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Abstract
Uppsatsens syfte är att belysa dramapedagogers olika uppfattningar av att arbeta med
konflikthantering i skolan för att fördjupa kunskapen om dramapedagogisk didaktik i
sammanhanget. Ansatsen är inspirerad av fenomenografi och hermeneutik. Empirin analyseras i
olika beskrivningskategorier som utgör det så kallade utfallsrummet och söker svaret på
frågeställningen:
Vilka olika uppfattningar har dramapedagoger av konflikthantering i skolan?
Undersökningens fyra beskrivningskategorier består av pedagogiskt förhållningssätt, lyckade
exempel, svårigheter och pedagogisk kompetens. Vidare görs en hermeneutisk tolkning där
resultatet kopplas till Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv. Där ställs frågan:
Kan uppfattningarna tolkas med inspiration av hermeneutik enligt Sternudds (2000)
dramapedagogiska perspektiv?
Tre av de fyra perspektiven återfinns i informanternas utsagor, det holistiskt lärande
perspektivet, det kritiskt frigörande perspektivet samt det personlighetsutvecklande
perspektivet. Svårigheter som dramapedagogerna uppfattar sig möta i sammanhanget handlar
om att vara inlyssnande, tidsaspekten samt att komma in utifrån på en skola.

Nyckelord: drama, konflikthantering, fenomenografi, erfarenhetsbaserat lärande, pedagogiskt
förhållningssätt
2

Innehållsförteckning
Abstract ...................................................................................................................................................................................... 2
Inledning .................................................................................................................................................................................... 4
Syfte och problemställning .................................................................................................................................................... 6
Frågeställningar ................................................................................................................................................................... 6
Bakgrund ................................................................................................................................................................................... 7
Dramapedagogik och konflikthantering ........................................................................................................................ 7
Dramapedagogiska perspektiv och metoder ................................................................................................................ 9
Det holistiskt lärande perspektivet ....................................................................................................................................... 9
Det kritiskt frigörande perspektivet ..................................................................................................................................... 10
Det personlighetsutvecklande perspektivet........................................................................................................................ 11
Det konstpedagogiska perspektivet ................................................................................................................................... 11
Ansats och metod................................................................................................................................................................... 13
Hermeneutik och fenomenografi ................................................................................................................................... 13
Urval och genomförande ................................................................................................................................................. 14
Bearbetning av data .......................................................................................................................................................... 15
Etiska överväganden ........................................................................................................................................................ 15
Resultat .................................................................................................................................................................................... 17
Informanterna .................................................................................................................................................................... 17
Resultatanalys .................................................................................................................................................................... 17
Pedagogiskt förhållningssätt .............................................................................................................................................. 18
Lyckade exempel ............................................................................................................................................................... 21
Svårigheter ......................................................................................................................................................................... 24
Pedagogisk kompetens ...................................................................................................................................................... 26
Hermenutiskt inspirerad tolkning enligt tre av Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv ............. 28
Den holistiskt lärande konflikthanteraren ........................................................................................................................... 28
Den kritiskt frigörande konflikthanteraren........................................................................................................................... 29
Den personlighetsutvecklande konflikthanteraren ............................................................................................................. 30
Diskussion ............................................................................................................................................................................... 32
Resultatdiskussion ............................................................................................................................................................ 32
Metoddiskussion................................................................................................................................................................ 33
Slutligen ................................................................................................................................................................................... 36
Referenser ............................................................................................................................................................................... 37

3

Inledning
I mediebruset angående sviktande resultat i Sveriges skolor ligger fokus på att skolan måste
strama åt tyglarna och ge eleverna betyg tidigare för att vända denna nedåtgående spiral.
Internationella prov genomförs redan i tredje klass vilket kan skapa press på både elever och
lärare. Motsättningar, kulturkrockar etcetera skapar konflikter i skolans värld och lärarnas
arbetssituation består till stor del av att medla mellan elever. En lärare jag träffade ute på en
skola sa att 70 procent av hennes arbete bestod av konfliktlösning. Jag har arbetat som
dramapedagog i Kulturskolan Stockholm under tio år och eftersom det är en politiskt styrd
organisation ändras förutsättningarna utifrån vilka som styr Stockholm. Under några år hade jag
förmånen att driva ett barnkulturcentrum tillsammans med kollegor. Vi vände oss i första hand
till lågstadiet och genomförde några olika program utifrån vad lärarna önskade arbeta med för
tema. Teman som lärarna ofta valde var ”vänskap”, ”lika - olika”, ”attityder” och ”känslor”. När vi
mötte en ny grupp och gjorde värderingsövningar på tema vänskap (Byréus, 1990) kunde jag
ibland fundera över om vårt arbete verkligen gjorde skillnad. Men så såg jag hur barnen
identifierade sig med statybilderna som handlade om utanförskap och plötsligt var mitt arbete
meningsfullt igen. När generella problemsituationer gestaltades upplevde jag att barnen kände
igen sig och på så sätt lärde sig något som de kunde ha användning för i vardagen. Under samma
period på min arbetsplats medverkade jag i ett kulturprojekt på en skola där jag arbetade med
drama och konflikthanteringsteori (Grünbaum & Lepp, 2005) på högstadiet under ett läsår. Min
egen arbetslivserfarenhet väckte nyfikenhet kring att göra en studie om konflikthantering
kopplat till dramapedagogik. Var fokus i studien skulle ligga klargjordes när jag gjorde en
forskningsöversikt gällande drama och konflikthantering. Jag upptäckte att det var mest
lärarstudenter som skrivit c- uppsats i ämnet tidigare. Flera uppsatser (Leppäkorpi, Mahmod &
Staley och Wollner) kom under 2010 vilket var året efter Skolverkets första kritiska rapport om
antimobbningprogrammen i skolan (Skolverket, 2009). I en av uppsatserna (Mahmod & Staley,
2010) frågade man sig om pedagogens kompetens spelar roll för förmågan att arbeta med
konflikthantering. I Skolverkets rapport fokuserar kritiken dock på att
antimobbningsprogrammen har liten eller helt avsaknad av vetenskaplig grund och
forskningsanknytning. 2011 (Skolverket, 2011) kom nästa rapport som var en utvärdering av de
program man fokuserat på i den föregående kartläggningen. Inledningsvis går att läsa:
Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan, fastslog utbildningsminister Jan Björklund
i ett pressmeddelande när regeringen gav Skolverket i uppdrag att genomföra denna
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utvärdering. Målsättningen var att de metoder som används i skolorna ska vara
evidensbaserade och kvalitetssäkrade. (Skolverket, 2011, s. 3)

Detta leder tankarna till att debatten kring metoderna som används i skolorna till stor del
handlat om huruvida de vilar på vetenskaplig grund eller inte. Hur pedagoger utför metoderna
problematiseras inte i samma utsträckning. Hur mäter man om ett antimobbningsprogram
fungerar? Och hur kan man veta om det är själva programmet eller den som håller i det som är
avgörande för resultatet? Vid en närmare granskning av Skolverkets utvärdering (2011) blir man
varse att en av nycklarna till ett lyckat konflikthanteringsarbete i skolan trots debatten är att ha
personal med specialistkompetens. Dramapedagogen omnämns inte som en sådan
yrkeskategori, men arbetar ofta med liknande metoder. Genom denna studie om
dramapedagogers uppfattningar av konflikthantering i skolan hoppas jag fördjupa kunskapen
kring detta tema.
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Syfte och problemställning
Syftet med undersökningen är att belysa dramapedagogers uppfattningar av konflikthantering i
skolan och att sprida den yrkeskunskap som de eventuellt innehar. Undersökningar på temat
drama och konflikthantering är fåtaliga och har till största del skrivits av lärarstudenter
(Leppäkorpi, Mahmod & Staley och Wollner) vilket också motiverar valet av
undersökningsområde. Ett annat syfte är att se vad dramapedagogik eventuellt kan tillföra
konlikthanteringssammanhang inom den obligatoriska skolan. Studien ämnar även placera sig
inom det dramapedagogiska forskningsfältet genom att tolkas enligt tidigare framforskade
dramapedagogiska perspektiv (Sternudd, 2000) och på så sätt ytterligare fördjupa kunskapen
kring dramapedagogisk didaktik.

Frågeställningar
Vilka olika uppfattningar har dramapedagoger av konflikthantering i skolan?

Kan uppfattningarna tolkas med inspiration av hermeneutik enligt Sternudds (2000)
dramapedagogiska perspektiv?

6

Bakgrund
I bakgrundsdelen belyses tidigare forskning inom drama och konflikthantering. Begrepp som
dramapedagogik, dramapedagogiska perspektiv och metoder förklaras och fördjupas. Anledningen
till detta är att skapa en förförståelse för forskningsfältet dels inom det specifika
undersökningsområdet, men även inom dramapedagogik i allmänhet eftersom undersökningens
syfte är att ta reda på hur dramapedagoger uppfattar sin profession. Rasmussen (1990) menar att
eftersom dramapedagogik är ett tvärvetenskapligt och relativt nytt forskningsfält behövs ibland
referenser från facklitteratur skriven av praktiker för att nå fram till ny kunskap. Det förklarar valet
av vissa forskningskällor.

