanterligt material. Samtidigt kan ett för litet material göra det 
svårt att se mönster och tendenser (Wibeck, 2010). Då denna studie inte är alltför omfattande 
uppskattades tre fokusgruppsamtal vara tillräckligt, det skulle ge ett hanterligt material anpassat 
för denna undersökning. De informanter som deltog i studien arbetar som lärare i teater/drama 
på olika kulturskolor i Staden i Sverige. Ambitionen var till en början att täcka in ett större 
område, men då kulturskolor är utspridda i landet och lärare i teater/drama är få hade det blivit 
svårt rent praktiskt att få till fokusgruppsamtal med många deltagare på en och samma plats. 
Samtliga lärare som arbetar i teater/drama på kulturskolan i Staden tillfrågades om de kunde 
delta. Då vissa kulturskolor ligger utspridda i Staden innebar det ändå en tidskrävande insats 
för några informanter.  
 Hur många gruppdeltagare som bör delta i ett fokusgruppsamtal finns det delade åsikter om 
(Wibeck, 2010). Det var många av de tillfrågade som svarade ja till en början angående 
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deltagande i fokusgruppsamtalen och det såg ut att bli grupper om minst fem-sex informanter, 
men då fokusgruppsamtalen närmade sig var det tyvärr några informanter som fått förhinder 
och i en av grupperna blev det endast tre informanter. Wibeck (2010) menar att det är bra om 
det är minst fyra deltagare i varje fokusgrupp då det i en ”triad” kan uppstå spänningar. Även 
om en av grupperna var liten uppstod inga spänningar och dessutom fick informanterna i den 
lilla gruppen större chans att prata till punkt. De andra grupperna bestod av fyra respektive fem 
informanter. Större fokusgrupper än sex i varje hade varit svåra att transkribera då det är fler 
röster att särskilja samt att det hade behövts en stark struktur för att hålla en jämn talordning 
(jfr Wibeck, 2010). 

4.3.3 Fokusgruppsamtalens form och genomförande 

Tre fokusgruppsamtal genomfördes under oktober och november 2018 med totalt 12 lärare i 
teater/drama, representerade från kulturskolor i Staden. Samtalen genomfördes på två olika 
platser. Första samtalet var planerat att äga rum på en kulturskola i Staden där de flesta 
informanterna i den specifika fokusgruppen hade sin hemvist. Då några informanter hade glömt 
av tiden ändrades snabbt platsen för samtalet till ett rum hemma hos en av informanterna. ”Den 
fysiska omgivningen är av stor betydelse för hur fokusgruppssessionen avlöper” (Wibeck, 
2010, s. 32). Diskussion kan hämmas om samtalet äger rum i en främmande miljö, därav tanken 
att förlägga mötet på deras ”hemmaplan”. Trots att samtalet nu inte blev på deras arbetsplats 
kom sammankomsten att flyttas till en miljö som upplevdes känd för flertalet av informanterna. 
Det är svårt att säga hur det snabba bytet påverkade fokusgruppsintervjun om några av 
informanterna fick en fördel, ett övertag under diskussionerna. De två följande samtalen ägde 
rum under samma dag på en annan kulturskola i Staden. Det är möjligt att valet av en viss 
kulturskola var till fördel för de informanter som arbetar där.  

Tiden för fokusgruppsamtalen varierade i längd, samtalstiden var avsatt till en timma och tog 
allt från 51 minuter till 70 minuter. Ett av samtalen hade nog kunnat hålla på längre, men på 
grund av att deltagarna hade bråttom till sina lektioner fick vi avrunda samtalet. Vid de andra 
samtalen fick informanterna tala till punkt. Informanterna erbjöds utöver de förutbestämda 
samtalsämnena/frågorna att ta upp ytterligare ämnen eller resonemang som de ville tillägga. 
Det resulterade i att en grupp diskuterade ytterligare 10 min.  

När förfrågan om att medverka ställdes till samtliga informanter via e-post bifogades även 
ett informationsbrev om samtycke (se bilaga 3). I samma e-post meddelades även att 
informanterna skulle få se brevet igen vid fokusgruppsamtalet för att då skriva under att de 
godkände deltagandet i studien samt att sessionerna skulle bandas. I brevet beskrevs syftet med 
studien, hur ett fokusgruppsamtal går till och varför intresse fanns för just deras medverkan i 
studien samt att deltagandet är anonymt. De fick också veta att de när som helst kunde avbryta 
sin medverkan i studien utan någon som helst motivering.  

De informanter som hade tackat ja till att delta i fokusgruppsamtalet fick ytterligare e-post 
en vecka innan vi möttes. I e-postbrevet fanns två olika dokument bifogade som de skulle läsa 
igenom innan samtalet, dels Handlingsplanen för tillgänglighet, delaktighet och inflytande och 
dels Rammeplanen för kulturskolen, mangfald och fordypning. Detta gjordes för att 
informanterna skulle få en chans att hinna bilda sig en uppfattning om dokumenten när frågan 
ställdes om desamma under samtalet (för fråga se nedan). Då den norska rammeplanen är 
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ganska omfattande ombads informanterna att fokusera på kapitlet om ämnet teater/drama. Den 
specifika frågan om dokumenten fick informanterna först under fokusgruppsamtalet.  

Samtalen spelades in med två olika apparater som en säkerhet ifall någon av dem inte skulle 
fungera. Jag antecknade sporadiskt, då jag ville ha fullt fokus på informanterna och deras 
utsagor. 

Som moderator hade jag förberett vissa teman/frågor som jag ville att informanterna skulle 
diskutera: 

• Beskriv teaterämnets roll i kulturskolan. 
• Beskriv vad det innebär att arbeta som lärare i teater/drama på kulturskolan. 
• Vilka didaktiska utmaningar möter lärare i teater/drama på kulturskolan? 
• Vilket typ av dokument är lärare inom teater/drama mest betjänta av för att ge drama-

/teaterverksamheten största möjliga legitimitet på kulturskolan?  
Frågorna/samtalsämnena infördes efter hand och portionerades ut jämt fördelat över 
samtalstiden. Innan samtalen startade informerade jag om att jag skulle vara samtalsledare och 
enbart ställa frågor/ge samtalsämnen och sedan hålla mig mest i bakgrunden. Samtalet inleddes 
med samtliga fokusgruppsdeltagare ombads att presentera sig själva med namn, ålder, 
utbildning, yrkeserfarenhet, berätta hur länge de har arbetat på kulturskolan samt varför de 
började arbeta där. Detta för att skapa en mjuk ingång in i fokusgruppsamtalet samt att det vid 
genomlyssning av inspelningarna lättare kunde urskiljas vem som sa vad.  
 Alla samtalen var avspända och präglades huvudsakligen av en god dynamik då det gällde 
talfördelning, det vill säga alla informanter kom till tals, dock var det en informant som inte tog 
till orda förrän en bra bit in i samtalet. Det fanns ämnen som var mer engagerande än andra och 
det hände att informanterna talade i mun på varandra och/eller avbröt varandra. Varje 
fråga/samtalsämne genererade många utsagor och det uppstod inget behov av att stimulera 
igång en diskussion. Oftast hade informanterna gått in på nästa fråga/ämne utan att jag behövde 
ingripa. Jag gjorde dock det för att höra om de ville fylla ut med mer svar. Det finns en 
distinktion mellan strukturerade och ostrukturerade fokusgruppintervjuer där intervjun är mer 
strukturerad om moderatorn styr innehållet med en rad specifika frågor som måste besvaras. I 
en ostrukturerad intervjusituation får deltagarna i stor utsträckning tala med varandra och inte 
med moderatorn samt att informanterna själva styr diskussionen (Wibeck, 2010). Jag skulle 
säga att de tre fokusgruppsamtalen var mer av ostrukturerad art då informanterna fick prata 
mestadels fritt och där jag ibland stack emellan med de teman/frågor jag har nämnt här ovan. 

4.4 Analys 
I följande avsnitt förklaras hur dokumenten och fokusgruppsamtalen har bearbetats samt vilka 
verktyg som använts vid analys av de två dokumenten; den norska rammeplanen och den 
svenska handlingsplanen. Här redogörs också för de retoriska begrepp och analysredskap som 
använts vid analyserna av fokusgruppsamtalen. 

4.4.1 Bearbetning av dokument 

Rammeplan for kulturskolen, mangfald och fordypning (Norskt kulturskoleråd, 2016) är som 
sagt det styrdokument som ska vara gällande för alla kulturskolor i Norge. De två första kapitlen 
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samt första delen i kapitel tre i den norska rammeplanen vänder sig till alla ämnen på 
kulturskolan, sedan följer kapitel med specifika riktlinjer för de större ämnena på kulturskolan. 
I analysen ligger fokus ligger på de inledande kapitlen samt kapitlet som rör ämnet teater i den 
norska rammeplanen. Då dokumentet var på norska har jag översatt den text som används i 
analysen till svenska för att inte behöva fastna på ord. Vid översättning har google translate 
används, men då detta program inte alltid känns pålitligt har jag även låtit en kollega som är 
från Norge granska texten. Denna har även hjälpt mig med översättning av specifika ord. När 
det gäller den svenska handlingsplanen har hela texten använts i analysen då den inte är lika 
omfattande som den norska rammeplanen. 

4.4.2 Bearbetning av fokusgruppsamtal 

Direkt efter fokusgruppsamtalen lyssnades delar av intervjuerna igenom för att höra att allt 
kommit med. Så fort tillfälle gavs påbörjades det tidskrävande arbetet med transkriberingen. 
När intervjuerna spelades in användes en applikation som parallellt med att apparaten spelade 
in ljud även förvandlade det inspelade talet till text. Dock var fokusgruppsamtal en svår uppgift 
för programvaran då det var fler röster som spelades in. Erfarenheten efter första intervjun fick 
mig att inse att det är större chans att få mer tal i skrift om informanterna satt närmare 
mikrofonen. Den textmassa som applikationen lyckades producera satt ihop i ett större stycke 
och det behövdes en hel del arbete för att få det till en dialog, dock gav textmassan ett 
utgångsläge där allt inte behövdes skrivas från början. I applikationens programvara kunde man 
i samtalet smidigt gå fram och tillbaka om vissa passager behövdes kontrolleras. Hastigheten 
på den inspelade intervjun kunde också ändras för att försöka fånga upp snabbt tal som var svårt 
att urskilja. 

Transkriberingen går att göra på olika nivåer beroende på hur noggrann man vill vara, allt 
från ordagrant till att ändra det talade språket till skriftspråk (Wibeck, 2010).  En medelväg 
användes där det talade språket för det mesta ändrades till skriftspråk, det vill säga 
konsonanter/ändelser skrevs ut på ord som gärna försvinner i talat språk, men behöll dock 
talspråk som ”asså”, ”jamen”, ”aa” (ja) med mera. Eftersom man i diskurspsykologi är 
intresserad av interaktion är det viktigt att notera densamma i arbetet med transkriberingen 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Pauser, tvekan, när informanterna pratade i mun på 
varandra, om informanterna flikade in med ett ”Mm” i andra informanters utsagor med mera i 
transkriberingen inkluderas. Det transkriberade materialet anonymiserades genom att de tre 
fokusgruppsamtalen fick olika bokstäver (A, B och C) som i sin tur påverkade de olika 
benämningar informanterna fick i transkriberingen. I fokusgrupp A deltog fem informanter 
således fick de benämningarna A1, A2, A3, A4 och så vidare. Jag använde mig av samma 
system i fokusgrupp B och C. Den enda person som står med i studien med sitt riktiga namn är 
jag.  

När transkriberingen var färdig började arbetet med kodningen av materialet. Det handlar 
om att identifiera olika teman och placera olika textfragment i kategorier (Winther Jörgensen 
& Phillips, 2000). När större teman var identifierade skapades underrubriker och trender och 
tendenser i empirin började uppenbara sig där analysredskapen kunde appliceras som redogörs 
för här nedan.  
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4.4.3 Verktyg för analysprocessen 

Här nedan presenteras de analysredskap som används vid den kritiska diskursanalysen så som 
”Faircloughs tredimensionella modell”, ”nodalpunkter” och ”flytande signifikanter”. Sedan 
förklaras de analysredskap som används inom diskurspsykologi som exempelvis olika retoriska 
begrepp, ”krispunkt” med mera.  

Faircloughs tredimensionella modell  

Faircloughs tredimensionella modell som delar in den kritiska diskursanalysen i tre 
dimensioner.  Först ser man på textens egenskaper och gör en detaljerad analys av lingvistiska 
element så som ex. transivitet, modalitet och normalisering. I den andra dimensionen, den 
diskursiva praktiken, tittar man närmare på hur texten är producerad och hur den konsumeras. 
I den tredje dimensionen, social praktik, studerar man hur den skrivna texten tillämpas i en 
bestämd (given) situation (Winther Jörgensen & Phillip, 2000). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992, s. 73). 

Syftet med den kritiska diskursanalysen är att medvetandegöra de omedvetna sociokulturella 
processerna genom att formulera: frågan ”Varför är texten som den är?” Fairclough formulerade 
frågan följande: ”How is the text designed, why is it designed in this way, and how else could 
it be designed?” (Berglez 2010, s. 274). Finns det outtalade antaganden i texten? Vilka 
opinioner och premisser är texten bärare av? Det kan vara tankesätt som vi tar för givna men 
som vid närmare granskning innehåller ideologiska element.  

Genom denna modells ögon har således den svenska handlingsplanen och den norska 
rammeplanen undersökts. Texterna har blivit granskade genom lingvistiska element samt hur 
de är producerade och konsumerade. Vad gäller den sociala praktiken har texterna inte blivit 
studerade hur de är tillämpade i en bestämd situation, dock har denna dimension tillämpats på 
informanternas utsagor om den svenska handlingsplanen samt den norska rammeplanen. 

Nodalpunkt 

”En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän” (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 33). Författarna liknar fixeringen vid ett fiskenät där de olika 
knutarna i nätet vid fixering kallas för ”moment”. Näten binds samman av ”nodalpunkter” som 
beskrivs som ”[…] ett priviligierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket 
de får sin betydelse” (ibid. s. 33).  Tecknen fastställs entydigt som moment och får då sin 
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mening genom nodalpunkten som kan anses vara centrum kring vilket ett nät av ord byggs upp. 
Alla möjliga betydelser utesluts och diskursen etableras som en totalitet och skapar en 
reducering av möjligheter. Författarna ger exempel på en medicinsk diskurs och pekar på 
kroppen som en nodalpunkt varifrån momenten symtom, vävnad och skalpell får sin mening. 

Om exempelvis nodalpunkten ”kropp” inte sätts i en bestämd diskurs blir tecknet ganska 
tomt i sig. Inom diskursteorin kallas de begrepp som i hög grad är öppna för tillskrivningar för 
”flytande signifikanter” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 35).  Begreppet nodalpunkt 
visar på en bestämd mening i en enskild diskurs, men begreppet flytande signifikanter används 
när det blir en kamp om dess betydelse mellan olika diskurser. Ordet ”kropp” är en nodalpunkt 
i den medicinska diskursen och en flytande signifikant mellan den medicinska diskursen och 
alternativa behandlingsdiskurser (ibid.). 

Retoriska begrepp som analysredskap  

Holmberg (2010) använder sig av diskurspsykologi som analysmetod i sin avhandling Musik- 
och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad?  För att komma åt retoriken i olika 
uttalanden kan man, menar Holmberg, med hänvisning till Jonathan Potter, professor i 
diskursanalys ställa sig frågan om vad som står på spel till materialet. På detta sätt kommer man 
åt kärnan i det som förhandlas i datamaterialet. Inom diskurspsykologin begränsas inte retorik 
till argumentation eller övertygande kommunikation utan man intresserar sig också för hur 
människor interagerar och kommer fram till sin förståelse. Holmberg har delat in de retoriska 
begreppen i två huvudgrupper; i första gruppen finns begrepp som konstruerar fakta, det vill 
säga informanten gör anspråk på att öka trovärdigheten. Den andra gruppen består av 
handlingsorienterade begrepp, man försöker se hur olika konstruktioner av verkligheten görs 
övertygande och studerar  
 

vilka alternativa påståenden och argument som blir undertryckta eftersom berättelser består av en mängd 
olika konkurrerade alternativ. Retorik uppfattas här som det antagonistiska förhållandet mellan olika 
versioner, det vill säga hur en berättelse möter en alternativ berättelse och hur den i sin tur är organiserad 
för att undvika att bli motarbetad (Holmberg, 2010, s. 60). 

Faktakonstruktion 

I uttalanden kan man stärka faktastatusen och skapa trovärdighet på olika sätt, dels genom att 
inkludera sig själv, så kallad katergorikvalificering – informanten inkluderar sig i en kunnig 
kategori som till exempel kategorin ”vi som är utbildade” och på sätt undanröjs behovet av 
ifrågasättande av det personen uttalar sig om. Dels kan man kan också skapa trovärdighet 
genom att utesluta sig ur resonemanget. Den empiriska repertoaren beskrivs som det formella 
vetenskapliga språket. Berättelser konstrueras så att de kan stå för sig själva och framställningen 
blir svår att ifrågasätta, agent utesluts om informanten använder sig av passiv form. Det går 
också att konstruera fakta genom att använda sig av ett eller flera vittnen. Genom att en 
redogörelse bekräftas av flera skapas en föreställning om konsensus och på så sätt stärker 
informanten faktastatusen. I ett sånt sammanhang kan informanten använda sig av active 
voicing, med hjälp av olika röster eller skiftande intonation blir citatet livfullt. Med hjälp av 
citatet vill informanten påpeka något anmärkningsvärt eller beskriva något ovanligt (Holmberg, 
2010). 
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Handlingsorienterade begrepp 

Inom diskurspsykologi finns uppfattningen att det som uttrycks i samtal och text är en form av 
handling. De handlingsorienterade retoriska verktygen förminskning och extremisering syftar 
till att göra något mindre eller större, det som bäst gagnar talarens agenda. Framställningar kan 
också konstrueras som normala och vardagliga eller undertryckas som konstiga och avvikande, 
talaren använder sig då av normalisering eller abnomralisering, detta görs för att öka 
trovärdigheten i talarens argumentation eller påstående (Holmberg, 2010). 

Andra analysredskap 

När något går fel i interaktionen uppstår en så kallad krispunkt. Det uppstår ett ”oflyt” som kan 
innebära att deltagarna tvekar, upprepar sig eller det kan bli tyst. Detta visar ofta på konflikter 
som finns inom diskursen (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

I ett fokusgruppsamtal kan deltagarna återkomma till samma ämnesaspekt flera gånger, det kan 
då vara viktigt att studera när det sägs och hur ofta. Wibeck (2010) kallar återkommande 
ämnesaspekter för topikala stigar och landmärken. Deltagarna samlas runt olika landmärken 
som de sedan återvänder till efter att ha utforskat andra ämnesaspekter och infallsvinklar på 
dessa. En analys av topikala stigar och landmärken i samtalet kan belysa vilka ämnesaspekter 
som är centrala för deltagarna i relation till det ämne som står i fokus för 
fokusgruppsdiskussionerna (ibid.). 

Många ämnen som diskuteras i fokusgrupper berör en rad tänkbara aktörer i samhället. Vad 
som kan vara intressant att se på är hur aktörer framställs och hur deras handlingsutrymme 
uppfattas av deltagare i ett fokusgruppsamtal. Hur betraktar deltagarna sitt eget 
handlingsutrymme? Eller med andra ord – var menar deltagarna att makten över frågan ligger? 

En analys av de aktörer och det handlingsutrymme som diskursivt konstrueras av gruppdeltagarna kan 
således ge svar på frågor om hur deltagarna ser på maktrelationer i samhället och sin egen plats i detsamma. 
En sådan analys kan ge förklaringar till varför människor säger sig känna maktlöshet respektive upplever 
sig ha möjlighet att påverka ett skeende (Wibeck, 2010, s. 126). 

4.5 Tillförlitlighet 
Under 1940-talet formulerade den amerikanska sociologen Robert Merton fyra principer som 
enligt honom skapade en moralisk medvetenhet – ”CUDOS (Communism, Universalism, 
Disinterestedness, Organized Scepticism)”. ”Organized Sceptism” handlar om att forskaren 
ständigt ska ifrågasätta och granska, forskaren ska ha tillräckligt på fötterna innan hen kan 
komma med ett utlåtande (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Trots att det finns ett inbyggt problem 
inom diskursanalytisk teori, att forskarsubjektet inte kan ha anspråk på en sanning kan det vara 
möjligt utifrån diskursanalysens premisser och grundantaganden, akribi och transparens att dra 
slutsatser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Det kan vara svårt att arbeta med diskurser som forskaren själv är en del av, det kan vara 
vanskligt att just se dem som diskurser då de kan te sig självklara, ” […] och det är ju just 
självklarheterna man är ute efter att avslöja” (ibid. s. 28). Jag, liksom informanterna arbetar 
som lärare i teater/drama i kulturskolan och är själv en del av den kontext som informanterna 
under fokusgruppsamtalen beskrev. Det är viktigt att medvetandegöra sig om sina egna 
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värderingar och åsikter och så ärligt som möjligt se till att dessa inte överskuggar analysen. Till 
en början, innan gruppintervjun, mötte jag informanterna som kollegor, men så fort 
fokusgruppsamtalet sattes igång bytte jag roll till moderator och försökte i det längsta att 
fokusera på att lyssna och notera samspelet dem emellan, att hålla en så  neutral hållning som 
möjligt samt att inte ge någon form av kollegiala reflektioner. Även om distans till 
informanternas utsagor eftersträvas så påverkar forskarens blotta närvaro interaktionen. Wibeck 
(2010) menar att det är naivt att tro att en helt neutral datainsamling kan genomföras. 

Det kan vara en styrka att vara bekant med den miljö som informanter beskriver. Informanterna 
behöver inte förklara eller försvara kontexten. En annan styrka kan vara att informanterna 
känner sig trygga med en samtalsledare som är införstådd med deras praktik och som kan 
resultera i att informanterna vågar yttra obekväma åsikter (Wibeck 2010). 

4.6 Etiska överväganden 
I denna studie har de etiska krav som Vetenskapsrådet formulerar; konfidentialitetskravet, 
informationskravet, samtyckeskravet, samt nyttjandekravet följts (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga informanter har anonymiserats med bokstav och siffra, A1, B2, C3 och så vidare för 
att det inte ska gå att spåra undersökningen till informanten. Benämningen gör även att man 
heller inte kan härleda könstillhörigheten, men det finns gränser för anonymiteten (CohenL, 
Manion L och Morrison, K 2018). Som sagt är verksamheten teater/drama inget stort ämne 
inom kulturskolan och lärarna i teater/drama är inte många, vilket kan resultera i att det kan 
vara svårt att skydda deltagarnas anonymitet till fullo. Dessa förutsättningar angavs för 
informanterna innan de deltog i fokusgruppsamtalet. För att ytterligare skydda informanterna 
har kollegors namn borttagits och namn på skolor och event inom verksamheten har noterats 
som X i transkriptionerna. 

Deltagarna informerades om att studien är frivillig och att det är möjligt att hoppa av när som 
helst utan att det får några konsekvenser för deltagaren samt att informanten ej heller behöver 
motivera varför hen väljer att lämna undersökningen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Dessa 
direktiv fanns även att läsa i samtyckesbrevet. Nyttjandekravet beaktas på så sätt att allt material 
som tillkommit under studien förvaras så att ingen obehörig kommer åt det samt att studiens 
material endast kommer att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5.Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys. Eftersom analysen redan är gjord när 
resultatet presenteras här får dessa rubriker samsas under samma kapitel. Först presenteras 
resultat/analys av Handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt Rammeplan 
for kulturskolen, mangfald och fordypning. Sedan redogör jag för resultatet/analysen av 
fokusgruppsamtalen. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning av de båda dokumenten 
samt fokusgruppsamtalen. 

