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Abstract 

In this essay, I examine whether the journal Drama Forum constitutes 
presupposed perceptions of people with intellectual disabilities. The aim is to 
examine the discourse of intellectual disability in the Swedish drama teacher’s 
industry magazine DramaForum. The method I use is discourse analysis and the 
approach is poststructuralist. The results are analyzed on the basis of Crip Theory, 
and three themes based on stereotypical assumptions. My conclusion is that 
Drama Forum visualize intellectual disabilities mostly from one of these themes. I 
analyze the parent discourse relation to underlying discourses and discuss its 
relationship to the social practice that is its origin.  
 
Keywords: Drama Education, drama, disabilities, intellectual disability, functional 
variety, crip theory, drama teachers, disability art 
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Abstrakt 

I denna uppsats undersöker jag om tidskriften DramaForum konstituerar förgivet 

tagna uppfattningar av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är 

att granska diskursen kring intellektuell funktionsnedsättning i de svenska 

dramapedagogernas branschtidskrift DramaForum. Den metod jag använder mig 

av är diskursanalys och ansatsen är poststrukturalistisk. Resultatet är analyserat 

med utgångspunkt i Crip Theory, och tre teman som bygger på stereotypa 

antaganden. Min slutsats är att DramaForum framställer intellektuell 

funktionsnedsättning till största del utifrån ett av dessa teman. Jag analyserarar 

den överordnade diskursens förhållande till underliggande diskurser samt 

diskuterar dess relation till den sociala praktik som är dess ursprung.   

 

Nyckelord: Dramapedagogik, drama, intellektuell funktionsnedsättning, 

funktionshinder, funktionsvariation, crip theory, dramapedagoger, disability art 
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INLEDNING 

Vid fikarasten på den konstnärligt inriktade dagliga verksamhet1 som under 

tretton år var min arbetsplats, började vi prata om att folk stirrade ibland. Alla 

utom jag hade synlig funktionsnedsättning. Samtalet handlade mest om att strunta 

i när ”folk” tittade. Jag frågade ”varför tittar de, tror ni?” De flesta kunde inte svara, 

men två sa att det var för att de hade ett syndrom. En man som oftast inte deltar i 

gruppsamtal kom fram till bordet där vi satt. ”Tittar folk på dig på spårvagnen eller 

på stan? ” frågade jag. ”Ja, det gör de” svarade han. ”De tittar på mig för att jag är 

snygg”. Efter en stund kom ett tillägg…”och för att jag går konstigt också.” Denna 

händelse inträffade för många år sedan men jag minns den fortfarande tydligt. Vad 

kommer det sig? Jo, jag blev överraskad och fick utifrån händelsen en rad tankar 

som så småningom blev till insikter. Mina förgivettaganden fick sig helt enkelt en 

törn. Utifrån mina förgivettaganden var hans mening fel. Den borde ha sett ut så 

här: ”De tittar på mig för att jag viskar högt och går konstigt”. Jag utgick ifrån att 

han hade lågt självförtroende och var besvärad av sina funktionsnedsättningar. Om 

han åtminstone hade sagt: - ”De tittar på mig för att jag går konstigt, och för att jag 

är snygg”. I den ordningen. Denna mening har fått mig att se mitt arbete ur ett 

större perspektiv och tydliggjort min relation till det omsorgspolitiska 

sammanhang Sverige befinner sig i. Utmärkande för det omsorgspolitiska klimatet 

visavi funktionsnedsättning är att samhället först måste definiera en individ som 

avvikande, för att sedan kunna verkställa insatser som sedan normaliserar och 

integrerar hen i samhället (Ineland 2007). Någonstans på vägen stötte jag på 

Annika Aspholms kandidatuppsats (2010) Inte annorlunda på teatern, och den gav 

mig ytterligare funderingar kring vem jag var i förhållande till de gruppdeltagare 

jag arbetade med. Denna uppsats handlar om förgivettaganden och hur 

dramapedagoger beskriver och ser på intellektuell funktionsnedsättning. Jag tror 

nämligen inte att jag är ensam om att ta saker för givet. 

BAKGRUND 

TIDIGARE FORSKNING 

Elisabeth Gralvik skriver en avhandling, Psykodrama – träning i social interaktion 

med särskoleelever2, där hennes arbete med psykodrama i särskolan beskrivs och 

teoretiseras. Gralviks avhandling kommer ut redan 1975 och det ger den 

värdefulla informationen att drama med personer med intellektuell 

 

1 ”LSS” Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan ge personer med 
utvecklingsstörning, autism eller de som fått hjärnskada i vuxen ålder rätt till daglig verksamhet 
dvs. meningsfull arbetsliknande sysselsättning. SFS (1993:387) 
2 Särskola är en statlig grundskoleform anpassad för elever som bedöms inte kunna nå upp till 
ordinare kunskapskrav på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning. 
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funktionsnedsättning har varit en del av dramapedagogers arbetsmarknad under 

en lång tid. 2004 kommer en doktorsavhandling, författad av Lennart Sauer, Teater 

och utvecklingsstörning. En studie av Ållateatern. Denna avhandling analyserar en 

teater, Ålla-teatern, som består av skådespelare med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Avhandlingen utgår från deltagandeobservationer, 

intervjuer och fokussamtal och den undersöker deltagarnas erfarenheter samt 

upplevelse av sitt arbete på sin scenkonstnärliga dagliga verksamhet. 

2007 dyker ytterligare en avhandling i ämnet upp, författad av Jens Ineland, Mellan 

konst och terapi– om teater för personer med utvecklingsstörning. Avhandlingen 

bygger på fyra artiklar3. Ineland analyserar i sin avhandling den svenska 

handikappolitikens inverkan på den konstnärliga och gruppdynamiska processen 

för dagliga verksamheter som arbetar med scenkonst. Resultatet analyserades ur 

ett institutionellt och ett kulturellt perspektiv. Den visar att, på organisationsnivå, 

är de dagliga verksamheter som undersökts anslutna till båda perspektiv, och det 

skapar ett spänningsfält mellan teatern och den omgivande miljön.  

I avhandlingen På nära håll är ingen normal, analyserar Karin Ljuslinder 

handikappdiskurser i Sveriges television från år 1956 till år 2000. 