Dramapedagogik och konflikthantering
Dramapedagogens yrkesuppdrag förknippas ofta med teater. För att bredda kunskapen om
dramapedagogens profession belyses nedan begreppen; drama, teater och pedagog. Drama har
varierande betydelse. Ordet kommer ursprungligen från grekiskans dra´o som betyder att handla
(Hägglund, 2001). Pedagog kommer från grekiskans paidagos och betyder barnledare (Svedberg &
Zaar, 1998). En dramapedagog skulle således tolkas som en person som leder barn till handling.
Teater däremot kommer från grekiskans thea som betyder att se. Från början var det
åskådarplatsen på den antika grekiska teatern som kallades theatron, men så småningom blev det
även namnet på det som framfördes på scenen (Hägglund, 2001). Hägglund definierar vidare med
hjälp av Svensk ordbok (1986) vad den svenska grundbetydelsen för drama är: litterärt verk i
dialogform, vanligen avsett att framföras av skådespelare på en teaterscen (Hägglund, 2001, s.32).
Det är kanske inte så konstigt att begreppsförvirring kan uppstå när dramapedagogen kommer in
på en skola och ska utföra drama. Grünbaum (Österlind (red), 2011) beskriver essensen av
dramapedagogik på följande sätt:
Kärnan i dramapedagogiken kan sägas vara att utveckla inlevelse i och empati för andra och sig
själv genom roll- och perspektivbyten samt att ge utrymme för intuition, spontanitet och
kreativitet. (ibid, s. 40).

Grünbaum & Lepp (2005) lyfter fram Upplevelsens pedagogik som kom till vid en nordisk
ledarutbildning för drama och teaterutbildare 1972-1973. Enligt upplevelsens pedagogik ska all
undervisning:
 stimulera till upplevelse samt reflektion
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 syfta till att göra människor autonoma, kritiskt medvetna
 producera ny kunskap
 sätta igång processer och stimulera till eget tänkande
 leda till att kunskapen blir emotionellt och intellektuellt förankrad
Sternudd (2000) refererar till Courtney (1968) och menar att dramapedagogik har rötter i
pedagogik, psykologi, teater, religion och estetik. Östern (2000) ser den svenska dramaforskningen
som instrumentell (drama som medel för något annat) och det stämmer väl överens med den
tvärvetenskapliga forskningen inom drama och konflikthantering. Hon beskriver med begreppet
förgrund – bakgrund hur olika forskare inom drama ställer det estetiska och det pedagogiska
perspektivet i förgrunden eller i bakgrunden. När det kommer till drama och konflikthantering
hamnar det pedagogiska perspektivet i förgrunden. Sternudd (2000) tar upp dramapedagogikens
demokratiska fostranspotential samtidigt som hon belyser hur man i skolans läroplaner genom att
beskriva drama som ett medel för något annat förlorat en beskrivning av den dramapedagogiska
didaktiken. Tidigare forskning direkt kopplat till drama och konflikthantering är knapphändig. Den
enda vetenskapliga artikeln som står att finna när det kommer till ämnet i Sverige är Ethical
Considerations in Drama and Conflict, Resolution Research in Swedish and Australian Schools
(Bagshaw & Lepp, 2005) Det är en artikel som handlar om DRACON-projketet som är ett
samarbete mellan Sverige, Malaysia och Australien där man arbetar med ungdomar och drama
och konflikthantering. Projektet syftar till att sammanlänka dramapedagogik och
konflikthanteringsteori. Artikeln fokuserar på Sverige och Australien därför att man vill jämföra två
liknande kulturer. Forskningen är tvärvetenskaplig och kvalitativ (man har använt sig av intervjuer
och loggar) och man utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv. I ”BRIDGING THE FIELDS OF
DRAMA AND CONFLICT MANAGEMENT, Empowering students to handle conflicts through schoolbased programmes” (2005) beskrivs det internationella DRACON -projektet till fullo. I Sverige har
programmet genomförts och dokumenterats i boken ”DRACON i skolan – Drama, konflikthantering
och medling” (Grünbaum & Lepp, 2005). Någon ytterligare internationell forskning inom ämnet
står för närvarande inte att finna.
Eftersom dramapedagogen kan tolkas som en person som leder barn till handling kan man inte
bortse från att nämna pedagogen John Dewey (1859-1952). Grünbaum & Lepp (2005) refererar till
den amerikanske reformpedagogen och begreppet ”learning by doing” som även kallas
erfarenhetsbaserat lärande (Dewey 2004). Enligt författarna vilar Deweys pedagogik på fyra
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grundpelare, självstyrning, uppgiftsbaserat lärande, delaktighet och jämställdhet. Svedberg & Zaar
(1998) tar upp att elever och lärare tilldelas nya roller i Deweys skola. De menar att eleven blir en
aktivt sökande varelse medan läraren stödjer och tillhandahåller det som är nödvändigt.
Grünbaum & Lepp (2005) menar med inspiration från Dewey att när det kommer till att lära sig
inom drama och konflikthantering handlar det inte om att överföra kunskap utan att generera ny
lärdom som bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Bland dramapedagoger finns det en tradition av
att tala om det dramapedagogiska förhållningssättet vilket tidigare försökt att definieras bl. a. i cuppsatser av Maria Pettersson (2007) och Jenny Momqvist (2008). Begreppet är något oklart och
svårförståeligt. Grünbaum (Österlind, red, 2011) beskriver vad hon som ledare eftersträvar att
uppnå:
 ett lyssnande, öppet och ickevärderande förhållningssätt som stöder
 relationsinriktade, accepterande, tillitsfulla och odogmatiska attityder och strävar efter att
 skapa jämlikhet och engagemang (ibid, s. 40).
Utifrån Grünbaums (ibid) beskrivning skapas en bild av en tillåtande atmosfär där alla deltagare
eller elever får göra sin röst hörd. Även Sternudd (2000) tar upp dramapedagogikens demokratiska
potential. Det dramapedagogiska förhållningssättet skulle således kunna beskrivas som ett
demokratiskt förhållningssätt.

Dramapedagogiska perspektiv och metoder
Sternudd (2000) finner genom analys att det finns fyra perspektiv inom dramapedagogiken: Det
holistiskt lärande, det kritiskt frigörande, det personlighetsutvecklande och det konstpedagogiska.
Sternudd menar:
Behovet av att formulera olika perspektiv inom dramapedagogik, grundar sig i en vilja att inte
reducera och begränsa dramapedagogik utan se den bredd som finns (Sternudd, 2000, s.38).

Gemensamt inom de fyra perspektiven är enligt Sternudd (2000) att dramapedagogik kan ses som
en demokratisk handling. Fokus har lags på det kritiskt frigörande, det holistiskt lärande och det
personlighetsutvecklande perspektivet då dessa tre har störst relevans för undersökningen. De
metoder som beskrivs nedan är de som informanterna i studien säger sig använda.

Det holistiskt lärande perspektivet
Inom detta perspektiv finns uppfattningen att meningsfull kunskap skapas då individen
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upplever kunskap på en subjektiv känslomässig nivå samt ges redskap att bearbeta
upplevelserna på kognitiv nivå (Sternudd, 2000, s.108).

Metoden som Sternudd (2000) belyser inom detta perspektiv är ”lärare i roll” där pedagogen går i
roll för att levandegöra kunskap. Förgrundsgestalten för metoden är Dorothy Heathcote (1926 –
2011). En viktig aspekt i det holistiskt lärande perspektivet är att barnen fungerar som experter
(Wagner, 1992). Wagner (ibid) beskriver hur Dorothy Heathcotes pedagogik går ut på att leda
genom att fråga och att hålla inne med kunskap. Även om det som behandlas i denna
undersökning inte direkt berör den typ av undervisning som Sternudd (2000) menar används inom
perspektivet, nämligen lärare i roll, vill jag ändå belysa hur frågan används av pedagogen för att
göra eleven till expert. Här kan man se en koppling till den sokratiska metoden, majeutiken.
Majeutiken innebär att pedagogen ställer frågor vilket får eleven att tänka själv. Sokrates ansåg sig
syssla med förlossningskonst liksom sin mor som var barnmorska, men han förlöste tankar istället
för barn (wikipedia, 2012-06-05). Speciellt för Sokrates dialogform var att inget påstående är
självklart och att ” alla domar före undersökning är fördomar” (Svedberg & Zaar, 1998, s.93.)
Wagner (1992) beskriver hur det är lärarens uppgift att styra arbetet så att en reflektion kring
ageringen sker. Om eleverna i ett spel föreslår att man ska agera i form av våld accepterar
Heathcote detta istället för att avvisa förslaget. Sedan får hon med hjälp av frågor eleverna att
sätta sig in i omvärldens reaktioner på handlingen vilket leder till att de förhoppningsvis analyserar
sina värderingar. Sternudd (2000) ser inom perspektivet potential för demokratisk fostran dels
genom undersökandet av universella dilemman och dels genom att beslut fattas kollektivt.