5.1 Analys av svenskt och norskt dokument  
Nedan presenteras analysen av de dokument som användes som diskussionsunderlag i 
fokusgruppsamtalen. I Norge finns en nationell läroplan för kulturskolan, Rammeplan for 
kulturskolen, mangfold och fordypning utgiven av Norges kulturskoleråd. Den norska 
läroplanen för kulturskolan inleds med två kapitel som ska vara gällande för alla 
ämnen/verksamheter i den norska kulturskolan. Sedan följer ämnesplaner för de större 
ämnena/verksamheterna som finns i den norska kulturskolan så som dans, musik, teater, 
kreativt skrivande och visuell konst. Den norska Rammeplanen beskrivs som ett ”grundande 
dokument för utveckling av nationell standard och lokala ämnesplaner” (Norskt kulturskoleråd, 
2016, s. 5). I Sverige finns ingen nationell läroplan, men i Staden finns ett lokalt stödjande 
dokument: Handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Dokumentet ska vara 
vägledande i hur man i alla ämnen i kulturskolan i Staden ska arbeta med begreppen 
tillgänglighet, delaktighet och inflytande.  

5.1.1 Disposition och innehåll 

Den svenska handlingsplanen är författad av enhetschefer på kulturskolan i Staden och utgår 
ifrån barnkonventionen, Kulturskoleutredningen samt lokala dokument och har som mål att öka 
tillgänglighet, inflytande och delaktighet för kulturskolans deltagare.  Med hjälp av begreppen 
ska kulturskolan bli tillgänglig för alla barn och unga oavsett klass, kön, etnicitet, 
funktionsvariation och ålder samt att deltagarna ska kunna uttrycka sin mening, ha inflytande 
på verksamhetens utformning och känna delaktighet. Den svenska handlingsplanen listar sedan 
olika åtgärder som ska genomföras för att uppnå målen med dokumentet. Det kan vara allt ifrån 
att det varje år ska genomföras en gemensam konferensdag där projekt presenteras och 
diskuteras, till att ta fram en kommunikationsplan samt att enhetschefer ska få fördjupad 
kunskap om kulturskolans struktur med mera. Det ska ges förutsättningar för konkret handlande 
och dokumentet ska vara vägledande för kulturskolorna i Staden fram till år 2021 då arbetet ska 
utvärderas. Det står i den svenska handlingsplanen att kulturskolorna i Staden ska driva 
utvecklingsarbetet, dock går det ej att finna vem eller vilka, specifikt, som ska utföra de olika 
åtgärderna, det finns ingen agent. Är det kommunen eller kulturskolans enhetschefer eller 
lärarna eller deltagarna som ska agera? Vilket arbete som ska utvärderas specificeras dock inte: 
är det arbetet utifrån åtgärderna som ska utvärderas eller något annat arbete som åsyftas?  Lite 
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längre fram i dokumentet står det att målen ska vara uppfyllda 2021 vilket anspelar på att 
handlingsplanen skulle vara mer än vägledande som texten anger i början av handlingsplanen.  

 
De inledande kapitlen i den norska rammeplanen är skrivna av Norskt kulturskoleråd, men 
ämnesplanerna är författade av olika yrkeskategorier som universitetsanställda, professionella 
scenutövare med mera samt verksamma lärare på kulturskolan. Den norska rammeplanen utgår 
ifrån barnkonventionen samt nationella dokument såsom tidigare läroplan för kulturskolan och 
kulturutredningar. I den norska rammeplanens inledande kapitel beskrivs kulturskolans 
grundvärden, kulturskolans roll i utbildningen och som lokalt resurscenter. Kulturskolans 
verksamhet ska genomsyras av demokratiska förtecken med en humanistisk människosyn som 
ska skapa tillhörighet, social gemenskap samt inspirera till delaktighet. Längre fram i kapitlet 
radas kulturskolans mål upp vilka går ut på att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper 
och färdigheter i något konstämne, att finna och förmedla eget konst- och kulturuttryck, att 
stärka elevernas estetiska, sociala och kulturella kompetens, att stärka elevernas förmåga till 
kritisk reflektion och självständiga val, att ge fördjupningsmöjligheter till fortsatt och högre 
utbildning inom konst och kultur samt att samarbeta med skola och lokalt kulturliv. I kapitel 2 
av den norska rammeplanen kan man ta del av ramar, principer och pedagogiska riktlinjer för 
den norska kulturskolan. Där beskrivs det vem som har ansvar inom respektive område. 
Kommunen har exempelvis ansvar för att kulturskolan har behöriga lärare och den enskilda 
skolledaren på varje kulturskola har ansvar för att kvalitetssäkra undervisningen. I kapitel 3 
redogörs för lärarens ansvar samt ämnesplaner för de specifika ämnena i kulturskolan.  

5.1.2 Dokumentens nodalpunkt 

Vid granskning av dokumenten framstår ordet ”kulturskolan” som ett priviligierat tecken, en 
nodalpunkt, då det i de båda dokumenten bildas ett fiskenät av moment kring detta. Eftersom 
den norska och svenska diskursen tävlar om att fylla begreppet med mening kommer 
”kulturskolan” hädanefter att behandlas som en flytande signifikant. 
 
I den svenska handlingsplanen beskrivs ”kulturskolan” som en mötesplats för konstnärlig, 
personlig och social utveckling, en mötesplats som utformas tillsammans av pedagoger och 
deltagare. Verksamheten ska väcka lust till eget skapande och göra skillnad i samhället. På 
kulturskolan ska deltagarna  
 

få möjlighet att upptäcka och utöva många olika konstnärliga uttrycksformer och språk utifrån en bred 
definition av kultur och med professionellt stöd och handledning (se bilaga 2, s. 76). 

 

”Kulturskolan är till för alla” menar den svenska handlingsplanen och för att lyckas med det 
behöver begreppen ”tillgänglighet”, ”inflytande” och ”delaktighet” genomsyra verksamheten. 
I den svenska handlingsplanen nämns kulturskolans personal som ”pedagoger” och 
”medarbetare” och de barn och unga som deltar i verksamheten nämns som ”deltagare”. 
Pedagogernas uppgift är, som tidigare nämnts, att utforma verksamheten tillsammans med 
deltagare samt att delta i verksamheten. Deltagarna ska genom kulturskolan få möjlighet att 
upptäcka och utöva många olika konstformer och i det få professionellt stöd och handledning, 
men det sägs inte rakt ut om det är pedagogerna som ska stå för den handledningen och det 



 

26 
 

stödet. Pedagogernas kvalifikationer nämns inte i den svenska handlingsplanen. För att höja 
kunskapen om inflytande och delaktighet ska dock alla medarbetare vara insatta i 
handlingsplanen, barnkonventionen samt få fortbildning i konkreta metoder/pedagogik för 
inflytande och delaktighet. I den svenska handlingsplanen används moment som: ”mötesplats”, 
”deltagare”, ”medarbetare”, ”utöva och upptäcka” med mera vilket antyder att det inte 
nödvändigtvis behöver handla om en lärandesituation, utan mer om att testa och prova på. Dock 
förekommer det ord som pedagog och pedagogik i den svenska handlingsplanen, men när de 
nämns handlar det inte om att lära sig ett konstnärligt hantverk utan främst att pedagogen ska 
utveckla sin pedagogik och sina metoder för att öka deltagarnas inflytande och delaktighet. Den 
svenska handlingsplanen går inte in specifikt i de olika ämnena/kurserna som finns i 
kulturskolan.  

Kulturskolan i Norge/Norskt kulturskolråd vill att verksamheten ska vara till för alla. I den 
norska rammeplanen beskrivs ”kulturskolan” som en viktig verksamhet i det norska 
utbildningssystemet och det lokala kulturlivet. Kulturskolan ska kännetecknas av en hög 
konstnärlig och pedagogisk kvalitét, rik mångfald samt ta till vara på både bredd och spets. 
Kulturskolans samhällsuppdrag är förankrat i norska skollagen och ändamålet med 
kulturskolans undervisning är att lära, uppleva, skapa och förmedla kulturella och konstnärliga 
uttryck. Den norska kulturskolans verksamhet ska kvalitetssäkras, både när det gäller att ha 
behöriga lärare och ändamålsenliga undervisningssalar. Kulturskolans lärare ska präglas av 
kompetens inom sitt konstnärliga ämne, samt av didaktisk, kommunikativ, reflekterande och 
relationell kompetens med mera. Lärarens möte med eleven och elevens möte med den 
konstnärliga aktiviteten är det centrala i den norska kulturskolan. Kulturskoleläraren har många 
roller i sitt yrke och bör vara medveten om det: ledare av små och stora grupper, organisatör, 
projektledare,  koordinator, inspiratör, kulturbärare, bedömare och kollega. ”Momenten” i den 
norska rammeplanen är skolorienterade genom ord som exempelvis: ”undervisning”, 
”utbildning”, ”lärare” och ”elev”.  

5.1.3 Specifika ämnesplaner samt lokalbehov 

Som sagt finns inga specifika riktlinjer för de enskilda ämnena i den svenska handlingsplanen, 
dock för den svenska handlingsplanen verksamhetens lokalbehov på tal. Ett av delmålen i den 
svenska handlingsplanen är att kulturskolans lokalbehov ska antas i stadens ramprogram för 
grundskolelokaler. Vem som har ansvar för att lokalbehovet ska antas i stadens ramprogram 
eller se till att ramprogrammet antas anges ej i handlingsplanen.  

I den norska rammeplanen får de större ämnena som dans, musik, skapande skrivning, teater 
och visuell konst var sitt kapitel. Om ”kulturskolan” var en nodalpunkt i de inledande kapitlen 
av den norska rammeplanen är ”teater” nodalpunkten i ämnesplanen för teater. ”Momenten” 
som omger nodalpunkten teater inledningsvis i ämnesplanen är ”dramapedagogiska processer”, 
men också ”teaterproduktion”. Teaterämnet har som övergripande mål att bland annat utveckla 
förmåga till kritiskt tänkande, empati och lagspel men också mål att utveckla elevens 
uttrycksförmåga, formkänsla och färdigheter i teater. Teaterämnet i kulturskolan är förankrat i 
teater som scenkonst och skapar genom konstformen underhållning, folkupplysning och 
samhällskritik. Med intryck av kultur från hela världen bidrar det till en bredare förståelse för 
vad teater kan vara som kulturell mötesplats och konstnärligt uttryck.                                            
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Kopplingen mellan en pedagogisk kontext och teater som konstform är ständigt närvarande i 
ämnesplanen för teater med moment som ”konstnärlig utveckling”, ”undervisningen lägger vikt 
på fördjupning av skådespelartekniker”, eleverna ska lära sig ” […]om teaterns olika 
traditioner” med mera (Norskt kulturskoleråd, 2016, s. 88, 89). Lärarens uppgift är att vara 
vägledare, pedagog och regissör. Det är ett fokus på teaterhantverket i ämnesplanen där eleven 
förväntas lära sig allt i en teaterproduktion, men det finns också plats för dramapedagogiska 
processer med dramaövningar av olika slag för att skapa samspel, empati samt medvetandegöra 
ett kritiskt tänkande. Arbetet i elevgruppen vilar på en pedagogisk och konstnärlig grund. I 
ämneskapitlet för teater förekommer flera konstnärliga begrepp: ”scenografi”, 
”skådespelartekniker”, ”regi” med mera. Verksamheten ska erbjuda allt från prova-på-
verksamhet till fördjupning i konstämnet. 

I slutet av ämnesplanen i den norska rammeplanen anges vilka slags lokaler samt utrustning 
som ämnet kräver, till exempel en black box (ett helsvart rum) för undervisning och 
föreställningar. Kommunen har ansvar för att se till att kulturskolan har eller tillgång till 
ändamålsenliga lokaler. 

5.2 Analys av fokusgruppsamtalen  
Här nedan följer resultat/analys från de tre fokusgruppsamtalen som har genomförts. Fyra större 
diskurser träder fram, En anonym verksamhet, En oförstådd verksamhet, En mångfacetterad 
verksamhet samt Frihet/anonymitet kontra styrning/status. Under respektive rubrik (diskurs) 
har materialet sedan delats in i underkategorier.   

5.2.1 En anonym verksamhet  

I den argumentation som förs koncentreras innehållet kring två aspekter av denna rubrik: I 
skuggan av musikämnet samt Mindre anonym i samarbeten. Informanterna beskriver en 
verksamhet som är på frammarsch inom kulturskolan, men som i mångt och mycket fortfarande 
existerar i skymundan. De ser att musikämnets dominans har präglat ämnet både till utrymme 
och form. Det finns dock ett sätt att minska anonymiteten och det är genom att gå in i 
samarbeten med andra ämnena på kulturskolan.  

I skuggan av musikämnet 

När jag ber informanterna i alla tre fokusgrupperna att beskriva teater-/dramaämnets roll i 
kulturskolan uppstår en viss tvekan. I grupp A och B blir det tyst som om de inte vet vad de ska 
säga. Grupp C ställer motfrågor för att se om de har förstått uppmaningen rätt. Detta kan ses 
som att informanterna inte har något självklart svar kring teater-/dramaämnets roll i 
kulturskolan. I grupp B är tystnaden längre än i de andra grupperna och tystnaden följs också 
av skratt. Reaktionen kan bero på att lärarna uppfattar det som att ämnet har en mycket liten 
roll i kulturskolan. Med skrattet samt att en av informanterna påtalar tystnaden förstärker lärarna 
i grupp B den uppfattningen, det vill säga uppfattningen om att ämnet har en marginaliserad 
roll i kulturskolan.  

Informanterna i de olika fokusgrupperna menar att ända sedan de började arbeta på 
kulturskolan har musikämnet dominerat och därmed skapat normen för kulturskolans 
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verksamhet. Dock märker några informanter en liten förändring mot att ämnet teater/drama 
börjas synas och får ta plats på kulturskolan. I fokusgrupp C menar  C1 är att det som fått ämnet 
att växa är att samma personal har fått arbeta med ämnet teater/drama under en längre tid på 
hens kulturskola samt att de själva har fått styra ämnets verksamhet, både när det gäller det egna 
arbetet men också i samarbete med kollegor. C1 antyder att det inte har funnits en klar definition 
av ämnet, det vill säga vad ämnet innehåller och har för mål. Till viss del är de fortfarande inte 
helt tydligt vilken riktning ämnet har, men antyder ändå med utsagan: ”…också ju mer man 
hittar sin identitet på sin arbetsplats desto lättare är det ju att ta ton också framför arbetslaget 
…” att ämnet på arbetsplatsen börjat närma sig en tydligare identitet och det gör det då lättare 
att hävda sig bland kollegor. Hen nämner på slutet av sitt uttalande att deras tydliggörande av 
ämnet till och med har nått chefen som ”… börjar förstå så det känns…” och indikerar viss 
statushöjning av teater/drama. 

Som C1 ser B3 ämnet teater/drama i kulturskolan som något som inte riktigt är definierat 
och menar att detta skapar en kravlös undervisning som leder till att eleverna tappar intresse för 
sin fritidsaktivitet. Det blir extra svårt med den kravlösa undervisningen då ämnet dessutom är 
så okonkret menar B3, det vill säga att det inte är uttalat vad som ryms i ämnet teater/drama. 
C2 menar att det som också kan bidra till den ”okonkreta känslan” är att ämnet inte har något 
fysiskt läromedel och menar att införande av läromedel/läroböcker skulle ta bort 
”flummighetsstämpeln” (se bilaga 1a för mer utförlig redogörelse av detta stycke). 

I fokusgrupp A lyfter A5 fram vikten av att vara flera som arbetar med ämnet teater/drama. 
A5 beskriver det nuvarande läget med: ”att som känner man ändå att vi är ett lärargäng som 
har ämnet teater”. ”Det känns nästan” som om att deras kulturskola har en teaterverksamhet.  
 
A5: Och att det finns flera tjänster, att det är en eller två som kämpar på och försöker hålla 

upp sitt ämne. Jag skulle också säga att det har blivit lite som att vi har.. ehm... asså att 
vi har som vår egen lilla del. Det känns nästan som att... 

A4: Mm 
A5: ...vi har en teaterverksamhet på asså kulturskolan har en teaterverksamhet.  
 
Intressant här är hur A5 menar att lärare i teater/drama måste kämpa och ”hålla uppe” ämnet 
för någon slags överlevnad. A5 antyder att ämnet ständigt behöver försvaras och inte har en 
naturlig plats på kulturskolan.  
 
A4: I början kände man lite mer, det var musiken som var kulturskolan, men man känner 

mer och mer att vi har en riktig plats då i kulturskolan. Teatern börjar bli en sån här... 
en av de äldre vad man ska man säga dom tunga... 

A5:  Ja 
A4:  ...ämnena 
 
A4 framhäver att musikämnet har haft en stark ställning på hens kulturskola och nu verkar det 
som att teaterämnet nästan har fått en ”riktigt plats” menar A4. A4 använder sig av metaforen 
”tunga” för att beskriva teaterämnets position just nu och A4 antyder att ämnet teater/drama på 
hens kulturskola nu har nått en status där ämnet betyder något. Dock kallar inte A4 teater/drama 
för ”ämne” med en gång, utan verkar leta efter ordet; ”börjar bli en sån här… en av de äldre 
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vad ska man säga dom tunga…”. En reflektion kring A4:s utsaga är att trots att hen säger att 
teater/drama har en starkare ställning inom kulturskolan, ändå inte ser teater/drama som en 
självklar del av kulturskolan. A2 menar som A4 att musikämnet är tongivande inom 
kulturskolan. Då A4 beskriver musikämnets position med påståendet ”det var musiken som var 
kulturskolan”, pratar A2 i presens och menar att musikämnets ställning fortfarande är stark.  
 
A2: Men är inte det.. det tror jag är ganska... nu som kommer från en annan kulturskola så 

är det väldigt typiskt för dom flesta kulturskolor tror jag tyvärr...(A4: Mm)...att det heter 
kulturskola, men det är egentligen musikskola som har fått till några ämnen. (A4:Mm)… 
i vår kulturskola har det fram till ganska nyligen i min uppfattning ändå varit så här... 
”jamen teater dom pysslar i sin källare”.. sen kan det vara jättemycket elever och 
jättestora föreställningar och projekt och allting men det är fortfarande från 
ledningshåll och från kollegialt håll ”där sitter dom i sin källare”… 

 
A2 beskriver ett marginaliserat ämne som inte uppmärksammas i en musikdominerad 
verksamhet. Två gånger använder sig A2 av active voicing, det vill säga att hen direktciterar 
kolleger i sin omgivning som yttrar sig om teater/drama. Genom denna retoriska strategi lyfts 
det märkliga fram i, samt förstärks A2:s egen upplevelse av, att det inte finns så stort intresse 
för ämnet från varken kollegor eller ledning trots att teater-/dramaelever genomför stora 
föreställningar och projekt. 
 
B1 håller med A2 om musikens dominans: 
 
B1:  [….] grunden eller normen eller så i kulturskolan är fortfarande musiken… eh men jag 

upplever den mer som en kvarleva än ett… än en framtid om ni förstår vad jag menar… 
B2:  Ja 
B1:  …nu menar jag inte att musiken ska bort utan det har bara varit så men vi är på väg in i 

något… 
 
B1 inleder sin utsaga med att berätta att hon inte sett någon större förändring då det gäller ämnet 
teater/drama rent storleksmässigt de senaste 10-15 åren. De lärare som arbetar med teater/drama 
är ”väldigt få i förhållande till hur stor musiken är fortfarande”. Ordvalet ”fortfarande” använder 
B1 för att förstärka sin bild av att musikämnet är normen på kulturskolan. B1använder sig 
extremisering som retorisk strategi då hen påtalar att det nu finns ”en stark vilja ifrån många att 
utöka dramaämnet och att man ser potentialen i dramaämnet”, men ändrar sig sedan och säger 
att det ”bara” är hens chefer som uttryckt sig på det sättet då hen inte vill påpeka något hen inte 
har belägg för. Musikämnet är ”fortfarande” dominerande.  
 
B1:  Men får jag fråga upplever ni att det är att det fortfarande är litet ämne i förhållande… 

eller hur är de…, nu är vi är lite… du  jobbar på samma… lite grann kulturskola  jag 
menar… och du är här , hur upplever ni det?  

B3:  Det är absolut ett litet ämne men vi har väldigt mycket samarbeten… 
B1:  (flikar in) Mm 
B3:  …och att ämnet tas på allvar i alla fall…  
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B1: (flikar in)Mm 
B3: …eh och känns lika viktigt som dom andra ämnena fast att vi är ju bara två pedagoger i 

jämförelse med väldigt många andra pedagoger… 
 
B1 börjar med att ställa frågan direkt om de andra upplever att ämnet är litet i förhållande till…, 
men hen slutför inte frågan. Då hen tidigare diskuterat musikämnets storlek på kulturskolan kan 
man anta att hen vill fråga om ämnet är litet i förhållande till musikämnet, men väljer att inte 
nämna musikämnet i denna fråga. Det verkar som B1 försöker undvika en stigmatisering av 
ämnena teater/drama och musik.  

Mindre anonym i samarbeten 

B3 påtalar ämnets marginaliserade läge (se ovan), men uttrycker uppfattningen att ämnet 
teater/drama blir ett större ämne genom samarbeten. B3 specificerar inte vem/vad som 
samarbetar med teater/drama, men då lärarna tidigare talat om hur ämnet teater/dramas roll i 
förhållande till andra ämnen är det tänkbart att det är samarbeten andra ämnen inom 
kulturskolan som B3 menar. En reflektion kring B3:s uttalande är att det är först i samarbeten 
med andra ämnen som ämnet teater/drama ”syns”, att göra samarbeten med andra ämnen inom 
kulturskolan är ett sätt att hävda ämnet teater/drama.  
 
B3 säger att ämnet teater/drama ”känns” lika viktigt i jämförelse med de andra ämnena, dock 
påpekar hen att de som är lärare i teater/drama inte är lika många pedagoger som inom de andra 
ämnena på kulturskolan där de enligt B3 är många. B3 antyder att ämnet teater/drama trots att 
det känns viktigt ändå inte riktigt motsvarar vikten av ämnet i praktiken. 
  
Ibland kan samarbeten mellan ämnet teater/drama och andra ämnen inom kulturskolan vara 
svåra att få till påtalar C3.  
 
C3:  Det har, det har jag absolut märkt en slags …eh om jag känner kanske häften av dom 

andra kollegorna är intresserade och kommer och frågar och sen så är häften lite nån 
slags ironi kring teatern eller nån slags amen nu ska vi göra ett musiksammanhang 
liksom att man inte tänker in teatern utan då måste nån av oss ställa frågan som att 
skulle det kunna vara så att teatern också är med och då att alla inte vill, det har jag 
absolut märkt liksom att man tror att man är lite rädd för teatern har jag tänkt liksom… 

Flera (flikar in): Mm 
C3: …men annars är vi lite vår egen liksom så det känns som om det finns ett stort behov av 

liksom att va med och va där och säga till men om man inte får den platsen… 
 
C3 beskriver kollegor som är intresserade av teater/drama, men också motsatsen och det skapar 
hinder för samarbete. Förlöjligandet och ointresset från kollegor resulterar i att ämnet 
teater/drama inte blir tillfrågat att vara med när det ska göras större projekt på kulturskolan eller 
som C3 säger i ”musiksammanhang”. När C3 eller andra kollegor själva tar initiativ och frågar 
om de får vara med möts de av en ovilja till samarbete. C3 normaliserar både en rädsla bland 
kollegor i andra ämnen för ämnet teater/drama och även en vardag där läraren i teater/drama 
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ständigt behöver vara aktiv och uppmärksamma ämnet. Hörs och syns inte ämnet teater/drama 
så finns det inte menar C3.  

Sammanfattning av En anonym verksamhet 

Informanterna tvekar när de ska beskriva ämnets roll i kulturskolan och uttrycker uppfattningen 
att ämnet har mycket liten och marginaliserad roll inom kulturskolan. Flera informanter 
beskriver en verksamhet som har levt i skuggan av musikämnet i flera år och att det har funnits 
och finns skralt intresse från chefer och kollegor i andra ämnen. Dock är det flera som vittnar 
om en attitydförändring där ämnet börjar uppmärksammas från ledningshåll. Det som har hjälpt 
ämnet att bli ”starkare”, menar informanterna, är fler och samma lärare i teater/drama som får 
möjlighet att arbeta tillsammans under flera år på en kulturskola. Först då har man möjlighet att 
bygga upp och utveckla en hållbar verksamhet menar informanterna. Informanterna skildrar 
också en verksamhet som är okonkret och odefinierad. De ger uttryck åt att statusen på ämnet 
skulle höjas genom att ställa högre krav på eleverna samt att införa läroböcker/läromedel i 
verksamheten. Informanterna ger också uttryck för att namnet på verksamheten är vilseledande, 
det är fortfarande i mångt och mycket en musikskola trots namnbytet till kulturskola. Dock 
antyder informanterna att en liten förändring är på gång och att en och annan chef ser kraften 
och möjligheterna med ämnet teater/drama. 