Den internationella forskning jag främst använt mig av är två artiklar. The politics 

of staring – visual rhetoric’s of Disability in popular photography av Rosemarie 

Garland Thomson (2002) och Freaks and not Freaks av Colette Conroy (2012). 

Garland Thomson analyserar hur funktionsnedsättning har framställts i 

amerikanskt tidningsfotografi det senaste århundradet. Även Conroy diskuterar 

hur funktionsnedsättning upplevs, betraktas och iscensätts. Hon diskuterar bland 

annat relationen mellan sekelskiftets Freakshow4 och modernitetens Paralympics5.  

DRAMAPEDAGOGIK 

RAD, riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger (2016) beskriver 

dramapedagogik enkelt på följande sätt: 

 Ordet Drama kommer från gammelgrekiskan och betyder ”att 

handla”. Grupprocessen, att utveckla individen i gruppen och 

individen själv är dramapedagogikens grundstenar, det är en 

pedagogik där handling står i centrum. Arbetssätt och syfte utgår ifrån 

 

3 Ineland, Jens (2004). Disability, Culture and normative environments. The art and therapy discourse 
in theatre projects within the disability area. Ineland, Jens (2005). Logics and discourses in disability 
arts in Sweden: a neo-institutional perspective. Ineland, Jens and Sauer, Lennart (2007) Institutional 
environments and subcultural belonging. Theatre and intellectual disabilities. Ineland, Jens och 
Sjöström, Stefan (2007). Normalisering, autencitet och reflexivitet – om iscensättande av det vanliga 
livet I handikappomsorgen. 
4 Freakshow är en numera utdöd scenkonstform som hade sin storhetstid under sent 
artonhundratal. Det var kringresande cirkusar med varitéinslag som även visade upp människor 
med abnormiteter. Till exempel Skäggiga Damen, Elefantmannen, Ormflickan o.s.v. 
5 Paralympics är en funktionsanpassad motsvarighet till olympiska spelen. Paralympics är bara 
öppet för personer med funktionsnedsättning. 
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och anpassas efter deltagarnas behov, intressen och erfarenheter. 

Drama/teaterövningar är dramapedagogens verktyg för att hjälpa och 

guida gruppdeltagarna till att bl. a; interagera, samarbeta, skapa, 

gestalta, reflektera individuellt och i grupp, hitta olika alternativa 

uttrycksformer och få möjlighet att argumentera för sina åsikter. 

(Riksorganisationen för auktoriserade dramapedagoger 2016) 

Dramapedagogik är en aktiveringspedagogik med starka konstpedagogiska rötter 

och används inom flera områden. Till exempel som personlig utveckling, i 

lärandesituationer, vid förändringsarbete, i demokratiska processer, i konstnärliga 

processer, som en del av skådespelarträning, för att stärka grupprocesser, inom 

kommunikations och konflikthantering. Dramapedagogik kan anses vara både ett 

ämne och en metod. 

DRAMAFORUM 

DramaForum kom ut fyra gånger om året mellan 2004 och 2012, och har efter det 

kommit ut med två dubbelnummer om året (Dramaforum 2014). Varje nummer 

har en temadel som berör ett specifikt dramaområde. Tidskriften skapas av 

redaktören och en redaktionsgrupp. Redaktören eller redaktionsgruppen 

kontaktar personer som är verksamma inom specifika dramaområden eller har 

särskild kunskap om något temaområde, och majoriteten av artiklarna är skrivna 

av dessa tillfrågade. DramaForums läsare består till stor del av yrkesverksamma 

dramapedagoger och dramapedagogstudenter. De dramapedagoger som är 

anslutna till RAD, Riksorganisationen för Auktoriserade Dramapedagoger, får 

tidskriften automatiskt. DramaForum vänder sig även till beslutsfattare och 

intresserad allmänhet. DramaForum innehåller reportage, intervjuer, 

forskningsinriktade artiklar, recensioner, debattartiklar, rapporter från festivaler 

och konferenser, information om kurser och evenemang.  

DramaForum var redan från starten knuten till RAD vilken är fortfarande den 

organisation som står bakom DramaForum. Innan DramaForums tillblivelse fanns 

den nordiska tidskriften Drama från Norge och Teaterforum som är 

Amatörteaterns Riksförbunds tidskrift (DramaForum 2004). RADs medlemmar såg 

ett behov av en svensk tidskrift som även tog upp de dramaområden som inte 

nödvändigtvis alltid handlade om teater. Processdrama, forumteater och drama i 

undervisning för att nämna några av dessa områden. Tidskriften hade redan från 

början en ambition att spegla både verksamhet och forskning (DramaForum 

2004). Den första redaktionsgruppen ambitioner har på många sätt infriats, och 

dessutom har tidskriften breddat sig både innehållsmässigt och geografiskt genom 

åren.  

 

CRIP THEORY 
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Crip Theory är en ung teori, fortfarande under utveckling och i förändring. Den 

hämtar sina idéer från Queer Theory, disability studies och politisk/konstnärlig 

aktivism. En tydlig koppling till Queer Theory har Crip Theory genom The 

otherismen. Judith Butler (se t ex Gender trouble, 1997) menar att det finns en 

normativ existens i samhället som övriga existenser vägs emot. Vägs och alltid blir 

befunna för lätta. Förenklat kan man säga att normen är en ljushyad, heterosexuell, 

västerländsk man. Crip Theory ger oss tillägget fysiskt funktionell. Den som inte 

tillhör normen blir ”det andra”, The Other. Från disability studies hämtar Crip 

Theory många tankar från moderna forskare inom området. Politisk och 

konstnärlig aktivism är svårt att mäta, men liksom i Queer Theory erkänner 

akademiska teoretiker dess stora betydelse för själva teorins framväxt. Robert 

McRuer ger i sitt referensverk Crip Theory: Cultural signs of queerness and disability 

(2006), flera exempel på det han kallar Crip Activism. Till exempel Wry Crips 

Disabled Women’s Theatre projects performanceliknande föreställningar, och Bob 

Flanagans konceptuella konst/aktivism om sin funktionsnedsättning och sin 

sexualitet. Om jag vänder min blick till ett nutida Sverige kan jag nämna Grunden 

Medias film, foto och performanceverk (GrundenMedia, 2014). 