Det kritiskt frigörande perspektivet
Inom detta perspektiv är den grundläggande utgångspunkten att de fiktiva situationerna som
bearbetas är verklighetstrogna och förankrade i deltagarnas egna erfarenheter...
Dramapedagogikens demokratiska potential inom detta perspektiv kan sammanfattas med att
individer erövrar redskap för att i ord och handling undersöka maktrelationer i samhället och
hur dessa maktrelationer synliggörs i konkreta mänskliga relationer (Sternudd, 2000, s.112).

Sternudd (2000) lyfter fram att de metoder man använder inom perspektivet är forumspel och
rollspel i olika former. Forumteatern skapades av den brasilianska teatermannen Augusto Boal som
såg teaterns potential när det kom till samhällelig förändring och har senare anpassats till den
svenska skolan av dramapedagogen och läraren Katrin Byréus (ibid). Med hjälp av forumspel får
eleverna utifrån egna erfarenheter som omformas till generella problem pröva olika lösningar i
agerandets form (Byréus, 1990). Byréus (ibid) beskriver användandet av Steinbergs (1994) aktiva
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värderingar i något omvandlad form ihop med forumspel vilket blir en naturlig ingång för eleverna
när de ska gestalta orättvisor. Steinberg (1994) betonar hur pedagogen ska låta eleverna uttrycka
sin åsikt istället för att överföra det man som vuxen anser är den rätta åsikten i frågan. Han menar
att vuxna, i arbetet med att lotsa barn och ungdomar till aktiva värderingar, har lätt för att
moralisera och att överföra egna värderingar för att bespara de unga mödan att upptäcka själva.
Steinberg (ibid) anser att faran med detta är att barnen inte tränas i att göra egna aktiva val. Det
betyder dock inte att vuxna ska vara åsiktsfria, men det är viktigt att de inte bestämmer åt barnen
och ungdomarna vad de ska tycka (ibid). Magner & Magner (1976) tar upp hur värderingar som
inte grundar sig på egen erfarenhet blir internaliserade åsikter, det vill säga åsikter som överförts
av samhället utan att först kritiskt granskats genom egen erfarenhet. Detta leder till att jaget
försvagas och kan verka hämmande på individer (ibid). Magnér & Magnér (ibid) beskriver hur de
erfarenhetsbaserade uppfattningarna leder till nya teorier som individen sedan prövar i praktiken
vilket i sin tur leder till nya uppfattningar. Genom forumteater, forumspel eller rollspel får
deltagarna en mer samstämmig erfarenhet av livet vilket skapar tillfälle för reflektion och
erfarenhetsbaserade uppfattningar. Att få verktyg att förstå maktstrukturer samt att handla utan
att förtrycka ser Sternudd (2000) som demokratisk fostran.

Det personlighetsutvecklande perspektivet
Inom det personlighetsutvecklande perspektivet finns två uttalade mål, dels att utveckla
individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker mellan människor i olika
sociala situationer för att därmed kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle och dels att
erövra verktyg att för att förstå olika vardagssituationer (Sternudd, 2000, s. 111).

Sternudd (ibid) visar på att de metoder som används inom det personlighetsutvecklande
perspektivet är gruppdynamiska övningar samt olika former av rollspel. Brian Way (1978) som var
en av pionjärerna inom drama i England kopplas till perspektivet av Sternudd (2000). Way (1978)
menar att drama rör människornas individualitet och det unika i varje person. Way betonar att
processen går före produkten i arbetet med drama. Inom perspektivet (Sternudd, 2000) fokuseras
på att erövra färdigheter inom kommunikation på individ-, grupp- och samhällsnivå samt att
bearbeta sina värderingar. Man strävar efter att få ett demokratiskt samhälle med reflekterande,
autonoma medborgare (ibid).

Det konstpedagogiska perspektivet
Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det två mål, dels att individerna i interaktion
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med andra och med hjälp av agering utvecklar sin personlighet, sociala samarbetsförmåga och
kreativa uttrycksförmåga, dels att deltagarna tillsammans skapar en gemensam produkt – en
teaterföreställning. (Sternudd, 2000, s.110)

Även om skapandet av en teaterföreställning är målet belyser Sternudd (2000) processens
betydelse genom att peka på den personlighetsutvecklande och sociala aspekten i sammanhanget.
Sammanfattning:
Gemensamt för alla de dramapedagogiska perspektiven är att eleverna vinner nya förmågor
(Sternudd 2000). Det är dock inte den vetenskapliga sanningen som söks utan målet är att hitta
olika sätt att erövra kunskap. Sternudd refererar till tidigare studier om elevers lärande
(Alexandersson 1982, Larsson, 1980) och tar upp skillnaden mellan lärares olika syn i frågan. En del
lärare anser att elevers praktiska erfarenheter inte förändrar hur de själva utför sin undervisning.
Andra lärare har inställningen att elevers världsbild kan bredda och fördjupa ämneskunskapen då
det händer att de står i motpol till varandra. Sternudd (2000) tillskriver dramapedagogiken det
sistnämnda sättet att se på undervisning. Ett annat särdrag som Sternudd lyfter fram inom
dramapedagogik är att vad man lär sig inte kan kontrolleras i förväg.
Det kaos som uppstår är en del av kunskapsprocessens naturliga förlopp//samtidigt som den är
demokratisk eftersom allas livserfarenheter efterfrågas. (Sternudd, 2000, s.181).

Sternudd (ibid) tar även upp att det finns risker med att använda drama som verktyg för att nå
kunskap. Om agering används utan reflektion kan det bli ett medel för att befästa fördomar. En
annan risk är enligt Sternudd (ibid) om man i elevernas dramatiseringar fokuserar på om de gjort
rätt tolkning eller inte.
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Ansats och metod
Denna studie består av kvalitativa intervjuer med tre yrkesverksamma dramapedagoger som alla
arbetar med konflikthantering i skolan. Om man vill få fram människors förståelse av ett fenomen
väljer man intervjuform (Widerberg, 2002). Ansatsen består av två delar. Delvis inspirerad från
fenomenografi där resultatet framställs i olika beskrivningskategorier som bildar det så kallade
utfallsrummet. Fenomenografi är särskilt lämpligt att använda vid kvalitativ forskning i ämnet
pedagogik. (Marton & Booth, 2000). Delvis med inspiration från hermeneutiken där empirin tolkas
utifrån den förförståelse jag som forskare har i frågan (Widerberg, 2002).

Hermeneutik och fenomenografi
Larsson (1986) menar att det finns tre huvudspår inom kvalitativ forskning; hermeneutik, etnografi
och fenomenologi. Hermeneutik betyder tolkningslära (Silfver 2011). Med en hermeneutisk ansats
pendlar man mellan del och helhet för att nå sitt resultat. Förförståelsen för det man vill undersöka
är en naturlig del av forskningsprocessen (ibid). För att kunna använda egen erfarenhet av
undersökningsområdet blir den hermeneutiska inspirationen ett naturligt inslag. Arbetet har
pendlat mellan empiri och förförståelse för att nå ny kunskap. Enligt Claesson (2002) är
fenomenografi en utveckling av fenomenologi där det sistnämnda söker finna vad som är kärnan i
ett fenomen. Fenomenografi däremot samlar olika uppfattningar av fenomenet. Fenomenografin
utvecklades i Sverige under 1970-talet av Ference Marton och Inom-gruppen vid Göteborgs
universitet. Larsson menar:
Som nämnts handlar kvalitativ metod om hur man gestaltar något - hur man kan göra en så god
beskrivning av ett sammanhang som möjligt. En sådan beskrivning kan ju i och för sig handla
om vad som helst, men i vårt speciella fall handlar det om människors sätt att uppfatta sin
omvärld. Vi beskriver uppfattningar. Grundläggande för vår ansats är distinktionen mellan hur
något är och hur något uppfattas vara. (Larsson, 1986, s.12)

Larsson (1986) beskriver det som inom fenomenografin kallas ”andra ordningens perspektiv” som
att man ämnar ta reda på hur olika människor uppfattar ett fenomen till skillnad från ”första
ordningens perspektiv” som istället beskriver fakta. Med fenomenografi letar man efter
människors beskrivningar istället för efter vad som är sant eller falskt. Larsson beskriver
fenomenografins väsen på följande sätt:
Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute
efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi
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har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.
(Larsson, 1986, s.13)

Trots detta menar Larsson (1998) att verkligheten kan tolkas på många olika sätt och att vi när vi
forskar genom att använda oss av vår förtrogenhet i frågan kan finna ytterligare sätt att tolka
densamma. Kroksmark (2007)menar att inom den fenomenografiska livsvärlden går den subjektiva
upplevelsen går före vetenskap.
Detta betyder att människan aldrig kan veta mer om sin egen verklighet än verkligheten själv,
t.ex. hur skulle det vara det möjligt att en teori om skolans vardag kan överträffa skolvardagen
själv? (Kroksmark, 2007, s.19)

Inom fenomenografin samlas utsagor som beskriver olika uppfattningar av det undersökta
fenomenet. Man avgränsar och beskriver grupper av utsagor som har likartad innebörd vilka
tillsammans bildar det så kallade utfallsrummet. (Marton & Booth, 2000). Även om en
hermeneutisk fenomenografisk ansats vanligtvis inte används har jag funnit det relevant för denna
uppsats att inspireras av de båda teorierna. Det beror på att jag varken kan bortse från min
intention att beskriva olika uppfattningar av ett fenomen eller min egen förförståelse.