En informant antyder att det är först i samarbete med andra ämnen som ämnet synliggörs på 
kulturskolan. Som lärare i teater/drama måste du ständigt vara aktiv och lyfta fram ditt ämne 
annars ”syns” det inte. Informanterna har olika erfarenheter av hur andra ämnen har samarbetat 
och samarbetar med teater/drama. En informant påtalar att ämnet teater/drama har många 
samarbeten på hens kulturskola medan en annan informant påtalar svårigheterna att 
överhuvudtaget få till ett samarbete då hen har mötts av rädsla för ämnet och ovilja att 
samarbeta.  

5.2.2 En oförstådd verksamhet  

Informanterna utrycker uppfattningen att det är få utanför ämnet som förstår de förutsättningar 
som teater/drama kräver. Chefer och kollegor i andra ämnen har oftast en musikbakgrund enligt 
informanterna som menar att det blir problematiskt att kunskapen om ämnet endast finns hos 
de praktiserande lärarna i teater/drama inom kulturskolan. Detta skapar ett ständigt försvarande 
och förklarande av ämnets nödvändigheter. Under denna rubrik utkristalliserades genom 
analysen följande kategorier: Brist på ömsesidig förståelse, Mängden arbete kräver kollega, 
För ambitiöst, Motvillighet till att se helheten samt Viss förståelse har ökat något. 

Brist på ömsesidig förståelse 

I fokusgrupp A lyfter även där informanterna fram samarbeten med andra ämnena. 
 
A3:  När man kommer ut uti... jag har bara jobbat ett år och liksom intrycket man får är att.. 

eh... teater, om ämnet frågan det känns som om det värdesätts ganska högt både från 
chefshåll och kollegialt håll att många gärna vill göra samarbeten för att dom inser att 
dom att dom har nytta av att jobba med drama och teater i sina asså det finns liksom en 
sån stark respekt för ämnet upplever jag samtidigt som det finns en väldigt stor brist på 
förståelse för vad ämnet faktiskt är... 
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A4:  Ja, vad det innebär 
A3:  ...skillnaden på drama och teater, skillnaden på drama, teater, musikal som vi också 

har. Ehm... skillnaden på vad vi liksom eller insikten vad vi faktiskt gör och vad det 
innebär att driva just en teaterverksamhet... […] Det hör ju också ihop med att dels dom 
flesta av våra kollegor håller på med musik och att alla våra chefer är tidigare 
musiklärare eller har jobbat inom liksom... med musik... (A2: Mm) […] det både finns en 
stor respekt…  (A4: Mm) […] men samtidigt kan det finnas jättesvårt å få igenom vissa 
saker eller få folk att förstå vissa saker för att de inte fattar vad det är vi gör. 

A4:  Mm, jamen det saknas kunskap  
A3:  Ja 
A5:  ...om allt vad ämnet innebär.. 
A3:  Ja 
A4:  Håller verkligen med 
A2:  Ja, blir det mer att ämnet är ett verktyg då utifrån andra..? 
 
A3 får medhåll från informanterna i gruppen då hen resonerar kring okunskap och oförståelse 
för ämnet hos chefer. A3 generaliserar när hen påstår att alla chefer har en musikbakgrund 
innan de blev chefer för att förstärka bilden av att det inte finns någon slags erfarenhet och/eller 
kunskap om ämnet teater/drama på chefsnivå. A3 gör en kategorikvalificering när hon säger 
”för vi har jättemycket kunskap” och skapar en bild av att lärarna i teater/drama vet vad som är 
bäst för verksamheten, det är endast lärarna i teater/drama som har kunskapen. En reflektion av 
denna utsaga är att lärare i teater/drama värjer sig för att söka hjälp på chefsnivå då de upplever 
att en ömsesidig förståelse för ämnet inte finns.  Chefer och kollegor i andra ämnen har 
begränsad kunskap och kan således inte fatta rätt beslut för vad som är bäst för ämnet 
teater/drama menar informanterna och förtroendet för chefer framställs som lågt.  

Då det enligt A3 saknas respekt och förståelse för ämnet framställer A2 ett ämne som endast 
fungerar som verktyg och längre fram i diskussionen beskrivs ämnet teater/drama som ett utsatt 
ämne som ställer upp för andra ämnen, men inte får någon hjälp tillbaka. A2 menar att hen som 
representant för ämnet teater/drama har ansetts krävande och ifrågasätter chefers och kollegors 
(i andra ämnen) bemötande. A2 ser ett ämne utan egenvärde (för mer utförlig redogörelse av 
detta stycke se bilaga 1b). 

Mängden arbete kräver kollega  

Informanterna framställer en praktik som präglas av ett påfrestande arbete, det är ett tungt och 
slitigt. B1 undrar hur hen ska orka arbeta i den takt som hen gör nu fram till pension och 
förstärker den bisarra arbetssituationen genom att säga ”det är skrattretande” och antyder med 
utsagan:  ”jag vill hitta former så jag orkar”. C4 påtalar samma problematik med utsagan 
”formen är ju som den är, utmaningar är väl att hitta ett sätt att orka i det” att arbetssituationen 
inte just nu är anpassad efter antal arbetsuppgifter som lärare i teater/drama utför. Informanterna 
beskriver en verksamhet där det saknas förståelse för den typ av förberedelse som krävs inför 
undervisning i teater/drama där det inte finns läromaterial att tillgå på sammas sätt som i 
musikundervisningen. 

Fokusgrupp B påtalar att den hektiska arbetsvardagen gör att man sällan får tid att reflektera. 
Oftast finns det ingen att reflektera tillsammans med eftersom ”man jobbar själv” menar B1. 
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Fler informanter antyder att det bidrar till en svår arbetssituation. B1 använder sig av 
extremisering som retorisk strategi för att betona det svåra i att arbeta ensam, ”väldigt mycket 
kritik mot sig själv” samt att det är ”ganska tungt” och skapar ”ganska mycket” arbete. C4 
menar att lärare i teater/drama behöver handledning i att lösa och ta sig an olika elevdilemman 
och finner det märkligt att det finns handledning i andra yrkeskårer som arbetar med liknande 
processer, men inte för lärare i teater/drama. C1 finner det anmärkningsvärt att det inte finns 
reflektionstid då detta var en stor central del i hens utbildning (se bilaga 1c för mer utförlig 
redogörelse av detta stycke). 

B2 beskriver en komplicerad arbetssituation där hen inte kan ha några fortsättningsgrupper i 
teater/drama för hen ständigt behöver ta in nya elever för att fylla på i grupperna. Teaterelever 
som har gått länge i verksamheten vill ”komma framåt, utvecklas” menar B2 och använder 
extremisering när hen säger att nybörjare behöver ”väldigt små steg framåt” för att förstärka 
den komplexa undervisningssituationen. Att få ”den där gruppkänslan” i en grupp bestående av 
fortsättningselever samt nybörjare beskriver B2 som oerhört svårt och extra svårt om man då är 
ensam lärare. 

B1:  […] att se till att alla får det utrymmet som dom vill ha det kanske inte är så att alla 
ska prata lika mycket, men alla måste få det utrymme dom vill ha och man ska bli 
lyssnad på, bekräftad på något sätt i gruppen på hur man nu vill ha det, jag kan också 
känna att jag är otillräcklig och det är också en utmaning tycker jag, jag är otillräcklig 
för… framför allt dom svaga eleverna …eh svaga det är fel uttryckt framför allt för de 
som kanske är blyga som är osäkra på olika sätt …eh och kanske inte kognitivt är lika 
långt fram som vissa andra …[…] och det är jättejobbigt… när man är själv att man 
inte hinner med…. 

Tystnad 
B2:  Hm jag, jag känner igen det mycket… att man …det känns som om man måste välja sida 

ibland (skratt) liksom eller ska man välja att springa med dom här liksom… 
Lite skratt  
B2:  …eller ska man hålla tillbaka det på något sätt… 
 
B1 beskriver en komplicerad arbetssituation där lärare i teater/drama ska tillgodose elever som 
befinner sig på många olika (kognitiva) nivåer samtidigt vilket är en svår uppgift då man arbetar 
ensam. Båda B1 och B2 normaliserar arbetssituationen som retorisk strategi genom att använda 
ordet ”man” frekvent och markerar att arbetssituation är vanligt förekommande bland lärare i 
teater/drama inom kulturskolan. Både B2 och B1 finner de svårt att som ensam lärare hinna se 
alla barn i gruppen och B1 skrattar till lite när hen berättar om hur hen inte hinner bekräfta alla 
elever som om det vore lite genant. Informanterna i gruppen abnormaliserar som retorisk 
strategi när de skrattar åt det bisarra i den bild av elevantagning som B2 framställer för att 
markera att det är en praktisk omöjlig uppgift. Detta efter att hon har insett hur otroligt viktig 
kulturskolans verksamhet i teater/drama kan vara för eleverna och vilket ansvar det innebär 
med alla processer och att se individ och grupp samtidigt. Det skapas konsensus i gruppen om 
att ensamarbete i ämnet teater/drama inte bör förekomma och informanterna påtalar skillnaden 
mellan att arbeta tillsammans med kollega och att arbeta själv. Informanterna ger uttryck för att 
kvalitén på undervisningen blir bättre genom kollegialt lärande, då finns det en chans att 
utveckla ämnet annars är det lätt, framhäver C3, att det bara blir roliga ”tjo och tjim-övningar”.  
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För ambitiöst 

I fokusgrupp A har de från chefshåll ibland fått höra att lärare i teater/drama är för ambitiösa. 
Fokusgruppen önskar att enhetscheferna samt kollegor i andra ämnen var mer insatta i ämnet 
teater/drama. A5 anser att cheferna borde ha var sitt exemplar av den norska rammeplanen, det 
kanske skulle kunna skapa den förförståelse som flera i fokusgruppen säger sig sakna hos 
enhetscheferna. Flera i gruppen påtalar ledan över att ständigt försvara de pedagogiska val som 
ämnet kräver. Dock menar A3 att det kan uppstå en konflikt om cheferna får för mycket insyn 
i verksamheten. 
 
A3:  Jag blev bara så, det känns som om det finns en konflikt i det där, för att ju mer 

förståelse dom får för vad vi gör...  
A4:  Mm 
A3:  ...känns det också som ”gud ni är så himla ambitiösa, aha och ni ska ha det här och det 

här och det här och det här”. ”Har ni ett sånt HÄR stort kostymförråd sa vår chef första 
gången han såg det. Men herregud!” 

A5:  Istället för ”woav”... 
A3:  …det känns också som om konflikten när de får liksom mer insyn,  det här skulle dom ju 

tycka (viskar fram:) ”men herregud”, asså nu håller jag upp den sista sidan på den 
norska eh... styrelsedokumentet och vad det står att man ska ha i form av lokaler. 
Förstår ni vad jag menar, att det blir såhär en konflikt där för då blir vårt ämne ses som 
så himla överdådigt inom citattecken och typ ambitiöst. 

 
Här uppstår en krispunkt, det vill säga en konflikt inom diskursen. Å ena sidan önskar 
fokusgrupp A att enhetschefer var mer insatta i verksamheten, å andra sidan kan det bli 
kontraproduktivt om chefer får ”för mycket” insyn i verksamheten menar A3. A3 antyder att 
hen önskar att chefer har ”rätt” sorts förståelse, så att de ser verksamheten med rätt sorts 
”glasögon”. A3 kommenterar denna utsaga med att ge exempel på hur deras chef reagerade när 
hen fick se deras kostymförråd och uttrycker uppfattningen att chefen fann förrådet för stort. 
A3 använder sig av active voicing för att belysa det komplexa i att oförstående chefer får ”för 
mycket insyn i verksamheten” och antyder att rammeplanen med dess riktlinjer för lokaler 
skulle kunna landa ”fel” hos cheferna. Det kan uppstå en konflikt, menar A3, i att man från 
chefshåll bara ser ämnet teater/drama som ”överdådigt” och ”ambitiöst”. Informanterna ger en 
bild där cheferna inte har den inblick i och förståelse för ämnet som de borde. Detta menar 
informanterna missgynnar utvecklingen av ämnet. 

Även fokusgrupp C har fått höra att teater-/dramalärare är för ambitiösa. C2 återger en bild 
där hens intentioner med verksamheten teater/drama inte når fram till kollegor, chefer och 
elever och beskriver utmaningar med att få till rätt sorts förutsättningar för ämnet. Det finns en 
tendens, menar C2, att inte vilja ge rätt förutsättningar för ämnet teater/drama eftersom kultur 
för barn inte är lika högt ansett. Situationen framställs liknande av C1. 
 
C1: …och därför blir ju ett svar som vi ibland har hört från enhetscheferna att då får ni 

sänka ambitionsnivån det blir som en smocka i ansiktet för att det vet ju alla att vi inte 
pratar om nån sorts dramatennivå ändå …eh så vad vi ber om är att få utöva vårat yrke 
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på det sättet som vi vet är bäst för alla inblandade men att få som…jamen den känslan 
att ha den att jag borde inte ha så höga krav som du säger också X, det går emot varför 
man egentligen har valt det här yrket… 

 
C1 bekräftar C2:s bild. Rätt sorts förutsättningar för ämnet saknas på grund av en ”felaktig” 
inställning från chefshåll där uppfattningen är att lärare i teater/drama har för höga ambitioner 
med sin undervisning. C1 antyder att hen inte kan utöva sitt yrke till fullo under nuvarande 
förutsättningar. Flera informanter menar också att lärarna i teater/drama inte har orealistiskt 
höga ambitioner i sitt arbete utan handlar utifrån kompetens och vad som är rimligt att utföra i 
situationen utifrån en pedagogisk och konstnärlig kontext. A4 använder sig av extremisering 
som retorisk strategi, för att betona hur fel det är att kalla lärarna för ambitiösa; ”vi får ju hela 
tiden höra att vi är ambitiösa”. A1 antyder att cheferna är nyckfulla: ”Dom väljer liksom vad 
dom lyssnar på och inte”. Informanten använder sig av kategorikvalificering som retorisk 
strategi när hen säger att chefer inte förstår lärarnas pedagogiska kompetens med orden: 
”pedagogisk strategi vi har” och ”pedagogiska kapaciteten vi har”. Då A1 placerar sig i denna 
kategori höjs faktastatusen och A1 kan göra ett ”trovärdig” utsaga om chefernas begränsade 
kunskap om ämnet och lärarnas egen kompetens som blir svår att ifrågasätta.  

C3 uttrycker uppfattningen att ”taffliga” förutsättningar som exempelvis inte tillräckligt med 
tid med eleverna eller icke ändamålsenliga lokaler resulterar i att det aldrig går att visa på riktigt 
vad ämnet teater/drama kan bli och ge. C3 använder sig av active voicing för att förstärka 
faktastatusen kring de missuppfattningar hen menar finns om verksamheten: ”oj liksom, jamen 
det är lite lek”, men använder också active voicing för att lyfta fram hur bra det kan gå när 
ämnet för rätt förutsättningar: ”woaw vilket samspel”. De andra informanterna bekräftar C3:s 
bild att utan rätt sorts förutsättningar får chefer, kollegor i andra ämnen med mera aldrig en 
fördjupad bild av ämnet eller elevernas kunskaper.  

Motvillighet till att se helheten 

En informant i fokusgrupp A menar att eleverna inte kommer till kulturskolan för att ha drama. 
De vill sätta upp en teaterföreställning och helst med en gång och A4 antyder att teater som 
konstform inte har en självklar plats på kulturskolan. Det påtalas av informanterna att chefer 
inte tillhandahåller ämnet resurser på grund av motvillighet. A2 menar att det saknas insikter 
om teaterproduktions alla bitar och att när hen i tidigare arbete mött sakkunniga på chefsnivå 
inte alls stött på samma motstånd (för mer utförlig redogörelse av detta stycke se bilaga 1d). 

I både fokusgrupp A och C reagerar man på att ämnet i den norska rammeplanen utgår 
ifrån teater som scenkonst. 
 
C2:  Jag känner att det.. jag tror det är jätte… inspirerad, att det är modigt och rakt på sak 

och att det finns stolthet i det… 
C1:  (flikar in) Mm 
C2: …att det är nån.. det är så här som det här:  ”Teater i kulturskolan har sin förankring i 

teater som scenkonst” genialt, klart det har… 
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A5:  …teater som scenkonst att liksom få upp det första övergripande över teater i 
kulturskolan så är nästa grej teater och inlärning men då teater som scenkonst kommer 
det står verkligen… 

A2:  Ja 
A5: …egenvärdet i scenkonsten teater… 
 
Då C2 påtalar ämnets utgångspunkt i den norska rammeplanen antyder hen att det är en 
självklarhet som om hens verksamhet också har de ambitionerna. Situationen beskrivs av A5 
som om ämnet teater/drama får ett egenvärde om ämnet har sin förankring i teater som 
scenkonst.  

Lärare i teater/drama ska inte ständigt och jämt behöva förklara ämnets innehåll för chefer 
menar A3. 
 
A3: […] gång på gång förklara är ett arbete som man inte ska behöva göra egentligen…eh 

det ska va självklart vad det är för nånting. På nåt sätt känns det som att grunden till allt 
det här är brist på ämnesföreståelse… 

 
A3 menar att det ska vara självklart för chefer vad ens arbetstagare arbetar med och ger exempel 
på där chefer har svårt att förstå en verksamhet som grundar sig i ”teater som konstform”. 
Cheferna vill hellre berömma sådan verksamhet de förstår som exempelvis teaterlek för 
förskolebarn och ser inte, menar A3, den verksamhet där elever får fördjupa sig och skapa teater 
som är förankrad i scenkonst. Informanterna målar återigen upp en bild där chefer har för dålig 
insyn i verksamheten. A5 menar att en stor orsak till ämnets ställning är för att kulturskolan är 
sprungen ur den kommunala musikskolan.  
 
A5: …och där tänker jag också det jag tror att den stora boven är den gamla kommunala 

musikskolan… 
A3:  Mm 
A5: …för om man jämför med Stockholm som har Vår teater, där det är så teatern är så 

stark från början…  
A2:  Mm 
A5: …där det är dom har kostymörer och ljus- och ljudtekniker som hjälper dom … 
A2:  Mm 
A5:  …med saker. Det är så självklart. Teater är en egen konstform. 
A2:  Mm 
A5:  …och hos oss så… det är märkligt att det inte har landat än. 
A1 och A2: Mm 
A5: …eh…för att man känner att dom påstår det, vilka dom nu är… 
Skratt 
A5:  …men det där som sitter i väggarna… 
A4:  Mm 
A5:  …att det inte har gått fort asså snabbare än vad det har det är ju märkligt… 
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A5 uttrycker uppfattningen att den kommunala musikskolan har präglat ämnet teater/drama i 
Staden på ett icke gynnsamt sätt. Det är stor skillnad mot kulturskolan i Stockholm där ämnet 
är sprunget ur en teatertradition menar A5 och antyder att det har gett ämnet teater/drama en 
annan status, ämnet är betraktat som en egen konstform. A5 använder sig av abnormalisering 
som retorisk strategi med frasen ”det är märkligt att det inte har landat än” (och som poängteras 
av A5 ännu en gång mot slutet av utsagan) för att markera det anmärkningsvärda i att det ska 
ta så lång tid för ämnet i Staden att bli betraktat som en konstform. A5 antyder att det har funnits 
en missgynnsam attityd gentemot ämnet under en lång tid. Här konstrueras en bild där ämnets 
marginalisering består av att ämnet teater/drama i Staden inte är sprunget ur en teatertradition 
som Vår teater utan istället får stå vid sidan av musikämnet. Informanterna uttrycker 
uppfattningen att det finns en motvillighet hos cheferna i Staden att betrakta ämnet som 
scenkonst. Situationen beskrivs som att lärare i teater/drama i kulturskolans verksamhet arbetar 
med teater som en konstform utan att det egentligen finns resurser som motsvarar den riktlinjen 
vilket gör menar A4 att man ”sliter ihjäl sig”. Informanterna beskriver press från olika håll, dels 
från elever att göra en föreställning och dels från chefshåll där man ser att lärare i teater/drama 
tar in många elever i verksamheten. 

Viss förståelse har ökat något 

Trots att situationen framställs som om att chefer har för dålig insyn eller ingen insikt alls om 
verksamheten ser ändå A5 en tendens där man vill använda teater-/drama-lärarens kompetens 
bredare, inte bara i den frivilliga eftermiddagsverksamheten. Detta menar A1 kanske har att 
göra med att förståelsen för ämnet ökar på grund av att lärarna i teater/drama berättar och 
informerar i större utsträckning nu, än vad de har gjort tidigare. A3 menar att teater-
/dramalärarens kompetens skulle andra ämnen kunna dra nytta av. Det skapas en konsensus i 
fokusgrupp A om att synergieffekterna av att som elev delta i teater/drama i kulturskolan är 
många (för mer utförlig redogörelse av detta stycke se bilaga 1e). 

När informanterna pratar om ämnets roll i kulturskolan lyfter B2 fram begreppen från den 
svenska handlingsplanen och menar att det inte går att utöva ämnet teater/drama i kulturskolan 
utan delaktighet och inflytande, det är inbakat i ämnet. Det informanterna säger antyder att 
ämnet teater/drama kan ha inspirerat innehållet i den svenska handlingsplanen. Ämnet är/blir 
en god förebild för andra ämnen i kulturskolan till skillnad från musikundervisningen där 
begreppen inte är lika integrerade antyder B2. Det skapas konsensus kring att anledningen till 
den positiva attitydförändringen gentemot teater/drama är just på grund av arbetet lärarna utför 
med delaktighet och inflytande.  

Även C4 har fått erfara en positiv förändring från chefshåll som ser potentialen i dramaämnet 
och hen har fått höra från sin chef att hens dramakompetens är eftertraktad. Det stärker det som 
tidigare sagts att fler lärare märker av en förändring hur chefer ser på ämnet, att ämnets 
successivt uppmärksammas på ett helt annat sätt än tidigare. C4 reserverar sig dock något mot 
hens chefs idéer och hon säger: ”och det är ju bara en tanke än så länge”. Det är inte säkert att 
C4 kommer få uppdraget att bistå med sin dramakompetens i de andra ämnena på kulturskolan. 

Sammanfattning av En oförstådd verksamhet 

Informanterna skildrar kollegor som ser nyttan i att samarbeta med lärare i teater/drama, dock 
menar informanterna att kollegor har en ensidig bild av ämnet och ger uttryck för att chefer och 
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kollegor har begränsad kunskap om ämnet. Den knappa kunskapen om ämnet hör ihop med att 
musikbakgrunden är bred bland kollegor och chefer menar en informant. Informanterna antyder 
att de inte har fullt förtroende för cheferna på grund av deras bristande kunskaper. 

Informanterna beskriver ett påfrestande arbete. Det saknas förståelse för den typ av 
förberedelse som krävs inför undervisning i teater/drama där det till exempel inte finns 
läromaterial att tillgå på samma sätt som i musikundervisningen. Informanterna ger uttryck för 
en verksamhet som borde ha utrymme för handledning och reflektion tillsammans med en 
kollega, då lärare i teater/drama ofta handhar knepiga processer. Det går inte att utveckla ämnet 
om man är ensam lärare i teater/drama på sin arbetsplats, menar informanterna. 

Informanterna beskriver en situation där chefer menar att de är för ambitiösa i sin 
undervisning och är trötta på att ständigt behöva försvara de pedagogiska val som ämnet kräver. 
Chefer borde ha ”rätt” sorts förståelse för ämnet annars riskeras det bara ses som ”överdådigt 
och ambitiöst” menar informanterna. Den scenkonst som skapas inom kulturskolans ram har 
inte för avsikt att uppnå någon hög konstnärlig ”dramatennivå” menar en informant. Att ge 
ämnet teater/drama taffliga förutsättningar skapar en ond cirkel, det blir ingen fördjupad bild 
av ämnet eller av elevernas kunskaper.  