Crip Theory vänder blicken från avvikelse, för att koncentrera sig på och 

ifrågasätta normalitet. Teorin ifrågasätter den kroppsliga funktionsfullkomligheten 

som norm, ”abled-bodiedness”, på samma sätt som queerteorin ifrågasätter 

heteronormativitet. 

Ett essentiellt begrepp inom Crip Theory är abled/disabled bodiness. Samhället, i 

alla dess aspekter, anser att det normala är en perfekt fungerande kropp och att 

det är självklart (McRuer 2006). Självklart är även att alla vill vara abled bodied, 

och att motsatsen till abled bodied är disabled bodied. Abled bodied är det normala 

och disabled bodied motsatsen. I Cripkontext kan motsatsen till normal kallas 

avvikande, till och med abnorm. Ord som förstärker vidden av den 

funktionsnedsattas tillhörighet till The Other, och befäster den långt mer där än till 

exempel den homosexuellas plats. McRuer (2006) skriver att på samma sätt som 

hbtq rörelsen talar om obligatorisk heterosexualitet, talar Crip rörelsen om 

obligatorisk funktionalitet, Compulsory abled-bodiness. Abled-bodiness är inte 

bara en förväntan utan till och med ett krav för att få vara en del av samhället i alla 

dess aspekter.  

Handikappolitiken som bedrivits i Sverige sedan 1960-talet har haft normalisering 

som mål (Folkhälsomyndigheten 2016). Crip Theory utmanar hela 

normaliseringsidén, och frågar sig varför samhället strävar efter att personer med 

funktionsnedsättning till varje pris ska normaliseras. Den normativa, Normaten, är 

den som utifrån sin strukturellt självklara maktposition bestämmer vem som är 

normal och vad som är normalt (McRuer 2006). 

NORMATEN 

The Normate, Normaten, är ett begrepp som har uppstått bland radikala forskare 

inom Amerikanska disability studies. Termen beskriver det sociala narrativ genom 
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vilken människor kan framstå som riktiga människor. Genom sitt kulturella kapital 

och kroppsliga sammansättning får man viss auktoritet och makt (McRuer 2006). 

HUR VI BETRAKTAR 

Bland annat från den numera utdöda konst-/underhållningsformen Freakshow 

(Conroy 2012) hämtar Crip Theory förståelsen för hur Normaten betraktar, stirrar 

på och känslomässigt förhåller sig i det visuella mötet med exponerade 

funktionsnedsättningar och hur den blicken påverkar den funktionsnedsattas 

identitet. Garland Thomson (2002) anser att representationen av 

funktionsnedsättning i fotografier under det senaste århundradet kan delas in i 

fyra genrer. The wondrous, där den funktionsnedsatta blir betraktad med 

beundrande blickar på grund av någon (förmodad) häpnadsväckande prestation. 

The sentimental, där den funktionsnedsatta är placerad i en mer förminskad och 

ödmjuk position. En position som ska väcka betraktarens empati och skapa en 

relation mellan betraktare och betraktad som påminner om relationen mellan 

förälder och barn. The exotic, där funktionsnedsättning görs konstig och 

distansskapande. Slutligen The realistic, där funktionsnedsättning kommer nära 

och framställs som något naturligt, möjligen i syfte att minska distansen mellan 

betraktare och betraktad. 

PROBLEMBESKRIVNING 
I denna uppsats undersöker jag om Tidskriften DramaForum konstituerar förgivet 

tagna uppfattningar av personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Minioriteter och marginaliserade personer och grupper framställs generellt och 

obligatoriskt som stereotyper. Karin Ljuslinder (2002) beskriver begreppet 

stereotyper på följande sätt: 

Med stereotyper menar jag att enskilda personer tillskrivs vissa 

överdrivet utmejslade karaktäristika och att det dessutom skapas en 

identitetskategori av alla individer som anses besitta samma 

kännetecken. (Ljuslinder 2002, s. 118) 

Även Sauer (2004) presenterar den stereotypa framställningen av 

funktionsnedsättning som ett individuellt och kollektivt problem. Han menar att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning kan begränsas i sitt uttryck som 

konstnärer och människor när omgivningen har alltför ensidiga förväntningar på 

personen. 

Garland-Thomson menar att alla beskrivningar av funktionsnedsättning är 

representationer som formar världen där människor som har eller inte har 

funktionsnedsättningar lever. Poängen är att alla representationer har sociala och 

politiska konsekvenser. Hon anser att förstå hur diskurs skapar eller avfärdar 

funktionsnedsättning som ett system av undantag och fördomar, är en väg till att 
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avveckla de institutionella, sociala, lagstiftande och ekonomiska hinder som håller 

personer med funktionsnedsättning borta från full delaktighet i samhället.  

Det är även ett sätt att få syn på vilka attityder och förhållningssätt som råder i 

samhället generellt eller inom en viss grupp av människor. Vi kan se om 

attityderna och förhållningssättet är en del av de mekanismer som håller personer 

med funktionsnedsättning kvar i en underordnad position eller inte. Utifrån ett 

dramapedagogiskt perspektiv är den förståelsen intressant framförallt utifrån en 

demokratisk vilja. Dramapedagogik har en tradition av att vara ett verktyg för 

demokratiska processer (Mia Marie F. Sternudd 2000, Dramapedagogik som 

demokratisk fostran). Att granska hur en branschtidning för och av 

dramapedagoger framställer funktionsnedsättning kan vara ett led i att synliggöra 

dramapedagogens relation till sin egen maktposition som ledare. Att undersöka 

den positionen i förhållande till personer med intellektuell funktionsnedsättning är 

synnerligen viktigt, eftersom dessa i mycket hög grad står i beroendeställning till 

pedagogen/ledaren. Jag gör inte anspråk på att denna undersökning ger en 

heltäckande bild av dramapedagogers maktposition visavi gruppdeltagare med 

intellektuell funktionsnedsättning. Den kan snarare fungera som ett titthål från 

vilket vi kan se vart vinden blåser, eller vad vi behöver undersöka vidare inom 

området. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet är att granska diskursen kring intellektuell funktionsnedsättning i de 

svenska dramapedagogernas branschtidskrift Dramaform. 

Frågeställning: Hur framställs intellektuell funktionsnedsättning i tidskriften 

DramaForum? 

METOD 
Den metod jag använder mig av är diskursanalytisk litteraturstudie och ansatsen 

är poststrukturalistisk.  