Urval och genomförande
Valet av informanter gjordes genom att tre dramapedagoger tillfrågades. Dramapedagogerna
kände jag till genom bekanta eller kände personligen. Anledningen till detta val var att intervjua
personer med så gedigen erfarenhet av att arbeta med drama som möjligt samt med tanke på
tillgänglighetsprincipen. Min erfarenhet säger att det är lätt att saker kan komma emellan samt att
min egen tid är begränsad då jag arbetar vid sidan av mina studier. Informanterna kontaktades
genom mejl, telefon eller en personlig kontakt och tillfrågades om de ville delta i studien. Alla tre
visade intresse och således gjordes en överenskommelse om tid och plats där informanterna själva
fick välja var de ville träffas (Trost, 2005). Två valde att träffas i sitt eget hem och en valde att
träffas på sin arbetsplats. Två av intervjuerna blev inställda p. g. a. sjukdom vid den initialt bokade
mötestiden och därför genomfördes en av intervjuerna som skulle genomföras i hemmet på ett
bibliotek istället. Tyvärr blev endast halva intervjun inspelad p.g.a. tekniska problem vilket
resulterade i att den delvis fick göras om på ett café. Den intervju som skulle ha genomförts på
arbetsplatsen genomfördes slutligen även den på ett café också det av logistiska skäl. När
informanterna tackat ja till att bli intervjuade fick de frågorna mejlade till sig för att ha möjlighet
att reflektera över innehållet i förväg. Till min bekant råkade jag säga att jag inte ville att hon skulle
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förbereda sig genom att läsa igenom frågorna, men hon hade hunnit skumma igenom dem vilket
var till en fördel eftersom jag slutligen bestämde mig för att skicka frågorna till informanterna i
förväg. Alla tre informerades som brukligt är om att ingen annan än jag skulle ta del av
inspelningen av intervjuerna samt att alla data skulle komma att anonymiseras (Trost 2005). Trost
(ibid) påpekar vikten av att välja rätt ingångsfrågor vid en intervju för att skapa en bra stämning. De
inledande frågorna vid alla tre intervjuerna rörde konkreta spörsmål som ”hur länge har du arbetat
som dramapedagog?” etc. (se bil.1). Detta var tänkt som en form av isbrytare som skulle få
informanten att öppna upp och börja berätta om sig själv (Trost, 2005). Frågorna hade dessutom
relevans för undersökningen, men turordningen valdes med detta i åtanke. Jag försökte även att
formulera öppna frågor för att få så rika svar som möjligt (Widerberg, 2002). Intervjuerna varade
mellan 50 och 70 minuter. Trost (2005) rekommenderar att inte låta intervjun pågå för länge.

Bearbetning av data
Trost (2005) betonar att det vid kvalitativa studier inte finns några förutbestämda sätt att bearbeta
data utan att man måste använda sin fantasi och kreativitet för att ta sig an sitt insamlade stoff. Jag
bestämde mig utifrån detta för att föröka ha ett öppet sinne genom att närma mig materialet utan
förutfattade meningar. Efter varje intervju gjorde jag sammanfattande minnesanteckningar utan att
först lyssna igenom inspelningarna. Därefter lyssnade jag igenom alla intervjuerna och gjorde
ytterligare anteckningar där jag skrev ned citat jag spontant fastnade för. Nästa steg var att jag
intuitivt försökte hitta olika rubriker vilka jag skrev ned i ett tomt dokument. Därefter gick jag
igenom de citat jag fastnat för och förde in dem under de olika rubrikerna. Jag fick lägga till
rubriker allteftersom arbetet fortskred. Vid informanternas citat har jag ibland dragit ihop texten
och formulerat om vissa ord för att göra skriften mer läsarvänlig (Trost, 2005). Eftersom ansatsen
är inspirerad av fenomenografi letade jag vidare efter beskrivningskategorier vilka tillsammans
bildar det s.k. utfallsrummet. Utfallsrummet innehåller grupper av utsagor som speglar olika sätt
att erfara ett fenomen, i detta fall arbetet med konflikthantering i skolan. (Marton & Booth, 2000).
Vidare tolkades materialet med inspiration från hermeneutiken och jag sökte finna
beröringspunkter mellan de tre informanternas utsagor och Sternudds (2000) dramapedagogiska
perspektiv, där tre av perspektiven återfanns i utsagorna.

Etiska överväganden
Eftersom denna undersökning strävar efter att finna olika uppfattningar av dramapedagogers
yrkesutövning har jag valt att låta alla informanten vara anonyma i det redovisade resultatet. Valet
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grundades på att jag ville få fram så kärnfulla och ärliga svar som möjligt, men även på de
forskningsetiska principer som sammanställts av Vetenskaprådet (2002). Jag ställde även frågor
som handlade om misslyckanden och svårigheter vilket kan vara känsliga ämnen. Pedagoger
arbetar ofta ensamma och kan vara ovana att lämna ut vad som sker i dramarummet. Alla tre
informerades om anonymiteten och en av informanterna sa att hon lika gärna framstod under eget
namn, men för att få en samstämmighet med de andra är även hennes namn omvandlat till en
bokstav. Intervjuerna som bandats har raderats efter avlyssning (ibid).
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Resultat
Nedan redovisas resultatet. Först följer en beskrivning av informanterna. Sedan redovisas analysen
av resultatet. Med en hermeneutisk och fenomenografiskt inspirerad ansats delas resultatet in i två
delar. Den första delen består av beskrivningar av informanternas uppfattningar i form av citat och
sammanfattningar. Genom att i informanternas utsagor leta efter beskrivningskategorier som
tillsammans utgör utfallsrummet skapas nya innebörder av dramapedagogisk yrkeskunskap. Vidare
tolkas informanternas utsagor med inspiration från hermeneutiken genom tre av Sternudds (2000)
dramapedagogiska perspektiv, det holistiskt lärande, det kritiskt frigörande och det
personlighetsutvecklande perspektivet. Det konstpedagogiska perspektivet faller utanför ramen av
denna undersökning.

Informanterna
De tre informanterna består av A som är utbildad dramapedagog och förskollärare som arbetat
drygt 15 år som dramapedagog och dessförinnan 10 år som förskollärare. B är även hon utbildad
dramapedagog som arbetat i ca 10 år. Till sist C som är autodidakt dramapedagog med nära 30 års
arbetslivserfarenhet, men utan någon formell dramapedagogutbildning. A och C arbetar på
grundskolor medan B är anställd i en Kulturskola med uppdrag inom skolan. Hon har dock tidigare
arbetat som dramapedagog i en grundskola där hon även var mentor för en klass. A undervisar alla
elever från F-6 på två olika skolor i ämnet livskunskap, C har en anställning som fritidspedagog
vilket i praktiken betyder att hon har drama med klasserna på en F-5 skola samt arbetar på fritids.
Hon använder inte dramapedagogiska metoder vid sitt konflikthanteringsarbete eftersom hon och
resten av skolans personal är utbildade i Lösningsinriktad pedagogik (Måhlberg & Sjöblom, 2002).
B har till största del teatergrupper som sker på barnen och ungdomarnas fritid, men har vissa
uppdrag inom skolan där hon delvis arbetar gruppstärkande. Hon har även tidigare varit anställd på
en grundskola och arbetade då bland annat med ämnet livskunskap. I min undersökning använder
jag ordet dramapedagog om informanterna eftersom det är så de själva väljer att kalla sig. I
resultatdelen omnämns de som A, B och C.