Eleverna vill sätta upp en teaterföreställning, det är väldigt få som börjar i verksamheten för 
”att ha drama” menar en informant. Att utgå ifrån att ämnet har sin förankring i teater som 
scenkonst ger ämnet ett egenvärde menar en annan informant. Informanterna ser en tendens till 
att cheferna inte uppmärksammar och bekräftar ämnet när det är förankrat i scenkonst. 
Informanterna menar att den kommunala musikskolan har skapat en norm för verksamheten i 
teater/drama och denna norm gör det svårt för ämnet att hävda sig som en egen konstform, samt 
att det finns det en motvillighet hos cheferna i Staden att betrakta ämnet som scenkonst. Flera 
informanter antyder att de, trots att det inte finns resurser i kulturskolans verksamhet, ändå 
arbetar utifrån ämnet som scenkonst till priset av att man sliter ut sig som lärare. Här konstrueras 
en bild där chefernas ytliga förståelse för ämnet resulterar i att ämnet inte får de resurser som 
behövs. 

Informanterna framställer en verksamhet där förståelsen för ämnet har ökat något då man 
insett att kompetensen hos lärare i teater/drama kan användas i ett bredare perspektiv. 
Synergieffekterna av att gå på teater/drama är många för barn och unga och teater-
/dramalärarens kunskaper skulle andra ämnen inom kulturskolan dra nytta av menar de. 
Informanterna menar att på grund av att lärare i teater/drama är bra på att arbeta med begreppen 
delaktighet och inflytande har det skett en positiv attitydförändring gentemot ämnet. Det går 
helt i linje med den svenska handlingsplanen och ämnet blir en förebild för hela kulturskolan 
menar informanterna. 

5.2.3 En mångfacetterad verksamhet 

Att arbeta som lärare i teater/drama i kulturskolan är ett mycket varierande yrke påtalar 
informanterna. Som lärare ska du i princip bemästra alla yrken på en teater samt kunna förvalta 
elevernas bidrag på ett både konstnärligt, men också respektfullt vis. Informanterna ger uttryck 
för att denna balans är svår och krävande i kombination med alldeles för liten undervisningstid 
tillsammans med eleverna. Följande aspekter har trätt fram under analysen: Förväntningar på 
att behärska flera yrken, Konsten att balansera det sociala och det konstnärliga perspektivet 
samt En pressad verksamhet. 
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Förväntningar på att behärska flera yrken  

Informanterna i fokusgrupp A redogör för arbetsuppgifter så som; städa kostymförråd, röja, 
fixa, dona, bära, bygga, skapa, skriva, bearbeta text, skriva manus, ljus- och ljudteknik med 
mera, ord som skulle kunna förknippas med scenograf, kostymör, scentekniker, dramatiker, 
dramaturg, ljus- och ljuddesigner med mera. De fyller i om vartannat och det är ett rappt tempo 
när de räknar upp arbetsuppgifter. Precis som i fokusgrupp A räknar informanter i fokusgrupp 
C upp arbetsuppgifter som finns inom många olika yrkeskategorier på teatern. Det skapas en 
konsensus i fokusgrupp A och C att lärare i teater/drama har många praktiska uppgifter på sin 
lott precis som B3 tidigare påpekat, det vill säga att det finns fler arbetsuppgifter förutom 
planering och undervisa för lärare i teater/drama. Enligt informanterna förväntas du som lärare 
i teater/drama behärska och utföra många yrken inom området teater. 

Precis som när lärarna ska beskriva ämnets roll i kulturskolan uppstår en tystnad i fokusgrupp 
C, denna gång till uppmaningen att beskriva yrket. Tystnaden förstärker bilden av att det inte 
verkar finnas något självklart svar. När sedan C3 börjar beskriva teater-/dramalärarens roll är 
hen något trevande som om hen vill försäkra sig om att hen talar för alla lärare eller kan det var 
så att C3 bara beskriver sin egen arbetsvardag. Dock normaliserar C3 arbetsvardagen genom 
att använda pronomenet ”man” när hen beskriver arbetsuppgifterna och argumenterar på så sätt 
för att hens beskrivning är allmängiltig för teater-/dramalärare inom kulturskolan.  

Det är inte bara i elevföreställningar som lärare i teater/drama axlar många yrken på en teater 
menar informanterna. A5 beskriver en liknande bild där man gärna tar in teater/drama i olika 
projekt och där teater-/dramalärarens roll blir att leda arbetet. 
 
A5:  ...och projekt så vill man gärna ha med att man är med och... nästan åt producenthållet 

blir det ju ofta, att man får vara, att man får ja ro iland projekt ganska mycket och 
fördela, ja helt enkelt vara lite producent. […] Vi är så bra  på att styra upp på något 
sätt. 

[…] 
A4:  ... och... vi tar den rollen. 
 
Samtliga informanter i fokusgrupp A bekräftar A5 och det skapas en konsensus bland 
informanterna om vilken roll ämnet/läraren får när det inleds samarbete med andra ämnen på 
kulturskolan - rollen som arbetsledare. A5 använder kategorikvalificering: ”vi är så bra på att 
styra upp på något sätt” och ökar på så sätt faktastatusen om varför just lärare i teater/drama får 
rollen som producent. A5 använder metaforen ”dra” för att förklara arbetsledarrollen i 
gemensamma projekt som i att dra något tungt. Rollen som den som ”ska styra skutan” blir då 
underförstått en uppgift med mycket ansvar. Vad som inte sägs rakt ut är om rollen som 
arbetsledare, producent tilldelas lärare i teater/drama eller om det är ett uppdrag som de ger sig 
själva. Dock säger A4 ”vi tar den rollen”, vilket kan antyda att lärare i teater/drama tar sig an 
den rollen på eget bevåg. 
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Konsten att balansera det sociala och det konstnärliga perspektivet 

C4 identifierar två större processer som lärare i teater/drama på kulturskolan handleder.  
 
C4: …jag tänker på, innebär med teater på kulturskolan, jag tror att  jag tänker att den som 

två saker dels att vara i en kreativ process och lära sig så hära vad är teater liksom.. 
C1:  (flikar in) Mm 
C4:  …att skapa tillsammans att göra att vara i en kreativ process ihop det är det innebär, 

men det innebär också att den andra processen som är grupprocessen och dom är 
sammanknutna, man kan inte ha ...eh göra en föreställning i grupp utan att det 
förekommer en grupprocess parallellt med denna grupprocessen innebär ju att man tar 
hand om alla känslor och om livet och liksom vad som hände innan och man processar 
delar av sig själv i den processen i den kreativa processen och att dom sker samtidigt 
och vissa grupper kanske inte vill ha så mycket av teaterprocessen för att man vill 
stanna i det andra och liksom lära känna varandra och bli trygga med varandra och så 
att man tenderar att få lite av det här, jag tror att det innebär att man tänker jag att det 
är som två tydliga saker man jobbar med eller hur? 

 
C4 antyder att det är ett stort arbete för teater-/dramaläraren att samtidigt försöka parera både 
den kreativa processen och grupprocessen och att det är lärarens uppgift att se till så att den 
specifika elevgruppen får ”rätt” balans, det vill säga tillgodose det som gruppen behöver. Dock 
avslutar C4 sin utsaga med en osäkerhetsmarkör ”eller hur”. Det verkar råda en osäkerhet kring 
vad som förväntas av lärare i ämnet teater/drama på kulturskolan. 

Även A3, precis som C4, menar att arbetet som lärare i teater/drama handlar om att ”ta 
hand om känslor” och ”förvalta dom” samt att arbetet med grupp är centralt. 
 
A5:  Och kämpa för att få ihop grupper.. 
A3:  Ja... 
A5:  ...det är ju väldigt mycket... grupper 
Flera: Ja 
A5:  ...en välfungerade grupp... 
 
Det skapas en konsensus i fokusgrupp A att grupprocessen är en viktig och svår del i arbetet. 
A5 använder ordet ”kämpa” vilket indikerar att det krävs en hel del arbete av teater-
/dramaläraren för att få ihop en välfungerade grupp. A5 använder sig också av extremisering; 
”väldigt mycket… grupper” för att förstärka bilden av att uppgiften med att arbeta ihop en grupp 
är en insats som kan bli betungande om läraren i teater/drama har många grupper. A1 och A2 
menar att teater-/dramaläraren har en särskild kompetens i att arbeta med grupper och att denna 
kompetens är eftertraktad av andra lärare på kulturskolan. 

Precis som A2 beskriver B1 svårigheten att se till både elev och grupp samtidigt och B1 
antyder att det är först i ”det kollektiva lugnet” som B1 har en möjlighet att se både individen 
och gruppen, men säger sedan att ”det kanske inte är vårt mål”. Återigen verkar det råda en 
osäkerhet kring vad som är lärarens arbetsuppgifter i teater/drama i kulturskolan (för en mer 
utförlig redogörelse av detta stycke se bilaga 1f). 
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C1 påtalar också den svåra och delikata uppgiften att måna om och förvalta det eleverna 
bidrar med under lektionerna. 
 
C1:  …men väldigt många apropå terapeutiska effekter och så, jag upplever att många 

gånger så kommer det upp väldigt mycket, så att det är ett ämne där vi är inne och rotar 
mycket i det innersta för att vi är i så nära kontakt med varandra och kommunicerar 
mycket och reflekterar mycket och att det skapas också som en frizon för vissa barn och 
ungdomar tolkar jag det som, att få säga saker som dom kanske inte säger till någon 
annan människa så jag har varit med om, det tror jag alla har varit med om många 
tillfällen när det uppkommer väldigt knepiga situationer som är tenden…man tenderar 
till och vara lite allt möjligt som socialarbetare, psykolog, dramapedagog, lärare, 
polis… 

Lite skratt 
C1:  …jamen det är en väldigt stor bredd i beroende.. asså bredd i vad man ska ta till för 

nycklar i sitt pedagogiska förråd beroende på det som C4 var inne på, vad är det för 
grupp och vilka är individerna i gruppen, hur mår just den individen idag som påverkar 
hur hela den här gruppen kommer må om en halv och en halv timme ja… 

 
C1 försöker sig på någon slags definition av ämnet, det är ett ämne ”där vi är inne och rotar 
mycket i det innersta”. C1 beskriver situation då ”elever öppnar upp” som en vanligt 
förekommande företeelse som alla lärare har upplevt i teater/drama genom att använda sig av 
normalisering och extremisering; ”det tror jag alla har varit med om  många tillfällen”.  

Likt C1 menar A3 att ämnet har en viktig funktion genom dess sociala fokus, elever stannar 
länge i verksamheten och kallar gärna de elever som går i samma grupp som dem själva för 
”teaterfamilj”. A1 säger att ämnet teater/drama kan vara ett sammanhang där elever som inte 
kommer till sin rätt i skolan kan komma till sin rätt i verksamheten. B1 vill gärna se ett socialt 
fokus som en central del av verksamheten och där elever får komma ifrån samhällets måsten 
och krav. Verksamheten ska var fri från tävlan och konkurrens (se bilaga 1g för mer utförlig 
redogörelse av detta stycke).  
 
C1: Och det här känns ju som, det är ju på en nivå som t om gör att det svårt för oss att 

prata om de här sakerna som faktiskt är essensen i vårt ämne när vi pratar om 
arbetsmiljö vilket vi gör är väldigt ofta, för vi fastnar också själva i att prata om alla 
fysiska ..eh delar med det här ju egentligen det som väcker en ibland alltså som man 
bemöter dom här deltagarnas historier bär man runt på och försöka fundera ut, hur ska 
det gå och hur ska vi göra där och den vill ju inte vara med den och dens mamma har 
sagt det här och då kanske inte dom ska eller ska jag eller ska den…/det här är på nåt 
kärnan också i våran yrkesroll men den är så svår och sätta fingret på… 

 
Återigen närmar sig C1 någon slags definition av ämnet när hen framhäver att arbetet kring 
grupprocessen är ”essensen i vårt ämne”, det vill säga en central del som är svår och krävande. 
C1 normaliserar när hen talar kring problematiken med att få en fungerande elevgrupp med 
orden ”väcker en ibland och dom här deltagarnas historier bär man runt på” för att förstärka 
bilden av att det är vanligt förkommande för lärare i teater/drama. Flera informanter beskriver 
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en krävande lärarroll med stort ansvar för elevernas och gruppens välmående. C2 menar att 
lärare i teater/drama hela tiden måste ”beakta de psykologiska processerna i en grupp” och 
använder sig av extremisering för att markera att detta uppdrag tillhör teater-/dramalärarens 
vardagliga syssla. C1 antyder att avsaknaden av en gemensam terminologi gör det svårt att 
belysa denna del av arbetet. 

En pressad verksamhet  

A3 menar att elever oftast vill göra en föreställning men säger som C2 att det inte alltid är så 
att elevgruppen är där, redo att leverera. 
 
A3: ...såhär... det är ju skitsvårt att skapa en föreställning med vilket dom vill oftast, 

eleverna kommer oftast med en såhär jag, vi vill stå på scen liksom det är ju väldigt 
svårt eh... när gruppen inte funkar […] är det väldigt svårt att skapa ngt överhuvudtaget 
liksom eller om alla känner sig trygga. Det tycker jag är en jättestor utmaning.  

 
A3 använder sig av extremisering som retorisk strategi, då hen menar att elever ofta uttrycker 
en önskan om att spela en föreställning, för att belysa den press en lärare i teater/drama kan få, 
då en föreställning förväntas av elever. A3 använder sig återigen av extremisering då hen säger 
”tycker jag är en jättestor utmaning” för att belysa det faktum att det kan vara en mycket svår 
och tidskrävande uppgift att få ihop en spretig grupp till att bli en trygg enhet där det finns 
möjlighet att skapa teater. Det är också svårt att få eleverna att förstå att detta arbetet måste 
göras, speciellt svårt är det att förklara denna problematik för de yngre eleverna.  
 
I fokusgrupp A antyder alla att de oftast arbetar fram föreställningar med alla sina elevgrupper. 
Informanterna använder sig av förminskning som retorisk strategi för att markera den lilla tid 
de har med eleverna. De menar att det är svårt att hinna med att lära sig andra delar i ett 
produktionsarbete, delar som är viktiga för att förstå hela processen runt en teaterföreställning 
samtidigt som en föreställning skapas och repeteras in av eleverna. Det som också är svårt för 
lärarna menar A3 är att hinna med att låta eleverna vara delaktiga genom att få vara med och 
styra innehållet i lektionerna. Det vill säga, om eleverna är intresserade av scenografi och vill 
arbeta med detta, behöver de få verktyg och kunskap av läraren för att kunna vara medskapande. 
A3 gör en jämförelse mellan vilka förutsättningar det finns rent tidsmässigt på en ”riktig” teater 
och hur det ser ut i teater-/dramaverksamheten på kulturskolan. I ämnet teater/drama på 
kulturskolan förväntas en lärare göra ett liknande produktionsarbete på mycket mindre tid än 
vad en professionell teaterproduktion har menar A3 (se bilaga 1f för mer utförlig redogörelse 
av detta stycke). C2 gör också en jämförelse med det professionella teaterlivet för att betona 
tidspressen.  
 
C2:  Mm, intressant för jag tänker också att vi ska lyckas få en grupp att göra någonting 

tillsammans med bara en ett tillfälle i veckan det är också ganska fantastiskt att vi ens 
klarar det… 

Flera informanter skrattar högt. 
C2: …det är ju helt galet egentligen… 
C1: …ja… 
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C2: …på den korta tiden som ja… när man tänker på vad  till exempel en fri grupp att göra 
en pjäs hur otroligt tidskrävande det är… 

C1:  …och så har man ibland sagt till chefer ja det blir så mång…/ om man har många 
teatergrupper blir det väldigt mycket uppspel på våren ”jamen försök att schemalägga 
det på lite andra tider på året” men då är man inne på att.. nu är vi på grupprocess, det 
går inte att få ihop en grupprocess så kan man inte hamna någon annanstans sen visst 
är det en  grupp som känna varandra så kan dom göra nåt till jul, annars är man ju mitt 
uppe i nånting… 

C4:  …eller att det inte går att kanske repa den här pjäsen på dom här veckorna…  
C1:  Exakt 
Någon informant skrattar. 
C4:  …för vi träffas bara en gång i veckan… 
C1:  Ja 
C4:  …kanske är det är såhär tekniskt omöjligt…  
C1:  Ja 
C4: …hur bra vi än känner varandra… 
C1:  Ja 
C4:  …går det inte… 
C2:  …åtta rep är inte mycket…  
Flera informanter skrattar högt. 
C4:  Då blir det bara ingenting…  
C1:  Nej 
Flera informanter: Nej 
C2:  Nej, det är helt otroligt… 
 
C2 abnormaliserar som retorisk strategi när hen påtalar att lärare i teater/drama på kulturskolan 
lyckas med konststycket att få en elevgrupp att ”göra något tillsammans” på väldigt liten tid 
genom att säga ”att det är fantastiskt att vi ens klarar det”. En reflektion kring denna utsaga är 
att det egentligen inte är möjligt. C2:s påstående bekräftas av andra informanter då de skrattar 
högt åt vad C2 säger. De ser precis som hen det absurda i att faktiskt göra en elevproduktion 
under så knappa förhållanden. Det absurda förstärks ytterligare av C2 genom att hen gör 
liknande jämförelse som A3 med den professionella teatern, i detta fall en fri teatergrupp där 
framställandet av en teaterföreställning är otroligt tidskrävande.  

C1 använder sig av active voicing när hen citerar chefernas svar och hen höjer rösten något 
som får cheferna att framstå naiva när de föreslår det omöjliga att hen ska lägga elevuppspel 
under hela läsåret. C4 håller med C2 i hens utsaga om för kort repetitionsperiod och bekräftas 
med höga skratt från andra informanter i gruppen som förstärker det absurda i tanken att 
producera en föreställning på bara några lektioner. En reflektion av C4:s utsaga ”då blir det 
ingenting” är att föreställningen inte blir bra för att man inte hinner öva tillräckligt eller att man 
inte hinner färdigt, det finns inget att visa inför en publik.  

I fokusgrupp B beskriver de en stressad arbetsvardag som fungerar så länge allt flyter på och 
”alla grupper är glada”. Tid att leta efter manus eller skriva manus framställer de som nästan 
obefintlig. Uppstår något litet mer krävande som exempelvis mer elevkontakt så blir 
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arbetsvardagen ansträngd och mer krävande. Informanterna beskriver en verksamhet full av 
stress där elevföreställningar egentligen borde vara omöjliga att genomföra. 

Sammanfattning av En mångfacetterad verksamhet 

Informanterna ger uttryck för en arbetssituation som är komplex och mycket varierande när de 
räknar upp de arbetsuppgifter som liknar scenografens, kostymörens, scenteknikerns med flera. 
Informanterna beskriver en verksamhet där lärare i teater/drama oftast får (eller tar) rollen som 
producenten, arbetsledaren i samarbetsprojekt. På så sätt får läraren ett stort ansvar och drar ett 
tungt lass.  

Informanterna ger uttryck för att arbetet med grupprocessen är en omfattande och viktig del 
av verksamheten där två större processer identifieras, den kreativa processen och 
grupprocessen. Grupprocessen framställs som en svår uppgift och som kan vara extra 
betungande om läraren i teater/drama har många grupper. Informanterna framställer ett viktigt 
ämne för elever och för kulturskolan där elever stannar länge i teater/drama på grund av att 
eleverna genom ämnet får en ”fristad” från samhällets krav och måsten och för att läraren är 
bra på att skapa ett ”tryggt” rum. Här konstrueras en praktik som tar ett stort ansvar för elevens 
välmående. 

Genom fokusgruppsamtalet framställer informanterna en delikat praktik där teater-
/dramaläraren kan komma väldigt nära elevernas privata sfär. Det påtalas att ämnet teater/drama 
är det enda ämne inom kulturskolan där läraren hela tiden måste beakta de ”psykologiska 
processerna” och vara beredd och ta hand om det som eleverna väljer att dela med sig av. En 
informant framhäver att arbetet med grupprocessen är centralt och att det saknas en terminologi 
för just detta. 

Informanterna beskriver en verksamhet som präglas av tidspress. Elever vill oftast göra en 
föreställning och för krävs det att eleverna förstår att gruppen som helhet först och främst 
behöver ha en grundtrygghet. Informanterna menar att arbetet med en elevföreställning 
egentligen är ett omöjligt uppdrag då man träffar eleverna för lite för att hinna med alla bitar 
som en produktion kräver. Det blir också problematiskt att hinna med elevers delaktighet vid 
tidsbrist. Informanterna jämför elevernas produktionsarbete på kulturskolan med det 
professionella teaterlivet och finner det märkligt att de ens får ihop det med den knappa 
undervisningstid som lärare och elever har tillsammans på kulturskolan. 

5.2.4 Frihet/anonymitet kontra styrning/status 

Informanterna är överens om ämnet teater/drama är i behov av ett dokument som på något sätt 
tydliggör ämnets behov och förutsättningar utåt och som gör teater/drama mindre anonymt. 
Dock är de ej helt samstämmiga om hur detaljerat ett sådant dokument skulle vara eller vad 
begreppet teater ska innehålla i kulturskolans kontext. Det finns rädsla för att lärarna i 
teater/drama i kulturskolan blir för styrda och förlorar sin frihet, men samtliga informanter är 
överens om att ämnet behöver struktur och en medvetenhet utanför verksamheten som leder till 
högre status. Följande rubriker har framträtt under analysen: Detaljstyrt dokument ger mindre 
frihet samt Ett tydligare dokument skapar styrning och status. 
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Detaljstyrt dokument ger mindre frihet 

Det finns en viss tveksamhet kring den norska rammeplanen. Flera informanter antyder att 
rammeplanen har ett för starkt fokus på teaterkunskap och undrar om alla lärare i teater/drama 
verkligen kan samsas kring ett styrande dokument som ska gälla alla lärare och deras 
undervisning inom kulturskolan. 
 
C4: …men det jag kan tänka mig är att det som står är väldigt och lite det som vi har pratat i 
våra möten, det kan jag tänka mig är superbra, men det är ju också proble…. När man gör../ 
det här blir../ asså göra man en kursplan som rammeplan så har man ju så har man ju snävat 
in och att det kan finnas en fara med det och att det här handlar om teater, vissa håller bara 
på med drama… 
 
C4 tvekar och det uppstår en så kallad krispunkt, det vill säga konflikter inom diskursen. C4 
tilltalas av rammeplanen och refererar till möten där lärare i teater/drama i Staden diskuterat 
behov av dokument som kan tydliggöra ämnet för chefer, elever och vårdnadshavare, men 
samtidigt vill hen inte ha ett dokument som ”snävar in” ämnet teater/drama. C4 antyder att hen 
vill ha större frihet att forma sin undervisning och att den norska rammeplanen har stort fokus 
på teater och menar att det kan bli svårt att följa ett sådant dokument om läraren i teater/drama 
i kulturskolan arbetar mer med drama. B1 och B2 bekräftar C4:s bävan med den norska 
rammeplanen och de ansluter sig till C4:s resonemang om att dokumentet har för starkt fokus 
på skådespeleri och teaterkunskap. 
 