DISKURS 

Diskurs syftar till innebörden i det som sägs samt hur det sägs. Diskurser 

konstitueras i sammanhang. I denna uppsats är sammanhanget dramapedagoger 

och andra med liknande kompetens som utövar och beskriver sina tankar och sitt 

arbete i en branschtidskrift. Diskurs är både den rent konkreta språkanvändningen 

i tal och text, och bakomliggande mönster. Här menas mönster som en uppsättning 

av språkligt kodade politiska, sociala och kulturella formationer. Conroy (2010) 

beskriver diskurs utifrån kropp på följande sätt: 

A discourse is a system of language use that carries with it the 

operation of power by seeming to represent a particular set of ideas. 
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One element of the discourse of the body is the way the body comes to 

seem obvious and real, and the way that ideas about it come to be 

seen as instantly and obviously physically verifiable. (Conroy 2010, 

s.31) 

Diskurs kan bestå av skriven text, talade ord, kroppsspråk och bilder. Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Philips (2000) definierar diskurs som en entydig 

fixering av betydelser inom ett visst område och diskursordningen är en ram som 

omfattar olika diskurser. Diskursordning kan beskrivas som ett socialt rum där 

olika diskurser samlas och konkurrerar om utrymmet. Norman Fairclough skriver 

att ”diskursordningen är summan av alla de genrer och diskurser som används 

inom en social institution eller social domän” (1995b s. 66). 

Diskursanalysens målsättning är framförallt att utforska och kartlägga 

maktrelationer och peka på social förändring. Diskursanalys kan vara kritisk, alltså 

ha en uttalad ambition att vilja förändra diskurser. Den kan också vara deskriptiv, 

alltså vara utan uttalad ambition att förändra diskurser. 

DISKURSANALYS 

Jag är framförallt inspirerad av den kritiska diskursanalys som Fairclough (1995) 

företräder. Den kritiska diskursanalysen problematiserar och undersöker hur 

språkanvändning i alla dess aspekter6 relaterar och interagerar med sociokulturell 

utveckling i sociala kontexter. Faircloughs tredimensionella modell beskriver 

språkbruket som en kommunikativ händelse, som sker på tre plan.  

Jörgensen & Philips (2000, s.74) beskriver modellen på följande sätt: 

 den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och 

det visuella) 

 den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och 

konsumtion av texter 

 den är en social praktik”  

POSTSTRUKTURALISM 

Poststrukturalism är en filosofisk och vetenskaplig inriktning som förenklat kan 

beskrivas som en tydlig kritisk hållning som syftar till att dekonstruera våra 

självklara föreställningar inom olika discipliner för att upptäcka, förstå och kunna 

se förändringsmöjligheter utifrån diskurs (se t ex Focault 1969). 

Ian McCormick (2006) menar att om en poststrukturalistisk metodologi används 

inom dramaforskning gynnas de uttryck som undergräver systemet genom att 

ifrågasätta fastlagda strukturer. McCormick (2006) säger att mer än att bara vända 

konventionellt befästa dualiteter upp och ned, skulle en poststrukturalist avslöja 

spåret, spelet eller ett spektrum av det ena inuti det andra.  

 

6 Diskursiv praktik 
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McCormick (2006) anser även att post-strukturalism har en länk till ett kritiskt och 

kreativt arbete som involverar både individ och grupp, ordet och världen. 

 

URVAL OCH DATAINSAMLING 

Materialet som jag har bearbetat sträcker sig från Dramaforum nr 1-2004 till 

Dramaforum 3/4-2014, 31 stycken nummer. Några få nummer har jag inte haft 

tillgång till på grund av att upplagan varit helt slut. Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning nämndes i sju av dessa nummer. Två nummer var 

temanummer om funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning som 

ämne fanns med i artiklar eller informationsrutor. Bortsett från temanumren 

nämndes intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning åtta gånger. Jag har valt 

att koncentrera mig på temanumren om funktionsnedsättning, 2-2007 och 2-2011. 

Vid ytterligare ett urval en längre artikel från vartdera nummer. 

DATAANALYS OCH AVGRÄNSNING 

Jag läste igenom hela materialet flera gånger och letade upp de texter där 

intellektuell funktionsnedsättning nämndes. I dessa texter sökte jag sedan efter 

rikligt förekommande ord, tendenser och textuella riktningar.  Efter de första 

genomläsningarna undersökte jag om Garland Thomsons genrer7 var användbara i 

analys och avgränsningssyfte. Jag fann att de skulle tillföra studien en struktur och 

att de kunde ge mig tydliga kategorier att sortera och analysera materialet utifrån. 

Vid nästa genomomgång bearbetade jag data ytterligare och gjorde en tematisk 

analys utifrån tre kategorier: Mot alla odds, Rolig och härlig samt Ingen 

skillnad. Eftersom intellektuell funktionsnedsättning till största del belystes i två 

temanummer blev dessa nummer mest intressanta för studien. Jag granskade 

texterna, som främst bestod av artiklar om drama ute i olika verksamheter och 

skribenterna var ofta dramapedagoger som arbetade i dessa verksamheter.  Det 

material jag sedan valt att presentera i studien är ur artiklar som är tydliga och 

belysande för diskursordningen. Materialet speglar övriga texter utifrån 

ovanstående teman, de ord som ofta används, sättet att utrycka sig på och de 

diskursiva praktiker som beskrivs.  

METODISKA ÖVERVÄGANDEN 
Jag valde diskursanalys framför hermeneutisk analys då jag ville använda mig av 

Crip Theory som utgångspunkt. Utgångspunkt så till vida att jag använder mig av 

Crip Theorys resonemang kring abled-bodiness/disabled-bodiness i min analys av 

relation mellan normat och ickenormat och förgivettagna diskursiva element i 

undersökningsmaterialet. Crip Theory har en uttalad ambition att röra sig i en 

poststrukturalistisk idévärld samt en hög medvetenhet om diskursens betydelse. 

Den dramapedagogiska forskningen börjar bredda sitt synfält från en traditionell 

 

7 Se ovan. Sidan 9. 
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pedagogisk metodforskning mot en mer kritisk social teoribyggnad som vill belysa 

hur våra kulturella ideologier ofta underbygger och förstärker den dominanta 

hegemonin (Taylor, Philip 2006). På grund av tidsramen valde jag litteraturstudier 

och genom det möjliggöra nationell spridning. 