Resultatanalys
Ur intervjufrågorna har det framträtt olika beskrivningskategorier som tillsammans utgör
undersökningens utfallsrum. Varje beskrivningskategori består av en överordnad kategori med två
underkategorier.
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Pedagogiskt förhållningssätt
Genom att fråga angående lyckade exempel, synen på relationen pedagog - elev samt hur man
uppfattar en god konflikthanterare framträdde svar som tillsammans visar på olika typer av
pedagogiskt förhållningssätt. Utöver de kategorier som direkt kunde ses härstamma från mina
intervjufrågor framträdde ytterligare en beskrivningskategori i informanterna svar och det var
förtroendet som eleverna och skolan har för dessa specifika pedagoger. Den första
beskrivningskategorin handlar om pedagogerna uppfattningar av sitt förhållningssätt gentemot
eleverna.
Positivt/Inkluderande förhållningssätt

Den första underkategorin handlar om ett positivt/inkluderande förhållningssätt och hur
pedagogerna anser att de ser möjligheter i varje situation med eleverna. Den som under intervjun
framförallt fokuserar på det positiva förhållningssättet är C. Eftersom hon inte använder drama i
konfliktsammanhang kommer vi under intervjun in på när hon använder drama i
ämnesundervisningen på skolan som hon arbetar på. Hon återberättar om när hon och kollegorna
skulle göra en interaktiv teaterföreställning om människokroppen med sextio lågstadieelever och
där de försöker se lösningen istället för problemet. Hon berättar hur en av de mest rörliga herrarna
bakom scenen fick en roll där han var klädd i gul velour och låg i ett ägg vilket gjorde honom lugn.
Att se lösningen istället för problemet verkar vara kärnan i skolans tänkande. På hennes arbetsplats
använder de metoden Lösningsinriktad pedagogik (Hädanefter förkortat till LIP). Mycket av
tankegångarna återfinns i förhållningssättet som beskrivs inom metoden (Måhlberg & Sjöblom,
2002), men C anser att hon hade ett sådant förhållningssätt redan tidigare:
C: Det är någonting som jag tycker att jag jobbat med alltid och så får jag syn på några som har
skrivit ihop det till någon slags pedagogik och jag tänkte, wow, äntligen kan jag börja förmedla
det här.

Senare under intervjun återkommer hon till detta genom att berätta om en situation när hon inte
utbildat sig i LIP, men ändå tänkte på att fokusera på det som är bra. Det hon refererar till är när
hon kommer in utifrån på en skola för att ha drama med högstadieelever där merparten hamnat i
gruppen utan att ha valt drama frivilligt. Synen på eleven är återkommande i C´ s berättelse. Hon
exemplifierar hur hon tänker i teaterarbetet med eleverna på skolan.

C: Man plockar upp minsta lilla grej. Om någon säger: ”Skulle man kunna käka
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pannkaka”? Då gör vi det.
Hos informant A framkommer en lite annorlunda beskrivning av hur hon uppfattar sitt
förhållningssätt. Det handlar om att hon ser sig som prestigelös och att hon skrattar mycket. När
det kommer till dramapedagoger generellt urskiljer hon att de vågar bryta om något blir fel och att
de har ett lyssnande som innebär att de inte säger till barnen vad de ska tänka eller tycka. Detta
tror hon kan vara tack vare dramapedagogutbildningen. Återkommande i A och C´ s utsagor
framkommer tankarna om elevernas inneboende kunnande. A tar upp att hon upplever att det i
motsats till detta allmänt finns en tradition inom skolan att inte tro på elevernas förmåga. Hon
jämför med sitt eget sätt att undervisa i samband med att jag frågar om relationen pedagog – elev.
A: Jag går ju aldrig ut till barn och säger vad man ska tänka eller tycka och det blir
liksom för dem ”inte lärare”.
Det framkommer liknande tankar hos C och B. I C´ s fall handlar det om att vara den som leder,
men att leda dem till att leda sig själva medan B uttrycker det som att coacha och ta emot det som
kommer från eleverna. Här framkommer också hos C tankar som tyder på att hon har en acceptans
för mänsklig variation genom att hon belyser att alla inte behöver vara likadana. Under
intervjuerna tillfrågades informanterna om hur de uppfattar en god konflikthanterare. C beskriver
det som att en god konflikthanterare inte ger någon skulden och låter alla komma till tals samt att
var och en får uttrycka vad de känner. Hon påpekar vikten av att förslagen på lösningen av en
konflikt ska komma från eleven själv.
C: Man lyssnar bara och inte dömer. Man nappar på alla idéer. Istället för att tänka, det här
tycker jag är bra så tar man det som han har bestämt.

Hon tar också upp hur viktigt det är med positiv feedback, att se det som är stort i dem, fokusera
på det som fungerar och omformulera språket. Tankegångarna återfinns i LIP-metoden, men C
påpekar att hon haft med sig det positiva förhållningssättet redan innan hon genomgått den
utbildningen. B nämner även hon vikten av att lyssna in alla elever. Ett inkluderande
förhållningssätt i betydelsen att alla i en grupp behöver få utrymme och bli synliga belyses av
informant B även när det kommer till att samarbeta med lärare när hon har uppdrag i den
obligatoriska skolan. Hon menar att alla ska känna sig som deltagare och att det är bra om läraren
är med, speciellt med de yngre barnen. Hos B är det återkommande att hon gärna inkluderar
lärare i sitt dramaarbete och hon betonar vikten av att lärarna har fått prova på det som eleverna
ska göra. Hon låter även lärarna titta på planeringen och ha synpunkter på den. B beskriver att
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hennes mål när hon gör en punktinsats på en skola är att hon och lärarna delar på övningarna även
om lärarna inte är intresserade alla gånger. Hon betonar att det är främst i de yngre grupperna som
klassläraren är viktig. A däremot arbetar helst ensam utan lärare, men även hon tar upp att det är
bra om läraren är med de yngre barnen. När det kommer till C talar hon i termer av att man ska
omfamna alla med en gång när hon talar om eleverna i en konfliktsituation.
Förtroendeingivande förhållningssätt

A beskriver det förtroende hon upplever sig få från kollegor, föräldrar och elever.
A: Där kan jag se det tydligaste i var vi dramapedagoger blir bra och varför man ofta
använder mig som kurator i många olika situationer…i kontakt med föräldrar, i kontakt
med barn i krissituation…att där tror jag att vi har ett sätt som gör att vi …alltså jag far
ju inte i taket… skolan kan bli väldigt rädd, tycker jag ibland, av föräldrar som är arga
och upprörda, liksom så. Och så går man och sätter sig högt upp på sin skolstol, istället
för att gå ned ett steg och se vad det är…
A tar även upp att hon upplever att eleverna i ämnet livskunskap kanske vågar berätta annat för
dramapedagogen än för mentorn. B däremot tycker att det är bra om mentorn håller i
livskunskapen i de fall personen är intresserad av ämnet.
B: Då finns det också ett utrymme för att man ska lära känna sina elever vilket skapar
ett bättre klimat förstås.
Trots att B är positiv till att mentorn håller i livskunskapen ser hon en skillnad mellan
dramapedagogen och mentorn som handlar om att tydliggöra att inte föra vidare det som gruppen
tar upp under livskunskapen. Hon menar att mentorn kanske inte tydliggör att ”det som sägs här
inne stannar här inne”. Även C kommer in på temat genom att likna dramalektioner som hon hade
med elever som inte valt drama vid en terapisession. A har fått kommentarer från elever som tyder
på att de har ett större förtroende för henne än för andra lärare.
A: Eleverna kan säga, ” ingen lärare får vara med på det här, förutom A”. De ser inte
riktigt mig som en lärare på det sättet. Mitt ämne ser jag lite mer som ”inget rätt, inget
fel”. Jag kan prata mer filosofiskt med barn om frågor.
B berättar om en elev som slutade i en av hennes teatergrupper och där hon följde upp genom att
prata med föräldrarna och även genom att ta upp det med deltagarna i teatergruppen.
B: Och då tror jag att om man inte är tränad i att ta tag i såna här saker, om man väljer
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att blunda för det eller inte följer upp när det händer saker så tappar barn och
ungdomar förtroende för vuxna. Så jag ser det lite som våran uppgift. Vi
dramapedagoger har ju fått träna oss i det, jättemycket.