B1:  […] jag tänker att det är ju viktigt för att teater kan vara så många olika saker…  
B2:  Mm 
B1: …eller vårat såhär grundsyfte… och frågan är… det kanske är.. bra att ha en samsyn… 

det kan vara bra att ha något att förhålla sig till ett dokument när man arbetar det här 
förväntas av mig, men också som du säger utifrån att ett samtal ja med sin chef…eh dom 
här och dom här förutsättningarna och det här och det här att det finns väldigt tydligt 
vad vi jobbar mot…ehm men jag upplever också att den norska.. jag tänkte inte på så 
mycket att det inte var med, men tänkte däremot jag tänkte väldigt mycket som handlar 
om skådespeleri och teaterkunskap asså lite dom delarna som jag inte lägger fokus på …  

 
Både B1 och B2 trevar sig fram i försök att närma sig en definition av vad verksamheten i 
teater/drama i kulturskolan kan innebära med den norska rammeplanen som ett bollplank. 
Återigen uppstår en krispunkt. De ser fördelar med ett dokument likt den norska rammeplanen 
som när man exempelvis förtydligar vilka förutsättningar och behov som behövs för att kunna 
genomföra arbetet samt något som tydligare ringar ens arbetsuppgifter. Som C4 menar de att 
rammeplanen har för stor fokus på teater, något som inte är centralt i deras undervisning. B1 
antyder att begreppet teater är ett vitt begrepp och nödvändigtvis inte behöver handla om främst 
skådespelarteknik som hen menar att den norska rammeplanen lägger in i begreppet teater. Det 
är den ”demokratiska delen” som är den mest centrala menar B1 som i sin undervisning 
använder teater mer som ett verktyg och argumenterar mot slutet av sin utsaga att hens sätt att 
se på ämnet teater/drama i kulturskolan inte är unikt. Hen använder sig av extremisering som 
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retorisk strategi genom att säga att ”många av oss (lärare)” i teater/drama i kulturskolan har ett 
socialt fokus ”på många sätt när vi jobbar”.  B2 säger senare i diskussionen att även hen har ett 
”starkare socialt fokus kanske än skådespelaträningsfokus”. B2 jämför verksamheten i 
teater/drama i kulturskolan med estetiska programmet med inriktning teater på gymnasiet och 
menar att undervisningen på nämnda program är mer uppstyrt. Undervisningen i teater/drama i 
kulturskolan utgår mer från elevernas lust och vad de vill berätta säger B2. 

C4 anser att ett gemensamt dokument är svårt att efterfölja då alla kulturskolor är autonoma, 
men C3 menar att det skulle vara lättare att samarbeta över kulturskolor om alla lärare i 
teater/drama var samlade kring ett dokument. C3 påtalar att enhetschefer kan ha olika åsikter 
om ämnet teater/drama och menar att om ett gemensamt dokument fanns kan inte cheferna säga 
nej till ”rätt” sorts förutsättningar som ämnet enligt det gemensamma dokumentet kräver. C3 
lägger sedan in en brasklapp och säger ”men sen gör jag på ett sätt du gör på ett sätt” som om 
hen vill påpeka att dokumentet inte ska styra helt hur de olika lärarna arbetar. Det verkar som 
om C3 vill hitta ett sätt att tilltala de lärare som inte önskar ett alltför detaljstyrt dokument.  

Ett tydligare dokument skapar styrning och status 

Informanterna i fokusgrupp A känner igen sig i ämnesbeskrivningen av ämnet teater i den 
norska rammeplanen. När A1 läser den norska rammeplanen antyder A1 att mycket av det som 
beskrivs i den norska rammeplanen redan görs i verksamheten teater/drama i kulturskolan. A1 
får sitt påstående bekräftat av flera informanter och antyder att hen saknar en vokabulär för att 
beskriva verksamheten i teater/drama. Flera informanter uttrycker att de vill ha ett mer 
omfattande dokument att förhålla sig till än den svenska handlingsplanen.  

B1 ser förtjänster med den svenska handlingsplanen. 
 

B1: […]…den känns om att den gäller ju jamen det är lite som hela-staden-perspektivet den 
utgår ifrån det att vi ska ha ett jämställt i Staden (nämner staden vid namn) och det tycker 
jag är bra, det här är ett bra dokument…[…] 

 
Hen finner dock ingen konkret handledning för själva undervisningen, men ändrar sig och säger 
”…eller jo men ni fattar…”. Det kan vara ett tecken på en krispunkt som kan spegla konflikter 
mellan olika diskurser. Den svenska handlingsplanen har någon form av vägledning, men B1 
säger sedan att ”…det säger egentligen inte så mycket om hur vi ska jobba med vår 
undervisning…”  och antyder att hen saknar den typen av vägledning. 

C1 håller med fokusgrupp A och önskar också ett dokument som förtydligar ämnet då det 
inte är så ”välrepresenterat eller välkänt”. Trots att B1 är osäker till den norska rammeplanen 
som helhet eftersöker hen ett tydligare dokument likt den norska rammeplanen som en grund 
för undervisningen. Informanterna i grupp B antyder att det just nu inte finns någon struktur 
alls att utgå ifrån utan att det är upp till varje lärare att skapa och forma en undervisning vilket 
kräver en stor arbetsinsats. 

Informanterna blir också medvetna om vad den norska rammeplanens riktlinjer skulle kunna 
föra med sig när de läser dokumentet, det vill säga att det inte går att bedriva undervisning 
utifrån den norska rammeplanens riktlinjer utan att man som lärare i teater/drama tillhandahålls 
vissa resurser. Att lärare i teater/drama i kulturskolan i Staden just nu inte har dessa resurser 
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påtalar informanterna i grupp A genom att dela med sig av historier hur de har bemötts av 
oförstående chefer inför planering av ändamålsenliga undervisningslokaler.  

Den svenska handlingsplanen konstrueras som ett dokument som inte fyller informanternas 
behov. De tilltalas av ett mer förtydligande och innehållsrikare dokument som ger mer 
handledning i den konkreta undervisningssituationen. Informanterna eftersöker ett dokument 
som kan avlasta den arbetsinsats som krävs när lärare i teater/drama ständigt skapar och formar 
sin undervisning samt kan påverka arbetsförhållanden, förutsättningar och behov för 
verksamheten. 

Sammanfattning av Frihet/anonymitet kontra styrning/status 
Några informanter menar att det är ett för stort teater- och skådespelarfokus i den norska 
rammeplanen och att dokumentet blir svårt att applicera i en verksamhet där läraren har ett 
större ”socialt fokus” De vill inte ”snävas in” utan önskar frihet i sin undervisning. 
Informanterna ser också fördelar med ett styrdokument likt den norska rammeplanen som 
kanske kan möjliggöra att chefer och lärare i teater/drama kommer överens om ämnets 
förutsättningar och behov. En informant antyder att ett gemensamt dokument för flera 
kulturskolor är svårt att efterfölja då alla kulturskolor är autonoma, medan en annan informant 
menar att samarbete mellan kulturskolor skulle underlättas med ett gemensamt dokument trots 
olika budgetar. 

Flera informanter indikerar att det saknas en vokabulär för verksamheten och att det behövs 
då ämnet inte är så ”välrepresenterat eller välkänt ”. Informanter berättar om hur de har mötts 
av oförstående chefer när de påtalar ämnets behov och brister och efterlyser någon form av 
styrdokument likt den norska rammeplanen då det just nu inte finns någon struktur alls att utgå 
ifrån. Det är upp till varje lärare att skapa och forma en undervisning vilket kräver en stor 
arbetsinsats. Situationen beskrivs av informanterna som att en gemensam ämnesbeskrivning 
skulle kunna bidra till ökad förståelse samt ge struktur och status till ämnet. 

5.2.5 Resultatsammanfattning av dokumenten 

Handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och inflytande är ett lokalt stödjande dokument 
för kulturskolans personal i Staden och ska vara vägledande för hur man i alla ämnen inom 
kulturskolan ska arbeta med begreppen tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Dokumentet 
utgår ifrån nationella och lokala dokument. Målet med den svenska handlingsplanen är att 
kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar och att deltagarna ska känna att de 
har inflytande och är delaktiga i verksamhetens utformning. Handlingsplanen radar upp olika 
åtgärder för att nå målen, men det är svårt att utläsa vem eller vilka som har ansvar för att 
åtgärderna utförs. I analysen av båda dokumenten framkommer ”kulturskolan” som en 
nodalpunkt och flytande signifikant. Den svenska handlingsplanen fyller ”kulturskolan” främst 
med moment som ”mötesplats”, ”deltagare”, ”medarbetare”, ”utöva och upptäcka” vilket 
antyder att det inte nödvändigtvis behöver handla om en lärandesituation.   

Rammeplan for kulturskolen, mangfold och fordypning utgiven av Norges kulturskoleråd är 
ett nationellt styrdokument som ska vara gällande för alla kulturskolor i Norge. Den norska 
rammeplanen utgår ifrån nationella dokument som exempelvis kulturutredningar och består av 
fyra större kapitel där de två första beskriver kulturskolans grundvärden samt kulturskolans roll 
i utbildningen och som lokalt resurscenter. Enligt den norska rammeplanen ska kulturskolan 
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vara till för alla barn och ungdomar samt kännetecknas av en hög konstnärlig och pedagogisk 
kvalité, rik mångfald samt tillgodose på både bredd och spets. Med ”kulturskolan” som 
nodalpunkt och flytande signifikant uppenbarar sig skolorienterade moment med ord som 
exempelvis: undervisning, utbildning, lärare och elev. I ämneskapitlet blir ”teater” 
nodalpunkten och ”dramapedagogiska processer” och ”teaterproduktion” framkommer som 
moment, men också ”kritiskt tänkande”, ”empati”, ”lagspel”, ”skådespelartekniker”, ”regi” 
med mera. Kopplingen mellan en pedagogisk kontext och teater som konstform är ständigt 
närvarande i den norska rammeplanens ämnesplan för teater. 

5.2.6 Resultatsammanfattning av fokusgruppsamtalen 

Den dominerande diskursen som framträder är framställningen av en verksamhet som är 
anonym och oförstådd - en marginaliserad verksamhet. Diskursen präglas av uppfattningen att 
chefers okunskap har lett till en åsidosatt verksamhet. De diskursivt konstruerade aktörerna, 
det vill säga de aktörer som informanterna främst tillskriver makt och handlingsutrymme 
(Wibeck 2010) att kunna förändra den marginaliserade sitsen i kulturskolan är chefer, men 
kollegor i andra ämnen kan också påverka. Informanterna beskriver kollegor i andra ämnen 
som uttrycker rädsla för teater/drama, tillfällen då kollegor har gjort sig lustiga över ämnet och 
kollegor som inte vill samarbeta med ämnet teater/drama. Framställningen av chefer har handlat 
främst om att de har visat skralt intresse och engagemang för verksamheten samt i viss mån 
förenklat ämnet genom att endast bekräfta teater/drama då ämnet använts som verktyg och 
metod. På grund av bristande kunskap om och insikt i ämnet kan de heller inte förstå behoven, 
menar informanterna. De resurser som behövs uteblir och det blir problematiskt då det är 
cheferna som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Informanterna indikerar även att 
kollegor i andra ämnen bör visa större intresse och engagemang, men tillskriver inte kollegor 
samma handlingsutrymme som cheferna. Den kommunala musikskolan nämns också som en 
diskursivt konstruerad aktör, men kanske mer utifrån en historisk kontext, det vill säga på vilket 
sätt musikämnesnormen har påverkat dagsläget och teater/dramas position i kulturskolan. 
Informanterna tillskriver inte direkt kommunala musikskolan i sig något handlingsutrymme. De 
önskar dock att ämnet teater/drama i kulturskolan får luta sig mot en teatertradition likt Vår 
teater än att som nu anpassa sig efter en musikämnesnorm.  

Informanterna tillskriver sig själva inget större handlingsutrymme för att påverka den 
åsidosatta positionen inom kulturskolan. De nämner dock att ju mer de informerar och berättar 
om ämnets innehåll desto mer kan kollegor i andra ämnen och chefer förstå och begripa 
verksamheten. Informanterna önskar ett gemensamt dokument som beskriver verksamheten 
och nämner att ett sådant dokument kan bli en hjälp för chefer att förstå deras praktik, men vem 
som ska ta initiativ till ett sådant dokument nämns inte och hur det bör utformas råder ingen 
enighet kring. Cheferna bör förstå verksamheten och tillgodose behoven menar informanterna.  
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Här nedan presenteras samtliga rubriker och underrubriker från resultat/analys av 
fokusgruppsamtalen: 
  
En anonym verksamhet 

• I skuggan av musikämnet 
• Mindre anonym i samarbeten 

 

En oförstådd verksamhet 
• Brist på ömsesidig förståelse 
• Mängden arbete kräver kollega 
• För ambitiöst 
• Motvillighet till att se helheten 
• Viss förståelse har ökat något 

 
En mångfacetterad verksamhet 
• Förväntningar på att behärska flera yrken 
• Konsten att balansera det sociala och det 

konstnärliga perspektivet 
• En pressad verksamhet 

 

Frihet/anonymitet kontra styrning/status 
• Detaljstyrt dokument ger mindre frihet 
• Ett tydligare dokument skapar styrning och 

status 
 

Sammanfattning: 
Den dominerande diskursen som framträder är framställningen av en verksamhet som är anonym och 

oförstådd - en marginaliserad verksamhet. 
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6.Diskussion 
Här nedan diskuteras resultatet och analysen av dokumenten och fokusgruppsamtalen samt 
sambanden mellan dessa i relation till uppsatsens bakgrundsdel. I denna studie har jag undersökt 
förutsättningarna för ämnet teater/drama genom att ta del av hur lärarna i teater/drama 
verksamma inom kulturskolan framställt ämnet samt lärarrollen. Det man kan konstatera utifrån 
informanternas utsagor är att de finner sitt arbete viktigt och fantastiskt, men att det finns ett 
missnöje beträffande hur förutsättningarna för teater/drama i kulturskolan ser ut just nu. 

6.1 Ämnets plats och lärarnas roll 
Informanterna beskriver ämnet teater/drama som ett litet ämne på kulturskolan som ”nästan 
finns”, men som dock börjar räknas mer och mer. Flera informanter har märkt en liten 
förändring i attityden gentemot ämnet och det för att chefer börjar se potentialen i ämnet som 
en tillgång för många ämnen, men även för ämnet självt. Det påtalas att det finns en respekt för 
ämnet och en informant har fått veta att hens dramakompetens är eftertraktad som stöd för andra 
verksamheter på den enskilda kulturskolan. Vad är det då för ämnespotential som har 
uppmärksammats och som har lett till en attitydförändring? Utifrån informanternas utsagor 
handlar det om de dramapedagogiska kvaliteterna i ämnet teater/drama, det vill säga kunskapen 
om exempelvis gruppstärkande övningar och personlighetsutvecklande faktorer. Informanterna 
uttrycker uppfattningen att ämnet sällan blir uppmärksammat som konstform samt att lärarna 
gärna får bidra med sin dramakompetens och hjälpa andra ämnen på kulturskolan med deras 
gruppverksamheter. En informant undrar vad som händer med ämnet då, blir det bara ett 
verktyg? Informanternas utsagor kan uppfattas som att ämnet inte har ett egenvärde utan 
betraktas mer som ett hjälpmedel. Det är inget fel att de dramapedagogiska kvaliteterna 
synliggörs och får bistå och hjälpa de andra ämnena i kulturskolan med bland annat 
grupprocesser, det uttrycker inte minst informanterna själva, men det kan bli fel om ämnet 
teater/drama endast får framstå som en hjälpgumma. En anledning till att ämnet betraktas som 
ett verktyg kan vara som en annan informant menar, att chefer inte förstår skillnaden mellan 
begreppen drama och teater. De kanske främst ser ämnet utifrån ett dramapedagogiskt 
perspektiv där fokus ligger på ett personlighetsutvecklande plan, att stärka individ och grupp 
och där det konstpedagogiska perspektivet kommer i skymundan. Kanske är det för 
informanterna som för pedagogerna i rapporten Drama och teater i kulturskolan ur 
pedagogernas perspektiv. Intervjuundersökningen (Cedervall et al., 2019)4 att begreppen och 
dess innebörd är tydliga för teater-/dramalärarna, men då informanterna upplever att endast en 
sida av ämnet teater/drama uppmärksammas och bekräftas från chefshåll kanske det kan vara 
så att cheferna inte ser skillnaden och/eller förstår innebörden av begreppen teater och drama. 
Dels kan det vara förvirrande för chefer och kollegor och även vårdnadshavare att ämnet 
benämns med båda begreppen och dels behöver, som informanterna vid flertal tillfällen påtalar, 

 
4 Hädanefter namnges rapporten ”Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv” för 

antingen ”Kulturskolerapporten - intervjuundersökningen” eller ”Kulturskolerapporten - 
enkätundersökningen” samt ges referens till respektive rapport  löpande i texten. 
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begreppen förklaras och preciseras vad betyder det i kulturskolans kontext? Kanske ska man 
välja ett av begreppen när man benämner verksamheten? 

Trots att det är relativt litet ämne tas ämnet teater/drama på allvar menar en informant, dock 
nämner informanten i samma mening att de är ju bara två pedagoger i jämförelse med väldigt 
många andra pedagoger i andra ämnen på hens kulturskola. En reflektion kring detta är att om 
ämnet verkligen tas på allvar så ska också vikten av ämnet i praktiken synas, det vill säga om 
det bara finns två pedagoger i ämnet teater/drama på en kulturskola i jämförelse med cirka 15 
musiklärare är det inte att ta ämnet på allvar. 

Samarbeten med andra ämnen kan vara ett sätt att få ämnet att synas säger, samma informant. 
Informanterna har olika erfarenheter huruvida det finns intresse att samarbete med teater/drama 
eller inte. Där det är svårt att få till samarbete med kollegor upplever några informanter att det 
blir problematiskt på grund av svalt intresse trots att det ibland är informanterna själva som tar 
initiativ till gemensamma projekt. Det påtalas också att det finns en rädsla för ämnet och det 
har förekommit att kollegor gör sig lustiga över ämnet teater/drama. Lärare i teater/drama 
behöver ständigt vara aktiva och uppmärksamma ämnet, annars ”syns” det inte menar en 
informant.   

Andra informanter har erfarenheter där man gärna vill ha samarbeten med teater/drama eller 
som de själva uttrycker det: ”man plockar gärna in oss i olika sammanhang”. Det som ofta 
händer i samarbeten, menar informanterna, är att lärare i teater/drama ofta hamnar i en position 
där de förväntas leda hela det gemensamma projektet, där de blir producenter och arbetsledare 
med mera. Dock säger en informant att de ”tar den rollen” vilket kan betyda att lärarna ger sig 
själva den rollen för att de vet att de är bra på att leda arbetet. De kanske tror att det förväntas 
av dem och kanske till och med utnämner sig själva omedvetet. Oavsett så är det ett stort ansvar 
och det blir påfrestningar som påverkar de ordinarie arbetsuppgifterna menar informanterna. 
Kanske kan det vara så som en informant uttryckte sig: ”att syns man inte finns man inte”, det 
vill säga lärare i teater/drama måste visa framfötterna annars blir ämnet teater/drama osynligt 
för verksamheten, kollegor och chefer. Detta fenomen, det vill säga att läraren i teater/drama 
leder det gemensamma projektet verkar vara vanligt på kulturskolor runt om i Sverige då denna 
typ av ansvarstagande även beskrivs i Kulturskolerapporten - enkätundersökningen (Cedervall 
et al., 2019). 61 % av respondenterna i rapporten har uppgett att de i samarbeten med andra 
ämnen tar större ansvar för helheten än vad kollegor i andra ämnen gör. Författarna till 
rapporten undrar om det kan vara så att lärare i teater/drama tar på sig den/får den uppgiften på 
grund av att de har den kompetensen att se till helheten, att det ligger i ämnets natur. Både 
informanterna och respondenterna i rapporten påtalar det mastiga arbetet. I rapporten citeras en 
respondent som påtalar arbetsbelastningen: 

[…] ofta får jag ta större ansvar i gemensamma projekt och själv skriva och regissera t ex 
lärarföreställningar. För att inte tala om kostym, smink, rekvisita, scenografi och ljusidé. Det blir lätt 
övermäktigt (Cedervall et al., 2019, s. 24).  

6.2 Didaktiska utmaningar – tidspress, 
grupprocess och kreativitet 
Flera av informanterna säger att deras arbete är fantastiskt, informanterna menar att 
verksamheten blir en fristad för eleverna, eleverna kallar sina teatergrupper för sin 
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”teaterfamilj”. Informanterna arbetar med något meningsfullt anser de och de gör skillnad i barn 
och ungas liv, men arbetet är slitsamt och en informant finner det skrattretande att hen skulle 
orka arbeta i det tempo hen gör nu fram till pensionen. Som i Sternudds (2000) 
konstpedagogiska perspektiv är teaterföreställningen ett centralt pedagogiskt mål där deltagarna 
tillsammans i allra högsta grad är medskapare till slutresultatet. Det påtalas att när elever börjar 
i verksamheten teater/drama på kulturskolan har de en teaterföreställning i sikte och att det 
gärna ska ske på en gång. Denna erfarenhet har även de pedagoger som deltog i 
Kulturskolerapporten – intervjuundersökningen (Einarsson, 2019), det vill säga elevens iver 
över att spela teater med en gång inför publik och besvikelsen när de förstår att det ej är möjligt.  

En återkommande ämnesaspekt på arbetet som de gärna återkommer till under 
fokusgruppsamtalen, det vill säga informanternas topikala stigar och landmärken är 
tidspressen. De finner tiden knapp för att arbeta fram föreställning när de endast träffar eleverna 
en gång i veckan och jämför med en professionell teaterproduktion där det finns en helt annan 
tidsrymd. En annan stor skillnad är också i jämförelse med en professionell föreställning, att 
vägen fram till föreställning innehåller en undervisningssituation, det vill säga eleverna ska 
förutom att arbeta fram föreställningen parallellt lära sig hantverket. Informanterna finner 
uppdraget i princip omöjligt och skrattar åt det absurda att de faktiskt trots allt får ihop 
elevföreställningar.  

Andra topikala stigar och landmärken som återkom under fokusgruppsamtalen, är 
framställandet av det krävande arbetet med grupprocessen. Läraren i teater/drama ska ansvara 
för att skapa en trygg plattform att arbeta utifrån, det ska finnas tillit och respekt i elevgruppen 
och det är teater-/dramalärarens ansvar att plattformen finns och förvaltas under processens 
gång. En informant beskriver det som två större processer som läraren i teater/drama på 
kulturskolan handleder, en ”kreativ process” och en ”grupprocess” och dessa processer är 
sammanknutna.  En annan informant menar att lärare i teater/drama på kulturskolan i just det 
här arbetet kan komma väldigt nära elevens privata erfarenheter och det framställs som en 
central del av arbetet. På grund av att lärare i teater/drama saknar en vokabulär för dessa element 
av undervisningen är det svårt att påtala dess krävande arbetsinsats menar informanten. Kanske 
kan det vara så att denna process också är osynlig eftersom, precis som Aune (2013) menar då 
hon beskriver den norska kulturskolan, att undersökande och reflekterande arbetsformer inte 
tillhör praxis i en kulturskola som har sitt ursprung i en musikskola med rötter i den 
professionella musikens traditioner. Trots att Kulturskoleutredningen (SOU 2016) förespråkar 
en undervisning som närmar sig en reflekterande och undersökande praktik där elever är 
delaktiga och har inflytande, och dessutom ser en förflyttning på kulturskolor från vuxenstyrd 
undervisning till mer informella konstnärliga möten emellan elever och lärare, präglar 
musikskolans ursprung fortfarande kulturskolans verksamhet i mångt och mycket. Den 
traditionella musikundervisningen står för lärarstyrd färdighetsträning och inövning av verk 
medan ämnet teater/drama bygger på demokratiska förtecken där deltagaren ska vara delaktig, 
medskapande och ha rätt att utrycka sig själv och sina tankar. Gång på gång påtalar 
informanterna om hur centrala begreppen delaktighet och inflytande är i verksamheten och hur 
svårt det ibland kan vara att låta dessa begrepp genomsyra all undervisning då tiden ofta känns 
knapp. I en kulturskola till större del formad av traditionell musikundervisning är det svårt att 
få gehör för ämnet teater/dramas behov. 
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En annan informant säger att lärare i teater/drama är det enda ämne på kulturskolan där man 
hela tiden måste ”beakta de psykologiska processerna”. Larsson (2017) liknar arbetet i en 
elevgrupp i ämnet teater/drama som att hålla ett gäng ballonger i luften utan varken snören eller 
fästanordning. Respondenterna i Kulturskolerapporten - intervjuundersökningen (Einarsson, 
2019) samt Larsson (2017) menar att arbetet med gruppen blir en stressig och krävande 
arbetssituation för läraren och parallellt med detta ha fokus på en teaterföreställning som arbetas 
fram. Kulturskolerapporten - enkätundersökningen (Cedervall et al., 2019) lyfter även den fram 
samma sak, det vill säga att det är ett komplext arbetsuppdrag för läraren i teater/drama med 
ansvar får både en grupprocess och en kreativ process där läraren ofta arbetar ensam, har lite 
förståelse hos ledning för arbetet, dålig utrustning och lokal och kanske har elever med behov 
av särskilt stöd i sin elevgrupp. Även med stöd av kollega/kollegor menar textförfattarna till 
rapporten att det är ett svårt uppdrag.  