TILLFÖRLITLIGHET 

Eftersom det undersökningsmaterial jag har läst och analyserat är skrivet av flera 

olika yrkesverksamma dramapedagoger, och andra sakkunniga inom 

dramaområdet, som använder sina personliga uttryck äger materialet 

allmängiltighet. Den tidigare forskning jag använder mig av är vederhäftig och Crip 

Theory hjälper mig att analysera materialet med en utifrånblick.  

RISKER 

Jag hade kunnat öka uppsatsens tillförlitlighet med att analysera diskussioner i 

sociala medier, där dramapedagoger har grupper för att diskutera sitt arbete, 

använt mig av fokussamtal och individuella intervjuer. Min egen långa erfarenhet 

av att arbeta som dramapedagog med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan påverka mig till stor del och eventuellt missleda mig. Jag 

har försökt att minska den risken genom att använda mig av Crip Theory’s teorier, 

samt Garland Thomsons genrer 8, men människan är en subjektiv varelse så 

givetvis är denna studie färgad av min person och mitt liv. Det är tunnsått med 

forskning inom området, och det gör att tillförlitligheten går att ifrågasätta samt att 

den problematiken har försvårat arbetet med studien. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien har inget intresse av att utpeka enskilda individer och jag har därför 

utelämnat artikelförfattares namn och sidhänvisningar när jag citerar från artiklar 

i DramaForum. 

RESULTAT 

KONTEXT 

Alla citat härrör från DramaForum 2-2007, tema: Drama och teater – möjlighet för 

barn med funktionshinder samt DramaForum 2-2011, tema: Skapande och 

funktionshinder – möjligheter och svårigheter. Orden funktionshinder, 

utvecklingsstörning, handikapp och funktionsnedsättning används och betyder 

samma sak. De verksamheter skribenterna skildrar är drama/teaterutövande i 

skola, daglig verksamhet, friteater, eller olika former av fritidsverksamheter, till 

exempel museum och studiecirklar. Diskursen i undersökningsmaterialet är 

givetvis påverkad av alla dessa sociala rum. På varje plats finns både egna lokala 

jargonger och mer specifika facktermer. Ord som elever, deltagare, 

 

8 Se ovan. Sidan 9. 
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drama/teatergruppnamn eller dem/de syftar alltid till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning om inget annat sägs.  

TEMAN 

Jag har upptäckt tre tydliga teman i diskurordningen som jag namnger på följande 

sätt:9 

Mot alla odds som kan jämföras mot Garland Thomsons genre The wonderous. 

Modernity secularizes wonder into the stereotype of the supercrip, 

who amazes and inspires the viewer by performing feats that the 

nondisabled viewer cannot imagine doing. (Garland Thomson 2002, s 

60) 

Härlig men utsatt som kan jämföras mot Garland Thomsons genre The 

sentimental. 

The sentimental [rethorics] produces the sympathetic victim or 

helpless sufferer needing protection or succor and invoking pity, 

inspiration and frequent contributions. (Garland Thomson 2002, s. 

63) 

Ingen skillnad som kan jämföras mot Garland Thomsons genre The realistic. 

The rhetoric’s of the realistic, however, trades in verisimilitude, 

regularizing the disabled figure to avoid differentiation and arouse 

identification, often normalizing and sometimes minimizing the visual 

marks of disability. (Garland Thomson 2002, s. 69) 

Jag kommer först att kortfattat gå igenom språkbruk och användning av specifika 

ord som ofta förekommer i hela undersökningsmaterialet. Därefter kommer jag att 

koncentrera mig på två artiklar som på ett tydligt sätt belyser 

undersökningsmaterialets diskursordning.  

ORD 

Ord som ofta återkommer är positivt laddade superlativ.  

Våra träffar blev underbara och dansen böljade som det föll sig och det 

hände som uppstod i mötet. (nr 2-2007) 

När vi lyssnat till allas fantastiska upplevelser börjar skapandet i 

Ruskpricken.  ( Nr 2-2007) 

 

9 Ljuslinder har undersökt SVTs framställning av funktionsnedsättning efter fyra kategorier 
baserade på Vladimir Propps strukturalistiska kategorisering utifrån ryska folksagor: hjälten, offret, 
skurken, infantilen, eller narren. Ljuslinders kategorier och Thomsons genrer har tydliga 
beröringspunkter.  
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- När det efter flera år börjar hända saker i en sådan grupp känns det 

fantastiskt. (Nr 2-2007) 

:svår begränsning av fantasi, lek beteenden och intressen inte längre 

stämmer in på denna underbara teatergrupp. (Nr 2-2007) 

… t.ex. när Moomsteaterns stora stjärna Pierre Björkman med ett unikt 

mimiskt scenspråk framförde sin egen underbara version av Strangers 

in the Night. (Nr 2-2011) 

Fantastiskt, fantastiska, underbara, härligt, härliga, spännande. Fantastiskt och 

fantastiska är vanligast förekommande och används för att beskriva upplevelsen 

av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och för att 

beskriva själva grupperna eller individer. Även ordet roligt förekommer frekvent. 

Garland Thomson konstaterar att kommersiella företag använder bilder av 

funktionsnedsättning utifrån kategorin ”the sentimental”. Hennes exempel är 

gulligt, välklätt barn med Downs’ syndrom i en reklambild för ett stort 

klädesmärke (Garland Thompson 2002, s. 65). Underbar, härlig, roligt är på samma 

sätt som gullighet något som används för att sälja in. Läsaren blir positivt inställd, 

men också medveten om att det kunde vara på ett annat sätt. Läsaren blir 

medveten om funktionsnedsattas utsatthet, men att även de kan berika sin 

omgivning. Det är rörande beskrivningar som får läsaren att bli positivt inställd till 

drama, teater, dramapedagogik och dess användningsområde gentemot den, 

marginaliserade och ofullkomliga, lilla människan. 

De temanummer jag koncentrerat mig på har bägge ordet möjligheter med i sitt 

namn. Ordet möjligheter förekommer även som en röd tråd genom artiklarna.  