Lyckade exempel
Att lära genom erfarenhet är något som återkommer i informanternas utsagor. Dels skönjer jag ett
elevspår och ett pedagogspår. Eleverna lär genom att erfara och pedagogernas kompetens grundar
sig i att man tränats praktiskt för att få pedagogisk kompetens.
Erfarenhetsbaserat lärande - Elevperspektiv

En intressant situation som C beskriver är när hon hjälper en kollega med att lösa ett problem på
arbetsplatsen. Kollegan har under ett halvår försökt att få en pojke att hänga upp jackan utanför
klassrummet. C råder kollegan till att inte tjata på pojken utan att istället uppmärksamma en elev
som faktiskt hänger upp jackan. När kollegan följer rådet hänger pojken i fortsättnigen upp jackan
utan någon tillsägelse. A beskriver hur lärare kan komma och säga att de har pratat om ett
problem, men att de inte kommer vidare. I dessa situationer kan drama hjälpa till att synliggöra
konflikten. A anser att när man arbetar estetiskt så lär man med hela kroppen. A återkommer
under intervjun flera gånger till vinsterna med att använda sig av metoden forumspel både med
lärare som hon fortbildar och med elever. Hon uppfattar att forumspel kan bli komiska och att det
finns något förlösande i det, att man måste få ta ut svängarna och göra fel för att lära sig vad som
är rätt. A beskriver hur hon arbetar med kamratstödjarna på skolan.
A: Då har det varit suveränt med forumspel. Vi spelade upp för fem- och
sexårsgrupperna hur det kan uppstå bråk i sandlådan och då tänkte jag, det här är så
himla bra. Forumspel är bra på att visa den lilla, lilla skillnaden.
När vi kommer in på när konflikthanteringsarbetet blev mindre lyckat tar A upp när hon föregick
eleverna i planeringen av lektionerna och fick backa, men vilket i slutändan ändå verkade bli ett
lyckat arbete. Hon berättar om en grupp flickor i femte klass.
A: Det är ofta så jag jobbar, en lärare kommer till mig och säger: ”Nu har jag
jättejobbigt med tjejerna i min klass”. Då brukar det bli tjejsnack några veckor. Där
gjorde jag helt fel, jag tänkte ett steg längre än de och det blev jätteintressant för mig
att upptäcka att barn i den här åldern aldrig tänker på att det jag gör påverkar de
andra. De tittade på mig och såhär: ”Jättekonstiga frågor A”. Så jag var tvungen att göra
det rent fysiskt, jag tog in de här värsta dramaövningarna.
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A berättar vidare om hur en flicka med stark position i klassen hade bilden av att det är lätt att ta
sig in i gemenskapen på eget initiativ om man känner sig utanför. Hon får göra en övning som går
ut på att rent fysisk ta sig in i en grupp flickor som fått uppgiften att stänga henne ute. För flickan
blir det plötsligt tydligt hur svårt det kan upplevas av andra och ett positivt telefonsamtal från
flickans mamma bekräftar ytterligare att hon lärt sig något av situationen. C använder inte drama i
konflikthanteringsarbetet, men tar upp att drama kan vara ett sådant lyft för vissa elever och att
”man kan få de mest trötta elever att lätta på luvan och börja tindra med ögonen”. B beskriver hur
hon tränar eleverna i att säga sin åsikt och att sätta sig in i andras situation. Enligt henne gör det
verkan i form av elever som har förmågan att hitta lösningar när det uppstår ett problem i gruppen.
B kommer även under intervjun in på en jämförelse med sina kollegor på teatern där hon arbetar.
Hon upplever att de elever som är uppgiftsinriktade och bara vill jobba med teater slutar i hennes
grupper och börjar hos kollegan istället. A och B belyser båda att vinsten med drama eller
Livskunskap kan vara att de tysta eleverna i en klass också får ett större utrymme. A använder olika
uttryckssätt under livskunskapen. De som vill formulera sig genom bild eller en text gör det. B har
arbetat en del med punktinsatser på olika skolor där hon träffar en grupp endast tre gånger. Den
största vinsten med det arbetet ser hon som att hon kan lyfta fram de tysta eleverna.
B: Det man faktiskt vinner på det är att de tysta eleverna eller de utsatta eleverna får en chans
att komma till tals och får en chans att synas. Även om det bara är vid de här tre tillfällena så
kanske det faktiskt stärker dem och ser man att någon vågar säga vad de tycker så tycker jag att
hälften är vunnet. Och det är det som är så fantastiskt, att få gå ut i skolor och jobba med såna
saker.
Erfarenhetsbaserat lärande - Pedagogperspektiv

När jag frågar informanterna om de kan se kopplingar mellan en dramapedagog och en god
konflikthanterare fokuserar B på den erfarenhetsbaserade utbildning dramapedagoger i allmänhet
får.
B: En dramapedagog är ju tränad i att arbeta i grupprocess. Att gå igenom hela
processen med vad gruppdynamik är, vad deltagande är, att få med alla på tåget och
det handlar ju konflikthantering om jättemycket, man kan ju inte utesluta någon när
man jobbar med konflikthantering. Och just förmågan som vi har tränat upp att se
konflikter innan de blossar upp och att jobba med det, med stämningar och så vidare.
Vi har ett långt försprång framför många som bara har läst teoretisk konflikthantering.
Vi är också tränade i att gestalta fiktiva situationer eller riktiga situationer som gör att
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det blir tydligt.
A svarar på frågan genom att beskriva hur hon gör för att lösa en konflikt och menar att det
handlar om det här att se lite bakom. Hon uttrycker det som att hon sätter barnen i ett
”tvärtomtänkande” eftersom barn är kategoriska ibland. Hon beskriver vidare hur hon
medvetandegör eleverna om att vi bara kan ändra på oss själva. När de i samtalet inte kan se
någon lösning leder det till att A uppmanar till ett fysiskt perspektivbyte.
A: Men ställ dig där och försök vara hon en liten stund så ska vi se om du kan komma på något.
Ja, då kan det komma fram att ”jamen, hon vill nog kanske egentligen vara med fast hon blir sur
och otrevlig istället”.

När C får frågan svarar hon direkt att hon kan se en koppling mellan dramapedagog och en god
konflikthanterare. När hon ska motivera sitt svar har hon dock svårt att verbalisera vad det är som
sammanlänkar de två rollerna. Hon upprepar hur hon ser på en god konflikthanterare där hon
återigen tar upp tankarna inom LIP som innebär att inte ge någon skulden, låta alla komma till tals
och få uttrycka hur de känner och hur de vill ha det. Hon gör sedan en koppling till dramaämnet.
C: Det tycker jag också är viktigt i drama. Att se att de har vad som behövs. Jag behöver inte
göra allting. Det ska se ut som att det är deras pjäs, det ska se ut som att det är deras
föreställning, det ska se ut som att det är de som har gjort den här leken, det ska vara de som
har löst sin konflikt, det ska va de som har gjort sin grej, ja, jag var bara där. Fast sen vet man ju
att det här har jag faktiskt gjort, jag har hållit i utrymmet. Om man får känna att man själv är
med och inte blir hindrad för att någon gör allting åt en, då ger man ju in mycket mer energi
och engagemang… och jag älskar det.

C uppfattar att hon har hundratals exempel på när konflikter lyckats lösa sig bra, tack vare LIP. Jag
frågar C vad det är som får det att fungera och hon beskriver att man måste bekräfta och låta var
och en känna vad de känner. Hon menar att ilska och aggressivitet ofta är ett rop på hjälp. Hon
berättar vidare om vikten av att låta eleverna få uttrycka sig och fokusera på hur de vill ha det
istället. C relaterar till en situation där hon ska lösa en konflikt mellan två flickor och den ena
berättar att hon egentligen är avundsjuk på den andra medan den hon var avundsjuk på i sin tur
känt sig trakasserad . När båda blir lyssnade på lossnar det plötsligt och flickan som hade bettet sig
illa vågar närma sig orsaken till konflikten.
C: Sen kom hela hennes livs historia; ”Jag är jätteofta avundsjuk på den och den och den, det är
därför jag är så taskig”. Det bara ”Sesam öppna dig!” Sen skickade jag ut de andra och så fick de
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två tjejerna vara själva och äta lite frukt och sitta i soffan. Nu när den ena gråter eller någonting
så tittar den andra såhär; ”Hur är det?"

Svårigheter
Svårigheterna som beskrivs av informanterna tycks oftast uppfattas som att de har en yttre orsak.
Den enda som nämner att drama som ämne kan vara direkt negativt för elever är A. Hon beskriver
när drama inte fungerar för elever som exempelvis har någon typ av diagnos.
A: Där kan jag säga, där fungerar inte många av mina samarbetsövningar. Drama är inte bra för
alla, det har jag sett många exempel på, det blir för rörigt. Vissa barn har svårt med det här,
hela rummet börjar ju gunga liksom.
Inlyssnande

Att lyssna in eleverna tycks vara viktigt för alla tre informanterna. A tar upp en svårighet som hon
råkat ut för där hon föregick eleverna vid ett lektionstillfälle. Hon beskriver hur barnen inte förstod
uppgiften och reflekterar över att det är viktigt att möta barnen där de är och prata med dem
innan man planerar. Att vara inlyssnande och finnas där för eleven återkommer i utsagorna:
C: De gånger det inte fungerat har det berott på mig. Att jag inte är på spåret, att jag inte lyckas
omfamna dem. Att jag är sur och själv känner såhär ”Åh, men du, du ska skärpa dig”.

Även B tar upp att svårigheter kan bero på dagsformen hos henne eller eleverna och att hon har
funderat på vilken tid i veckan som passar bäst för att komma in och göra en punktinsats i skolan.
Tidsaspekten/Att komma in utifrån

B återkommer flera gånger till tidsaspekten. De situationer hon refererar till är när hon har
uppdrag i obligatoriska skolan.
B: Problemet är att man inte får tillräckligt med tid, att man skulle behöva gå in två gånger i
veckan i ett halvår i en klass för att verkligen komma till bukt med problem, man kan ju inte
komma in och trolla. Man kan ge de lite utrymme att göra roliga saker tillsammans, men det är
ju ingenting som löser alla problem att komma in och jobba med konflikthantering tre gånger,
tyvärr. Man kanske sår ett frö.