Informanterna påtalade avsaknaden av handledning och reflektion och menade att i arbete 
med olika elevprocesser behöver lärare i teater/drama ett fönster för reflektion, ett forum där 
läraren kan få handledning eller åtminstone möjlighet att reflektera tillsammans med andra 
lärare i teater/drama. Informanterna fann det märkligt att ett ämne som egentligen handlar så 
mycket om reflektion inte ger lärarna en chans att reflektera. Lärare styr i mångt och mycket 
över sin egen planeringstid, men det är inte det som prioriteras när listan är lång av andra 
arbetsuppgifter. Är läraren den enda läraren i teater/drama på sin kulturskola är 
reflektionsmöjligheterna få och det blir tungt att bära på alla processer själv när det inte finns 
möjlighet att ventilera med någon i samma ämne menar informanterna. Uppdraget kan vara 
oerhört komplext och kan lätt bli övermäktigt. Törnqvist (2011) beskriver lärarens roll i 
teater/drama som ett pedagogiskt ledarskap med ständiga perspektivbyten. Det gäller alltså att 
snabbt kunna byta fokus och möta eleven i dennes specifika behov samt möta hela processen 
och hela elevgruppen för att läsa av vilket slags ledarskap som krävs i stunden. Flera av 
informanterna vill gärna fortsätta arbeta med det de gör, men den krävande arbetsinsatsen måste 
ses över så att det blir rimligt. 

6.3 Riktlinjer för verksamheten 
Kulturskoleutredningen (SOU, 2016) förespråkar frihet och flexibilitet i verksamheten medan 
informanterna efterlyser något mer strukturerat som exempelvis den norska rammeplanen. Den 
ger en tydligare beskrivning av ämnet enligt dem, men har ett för snävt fokus på teater menar 
några informanter. Dock är samtliga informanter överens om att någon form av 
ämnesbeskrivning behövs för att höja statusen då ämnet efter 20 år i kulturskolan fortfarande 
har svårt att hävda sin särart. Ämnet behöver artikuleras så att verksamheten kan 
kvalitetssäkras.  

6.3.1 Frihet kontra struktur 

Som nämndes inledningsvis i analysen av dokumenten skiljer dokumenten sig åt på så sätt att 
den svenska handlingsplanen är ett lokalt stödjande dokument, medan den norska rammeplanen 
beskrivs som ett grundande dokument för utveckling av nationell standard och lokala 
läroplaner. I analysen tävlar dokumenten om att fylla den flytande signifikanten ”kulturskolan” 
med innebörd. Tittar man på texterna utifrån Faircloughs modell och den diskursiva praktiken 
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så finns en koppling mellan Kulturskoleutredningen (SOU, 2016) och den svenska 
handlingsplanen. Kulturskoleutredningen förespråkar en kulturskoleverksamhet präglad av 
frihet och flexibilitet. Frizonen kan endast kvarstå om kulturskolan håller fast vid att ej införa 
centralt beslutande läroplaner säger Kulturskoleutredningen. En tolkning av den svenska 
handlingsplanen är att den betonar  ”deltagare”, ”medarbetare” och ”mötesplats” etc. just  för 
att inte associeras med skolans värld. Den svenska handlingsplanen framställer på pappret en 
verksamhet som inte nödvändigtvis behöver innehålla en formell undervisningssituation som 
om avsändarna vill värna om en verksamhet som lever upp till det Kulturskoleutredningen 
förordar. Informanterna använder sig av ord som ”undervisning”, ”pedagogik”, ”lektion”, 
”läromaterial” under fokusgruppsamtalen etc. vilket kan uppfattas som en framställning av en 
formell undervisningssituation samt titulerar de sig lärare och pedagoger. Detta skulle kunna 
tolkas som om informanterna hellre närmar sig en formell undervisningssituation än en 
kulturskolemiljö präglad av frihet och flexibilitet och skulle kunna vara ett uttryck för den 
struktur som informanterna eftersöker för ämnet. 

Det finns dock informanter som är tveksamma till att bruka ett dokument likt den norska 
rammeplanen i sin praktik då dokumentet skulle kunna snäva in verksamheten menar de. Några 
informanter fann ett alltför stort fokus på teater, (precis i riktlinje med analysen där teater är 
nodalpunkten i rammeplanens ämnesplan) och menar att det skulle bli svårt om läraren har ett 
större fokus på drama och ett ”socialt fokus” i sin praktik. För dem är det viktigt med 
”demokratibiten” som de själva kallade det, det vill säga att göra sin röst hörd och att förmedla 
sin historia. Under fokusgruppsamtalen uttrycktes en rädsla för att en stark styrning skulle 
innebära mindre frihet i undervisningen och att inte få praktisera sin verksamhet utifrån den 
bild man har av ämnet. Genom fokusgruppsamtalen konstruerades en bild av att flertalet lärare 
i teater/drama i kulturskolan har ett stort socialt fokus i sin verksamhet. Bland de pedagoger 
som deltog i Kulturskolerapporten - enkätundersökningen (Cedervall et al.,  2019) var det även 
många som såg kompetens om gruppsykologiska processer som viktigare än hantverket teater 
hos lärare i teater/drama. En intressant tanke, som lyfts fram i rapporten och som också kan 
vara gällande här, är att det ”sociala fokuset” kanske rankas högre för att det är svårt att hålla 
en hög konstnärlig nivå i kulturskolans regi.  

6.3.2 Anonymitet kontra status 

Vad som blir tydligt när informanterna får se den norska rammeplanen är avsaknaden av en 
tydligare beskrivning av verksamheten teater/drama i den svenska kulturskolan. Informanterna 
skildrar en odefinierad verksamhet för teater/drama och en informant framhäver att en 
beskrivning av praktiken är vad teater/drama behöver då hen ger uttryck för att ämnet är ganska 
anonymt och inte är så representerat eller välkänt på kulturskolan.   

Dock finns det kanske en fara med att vara alltför tydlig om ämnets nödvändigheter menar en 
informant och antydde när hen såg den norska rammeplanens detaljerade riktlinjer för lokaler 
och utrustning att det kan bli problematiskt om cheferna får ”fel” förståelse för verksamheten. 
Kanske ser de då endast praktiken som överdådig och för ambitiös. En av Jahnkes (2019) 
aspekter på tyst kunskap är att det kan uppstå vid beroendeställning, att kunskaper eller 
erfarenheter inte vill delges kan bero på orsaker som handlar om ekonomi och makt. Kan det 
vara så att informanten ser en farhåga med att beskriva verksamheten för chefer som enligt hen 
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inte har förståelse för ämnet? Att det kan leda till att chefer drar ”felaktiga” riktlinjer för ämnet 
som i sin tur kan resultera i en exkludering av exempelvis den konstnärliga aspekten av ämnet?  

Flera av informanterna såg förtjänster med ett dokument likt den norska rammeplanen då 
enhetschefer kan ha olika åsikter om ämnet teater/drama och som lärare i ämnet på din egen 
kulturskola är du helt i händerna på just din chef. Om ett dokument likt den norska rammeplanen 
skulle träda i kraft då skulle cheferna behöva inrätta sig oavsett ståndpunkt menar 
informanterna. Informanterna är trötta på att ständigt behöva försvara och förklara sina 
pedagogiska val och att deras praktik ses som för ambitiös. Precis samma bild målas upp i 
Kulturskolerapporten -intervjuundersökningen (Einarsson, 2019) där de pedagoger som blev 
intervjuade också menar att det är krävande att ständigt behöva försvara och förklara sitt ämne 
för oförstående chefer och kollegor i andra ämnen. En informant menar att det inte handlar om 
någon hög konstnärlig nivå som lärare skapar tillsammans med eleverna på kulturskolan utan 
de val som görs är väl grundade på den kompetens man som lärare i teater/drama besitter utifrån 
både ett konstnärligt och pedagogiskt perspektiv. Hålls rätt sorts förutsättningar tillbaka leder 
det bara till en ond cirkel menar en annan informant. Får läraren i teater/drama ”taffliga” 
förutsättningar som exempelvis inte tillräckligt med tid med eleverna eller icke ändamålsenliga 
lokaler med mera så går det ej som representant för ämnet att på riktigt visa vad ämnet 
teater/drama kan bli och ge anser informanten. Det blir ingen fördjupad bild av ämnet eller av 
elevernas kunskaper. Informanterna uttrycker uppfattningen att ledningens åsikter om ämnet 
skapar ett skralt anseende för teater/drama och efterlyser status med hjälp av styrdokument likt 
den norska rammeplanen. 

6.3.3 Inget egenvärde som konstform 

Enligt informanternas utsagor betraktas inte ämnet som en egen konstform av chefer, det vill 
säga ämnet har inget egenvärde. Ämnet har funnits i flera år i Staden och en informant uttrycker 
att det är märkligt att ämnet ”inte landat än”, det vill säga att cheferna inte insett att teater/drama 
är en egen konstform. Informanterna ansluter sig enhälligt till denna diskurs. Samma informant 
uttrycker att den kommunala musikskolan har satt sin prägel på ämnet teater/drama och dess 
förutsättningar. Det skapas konsensus bland flertalet informanter som menar att musikämnet 
har dominerat och dominerar samt skapar normen för kulturskolans verksamhet, att det heter 
kulturskolan, men det är egentligen en musikskola. Trots att många kommunala musikskolor 
bytte namn till kulturskolan och tog in andra estetiska ämnen i sin verksamhet för mer än 20 år 
sedan har musikämnet fortfarande en stark ställning, 73 % av kulturskolans elever är idag 
musikelever och var tredje skola utger sig fortfarande för att vara just en kommunal musikskola 
(SOU, 2016). Musikämnet dominerar i hela Norden och i flera länder går verksamheten under 
namnet musikskola. (Österlind, 2016). Aune (2013) beskriver situationen i Norge där den 
norska kulturskolan, likt den svenska har sina rötter i musikskolan och på samma sätt präglar 
musikämnet även kulturskolan i Norge. Dock kom Rammeplanen for mangfald och fordypning 
ut 2016, tre år efter Aunes bok. Kan den nya norska rammeplanen har förändrat situationen 
något? Har teaterämnet i Norge fått en starkare identitet? 

I Kulturskolerapporten - intervjuundersökningen (Einarsson, 2019) menar pedagogerna 
precis som informanterna i Staden att det är svårt att hävda ämnets specifika former och innehåll 
eftersom deras ämne har ett visst underläge gentemot musikämnet. Både informanterna i 
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fokusgruppsamtalen och pedagogerna i intervjuundersökningen påtalar också att chefer allt som 
oftast har en musikbakgrund vilket också kan bidra till oförståelse kring ämnet.  

Samma informant som fann det märkligt att chefer ännu inte förstått att ämnet teater/drama 
är en egen konstform menar att det är stor skillnad på verksamheten på kulturskolan i Stockholm 
och på kulturskolan i Staden. I Stockholm är ämnet sprunget ur verksamheten Vår teater, en 
verksamhet som bygger på en teatertradition och där extern hjälp av kostym och teknik med 
mera ingår. 

Då teater/drama har funnits som ämne inom kulturskolan sedan 20 år tillbaka är det 
anmärkningsvärt menar Kulturskoleutredningen att ämnet inte är större (SOU, 2016). 
Informanterna finner det också anmärkningsvärt att ämnet teater/drama i Staden inte fått en 
starkare etablering och erkänts som en konstform. Enligt Riksteaterns remiss angående 
Kulturskoleutredningen är det problematiskt med musikens dominans då kulturskolans 
organisationsform är kopplad till den konstform som är mest framträdande (Betänkande, 
Riksteatern SOU, 2016).  Kan det vara så att så länge musiken har den starka ställning som den 
har inom kulturskolan kommer de andra ämnena behöva inrätta sig efter musikämnets normer? 
Som ämne kan det kanske vara svårt att växa och hävda sig om inte kunskapen och förståelsen 
för verksamheten finns på organisationsnivå. Informanter målar upp en bild av hur de gång på 
gång inte får gehör för ämnets behov utan istället möts av: ”måste du ha det”.  Med andra ord 
verkar det inte ha hänt så mycket sedan ämnet infördes i slutet av 90-talet (SOU, 2016) om man 
ser till hur chefer betraktar ämnet.  

6.3.4 Informanternas erfarenheter av otydligt ämne – orimlig 
arbetsmiljö? 

Det uppstår en krock mellan teater-/dramalärare och chefer då det inte finns en gemensam syn 
på ämnet vilket riskerar att i slutänden slita ut läraren i teater/drama. Många av informanterna 
beskriver hur de kämpat för att få till stånd teaterföreställningar med eleverna under knappa 
förhållanden. Det är svårt att upprätthålla kvalitén i undervisningen samtidigt som 
förväntningarna finns att ta in många elever från kön. Att arbeta utifrån teater som konstform 
utan de förutsättningar som krävs skapar ett högt arbetstempo som kan vara en orsak till att 
teater-/dramalärare inte orkar arbeta någon längre tid. I Kulturskolerapporten - 
enkätundersökningen (Cedervall et al., 2019) hade flertalet av respondenterna arbetat i max tre 
år.  Lärare som har arbetat i flera år i ämnet teater/drama är inte lika många som de lärare som 
har arbetat kortare tid enligt rapporten. Stannar inte lärare i teater/drama en längre tid på sin 
arbetsplats kan inte ämnet få den kontinuitet och utveckling som det behöver för att kunna 
erbjuda elever en kvalitativ undervisning och en bra arbetsmiljö för teater-/dramaläraren. 
Informanterna beskriver en verksamhet som kan växa sig stark om fler och samma lärare i 
teater/drama får möjlighet att arbeta tillsammans under flera år. För varje ny lärare som börjar 
eller tar över verksamheten blir det i mångt och mycket att starta om på nytt och bygga upp 
verksamheten igen.  På detta sätt kan aldrig ämnet teater/drama bygga upp traditioner och 
strukturer som behövs för att få till en kvalitativ verksamhet för elever och lärare. Det är som 
sagt viktigt att artikulera verksamheten och dela yrkeserfarenheter, men Jahnke (2019) menar 
att en kvalitativ utbildning och undervisning också bygger på att man tar del av 
forskningsresultat, beprövad erfarenhet samt styrdokument. Lindgrens (2014) 
forskningsöversikt visar att det finns begränsat med studier kring kulturskolan samt att flertalet 
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av publikationerna behandlar musikämnet i kulturskolan. Således finns det inte mycket att tillgå 
när det gäller teater/drama inom forskningsfältet. Kunskaper och erfarenheter i ämnet 
teater/drama i kulturskolan existerar i mångt och mycket i den enskilda läraren. Jahnke (2019) 
menar att utan forskningsresultat, beprövad erfarenhet och styrdokument kommer 
verksamheten sakna riktning för utveckling av praktiken. Hur kan en verksamhet 
kvalitetssäkras utan mål och riktning? Så länge lärare i teater/drama inte har en vokabulär för 
undervisningens alla steg kommer lärarna ständigt och jämt få förklara och försvara sina 
pedagogiska val. 

Musikämnets undervisning är en verksamhet som bygger på traditioner med inarbetade 
strukturer  som lämpar sig för ämnet både utifrån en pedagogisk och konstnärlig nivå. Att 
kulturskolan är sprungen ur den kommunala musikskolan har varit och är en fördel för 
musikämnet som i princip, trots namnbytet från den kommunala musikskolan till kulturskolan, 
kunnat fortsätta den ämnesanapassade undervisningen som tog sina första steg på 1940-talet 
(SOU, 2016). Holmberg (2010) menar dock, i och med ett ökat elevinflytande, att 
undervisningen på musik- och kulturskolan inte kan fortsätta i samma utsträckning med sin 
traditionella undervisning då elever önskar annat. Med elevinflytande ser Holmberg (2010) att 
lärare i musik- och kulturskolan inte längre har en tydlig styrning, en styrning som byggde på 
den traditionella undervisningen. Intressant är här att ämnet teater/drama aldrig haft någon form 
av traditionell undervisning på samma sätt som musikundervisningen. Trots att Holmbergs 
studie syftar till att omfatta alla ämnen på kulturskolan så har problem med styrning av innehåll 
i undervisningen alltid funnits i ämnet teater/drama. Dock är det problematiskt att kulturskolan 
inte har en tydlig styrning och preciserat syfte på nationell nivå. En sådan riktlinje skulle precis 
som Holmberg skriver skapa en skarpare profil för kulturskolan, verksamheten skulle kanske 
inte vara lika anonym som den till viss del är idag samt kunna bli en tydlig plattform att 
kommunicera till elever och vårdnadshavare.  

För ämnet teater/drama finns det fördelar med att samlas kring ett dokument, inte minst för 
att förtydliga arbetsuppgifter och få ramar för verksamheten. Att ämnets mål och syfte inte är 
definierat framkom när informanterna försökte beskriva ämnet, dels genom flertal 
osäkerhetsmarkörer och dels genom motsägelsefulla utsagor. Enligt Arbetsmiljöverket 
(www.av.se) ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter de ska utföra 
och vilket resultat som ska uppnås med arbetet samt vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras 
när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras med mera. Det är 
energikrävande att inte veta eller vara säker, på att man utför ”rätt” arbetsuppgifter.  Därför 
vore det önskvärt med ett dokument som enar lärare inom teater/drama i kulturskolan och som 
ger arbetet en riktning.  

6.4 Möjliga lösningar 
Den här studien liksom Kultrurskolerapporterna - enkätundersökningen och 
intervjuundersökningen (Cedervall et al., 2019; Einarsson, 2019) visar på att ämnet 
teater/drama är i stort behov av att arbeta fram strukturer som kvalitetssäkrar undervisningen i 
ämnet teater/drama, det vill säga en ram som säkrar en verksamhet där man kan skapa goda och 
tydliga utvecklingsmöjligheter för eleverna, men som också skapa en bra och trygg arbetsmiljö 
för lärarna i teater/drama. Det som kommit fram i fokusgruppsamtalen är förtjänsterna med att 
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ha en kollega på sin arbetsplats som du arbetar tillsammans med. Först då du har en kollega i 
ditt ämne kan du på allvar reflektera över och utveckla verksamheten så det bidrar till ett 
vetande och inte en massa tyckande och osaklighet (Rönnerman, 2013). Den tysta kunskapen 
behöver verbaliseras, det går inte att lära sig läraryrket enbart genom teori (Skolverket, 2013) 
eller enbart genom praktik. Förutom att ha en kollega på din arbetsplats behöver arbetsplatsen 
göras attraktiv så att samma personal stannar en längre tid. Med samma personal under längre 
tid finns det godare chanser att bygga upp struktur och identitet som ämnet så väl behöver. Den 
dagen ny personal anländer till kulturskolan i ämnet teater/drama ska det finnas det en inarbetad 
och tydlig riktning för arbetet. Det jag har erfarit genom åren i kulturskolans värld i ämnet 
teater/drama är att verksamheten ständigt uppfinns på nytt då det inte finns rutiner för att 
exempelvis ta hand om allt undervisningsmaterial som gör att det lättare går att återanvända 
eller dokumentera verksamheten som gör att man kan vidareutveckla arbetssätt.  Arbetet som 
teater-/dramalärare i kulturskolan kan innebära stor frihet, men det kan lätt bli övermäktigt att 
förutom att undervisa även skapa ramar och mål för verksamheten (Cedervall et al., 2019). En 
konkret åtgärd i detta sammanhang skulle vara att få utveckla en manusbank där lärare i 
teater/drama inom kulturskolan lätt kan få tag i manus och där lärare i teater /drama fortlöpande 
kan lägga upp manus. Att leta efter manus samt skriva manus kan vara mycket tidskrävande 
vilket också informanterna samt Larsson (2017) bekräftar. Utan att överdriva vågar jag påstå 
att musiklärare har mer gediget lärarmaterial att ta till, de finns till och med läroböcker 
anpassade för musikelever. Skulle lärare i teater/drama i kulturskolan ha tillgång till en 
manusbank finns en möjlighet att få tillgång till en liten del av allt det lärarmaterial 
musiklärarna har. Det finns ett manusbibliotek på ATR:s hemsida (Amatörteaterns riksförbund, 
www.atr.nu), men då det är en avgift för varje manus som lånas/hyrs (skickas via post) är 
manustillgängligheten beroende av den enskilda kulturskolans ekonomi. Utifrån den tidspress 
som lärare i teater/drama beskriver skulle en lättillgängligare manusbank vara att föredra och 
som riktar sig specifikt mot kulturskolans verksamhet och dess elever. 
 En diskussion kring scenografi- och kostymarbete, teknik med mera bör också ske. 
Exempelvis skulle de kulturskolor där lärare i teater/drama får hjälp med de visuella bitarna av 
produktionen studeras för att få råd och tips om hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut. 
Informanterna påtalade det stora merarbetet som exempelvis scenografi, kostym och teknik med 
mera skapar. Musiklärarna i Staden har sedan lång tid tillbaka haft tillgång till ett centralt 
instrumentförråd där personal enbart arbetar med att tillhandahålla undervisningsmaterial till 
musikeleverna, det vill säga de underhåller och köper in instrument som nyttjas i 
undervisningen. Anmärkningsvärt är att inget sådant förråd finns att tillgå för ämnet 
teater/drama, ett ämne som har funnits i kulturskolans regi sedan 20 år tillbaka. Här kan den 
skeva arbetsbelastningen diskuteras då lärare i teater/drama förväntas i sin tjänst ha hand, 
underhålla och köpa in sitt undervisningsmaterial själva, det vill säga scenografi, rekvisita, 
kostym, smink, teknik, med mera medan inget av denna typ av arbete faller på musiklärarens 
lott. Denna snedfördelade arbetsbörda är något som kommenteras även av en teaterpedagog i 
Kulturskoleutredningen  (SOU, 2016), det vill säga att lärare i teater/drama förväntas vårda och 
underhålla sitt undervisningsmaterial själva medan lärare i musik har både notbibliotek och 
instrumentförråd med tillhörande personal. Det här är återigen ett exempel på att ämnet 
teater/drama inte tas på allvar och som avspeglar sig i praktiken, undervisningsmaterialet 
(scenografi, rekvisita, kostym med mera) i ämnet teater/drama värderas inte lika högt som de 
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instrument som vårdas av instrumenttekniker i ett instrumentförråd. Ett teaterförråd liknande 
instrumentförrådet med uppbackning av personal som enbart arbetar i teaterförrådet skulle 
underlätta arbetsbelastningen och effektivisera och kvalitetssäkra undervisningen i ämnet 
teater/drama i kulturskolan.   

I Kulturskolerapporten - enkätundersökningen (Cedervall et al., 2019) gavs exempel där 
lärare i teater/drama i kulturskolan samarbetar med det professionella kulturlivet. Eleverna får 
spela på professionella scener och har då fått hjälp med teknik med mera under föreställning. 
Detta skulle kunna ses som ett alternativ till avlastning i dessa arbetsuppgifter men också som 
ett sätt att nå konstnärlig höjd. Vad jag har förstått finns det en koppling mellan musikämnet 
och det professionella kulturlivet där musikelever i Staden har tillgång till konserthus och 
professionella musiker. Ett sådant inslag borde även elever i teater/drama få tillgång till och det 
skulle skapa en starkare förankraring för ämnet i scenkonsten. För att få till dessa samarbeten 
behöver lärare i teater/drama få tid att skapa sådana kontakter eller att en samordnare i ämnet 
teater/drama tillsätts som tar sig an dessa arbetsuppgifter. En samordnare skulle kunna skapa 
nätverk med det professionella teaterlivet men också mellan lärare i teater/drama på olika 
kulturskolor. Sådana nätverk skulle stärka ämnet teater/drama i kulturskolan. 