Därför finns det hur många möjligheter som helst bara man vill och får 

möjlighet att pröva. (Nr 2-2011) 

”Dramapedagogik är att se möjligheter” finns som en ingressrubrik i en artikel om 

drama med asperger-elever (Nr 2 - 2007). Det antyder att detta språkbruk kan 

vara en allomfattande del av den dramapedagogiska sfären i sig, men positiva ord 

som hämtas ur en källa av möjligheter i ett explicit funktionssammanhang blir 

också ett sätt att utmärka personerna och den beskrivna situationen som något 

exceptionellt. Orden hjälper läsaren att förstå att funktionsnedsatta är 

extraordinära och speciella. Det är ofta mot alla odds gruppdeltagarna är eller blir 

fantastiska. ”När det efter flera år börjar hända saker känns det fantastiskt.” (Nr 2-

2011) 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR  

 Orden underbar, fantastisk i kombination med ordet möjligheter, förstärker bilden 

av att det som uppnås med dramaverksamhet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är att: mot alla odds, trots funktionsnedsättning och 

diskriminering, så genomför deltagarna till synes omöjliga uppdrag och 
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åstadkommer beundransvärda vinningar. Den abled-bodied läsaren fylls med hopp 

och hen positioneras till en beundrande roll. Hen får en känsla av att den 

föreskrivna rollfördelningen är ombytt. Genom att göra de funktionsnedsatta 

dramadeltagarna/skådespelarna exceptionella fjärmas läsaren från det som 

beskrivs och hen invaggas i en tro att jämlikhet råder (Garland Thomson, 2002). 

ARTIKEL ETT (2007) 

”Freja – bevisar konstens kraft” är huvudrubrik. Artikeln handlar om ett 

musikteaterprojekt ”för barn och ungdom med diagnoser inom autism”. 

Artikelförfattaren har besökt ett symposium om Freja-projektets fortlevnad. I 

denna artikel är Mot alla odds överordnad diskurs. Alla citat kommer från 

ovanstående artikel. 

Han blev som förändrad, han 'öppnade sig' och började ta sociala 

kontakter på ett sätt han aldrig gjort innan… 

… visa upp positiva förebilder för andra med funktionshinder, visa att 

det 'till synes omöjliga är möjligt' och därigenom ge andra kraft att 

försöka tänja på sina begränsningar. 

Artikeln beskriver projektets treåriga resa bort från samhällets ignorans och 

okunnighet till nya insikter om målgruppens förmågor och den beskriver även 

individers utveckling från inbundenhet till uttrycksförmåga, från tystnad till tal. 

Utveckling i sig är en viktig komponent i artikeln. ” – Det är viktigt att fortsätta 

arbetet med Freja, var en återkommande kommentar”, skriver artikelförfattaren. 

Han plockar fram flera exempel på individers utveckling som ofta är kopplade till 

pedagogernas/normaternas ansträngningar.  

Respekten för alla deltagare har varit den viktigaste devisen i arbetet 

på Freja. Oavsett förutsättningar, handikapp, ålder. En sorts börja om 

relation. Relationen börjar här och nu och utan förutfattade meningar 

och med stor tolerans. Vi närmar oss ungdomarna varsamt. Inte forcera. 

Inte föregripa. Inte köra över. Vi bygger relationer. Skapar möjligheter 

för alla att få synas. Få plats som den man är. Ingenting är oväsentligt. 

(Ur rapport om Frejapedagogiken.) 

Den underordnade diskursen, Härlig men utsatt, används för att förstärka den 

överordnade. ”Vi närmar oss ungdomarna varsamt” antyder att gruppdeltagarna 

är sköra och sårbara. ”Vi bygger relationer. Skapar möjligheter”… belyser 

pedagogernas förmåga och kompetens. Artikelförfattaren berättar att när 

Frejateatern uppträder får de stående ovationer och att det var höjdpunkten under 

symposiet.  

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR  
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Funktionsnedsättning framställs utifrån ett compulsory abled-bodiness 

perspektiv.10 Normaten är pedagogen/ledaren som självklart är abled-bodied och 

icke-normaten är den disabled-bodied. Normaten skapar förutsättningar för icke-

normatens utveckling och mot alla odds genomför den självklart förtryckta och 

ofullkomliga det till synes omöjliga.11 

ARTIKEL TVÅ (2011) 

”Änglarna i Köping övervinner hinder” är artikelns huvudrubrik. Artikeln 

handlar om en daglig verksamhet och deras arbete över tid. Artikelförfattarna är 

två personer och arbetar själva i verksamheten. Även i denna artikel är Mot alla 

odds den överordnade diskursen. Alla citat kommer från ovanstående artikel. 

Men det spelar ju ingen roll, huvudsaken är att det ger något. När något 

till exempel i en samarbetsövning funkar, kan det ibland kännas 

magiskt. 

En 45-årig kvinna i gruppen har börjat reflektera över sitt eget 

beteende gentemot andra och börjar utveckla sin empatiska förmåga 

att hjälpa till. Det var hennes mor som berättade att hon sett en stor 

förändring. Nu är det dottern som vill hämta och passa upp på 

mamman. 

En av deltagarna hade svårt med trappor och höjder och vi var lite 

fundersamma hur det skulle gå, och vi tänkte att vill hon ha den här 

stora rollen måste hon klara det här. Och när hon kom till 

teatersalongen där vi skulle spela och hon såg scenografin sprang hon 

upp för trappan och sa: Åhh, har ni byggt till mig. 

I denna artikel använder sig artikelförfattarna av röster utifrån för att bekräfta Mot 

alla odds berättelserna. ”Det var hennes mor som berättade att hon sett en stor 

förändring.” Det legitimerar temat ytterligare och gör läsaren än mer övertygad om 

att personer med funktionsnedsättning är extraordinära överlevare. 

I denna artikel beskrivs vid flera tillfällen de som är utanför verksamheten. Dels 

föräldrars positiva vittnesmål men också att andra människors oförståelse blir ett 

hinder. Det skapar en underordnad diskurs som följer temat Härlig men Utsatt. 