B tar även upp att det är ett stort arbete utöver de tre tillfällena hon träffar eleverna i och med
förberedelsetid och utvärdering. Hon önskar också själv att hon fick längre tid per tillfälle när hon
arbetar på en skola, men oftast är det ett pressat schema där Kulturskolans verksamhet inte kan
prioriteras så högt. Vi kommer in på relationen pedagog – elev där B betonar vikten av att kunna ta
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emot det som kommer från elever. Hon får frågan om hon sett exempel på lärare eller andra
pedagoger inom skolan där det brustit i detta avseende.
B: Jag tror att som lärare i grundskolan idag så kan man inte ta i allt. Jag tycker mig ha sett att
vissa elever ignoreras, det kan vara ett dumt beteende eller det kan vara någon som är utsatt,
för att man kanske inte har verktygen eller tiden att ta hand om det. Att man vet att processen
är så lång om man uppmärksammar ett problem. Det kanske är så mycket konflikter att man
måste sålla för att orka.

A tar upp tidsaspekten när det kommer till hennes arbetssituation där hon träffar 260 elever i
veckan och har tio minuter emellan lektionerna medan C tolkar att skolans värld generellt rör sig i
ett snabbt tempo där det ibland inte finns plats för allt man skulle önska. Informanterna tar även
upp problem med att komma utifrån som dramapedagog. Förutom tidsaspekten tar B upp ett
problem hon upplevde när hon och kuratorn på en skola skulle arbeta tio gånger med en grupp
flickor som hade en konflikt. Hon beskriver hur flickorna såg dem som domare och önskade att de
skulle lösa konflikten åt dem. C betonar att det kan vara av värde att arbeta heltid på en skola för
då kan man ha en dag när man vilar och backas upp av kollegorna. Hon tar upp svårigheten med
att komma in utifrån på en skola och ha drama med en grupp elever där bara fyra av tjugo själva
valt det, men hur hon ändå lyckas med uppdraget tack vare att hon sätter väldigt tydliga ramar och
tar eleverna på fullt allvar.
C: Det var bara att slänga planeringen i papperskorgen. Då tänkte jag såhär; ok, nu tar vi de där
de är! Här är det fyra stycken som har valt drama, som är engagerade, men jag måste ta de här
andra, annars blir det inte kul för någon. Det var rena terapin varje tisdag.

Hon berättar vidare om hur hon trots gruppens motvilja mot drama arbetar stenhårt för att se det
positiva och som hon själv uttrycker det ”lovebomba” eleverna.
Jag låtsades att det var det bästa jag visste att vara på deras skola. Det är också viktigt att man
trivs. Det märker ju eleverna. Jag sa till vaktmästaren; “ jag vill att den här dörren är låst, att
eleverna väntar utanför. Det här är vårt hemliga rum”. Vi satte oss i en ring som såg ut som ett
ägg. Då ljög jag som sjutton; “ Nu ska vi göra en fördummande övning. Ni ser ut som att ni
tänker alldeles för mycket”. Jag tänkte, nu älskar vi de här för en liten stund.

Hon beskriver vidare hur hon gör en improvisationsövning i form av att man berättar en historia
tillsammans i ring. Trots att eleverna försöker provocera henne genom att hitta på sexuella
handlingar i historien tar hon dem på allvar. Hon berättar hur hon inte rörde en min och visar
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tydligt med kroppsspråket hur hon fokuserar på en elev i taget.

Pedagogisk kompetens
Hur informanterna uppfattar sin pedagogiska kompetens visade sig på olika sätt i utsagorna. Den
första underkategorin handlar om hur dramapedagogen ser sin pedagogiska kompetens som
oumbärlig.
Den oumbärliga dramapedagogen

A tar upp att hon oftast jobbar ensam och att om hon är borta ställs lektionerna in därför har hon
gärna med läraren i de yngre klasserna. A anser att det är bättre att hon som dramapedagog håller
i livskunskapen eftersom hon kan få ett utifrånperspektiv samt att eleverna kanske vågar dela
sådant som de inte vågar dela med läraren med henne. Om livskunskapen som ämne i skolan där
hon arbetar tror hon att den dagen hon är borta då är det slut. Samtidigt som hon menar att där
livskunskap kommit in och blivit bra är det inget man plockar bort. A och B tar upp att de erfarit att
lärare inom skolan kan ha haft bristande metodkunskap eller intresse. A beskriver att hon anser att
det går mycket bättre om en lärare varit med henne under lektionerna tidigare om personen ska
hålla i någon övning på livskunskapen. Hon menar att skolan av tradition har liten tro på barnens
förmåga och att det skulle vara bra om lärarna vågade släppa in lite kaos i klassrummet. Jag frågar
A om hon upplever att lärare har lättare att använda sig av värderingsövningar än andra
dramaövningar.
A: Det är jättesvårt att leda värderingsövningar, det kan jag märka själv, att man får bita sig i
tungan ibland för man är på väg att säga saker. Det har lärare väldigt lätt för, att fälla
kommentarer, utan att de märker det. Jag har när vi har jobbat med kurser och så, spelat in och
videofilmat. Det kan vara riktigt bra för man värderar väldigt mycket i sitt språk.

Även B tar upp att det är viktigt med förutbildning om lärarna ska vara med när hon gör
punktinsatser inom skolan för det annars kan bli så att de stjälper istället för att hjälpa. B berättar
vidare om när hon tidigare var anställd på en skola och man införde Livskunskap på schemat. Varje
mentor skulle hålla i ämnet i sin klass.
B: För lärarna fanns det många frågetecken hur övningarna skulle utföras. Jag kunde direkt se
vad övningen skulle syfta till, för även om det stod att det här är en gruppstärkande övning så
kunde jag se vad det var som kunde stärkas i gruppen. Att det fanns poänger med att berätta
om sig själv och sina goda sidor och sina sämre sidor. Lärarna var ointresserade av att utföra
övningarna för att det inte ingick, ansåg de, i deras ordinarie uppgifter. De tyckte att det kunde
jag och kuratorn göra.
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C gör ingen skillnad på sig och de andra pedagogerna på skolan när det kommer till
konflikthantering. Däremot kommer hon in på den speciella metodkunskap som en dramapedagog
har när vi i början av intervjun råkar komma in på hennes dotters skola där hon uppfattar att
läraren inte har kompetensen att hålla i arbetet med att sätta upp en föreställning. Hon uppfattar
att lärare blir skärrade när de ska undervisa i drama och att de kanske först tänker att det inte
kommer att vara svårt, men att det behövs lång praktisk erfarenhet för att klara av det.
Den metodkunniga dramapedagogen

Jag blir varse att informanterna i undersökningen alla används som fortbildare av annan personal
och elever. A handleder förskollärare, A och B utbildar, eller har utbildat kamratstödjarna på skolan.
B fick tid för att coacha de andra lärarna när livskunskap infördes på skolan där hon arbetade
tidigare. B fortbildar personal i hur man kan arbeta gruppstärkande med dramaövningar. C var en
av två på skolan hon arbetar på som utbildade den övriga personalen när de skulle börja använda
sig av LIP . Alla tre uppger även att de är med i trygghetsteamet på skolan. B betonar att man vid
konflikthanteringsarbete ska hålla sig till metoden och samt att man kan motivera sina val. Hon
anser även att det är bra att ge lärarna verktyg att lösa konflikter för att det enligt henne gör att de
tänker i större perspektiv. Jag frågar A om vad hon tror eleverna lär sig på livskunskapen. A
beskriver att hon skulle bli inspekterad av skolverket och oroade sig för att hur det skulle gå.
A: Då spände den där kvinnan ögonen i mig och sa; ”Du, dina elever de visste verkligen. De
nämnde samarbete, de nämnde det här med att lyssna på varandra och de nämnde att utmana
sina rädslor”. Det hade de koll på tyckte hon, mer än vad de hade koll på målen i svenska. Det
tror jag är lite typiskt vår subkultur, man pratar väldigt mycket med barnen om det man gör,
man gör inte bara.

C beskriver hur hon kan se att hon har svårt för ett barn på grund av sin egen bakgrund. Jag frågar
om hon känner igen sig i att ha en sådan självkännedom hos de andra kollegorna på skolan och
hon tycker att det har blivit en enorm skillnad sen de började med LIP. C betonar även styrkan i att
vara ett arbetslag eftersom man kan ha svårt med vissa barn. Hon verkar ha ett stort förtroende för
den gemensamma metod de arbetar efter på skolan vilket syns i citatet nedan.
C: Såhär gör man och det funkar verkligen. Jag har verkligen redskap att hjälpa dem.