Ämnet teater/drama i kulturskolan är i stort behov av att verbaliseras. Detta för att som 
Ahlstrand (2014) menar få möjlighet utveckla teaterämnet och kollegial kompetens, lärare 
behöver ha ett gemensamt ämnesspråk. Behovet av att skapa en gemensam terminologi märktes 
inte minst när informanterna fick se den norska rammeplanen. Det är som att informanterna får 
en aha-upplevelse, helt plötsligt finns verksamheten de bedriver uttryckt i skrift, som att bli 
bekräftad. Flera gånger under fokusgruppsamtalen beskriver informanterna känslan att bli 
betraktad som en verksamhet där man ”bara leker”, att utbildningspotentialen och den 
konstnärliga höjden förminskas istället för att ge verksamheten det erkännande som ämnet 
faktiskt förtjänar. Det finns en frustation bland informanterna kring chefer som på grund av 
okunskap kring ämnet inte kan skapa en hållbar verksamhet. Det är problematiskt att det, enligt 
informanterna, inte finns kompetens om konstformen på chefsnivå. Informanterna ger uttryck 
för en arbetssituation där de känner sig maktlösa och beskriver ett läge där de förväntas i en och 
samma elevgrupp bemöta olika kognitiva och konstnärliga nivåer. Utifrån informanternas 
utsagor är teater-/dramalärarna de enda i kulturskolans verksamhet som förstår ämnet 
teater/drama. Därför bör lärarna själva ta initiativ till att definiera ämnet och skapa en 
gemensam terminologi och på så sätt nå cheferna så att det lättare går att diskutera 
arbetsförhållanden. En gemensam terminologi skulle även kunna bidra till den egna förståelsen 
för arbetet. Inför arbetet med en gemensam vokabulär behöver cheferna skapa förutsättningar 
för lärare i teater/drama att utföra detta. Både Rönnerman (2010) och Jahnke (2019) menar att 
det är ledningens uppdrag att se till att utvecklingsarbete kan ske samt att skapa engagemang 
och tidsutrymme för det. 

6.5 Metoddiskussion 
Har uppsatsens metoder bidragit till någon klarhet i verksamheten teater/drama inom 
kulturskolan? Jag anser att teorin och metoden diskursanalys har bidragit till att klarlägga 
strukturer och kunnat ge mönster till varför situationen ser ut som den gör för lärare i 
teater/drama i Staden samt varför lärare i teater/drama upplever situationen som de gör genom 
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att identifiera olika diskurser. Lärargruppen i teater/drama befinner sig enligt dem själva i ett 
slags underläge där de inte blir lyssnade på. Det handlar om en form av kamp. Teorin och 
metoden diskursanalys ansåg jag var intressant att pröva då det handlar om att undersöka 
maktstrukturer för att kartlägga på vilket sätt ojämlikhet uppstår och varför en part upplever sig 
vara i underläge. 

Vid ett annat teoretiskt perspektiv som exempelvis en fenomenologisk studie hade jag inte fått 
syn på de diskurser som informanterna framställer genom sina utsagor. Då ett fenomenologiskt 
tillvägagångsätt ägnar sig först och främst åt mänskliga erfarenheter, av förstahandsupplevelser 
utan orsaksförklaringar hade jag via ett sådant perspektiv inriktat mig på informanternas 
upplevda erfarenheter (Denscombe, 2016). I en fenomenologiskt studie hade jag inte haft fokus 
på hur diskurser konstrueras genom att exempelvis titta på språkbruk och på så sätt urskilja 
rådande maktstrukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Studiens resultat kan kanske inte ge en allmän bild av hur det ser ut i ämnet teater/drama i de 
olika kulturskolorna runt om i landet, då studien endast omfattar lärare i Staden. Trots detta 
finns det likheter mellan informanternas utsagor och tidigare forskning som ska vara gällande 
för hela landet (Cedervall et al., 2019; Einarsson, 2019). Wibeck (2011) menar att syftet med 
fokusgruppstudier inte är att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser om hela 
grupper/populationer. Är man ute efter sådana resultat ska man använda sig av kvantitativa 
datainsamlingsmetoder som enkäter och opinionsundersökningar, som bearbetas statistiskt. 
Dock går det att göra några generella antaganden om gruppen lärare i teater/drama då samma 
argumentation dök upp i flera fokusgrupper samt att resultaten stödjer en aktuell rikstäckande  
studie (Cedervall et al., 2019; Einarsson, 2019). Wibeck menar att värderingar ofta är specifika 
för en viss kultur eller en viss grupp i samhället och att det går att göra en viss typ av 
generalisering utifrån fokusgruppsdata om det går att visa på hur argumentationen i flera 
grupper utgår ifrån samma premiss oavsett vilken ståndpunkt deltagarna sedan argumenterar 
(Wibeck, 2011).  

Både Wibeck (2011) samt Dahlin-Ivanoff &Holmberg (2017) menar att homogenitet kan vara 
bra i fokusgruppen då det får deltagarna att slappna av och känna sig bekväma i gruppen, men 
då metoden fokusgruppsamtal inte strävar efter konsensus är heterogenitet också viktigt. När 
grupperna sattes samman innan fokusgruppsamtalen var heterogenitet något som tyvärr inte 
kunde tas särskilt mycket hänsyn till utan det handlade snarare om när teater-/dramalärarna i 
Staden kunde delta samt att försök gjordes till att få till minst fyra deltagare i varje 
fokusgruppsamtal. Grupperna var ganska homogena, dock gick åsikterna stundtals isär. Som 
sagts tidigare skildrade informanterna en bild av ett ämne som är marginaliserat och oförstått i 
kulturskolan och denna framställning var de enade kring. Informanterna använde sig av 
retoriska strategier för att förstärka denna tes som i sin tur skapade framställningar som ibland 
kunde vara svåra för de andra deltagarna att ifrågasätta. De konstruerade fakta eller på andra 
sätt övertygade för att öka trovärdigheten och undvika att bli motarbetade (Holmberg, 2010). 
Dessa olika retoriska taktiker kan ha lett till att de påverkade varandra så att motsatta åsikter 
uteblev eller att informanter inte uttalade vissa åsikter högt. Dock var det tre olika 
fokusgruppsamtal där deltagarna inte hade någon påverkan på varandra sinsemellan, men ändå 
beskrev samma åsidosatta verksamhet.  
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Slutligen vill jag påpeka att mina slutsatser är dragna utifrån de strukturer och mönster som jag 
såg i materialet, baserat på mina erfarenheter och förståelse av ämnet/verksamheten 
teater/drama. Det är möjligt att någon annan som tar sig an detta material ser något annat utifrån 
den kontext som den personen befinner sig i. 

6.6 Vidare forskning 
Då kulturskolan är ett relativt outforskat område behövs fler studier kring denna verksamhet 
och fram för allt om ämnet teater/drama där det i nuläget inte finns mycket att tillgå. Det är som 
sagt svårt att utveckla en riktning för verksamheten när det inte finns forskningsresultat, 
beprövad erfarenhet eller styrdokument att utnyttja och spegla praktiken emot (Jahnke, 2019). 
Denna studie har tittat närmare på hur 12 lärare i teater/drama i Staden beskriver och framställer 
sin praktik i ämnet teater/drama. För att få ett bredare grepp om ämnet teater/drama i 
kulturskolan hade det varit intressant att hålla flera fokusgruppsamtal med lärare i teater/drama 
runt om i landet. Upplever de ämnets roll på samma sätt som lärarna i Staden? För att få ett 
vidare grepp om ämnet skulle man kunna ha fokusgruppsamtal med elever i teater/drama, det 
skulle vara intressant att se hur de uppfattar verksamheten och vad är det för slags lärande som 
pågår i teater/drama. Det skulle också vara intressant att se hur eleverna ser på ämnets roll i 
förhållande till de andra ämnena på kulturskolan. Har eleverna en vokabulär för det som händer 
i undervisningssituationen, det vill säga kan de sätta ord på de processer som pågår i praktiken? 
Det skulle också vara spännande att höra vad man från chefshåll har att säga om verksamheten, 
vad cheferna har för ambitioner med ämnet teater/drama samt hur de ser på ämnets roll i 
förhållande till de andra ämnena i kulturskolan. 
 Informanterna framställer en bild av en verksamhet som är bred och odefinierad och är i 
behov av att verbaliseras. Det ryms en hel del tyst kunskap i ämnet teater/drama i kulturskolan 
och  det vore bra om forskning skulle kunna hjälpa till att uppmärksamma och belysa lärarens 
pedagogiska gärning inom teater/drama. Vad består innehållet av i exempelvis en process med 
elever från gruppbildningens startfas fram till föreställning i kulturskolans kontext? Nyligen 
har det startats en rad utbildningar på olika lärosäten i Sverige i syfte att utbilda 
kulturskolelärare och då är det av största vikt att studenten får väsentliga, riktade kunskaper för 
att kunna utöva yrket som lärare i teater/drama i kulturskolan. För ett sådant ändamål, det vill 
säga skapa ett utbildningsinnehåll för blivande teater-/dramalärare i kulturskolan är det av 
största vikt att undersöka vad det är för ett slags kunnande en lärare i ämnet besitter och behöver 
ha. Jahnke (2019) menar att det är endast när vi har en djupare förståelse  
 

av kunnandets egenskaper och uttrycksformer och hur vi lär, upprätthåller och utvecklar kunnande, kan vi 
utveckla och förbättra såväl akademins professionsutbildningar som yrkeskunnandet och praktiken  (Jahnke, 
2019, s. 13). 

 
En annan intressant fråga att gå vidare med är hur den norska rammeplanen har påverkat 
verksamheten och ämnet i kulturskolan i Norge. Enligt Aune (2013) verkar teaterämnet i 
kulturskolan i Norge, som i Staden, brottas med lokaler och utrustning samt verkar Aune också 
beskriva ett ämne som letar efter en identitet. Aunes bok kom ut 2013 och den senaste 
rammeplanen är från 2016. Det är tre år sedan kulturskolan i Norge fick en ny läroplan. Hur ser 
verksamheten ut idag? Har den norska rammeplanen bidragit till att kulturskolan har bättre 
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tillgång till ändamålsenliga lokaler och utrustning? Det hade också varit intressant att ta del av 
hur teater-/dramalärare i Norge ser på ämnets roll där, om situationen är liknande för lärarna i 
Staden och om den norska rammeplanen har skapat en starkare identitet för ämnet teater i 
Norge. I Finland och Danmark har motsvarande verksamhet också läroplaner likt Norge 
(Österlind, 2016). Intressant hade också varit att fördjupa sig i deras styrdokument samt hur 
dessa läroplaner avspeglar sig i praktiken. 
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8.Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Mer utförliga texter som blivit 
sammanfattade i resultatdelen 

8.1.1 Bilaga 1a från rubriken I skuggan av musikämnet 

Som sagt vill B3 se en mer kravfylld verksamhet så att eleverna får utmaningar. Hen jämför 
kulturskolans verksamhet med sportens värld. 
 
B3:  …och det är därför som också sporter tar överhand för i sporter så finns det konkurrens 

och det finns… man måste lägga ner sin tid och det finns krav medan vi har i 
kulturskolan och nu pratar jag inte bara teater utan nu blir det allmänt att man kommer 
en gång i veckan så gör man det om man känner för det och är det tillräckligt intressant 
fortsätter man men det finns fortfarande inga krav, vi ställer aldrig några krav och det 
tänker jag är nåt att vi har lite överallt kän.. den här känslan finns i alla ämnen faktiskt 
men den blir det blir… 

B2:  (flikar in)Mm 
B3:  …lite extra i teater för att det inte… det är svårt med det konkreta liksom…  
 
Innan citat ovan har B3 uttryckt att elever tröttnar om de bara ska arbeta med sina egna 
personliga sidor, eleverna vill ha utveckling, någon form av kompetens. B3 menar att eleverna 
skulle vara mer intresserade om de fick lägga ner mer tid på sin aktivitet samt att det fanns krav 
som hen upplever att det är i inom sport. Verksamheten ställer aldrig några krav och denna 
kravlösa undervisning kan man se överallt på kulturskolan, ”känns” det som är B3 på väg att 
säga men ändrar sig. ”Den här känslan finns i alla ämnen faktiskt” säger B3 och exkluderar sig 
från framställningen för att öka faktastatusen. B1 skapar en empirisk repertoar som retorisk 
strategi som går ut på att framställningen ska bli svår att ifrågasätta. Men avslutar B3, känslan 
blir extra påtaglig i ”teater för att det inte… det är svårt med det konkreta liksom”.  Denna 
inställning, att det är svårt med vad ämnet teater/drama i kulturskolan innehåller eller ska 
innehålla delar B3 med B1 som tidigare i texten uttryckt  en ambivalens kring vad som ska 
rymmas i ämnet. B3 menar att det blir extra svårt med den kravlösa undervisningen i en 
verksamhet som inte är konkretiserad. 
 
C2 i fokusgrupp C finner det problematiskt med vad hen upplever, en generell inställning till 
ämnet teater/drama som ”flummigt”. 
 
C2:  […] jag tycker att det är lite överlag här så känns det som att så klart att teaterämnet 

har en på ett sätt en samma status som alla andra ämnen men också är det har det en 
status om att vara lite flummigt som jag tror det finns, ja jag kan förstå varför på ett sätt 
förstår jag varför teater är mer flummigt för att det har inte i första anblicken 
åtminstone har inte samma …eh så som ett notblad, det är inte riktigt som ett, och det 
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tycker jag att vi jag tycker att vi försöker jobba lite mot det här att det är såhär, för det 
är …och liksom få det att bli… samma status på det sättet… 

Hanna (flikar in): Mm 
C2: …att inte ge… som till exempel att det är mycket mer naturligt att få hem en läxa när 

man spelar ett instrument  än att få det med teater och det tycker jag är synd sen kanske 
inte läxor är måttstocken men ni förstår… 

 
C2 säger till en början att ämnet teater/drama har på ett sätt samma status som de andra ämnena, 
men  medger även att ämnet kan uppfattas en aning ”flummigt” vid första anblicken. C2 menar 
att ett exempel på att ämnet kan anses flummigt är att det inte finns något fysiskt 
läromedel/läroböcker som ex. ett notblad. C2 säger att det inte är vanligt förekommande att man 
får läxa i ämnet teater/drama och antyder att statusen på ämnet kan höjas om man som elev får 
ett fysiskt läromedel. 

8.1.2 Bilaga 1b från rubriken Brist på ömsesidig förståelse  

A2 har också blivit uppmärksammad för sin kompetens inom teater/drama på sin arbetsplats, 
det vill säga att kollegor finner hens kompetenser som värdefulla. Men det A2 har fått erfara 
när hen har ställt och hjälpt kollegor är det att A2 inte har fått någon gentjänst, det vill säga hen 
har själv upplevt det svårt med att få hjälp av kollegor.  
 
A2:  […]och snälla A2 och du kan du hjälpa till med det här… 
Flera informanter: Mm 
A2:  ..och jag sa men när ska jag be er om hjälp då kommer ni och hjälper mig när jag 
behöver hjälp.. 
A4:  Mm 
A2:  … jag kanske behöver hjälp, ”men hörre ni, ni är väl skitbra ljudtekniker, kan inte ni 

komma in här och göra något ljudtekniskt åt mig”... 
Lite skratt från några andra informanter 
A2: ... ”och det funkar inte jag är ju musiker”,” ja fast jag är ju teaterlärare” asså, så där 

höll vi på, jag höll på och munhögs lite med mina kollegor, det var inte för att jag inte 
ville utan det lite det här att jag tycker att det ibland kan hamna i en styvmoderligt 
behandlad position, det är väldigt bra och ha, men man har inte förståelse för vad det är 
så man ser det inte som en konstform på det sättet utan man ser det som att det är bra 
för en massa olika saker men det har liksom... 

A3:  ...men det har inget eget egenvärde... 
A3: ...det har inget egenvärde för när man börjar prata om vad är det ”jag behöver för att 

göra ett bra jobb som teaterlärare vad är det teaterverksamheten behöver, vi behöver en 
ordentlig scen, vi behöver ett bra ljustak, vi behöver ljudinstallation, vi behöver 
kostymförråd, vi behöver rekvisitaförråd, , vi behöver en budget, vi behöver”... då är det 
väldigt svårt plötsligt, ”måste du ha det?”.  

Lite skratt från några andra informanter. 
A4:  Mm 
A2:  Och det tänker jag mycket på just teaterämnets roll, vad blir det då? Vad är våran roll 

liksom? 
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A2 använder sig av active voicing, det vill säga direkta citat för att visa på det anmärkningsvärda 
att när hen har ställt upp och hjälpt kollegor så har A2 inte fått någon hjälp tillbaka. A2 använder 
sig också av metaforen ”styvmoderligt behandlad position”  för att beskriva ämnets utsatta läge, 
att ämnet/läraren förväntas ställa upp i alla lägen, men ska inte förvänta sig att få något tillbaka. 
Med de direkta citaten argumenterar A2 för att ämnet teater/drama ses som en hjälpgumma, 
”det är väldigt bra att ha” men teater/drama ”har inget eget egenvärde”. Vidare argumenterar 
A2 med flera citat om hur svårt det är att få gehör för ämnets behov. A2 använder sig av 
extremisering när hen menar att hennes musiklärarkollegor är ”skitbra tekniker” och vill på det 
sättet poängtera att det är tråkigt att inte få hjälp av kollegor som A2 menar borde klara av 
uppdraget som ljudtekniker.  

Slutligen ställer sig A2 en retorisk fråga som kan tolkas som att A2 finner engagemanget 
skralt för ämnet hos ledning och kollegor. Under hela A2:s anförande bekräftar de andra 
informanterna A2:s utsaga med hummanden. Ibland skrattar informanterna till, det kan vara så 
att de andra informanterna känner igen sig. Med de kan också vara så att informanterna med 
sitt skratt förstärker de det abnormala i situationen, det vill säga oviljan av att hjälpa till och 
oförståelsen för ämnet teater/drama. Detta är något som A2 verkar lyfta fram genom att påtala 
den utsatta positionen ämnet har på kulturskolan. 

8.1.3 Bilaga 1c från rubriken Mängden arbete kräver kollega 

C1 eftersöker reflektionstid.  
 
C1:  Det är ju väldigt ironiskt att jobba med det ämne som innebär reflektion och så har vi 

ingen reflektionstid  åtminstone om inte handledning så har vi inte reflektionstid. Jag 
läste till dramapedagog och jag och X gick i samma klass och där hade vi varje fredag, 
avslutade vi veckan med varje fredag hela utbildningen… 

C4:  (flikar in) Mm 
C1: …reflektionstid på slutet i samma grupp i två år satt med samma personer i två årstid 

varje fredag pratade om hur din vecka har varit hur du har upplevt… 
 
C4 håller med C1 i att det är anmärkningsvärt att det inte finns tid att reflektera. 
 
C4:  …för det är mycket utmaningar, asså jag tycker inte, jag tycker inte att utmaningarna 

är själva eleverna och det som händer där såhära att det uppstår saker och att det ballas 
ur, det är inte mötet med eleverna utan det är allt runtomkring att det inte finns 
tillräckligt med tid, att man inte får reflektera, att man inte får skälig ersättning, men sen 
allting runt omkring och det är väl en utmaning att orka i det… 

 
C4 indikerar att de andra arbetsuppgifterna, ”allting runtomkring”, bidrar till att reflektionstiden 
blir knapp och eller i stort sätt obefintlig. När C4 säger ”att man inte får skälig ersättning” skulle 
det kunna indikera att C4 reflekterar kring sina elever utanför sin arbetstid, det vill säga att C4 
arbetar då utan lön. 
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C1 lyfter fram ett exempel på en elevgrupp med svår gruppdynamik och har därför valt att inte 
låta eleverna reflektera, ”aldrig haft rundor” utan de har istället fått arbeta mer på golvet med 
lekar och övningar. Men när C1 efter ett sommarlov, upplever att eleverna har mognat väljer 
hen att låta eleverna få bli mer verbala i undervisningen beskriver hen det som att öppna ”en 
Pandoras ask”. Eleverna förstod att ”rundan” var en plats där de kunde öppna upp och de vågade 
berätta sådant de ej berättat för någon annan tidigare säger C1. Eleverna har sedan dess alltid 
krävt att lektionen ska börja med ”må-runda” menar C1.  
 
C1:  …nej… men också tydligt det finns behovet som du säger C3 ett forum att få  reflektera 

i, att få vara i asså det finns inte såna trygga rum överallt för barn och unga…  
C4:  Men i det vad vi gör då är ju vi vuxna i den situationen och ska ta hand om det… 
C1:  (flikar in): Mm 
C4: …som kommer upp …eh, att det inte finns en handledning i det… 
C1:  Exakt 
C4:  …och att det handlar om att det inte finns en förståelse för vad vi gör… 
C1:  (flikar in) Mm 
C4: …”för vi leker ju bara”… 
C1: (flikar in) Mm 
C4:  ….lite om jag nu ska raljera… 
C1: ( flikar in) Mm 
C4:  …att dom processerna man startar är så viktiga och betyde… asså att det finns ett stoff 

i det som inte är (C4 gör roligt ljud)  bara eller snarare i (C4 gör samma ljud) så finns 
det massa annat för att man kan göra (C4 gör ljudet igen)… 

Lite skratt 
C4: …så finns det en massa trygghet som kommer jamen liksom ja… 
 
C1 använder sig av avtive voicing för att förtydliga behovet hos eleverna, att de önskar ett tryggt 
rum där de kan reflektera och påtalar samtidigt att ämnet teater/drama har kapaciteten att 
erbjuda eleverna just detta. Återigen påtalas en oförståelse för ämnet när C4 med hjälp av active 
voicing belyser kopplingen mellan bristen av resurser som att exempelvis att lärare i 
teater/drama inte får handledning och den förenklade syn hen menar präglar ämnet, nämligen 
den att man i ämnet teater/drama ”leker ju bara”. I själva verket pågår en rad olika viktiga 
processer menar C4 och är på väg att också säger betydelsefulla, men avbryter sig som om hen 
inte ha belägg för det påståendet. Dock tillägger C4 att det finns mycket innehåll i leken som 
kanske inte kan uppmärksammas från någon som kommer utifrån, för att man inte kan se de 
processer som pågår. C4 antyder att leken bidrar till en trygg plattform för eleverna, som de 
sedan kan skapa utifrån. 

8.1.4 Bilaga 1d från rubriken Motvillighet till att se helheten 

A4:   Men det är ju det, ska vi ha teater ska vi väl ha teater...  
[…] 
A4:  Om du tror att teater är... 
A3:  ...drama... 
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A4:  ...det här drama, då är det väl det vi ska ha då för vi får ju hela tiden höra att vi är 
ambitiösa, då kan vi ju inte ha teater, det är det eleverna kommer hit för, de kommer inte 
hit för att ha drama.  

A2:   Ja 
A4:  Om dom verkligen förstår kanske dom inte skulle ha... 
A3:  Nej... 
A4:   ...ha det dom kanske fortfarande är i förnekelsefasen... 
A4:  Det är väldigt få som kommer till oss för att de vill ha drama, dom vill ha riktig 

teaterföreställning...   
A2:  Mm  
A4:  ...helst på en gång. 
Flera: Mm 
 
Situationen framställs av A4 som att eleverna inte kommer till kulturskolans verksamhet i 
teater/drama för att bli undervisade i drama utan för att sätta upp en teaterföreställning och helst 
med en gång. A4 utrycker uppfattningen att teater som konstform inte har en självklar plats på 
kulturskolan.  Att få chefer att förstå vilka resurser som behövs vid föreställningsarbete är svårt 
beskriver flera informanter i gruppen. A4 antyder att finns det en motvillighet hos chefer att 
inte vill ta till sig de förutsättningar som behövs när hen uttrycker att de är i ”förnekelsefasen”. 
A2 menar att det är omöjligt att cheferna kan ”förstå” ämnet eftersom om kunskapen finns så 
skulle de inse vad som behövs för en teaterproduktion: ”då finns det förutsättningar du inte kan 
komma runt”. A2 berättar sedan om ett tidigare arbete där hen hade en chef som var en före 
detta teaterlärare. För denna chef var det självklart att det skulle finnas kostymförråd och 
tillräckliga resurser. Informanterna ger uttryck för att ämnet teater/drama inte får rätt sorts 
förutsättningar på grund av att cheferna har en ytlig förståelse eller ingen förståelse alls av 
ämnet. 