Här förstärks inte Mot alla odds narrativet av den underordnade diskursen, utan 

 

10 Se ovan. Sidan 8. 
11 Här ser jag vissa paralleller till Ljuslinders beskrivning av sin kategori Det stackars offret. ”1990-
talets offerberättelser visar på samma sätt som under tidigare årtionden hur socialpolitiska regler 
har lagt krokben och försvårat för den enskilda människan. Byråkratiska regler som teoretiskt sett 
förefaller rättvisa och funktionella visar sig i det enskilda fallet försvåra, försämra eller förhindra 
det vardagliga livet för den funktionshindrade personen. I Striptease (1997- 03-05), som handlar 
om Helene Fremdberg som 1986 blev påkörd av en bil och sedan dess har varit helt förlamad, talar 
berättarrösten om hur hon har blivit "… totalt utlämnad till myndigheternas godtycke.” ( Ljuslinder 
2000) 



 

18 
 

den blir snarare en parallellitet. ”De flesta är så vana att man blir serverad att de 

kan bli utan kaffe om det inte skulle vara någon som hämtar åt dem.” ”En fördom 

som finns är att människor med utvecklingsstörning bara ska spela komedier och 

bara se komedier.” Här framgår det att deltagarna möter olika hinder och 

fördomar i sitt liv, artikeln konstaterar både i ingressen och i slutet på artikeln att 

det största hindret för deltagarnas utveckling är omgivningen utanför den 

konstnärliga verksamheten. Det positionerar den funktionsnedsatta i en roll som 

väcker läsarens empati. I verksamheten får de uppleva magi, utanför 

verksamheten är de utsatta.  

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR  

Funktionsnedsättning framställs utifrån förgivettagandet att alla människor vill 

vara abled-bodied12. Funktionsnedsättning möts av ständiga hinder och är ett 

hinder i sig, men om disabled-bodied tränar kan de närma sig 

normatens/pedagogens och den rådande samhällsnormens ideal.  

 

ANALYS 
Den överordnade diskursen i Dramaforum är den jag kallar Mot alla odds. Både 

Garland Thomson (2002) och Ljuslinder (2000) konstaterar att en liknande 

diskurs förkommer i deras undersökningsmaterial, men att de nödvändigtvis inte 

sett den som överordnad. Ljuslinder menar att i Sveriges Television är sedan 1980-

talet den överordnade diskursen snarare den som önskar framställa 

funktionsnedsättning utifrån ett normaliseringsperspektiv. Eftersom 

DramaForums texter och artiklar är skrivna av många olika människor blir 

språkbruket skiftande. En del texter är skrivna nästan som talspråk och andra har 

en distinkt akademisk karaktär. Dock finns det en gemensam nämnare i 

beskrivningen av personer med intellektuell funktionsnedsättning och det är 

användandet av positivt laddade superlativ. Garland Thomson (2002) skriver att 

genrerna The Wounderous och The Sentimental för det mesta har använts i 

kommersiellt syfte. Antingen för att sälja in ett varumärke, skapa goodwill för ett 

företag eller förening, alternativt för att samla in pengar till välgörenhet.  

Den underordnade diskursen Härlig men Utsatt förstärker, som tidigare nämnts, 

generellt den överordnade. Garland Thomson (2002) beskriver att genrerna The 

Wonderous och The Sentimental ofta flyter in i varandra i dagens fotografier av 

funktionsnedsatta, och kan vara svåra att separera. I DramaForum finns liknande 

överlappningar mellan Mot Alla Odds och Härlig Men Utsatt.  

Garland Thomson (2002) beskriver att genren The Realistic, förutom att 

konstruera en fiktiv normalitetsidentitet kring framställandet av 

 

12 Se ovan. Sidan 8. 
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funktionsnedsättning, även använts i politiskt syfte för att skapa reaktioner, till 

exempel kring normer. I det textuella undersökningsmaterialet har temat Ingen 

Skillnad ett marginellt utrymme, men jag skönjer en vilja ditåt, i artiklarnas 

användning av ordet Vi. Båda artiklarna talar till läsaren i vi-form. 

I artikel ett används ordet vi till att börja med endast i hänsyftning till 

pedagogerna. ”Vi fick det beviljat…”, ”Vi har fått till stånd två halvtider…”, ”Vi 

arbetar medvetet med…”, ”Vi vill att de ska lära sig…”, ”I den vevan gjorde vi klart 

för gruppen att…”. En bit in i texten börjar användningen av Vi att hänsyfta till 

både pedagoger och gruppdeltagare. När artikeln så småningom beskriver det 

konkret konstnärliga arbetet förändras användningen av Vi till att uteslutande 

gälla både pedagoger och gruppdeltagare. ”Vi tränar även ett yogapass…, ”När vi 

spelade en Trettondagsafton…”, ”Vi ritade scenen tillsammans…”. 

I artikel två används ordet Vi vid färre tillfällen än i artikel ett, och då i hänsyftning 

till Vi som samhällsmedborgare, ”- Vi borde se på fördelarna med diagnosen…”, 

eller som symposiedeltagare, ”Efter en välbehövlig fika fick vi lyssna på…”. 

Ordet vi används något motstridigt i artiklarna. Där kan man se en antydan av 

kamp om vilken väg beskrivningen av relationen mellan normat och icke-normat 

skall ta.  

SAMMANFATTNING AV ANALYS 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning beskrivs generellt som 

fantastiska överlevare som mot alla odds övervinner sina svårigheter och 

samhällets/institutionens förutfattade meningar. Men det finns en underliggande 

indikation att beskriva funktionsnedsättning som något vardagligt och normalt. 

DISKUSSION 
Sveriges television (Ljuslinder 2002) och samhällets politiska ställningstagande 

(Ineland 2007) gentemot funktionsnedsättning vill se på funktionsnedsättning 

utifrån en normaliseringsidé. Artiklarna i Dramaforum följer inte den trenden. 

Pedagogernas och skribenternas koncentration på ”Mot alla odds”- temat kan vara 

grundat i ett behov av att sälja in och höja statusen på sitt arbete. 

Omsorgsrelaterade arbeten har generellt sett lägre status än många andra yrken i 

samhället i stort, därför kan vi anta att så är fallet även inom den enskilda 

branschen drama och teaterarbete i omsorgen eller i omsorgsliknande 

förhållanden (Ineland 2007). Drama är ett smalt och ungt ämne som fortfarande 

kämpar för sin existens, vilket framgår i bland annat Viveka Rasmussons (2000)13 

avhandling Drama - konst eller pedagogik. Kampen om ämnet speglad i den nordiska 

tidsskriften Drama 1965-1995.  