8.1.5 Bilaga 1e från rubriken Viss förståelse har ökat något  

A5 ser en tendens där lärare i kulturskolan numera arbetar mer i projektform, projekt med egen 
budget och menar att rollen har breddats något för lärare i teater/drama. Lärarens kompetens 
ska användas i ett vidare fält än att ”bara” undervisa i teater/drama i den frivilliga 
eftermiddagsverksamheten. A1 menar att de kan ha att göra med att det nu kanske finns viss 
insikt om ämnet teater/drama. 
 
A1:  Men har inte det också med att göra att förståelsen för ämnet kanske ökar lite... 
A5, A3:  Mm 
A4:  Ja, kanske 
A1 : ...också vi informerar och berättar, det här ingår i vårat ämne och så här jobbar vi och 

såg här ser det ut och liksom då får man ju se vilka egenskaper vi har och för vad kunskap 
vi besitter och då använder dom sig av det. Tänker sig att det är ganska logisk ... 
utveckling. 

 
Intressant är att det påpekas att förståelse ökar kring ämnet teater/drama när man kunnat läsa 
tidigare i analysen att informanter menar att det råder stor brist på insikt kring vad lärare i 
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teater/drama gör, dock säger A1 att ”förståelsen för ämnet kanske ökar lite”.  A1 använder sig 
av förminskning som retorisk strategi för att poängtera att trots att förståelsen ökar så gör den 
det ”lite”. A4 bekräftar osäkerheten kring antagandet med ett ”kanske”.  Det är inte säkert att 
förståelsen för ämnet teater/drama har ökat samt säger A1 ”ökar”, det vill säga att det är något 
som pågår, upplysning om ämnet är något som kanske är på gång. A1 menar att det blir en 
logisk konsekvens, det vill säga delger och förklarar lärare inom teater/drama vad de gör och 
kan så är det lättare att se till att kompetensen utnyttjas.  
 
A3 menar att ämnet teater/drama är användbart i så många ämnen för att lärare i teater/drama 
arbetar så mycket med grupp och sammanhållning. A3 antyder att arbetet läraren i teater/drama 
gör med gruppen, grupprocessen är en kunskap som andra ämnen skulle kunna dra nytta av. 
När A3 börjar rada upp vad lärare i teater/drama arbetar med utifrån ett tänk kring olika 
processer får hen med sig andra informanter som också ger exempel på vilka synenergieffekter 
ämnet teater/drama ger. Informanterna blir ivriga och pratar i mun på varandra, det verkar som 
informanterna har mycket att säga kring denna punkt. Eftersom, menar A3, lärare i teater/drama 
arbetar med olika processer varje dag borde väl de andra ämnena på kulturskolan ha liknande 
processer. Dock avbryter hen sig med en osäkerhetsmarkör, ”äh jag vet inte”. Det är inte säkert 
att de andra ämnena genomgår liknande processer. A3 ”har inte tänkt så mycket på (…) vad 
ämnet blir i sig själv” i förhållande till ”fokuset” på ”konstformen”. A3 antyder att hen inte 
reflekterat så mycket kring synergieffekterna kring ämnet, det vill säga om man tänker bortanför 
det som eleverna arbetar konkret med i undervisningssalen, exempelvis en teaterföreställning. 
Det som eleverna kan tänkas få med sig utav att vara med om exempelvis en grupprocess.   

8.1.6 Bilaga 1f från rubriken Konsten att balansera det sociala och det 
konstnärliga perspektivet  

A1 framhäver att lärare i teater/drama har en särskild kompetens när det gäller att arbeta ihop 
en grupp och gör en katergorikvalificering ”det kanske är det andra lärare tar med sig mest, hur 
vi jobbar med grupper”. Teater-/dramalärarens gruppkunskaper ställs mot musiklärarens 
gruppkunskaper där läraren i teater/drama kan mer om grupprocesser, ”dom tänker inte på 
samma sätt”, menar A1.  
 
A2:  …jag tycker att teaterlärare arbetar med hela tiden med också det är att skapa 

förutsättningar för... 
A5 och A3: Mm 
A2:  […] att alla teaterlärare har en extrem förmåga att  se elever som både egna individer, 

men också i grupp... 
A5:  (flikar in): Mm 
A2:  ...och se hur kan alla komma till sin rätt här och det tror jag är en jättestor styrka som 

säkert många lärare vill ha men i teatern så blir du tvingad att ha det och utveckla den 
hela tiden just därför att du jobbar så mycket med känslor […] när man har en jobbig 
jobbig grupp eller när man känner att det inte funkar […] man kunde liksom inte skapa 
det där trygga rummet för eleverna. För det vet jag att jag haft flera grupper det har varit 
jobbigt, man har försökt och då har ju jättestor del av att vara lärare gått ut på av att gå 
hem och fundera: hur ska jag lösa det här.... 
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Flera: Mm, mm 
A2:  ...och det brukar ju lösa sig...  
A5:  Mm 
A2:  ...så det är ju nånting vi kan.  
Flera:  Mm, mm 
A2: ..som gör att det löser sig. För det är ju... jag upplever också att det är väldigt många 
[…]som börjar på teater och att det är många som blir kvar. 

A1: Mm 

A2: ...att de blir kvar år efter år efter år efter år. Det är helt fantastiskt, men då gör ju lärarna, 
vi lärare gör ju något helt fantastiskt… 

A2 menar också att lärare i teater/drama har en bra gruppkompetens och gör en 
katergorikvalificering när hen menar att lärare i teater/drama är bra på att ”se” elever både i 
grupp och som individer, en kategori hen erkänner sig till genom att säga ”vi”. A2 använder sig 
av extremisering genom uttryck som; ”enorm förmåga” och ”jättestor styrka” för att lyfta fram 
lärarens särskilda kompetens i att se hela gruppen för att göra det svårt att ifrågasätta 
framställningen. Precis som A1 menar även A2 att teater-/dramalärarens kompetens är 
eftertraktad av andra lärare och verkar antyda att det endast är lärare i teater/drama som har 
denna grupprocesskompetens där du ser till individ och grupp samtidigt. Återigen använder sig 
A2 av extremisering för att markera att uppgiften att skapa trygga rum är  en ”jättestor del av 
att vara lärare” för lärare i teater/drama. Lyckas du som lärare inte skapa detta rum fungerar 
inte gruppen, men A2 verkar antyda att lärare i teater/drama ändå lyckas till slut för att ”det är 
ju nånting vi kan” och gör ännu en katergorikvalificering. A2 använder sig av extremisering 
när hon slutligen påpekar att många elever börjar på teater/drama och eleverna stannar också 
kvar i flera år med orden ”helt fantastiskt” för att betona lärarens skicklighet. 
 
B2 lyfter också fram det svåra i att i sin lärarroll se till vad både individen vill och gruppen vill 
samtidigt. B1 håller med och menar att det inte är ”lättare” bara för att man i 
eftermiddagsverksamheten på kulturskolan har elever som är där frivilligt. Elever i teater/drama 
har starka viljor och stora egon menar B1. Informanterna skrattar igenkännande till den ”elev” 
som B1 framställer.  
 
B1:  (…)  mitt huvudfokus egentligen handlar ju väldigt mycket om gruppen och att må bra 

tillsammans liksom jag tror att själv lägger min grund där och det gör ju inte alla som 
kommer till teaterundervisningen av eleverna utan dom tänker så här att jag vill stå på en 
scen  och jag vill stå längst fram (skratt) det är viktigt för mig…eh och sen har vi många 
barn som har gränslösa beteenden. Det behöver inte handla om diagnoser utan som 
handlar om att man förväntar sig att bli lyssnad på och kanske utöver det… det är 
självklart att man ska lyssna på varandra, men att oavsett tid och tidpunkt förväntar man 
bli lyssnad på och tuffar sig och det tycker jag är ganska svårt det är mycket… det är 
ganska tufft i många grupper att hitta det här kollektiva lugnet, det stora vi:et liksom, där 
man kan vila ja vi har oftast lite kul men då blir det hysteriskt… 

Informanterna skrattar 



 

74 
 

B1: …men att hitta den kollektiva vilande vi liksom den där gruppen ni vet där man stannar 
upp och sen någon råkar berätta det där som betyder något och så delar vi det i en sån 
stund det händer typ ald…ja, ja det har hänt men det är väldigt väldigt sällan det händer.  

Hanna (flikar in): Mm 
B1:  Jag tror att det kanske inte är vårt mål  men bara som en bild av att det oftast lite 

hysteriskt att wooo, aaa, waa (skriker ut lätt hysteri) försöka samla alla liksom… 
 
För B1 är det viktigt att gruppen ”mår bra tillsammans” och det är inte alltid en lätt uppgift 
eftersom det finns elever som hellre ser till eget behov än till gruppens. När B1 och eleverna 
har ”kul” då blir det gärna för mycket, ”då blir det hysteriskt” och det verkar som om B1 verkar 
antyda att det är ett lugn elevgrupperna behöver. Det är kanske i det lugnet, i ”det kollektiva 
lugnet” där B1 har en bra möjlighet att se vad både individen och gruppen vill. B1 säger att ”det 
kanske inte är vårt mål”, det vill säga att hitta det kollektiva lugnet och det verkar som om B1 
antyder att det kanske inte är målet för ämnet teater/drama i kulturskolan. Återigen verkar det 
råda en osäkerhet kring vilket arbetsfokus/arbetsuppgifter lärare ska ha i teater/drama i 
kulturskolan.  

8.1.7 Bilaga 1g från rubriken Konsten att balansera det sociala och det 
konstnärliga perspektivet 

A3:  Men ämnets roll, om vi då ska titta på Kulturskolan och dom vi är till för, asså dom 
barn och unga som kommer  till oss och framförallt dom som barn och unga som 
stannar kvar och liksom nu har jag ju inte jobbat så länge, men dom som stannat kvar 
hos er eh.. en längre period för dom upplevs upplever jag i alla fall att det är enormt 
viktigt med liksom ämnet teater och att det blir ett ställe som folk som barn och unga 
inom kulturskolan söker sig till och många ser det som en fristad och många ser det 
som... dom blir kvar ganska länge eh.. 

A5:  Ja, dom pratar om såna här teaterfamiljer... 
A3:  Ja, precis  
A5, A2: Mm, Mm 
A3:  ...att det skapas väldigt starka band eh... att man tänker såhär ämnet, vad ämnet gör 

kulturskolan. 
A1:  Jag tänker också att vissa barn som inte kommer till sin rätt i skolan upplever ofta att de 

kommer till sin rätt i teater.. 
A2:  Mm 
A1: ... också... 
Kort tystnad 
A3:  Mm 
 
A3 vill inte själv ta åt sig äran för arbetet som resulterat i att elever stannar och fortsätter med 
teater/drama, men har ändå hunnit uppfatta under sin korta arbetsperiod att det är ett viktigt 
ställe där barn och unga får en fristad. A5 bekräftar A3 och förstärker påståendet om vikten av 
teater/drama för eleverna genom att belysa att eleverna själva kalla sina teatergrupper för 
”teaterfamiljer”. A3 bygger ytterligare på med att säga att det skapas starka band mellan 
eleverna och funderar på ”vad ämnet gör kulturskolan” och antyder att ämnet teater/drama har 
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kapacitet att skapa hållbara sociala relationer. Relationer som bidrar till att just ämnet är/blir en 
förebild för hela kulturskolan. A1 använder en kategorikvalificering för att skapa trovärdighet 
genom att säga att barn och unga som inte kommer till sin rätt i skolan ”ofta” kommer till sin 
rätt i ämnet. Då läraren har erfarit fenomenet ”ofta” framställer sig läraren som kunnig inom 
området och faktastatusen höjs. Dock lägger A1 till ett ”också” efter sitt påstående och då ordet 
uttalas något svagt kan det innebära en osäkerhetsmarkör. Detta kan vara ett sätt för A1 att 
gardera sig genom att indikera att det finns andra verksamheter förutom teater/drama där barn 
kan komma till sin rätta också.  
 
B1 lyfter också fram ämnet teater/drama som en fristad som ska vara frikopplad från tävling 
och konkurrens där det ska vara tryggt för eleverna.  
 
B1:  […] eh jag tror också på att ställa högre krav vad dom kraven är vet jag inte riktigt 

men men jag tror det är viktigt att visa att det är viktigt och på riktigt på ...ehm  på olika 
sätt men däremot så kan jag också känna att jag vill inte att det tippar för mycket.. du 
drog den här parallellen till… till sport och ibland känner jag vill så gärna att vi ska va 
en fristad ifrån det som allt som är tävling och konkurrens och va bästa och talang 
och… utan och det här är mitt sociala fokus (skrattar lite), socialarbetarn i mig som 
talar men att just att teatern kan skapa det.. den fristaden ifrån det som är så mycket i 
vårt samhälle och som lockar eller som driver som.. det här med belöningssystemen utan 
istället skapar nåt denna tryggheten, det sociala och så fast jag tror att du behöver …eh 
mer kanske …ehm att vi vill låta eleverna få växa och ställa krav, det behöver inte vara 
en motsättning tänker jag, men att den diskussionen skulle jag gärna vilja föra (…) 

 
Innan B1:s citat, tidigare i samtalet har B3 uttryckt en frustation över att verksamheten 
teater/drama är kravlös. Eleverna behöver utmaningar, annars stannar de inte i verksamheten 
menar B3. B1 använder sig av en förminskande retorik genom att ursäkta den sociala strävan 
med att skratta till efter uttalandet samt lite skämtsamt utnämna sig till socialarbetare. B1 säger 
emot sig själv, gör ett så kallat inkonsistent uttalande, det vill säga ett resonemang som säger 
emot sig själv. Först säger B1 att det inte ska finnas krav i verksamheten och sedan säger att det 
ska finnas krav, men B1 avslutar med att säga att det inte behöver finnas en motsättning mellan 
verksamhet med socialt fokus och en kravfylld verksamhet. 
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8.2 Bilaga 2 Handlingsplan för tillgänglighet, 
delaktighet och inflytande 
 
INTRODUKTION 
Staden ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. En del av det arbetet är 
att erbjuda alla barn och unga tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur och en 
meningsfull fritid är något som alla barn och unga har rätt till, och kulturskolan i Staden är en 
viktig del i det arbetet. 
 
Enligt Stadens kulturprogram ska alla kulturverksamheter bidra till att öka och vidga 
delaktighet och deltagande, samt det är särskilt viktigt att barn och unga ges tillfälle till 
inflytande. Därför, i samband med fördelning av utvecklingsstöd 2016, gav kulturnämnden ett 
uppdrag till kulturförvaltningen att tillsammans med kulturskolorna i Staden utveckla arbetet 
med tillgänglighet, inflytande och delaktighet. Denna handlingsplan är ett resultat av detta 
uppdrag. 
 
Denna handlingsplan är också ett första steg för det gemensamma arbetet att öka tillgänglighet, 
inflytande och delaktighet, och ska ge förutsättningar till konkret handling. Den ska vara 
vägledande för verksamheten fram till 2021 då en större utvärdering av arbetet ska göras. 
Handlingsplanen har tagits fram under perioden maj 2016 - februari 2017 av enhetscheferna för 
kulturskolorna i Staden. 
 
Utgångspunkter 
Kulturskolan är till för alla! 
Kulturskolan ska vara en mötesplats för konstnärlig, personlig och social utveckling som 
främjar gemenskap, kreativitet och delaktighet. Kulturskolan ska inspirera och väcka 
nyfikenhet. Verksamheten bygger på frivillighet och baseras på̊ alla likas värde. Genom 
kulturskolan ska deltagare få möjlighet att upptäcka och utöva många olika konstnärliga 
uttrycksformer och språk utifrån en bred definition av kultur och med professionellt stöd och 
handledning. Det ska vara en plats där pedagoger och deltagare utformar verksamheten 
tillsammans och lär av varandra. Kulturskolan skall väcka lust till eget skapande och göra 
skillnad för samhället. 
 
Tillgänglighet, inflytande och delaktighet är avgörande för att skapa en kulturskola för 
alla, därför ska kulturskolan: 

• Präglas av delaktighet, gemenskap och utveckling 
• Ha en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen 
• Ta tillvara barn och ungas egna initiativ och kreativitet 
• Ha ett brett utbud och anpassas för barn och unga i behov av särskilt stöd 
• Utveckla och förnya konstnärliga mötesplatser 

 
Alla deltagare på̊ Kulturskolan ska: 

• Ha rätt att uttrycka sin mening  
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• Ha inflytande på verksamhetens utformning 
• Känna delaktighet och inflytande 
• Ha likvärdig möjlighet att delta i kulturskolan 

 
Mål och delmål för att uppnå detta är: 
ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN 
Kulturskolan i Staden ska nå ut till alla och vara tillgänglig för alla barn och unga oavsett klass, 
kön, etnicitet, funktionsvariation och ålder. Kulturskolan ska bidra till sänkta trösklar till kultur 
och kulturutövande. För att uppnå detta ska kulturskolan satsa inom tre områden: 
 
1. Utveckla nya arbetssätt och aktiviteter 

• Varje år pröva minst ett nytt arbetssätt/aktivitet för att öka tillgängligheten vilket 
dokumenteras och utvärderas 

• Varje år genomfors en gemensam konferensdag för alla kulturskolor i Staden då 
projekten presenteras och diskuteras, metoder för reflektion utvecklas 

• 2021 samlas erfarenheterna i en gemensam bok 
 
2. Utveckla samverkan 

• Öka föräldrars involvering i kulturskolan 
• Utöka samverkan och gemensamma projekt med fritid, andra kulturaktörer och 

föreningsliv. Utöka samverkan med andra verksamheter med samma målgrupp. 
• Bygga på lokala initiativ som pågar 

 
3. Utveckla kulturskolans kommunikation 

• Utifrån kommunikationsstrategin ta fram en kommunikationsplan anpassad till olika 
stadsdelars behov och olika målgrupper  

• Utveckla ungt ambassadörskap för kulturskolan i Staden 
• Bli mer synliga på olika platser där föräldrar, barn och unga finns tex föräldramöten på̊ 

för- skolor och skolor, på̊ dialogmöten för nyanlända 
 
ÖKA INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET PÅ KULTURSKOLAN 
Att hoja kompetensen och utveckla metoder för delaktighet och inflytande måste ses som en 
process därför kravs en lärande organisation där medarbetare, pedagoger och deltagare deltar. 
Målet är att deltagarna ska kunna uttrycka sin mening, ha inflytande på verksamhetens 
utformning och känna delaktighet. För att göra detta ska kulturskolorna: 
 
1. Höja kunskapen om inflytande och delaktighet hos kulturskolans medarbetare: 

• Alla medarbetare på kulturskolan ska känna till och vara väl förtrogna med 
handlingsplanen och dess innehåll. 

• Alla medarbetare ska få fortbildning i barnkonventionen och konkreta 
metoder/pedagogik för inflytande och delaktighet. Fortbildningen ska ske gemensamt 
med alla kulturskolorna i Staden på den egna kulturskolan och enskilt genom tex 
handledning och reflektionstid.  
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• En lathund/checklista ska utvecklas för alla medarbetare som stöd i arbetet med 
inflytande och delaktighet. 

 
2. Öka deltagarnas inflytande på verksamhetens utformning: 

• Kulturskolorna ska pröva och utveckla metoder och pedagogik i syfte att öka 
deltagarnas inflytande och delaktighet. Dels på kulturskolan som helhet och i de 
enskilda aktiviteterna. Arbetet dokumenteras och utvärderas varje år. 

• Utvecklingsarbetet med nya metoder och pedagogik diskuteras på̊ de gemensamma 
konferensdagarna i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap. Kulturskolorna ska 
arbeta aktivt med bemötande och att ge plats till deltagarna. 

• Varje deltagare på kulturskolan ska känna till hur och vad de kan påverka. 
• Deltagarna ska utvärdera verksamheten varje termin utifrån inflytande och delaktighet. 
• Alla medarbetare på̊ kulturskolan ska känna till och vara väl förtrogna med 

handlingsplanen. 
  
TIDSPLAN 
2021 fyller Staden 400 år. Då ska kulturskolan vara en välkänd kulturaktör och en självklar 
kreativ mötesplats för unga i Staden. Då ska verksamheten i organisation och innehall 
uppfylla målen för tillgänglighet, inflytande och delaktighet. 
 
ANSVAR OCH GENOMFÖRANDE 
Kulturskolorna i Staden ska fortsätta att driva utvecklingsarbetet med tillgänglighet, 
inflytande och delaktighet gemensamt över hela staden. De ska gemensamt: 

• Skapa förutsättningar för att utvecklingsarbetet utvecklas. 
• Kunskapen kring kulturskolans strukturer och förutsättningar ska fördjupas hos 

cheferna i stadsdelarna, ex. arbetstidsavtalets förutsättningar och möjligheter, en 
chefsutbildning i dessa frågor ska arrangeras. 

• Funktionella lokaler är avgörande för att kunna utveckla kulturskolan och kunna pröva 
nya aktiviteter och arbetsformer. Kulturskolans lokalbehov för målgruppen 6-19 år är 
definierade i ett tillägg till stadens ramprogram för grundskolelokaler. Detta tillägg 
behöver antas och användas fullt ut i alla berörda nämnder för att säkra rum för kultur 
på stadens skolor. I dokumentet klargörs också̊ att elever 15-19 år ska erbjudas 
kulturskola i specialutrustade lokaler på strategiska platser där samarbeten med 
stadens kulturinstitutioner kan utvecklas. 

 
Handlingsplanen utgår från: 

• Barnkonventionen 
• Den statliga utredningen om kulturskolan: En inkluderande kulturskola på egen grund 

- •SOU 2016:69 
• Stadens budget 2017 och stadens prioriterade mål: 

o Tillgängligheten till kultur ska öka. Särskilt fokus ska ligga på barn, unga och 
äldre. 

o Medborgarnas (i Staden) möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. 
• Jämlikt Staden 
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• Stadens kulturprogram 
• Kulturskolans riktlinjer i Staden 
• Kulturskolans kommunikations- strategi 
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8.3 Bilaga 3 Informationsbrev om samtycke 
Jag heter Hanna Håkanson, är teaterlärare på kulturskolan samt läser magisterprogrammet i 
drama och tillämpad teater vid Stockholms universitet. I sista delen av kursen (där jag är nu) 
ska vi skriva en D-uppsats/en magisteruppsats. Jag vill skriva om teater-/dramaämnet i 
kulturskolan. När man forskar är det viktigt med forskningsetik, att det finns ett informerat 
samtycke till studien för de som deltar. Du som deltar ska veta vad forskningen går ut på, förstå 
hur den går till och gå med på att delta. 
 
I det följande får Du information om syftet med uppsatsen och hur fokusgruppsamtal fungerar. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syften med studien är att undersöka 
vad och hur teater-/dramalärare i kulturskolan uttalar sig kring ämnets innehåll och roll inom 
kulturskolan samt de utmaningar som finns i den pedagogiska praktiken.  
 
För insamling av data använder jag mig av fokusgruppsamtal. Ett fokusgruppsamtal är som det 
låter en grupp som samtalar. Samtalet liknar en öppen intervju där jag som samtalsmoderator 
håller i samtalet men det är era diskussioner som är det intressanta, jag ska hålla i 
samtalsstrukturen men mest finnas i bakgrunden. Dessa samtal kommer sedan analyseras i min 
uppsats. Samtalet som beräknas ta ca en timme bandas och renskrivs av mig personligen. 
 
Du arbetar som pedagog på kulturskolan med drama och teater och jag nyfiken att höra vad du 
tänker om verksamheten. Tanken är att ha flera fokusgruppsamtal med pedagoger som arbetar 
på kulturskolor i Staden, men det är möjligt att det blir något mer fokusgruppssamtal med 
pedagoger inom drama och teater i kranskommuner. Jag kommer inte uppge ditt namn i 
uppsatsen och du kommer således vara anonym. Skolan du arbetar vid kommer ej heller att 
nämnas. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Avbrott meddelas till mig antingen muntligt eller 
skriftligt. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet. 
Det insamlade materialet kommer att arkiveras under tio år. Materialet kan komma att användas 
av andra forskare men i så fall först efter ert godkännande och informerade samtycke. 
Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna.  
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