 

13 Avhandlingen ger en överblick av dramapedagogikens historia i allmänhet, även om det inte är 
dess huvudsyfte. I den blir det tydligt  att dramapedagogiken är ny och sökande. 
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Personer med intellektuell funktionsnedsättning är i minioritet i samhället. Jag 

tänker på det som att dramaarbete med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning blir ett hörn av ett hörn i en annan del av Köping. I det 

hörnet uppstår ett behov av att glorifiera något som annars är så marginaliserat 

och osynliggjort, i all välmening. Men Crip-aktivister och Crip theory menar att 

både välmening och förhärligande av disabled-bodied är ett sätt för abled-bodied 

att distansera sig själv från The Other14 och på så sätt behålla normativa 

maktpositioner. Det kan skapa en föräldra/barn relation som inte gagnar varken 

deltagarnas utveckling, pedagogernas utveckling eller en konstnärlig process. 

 Dock framgår det i Sauers studie (2004) att de intellektuellt funktionsnedsatta 

skådespelarna som intervjuats, upplever att deras relation till sina 

ledare/regissörer i drama/teaterverksamheter är mer jämlika än många av deras 

tidigare eller övriga relationer till ledare/personal/assistenter.  

Man skulle kunna tolka det som så att för Jenny och för teatern så står 

teatern och teaterarbete i centrum, det är inte förverkligandet av 

handikappideologiska mål som utgör den grund på vilken 

verksamheten vilar. Mot bakgrund av detta gestaltas arbetet och 

relationen mellan ledarna och aktörerna på teatern på ett för 

aktörerna15 nytt sätt. (Sauer 2004, s.171) 

Det framgår på ett tydligt sätt att de personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som deltagit i Sauers studie (2004) känner sig mer normala i 

det sammanhang som deras drama och teaterverksamhet erbjuder än i många 

andra sammanhang de brukar befinna sig i. Detta är en upplevelse som ligger långt 

ifrån att vara exeptionella och härliga överlevare. Det verkar alltså finnas en stor 

skillnad mellan ett inifrånperspektiv och hur DramaForum framställer 

funktionsnedsättning. 

Vi såg tidigare att den överordnade diskursen Mot alla odds skapar starka 

känslor hos läsaren och att den underordnade diskursen Härlig men utsatt ofta 

används för att sälja något (Garland Thomson 2002). Detta kan i sammanhanget 

betyda att de dramapedagoger som arbetar i hörnet av hörnet inte bara vill sälja in 

drama som ämne utan även tror sig behöva sälja in sitt arbete och sin målgrupp till 

sina egna eftersom DramaForum läses främst av dramapedagoger och 

dramapedagogstudenter. Det kan förklara ovanstående diskrepans. 

Som ett alternativ till tidigare nämnda konstituerande diskurser finns 

uppstickaren Ingen skillnad, en diskurs som är kopplad till den rörelse där 

normalisering som begrepp och mål är vad samhället på en politisk och 

värderingsmässig nivå eftersträvar idag. Crip theory menar att 

 

14 I det här fallet är The Other likställt med Crip. 
15 Aktörer syftar till personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
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normaliseringspolitik inte heller ger den disabled bodied jämlikhet utan möjligen 

gör livet i normatens samhälle mer uthärdligt än i tidigare handikappolitiska 

klimat (McRuer 2006). Ingen skillnad tar, för mig, en oväntat liten plats i 

diskursen. Det kan betyda att dramapedagoger som arbetar med målgruppen inte 

har relevant och aktuell kunskap om målgruppen de arbetar med eller att de gör 

ett medvetet val när de beskriver sitt arbete. Ett val som syftar till att framställa 

arbetet och målgruppen i en så god dager som möjligt. 

 Det hade varit intressant att vidare undersöka dramapedagogers interna 

hierarkier. Trots att dramapedagogiken finns i ett hörn av samhället är den också 

en del av samhället i alla dess aspekter. Följer dramapedagogers maktstrukturer 

samma mönster som världen utanför dramahörnet? Hur ser dramapedagogers 

hierarkier ut? Grundar de sig på utbildning eller på vad/vem de jobbar med? Jag 

kan tänka mig att fortsatta diskursiva studier av DramaForum och liknande forum 

där dramapedagoger gör sin röst hörd skulle kunna ge oss tydligare svar på dessa 

frågor än denna uppsats. En eller flera studier av hur DramaForum beskriver 

andra dramadeltagare, till exempel barn eller forumteaterutövare, skulle 

ytterligare kunna belysa hur maktstrukturer bland dramapedagoger fungerar 

utifrån dramaområde. Även en kvantitativ blick, hur mycket plats olika 

dramaområden får i tidskriften, skulle vara intressant att få ta del av.  

Svårigheter och hinder jag har stött på under uppsatsarbetets gång har framförallt 

varit tidsbrist och avsaknad av vederhäftig och relevant dramaforskning. Denna 

kombination av hinder har gjort att arbetet tagit oproportionerligt lång tid i 

förhållande till uppgiften. Det har tyvärr även minskat flytet i både inspiration och 

språk. Det finns en stor risk att trådar och viktiga pusselbitar har fallit bort under 

den långa vandringen och att synen har fördunklats av livets olika skeenden. Det är 

dessutom problematiskt att jag, som i allra högsta grad själv är normat i detta 

sammanhang, försöker beskriva en kanske konstruerad verklighet över icke-

normatens huvud. Jag påbörjade denna uppsats 2013. Skrivandet har varit en 

kamp med tiden, ofullständig kunskap, teorier i rörelse och min egen uthållighet. 

Mannen som var snygg och gick konstigt brukar säga om sin funktionsnedsättning: 

-”Det bor tusen vildkaniner i mitt huvud, och jag kan inte fånga en enda”. Det är en 

perfekt beskrivning av min uppsatsprocess. 

SAMMANFATTNING AV DISKUSSION 

DramaForum beskriver generellt personer med intellektuell funktionsnedsättning 

som fantastiska överlevare.  Det påvisar en obalans mellan Dramaforums sätt att 

beskriva funktionsnedsättning och den rådande samhällsdiskursen, som oftast 

utgår från ett normaliseringsbeskrivande.  I jämförelse med tidigare studier där 

personer med intellektuell funktionsnedsättning beskriver sin relation till drama 

och teaterledare uppstår motsägelsefullhet mellan deras upplevelse och 

DramaForums diskurs. Dessa skillnader kan ha flera orsaker och vidare studier av 

dessa orsaker är av intresse.  
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