När jag frågar C om hon arbetar med drama för att lösa konflikter får jag svaret att hon använt
forumspel och värderingsövningar tidigare när hon arbetade med äldre barn, men att sedan hon
började med LIP övergett de metoderna. Informanterna kommer också in på vikten av att ha
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ledning och kollegor bakom sig. På A´ s skola har trygghetsteamet mandat att bryta undervisningen
för att reda ut en konflikt och att rektorn uttryckt att han vill ha henne med i trygghetsteamet även
nästa år. Hon berättar även att man har en allmänt positiv inställning till estetiska ämnen eftersom
eleverna på skolan får gå ifrån lektionerna för att gå på Kulturskolan undervisning i musik och dans.
B betonar också vikten av att ha ledningen med sig och menar att otrygga lärare inte kan hjälpa
otrygga elever. C berättar hur en i arbetslaget pushade henne genom att säga att hon var den
perfekta för att arbeta med LIP.

I tabellen nedan syns de olika beskrivningskategorierna och underkategorierna.
Pedagogiskt

Lyckade exempel

Svårigheter

förhållningssätt

Pedagogisk
kompetens

Inlyssnande

Positivt/

Erfarenhetsbaserat

Den oumbärliga

Inkluderande

lärande -

förhållningssätt

Elevperspektiv

Förtroendeingivande

Erfarenhetsbaserat

Tidsaspekten /

Den metodkunniga

förhållningssätt

lärande -

Att komma in utifrån

dramapedagogen

dramapedagogen

Pedagogperspektiv

Hermenutiskt inspirerad tolkning enligt tre av Sternudds (2000)
dramapedagogiska perspektiv
Utifrån det utfallsrum som framträtt i den första delen av resultatanalysen förs undersökning
nedan ytterligare ett steg genom en hermeneutiskt inspirerad tolkning av materialet. Tre av
Sternudds (2000) perspektiv återfinns i informanternas utsagor. Det finns spår av alla tre
perspektiven hos var och en av dem, men det mest framträdande hos varje informant har lyfts
fram. Anledningen till detta är att belysa hur den dramapedagogiska konflikthanteraren använder
sig av de olika perspektiven.

Den holistiskt lärande konflikthanteraren
Man kan skönja att C uppfattar att hon hjälper eleverna till att nå kunskap genom att ge dem
verktyg att själva klara av situationer vare sig det handlar om konflikthantering eller skapandet av
en teaterföreställnig. Hon uppfattar det som att hon leder dem till att leda sig själva. Likt
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Heathcote (Wagner, 1992) låter hon barnen sätta på sig expertens mantel och vara de som löser ett
problem som i sin tur leder till ny kunskap. Jag anser att man återfinner Deweys (2004)
erfarenhetsbaserade lärande här eftersom barnen verkligen får en verklig upplevelse av att lösa en
konflikt. Även om metoden för att lösa konflikter inte är direkt kopplad till dramapedagogiska
metoder ser jag kopplingar mellan C´ s bakgrund som dramapedagog och hennes förmåga att
hantera konflikter. Det målande exemplet där hon arbetar med en grupp elever där majoriteten
inte valt drama synliggör i improvisationsövningen hur hon tar alla idéer på fullt allvar trots att
eleverna testar henne med provokativa förslag under övningen. Liksom Sternudd (2000) beskriver
inom det holistiskt lärande perspektivet visar C respekt för en elev genom att inte rätta till elevens
bidrag som utgår från en subjektiv upplevelse. Vi återfinner synen på eleven i citatet:
Istället för att tänka, det här tycker jag är bra, så tar man det som han har bestämt.

Situationen som C syftar på är när hon ska lösa en konfliktsituation och pojken som omnämns inte
kommer med det förslag som hon som vuxen kanske tycker är mest lämpligt. Samtidigt som C
lyssnar in eleverna är hon med och skapar möjlighet till en kognitiv reflektion vilket Sternudd
(2000) ser som en viktig del inom det holistiska perspektivet. C berättar hur hon hjälper eleverna
med frågor som ska få dem att se vad de behöver för att lösa en konflikt. Hon betonar att det är
eleverna som ska komma med egna förslag samtidigt som hon ser att hon som ledare behövs för
att ta allting ett steg längre. Jag tolkar C när hon säger
Fast sedan vet man ju att det här har jag faktiskt gjort, jag har hållit i utrymmet.

som att hon i konflikthanteringssammanhang hållit i utrymmet för reflektion och eftertanke.

Den kritiskt frigörande konflikthanteraren
A är den som oftast återkommer till användandet av forumspel i sina utsagor. Därför får hon
representera den kritiskt frigörande perspektivet. A tar även upp värderingsövningar och hur hon
ser på när lärare använder sig av metoden. Hon beskriver hur hon genom förebyggande arbete
arbetar med forumspel för att belysa exempelvis bråk som kan uppstå i sandlådan där äldre elever
får spela upp forumspel för yngre elever. Sternudd (2000) menar att det kritiskt frigörande
perspektivet har som ett mål att skapa ett solidariskt samhälle. När äldre elever spelar för yngre
tänker jag att detta mål uppfylls till viss del. Sternudd (2000) betonar vikten av att forumspelen
behandlar deltagarnas egna erfarenheter för att det ska kännas meningsfullt. I sin egen praxis
tolkar A hur forumspel kan ha en positiv effekt på deltagare tack vare sin form eftersom man
genom att gestalta ibland kommer åt komiken som A uppfattar som förlösande. Sternudd (ibid)
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menar att man inom detta perspektiv får erfarenhetsbaserade värderingar. A använder sig av
värderingsövningar i sitt arbete och hon tar upp en svårighet med detta.
Det är jättesvårt att leda värderingsövningar, det kan jag märka själv, att man får bita sig i
tungan ibland för man är på väg att säga saker. Det har lärare väldigt lätt för, att fälla
kommentarer, utan att de märker det.

Sternudd (2000) lyfter hur lärare kan ha olika syn på elever gällande lärande. A verkar ha märkt av
en skillnad mellan sig och klasslärarna på skolan i förhållandet till eleverna. Det framkommer
genom att hon säger att hon inte talar om för eleverna vad de ska tänka eller tycka medan hon
uppfattar att det inom skolan generellt verkar finnas en liten tro på elevers förmåga. Att inte ha en
tro på elevers förmåga kan tolkas som att man som vuxen ska överföra sin kunskap istället för att
lita på att eleven själv har en inneboende kompetens. Här ser man att A har ett förhållningssätt
som liknar det Steinberg (1994) tar upp när han beskriver att det är av vikt att vuxna inte
bestämmer vad eleverna ska tycka eller tänka.

Den personlighetsutvecklande konflikthanteraren
I B´ s utsagor väljer jag att sätta fokus på personlighetsutveckling. Hon talar i termer av
gruppstärkande övningar som jag ser som en naturlig del inom perspektivet. B betonar vikten av
att livskunskap som skolämne kan vara ett forum för att lära känna sina elever bättre vilket hon
anser skapar ett bättre klimat i klassrummet. Sternudd (2000) menar att man inom perspektivet
strävar efter att ge eleverna redskap att förstå sig själva i relation till andra både på en individ-,
grupp- och samhällsnivå. B nämner att det hon ser som en vinst när hon är ute på korta uppdrag
inom den obligatoriska skolan är att hon lyckas lyfta de tysta eleverna vilket speglas i citatet nedan.
Även om det bara är vid de här tre tillfällena så kanske det faktiskt stärker dem och ser man att
någon vågar säga vad de tycker så tycker jag att hälften är i alla fall vunnet.

B ´s kommentar kan ses både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dels stärks eleven som får
utrymme att uttrycka sig, dels skapas en större förståelse för olika tankar inom gruppen och i
förlängningen även i samhället. Att dramapedagoger används för fortbildning av lärare var något
som alla informanterna uppgav. B berättar om när hon anlitas för fortbildning.
Sen har jag också några uppdrag där jag jobbar med personalen på en skola hur man kan jobba
med barngrupper och dramaövningar för att stärka självförtroende.

Även här framkommer det personlighetsutvecklande perspektivet genom det tydliga fokuset på att
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stärka självförtroende. B beskriver även hur eleverna som är väldigt teaterinriktade slutar i hennes
grupper och går över till kollegan som hon upplever har större fokus på produkten än vad B anser
sig ha. Det är också något som pekar mot att B har ett personlighetsutvecklande perspektiv på sitt
arbete vare sig det handlar om arbetet med teatergrupper eller när hon har uppdrag inom skolan.
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Diskussion
Nedan knyts studiens trådar samman via en resultat- och en metoddiskussion.

Resultatdiskussion
Kroksmark (2007) tar upp frågan om hur en teori om skolans vardag kan överträffa skolvardagen
själv. Det påminner om ingången i denna undersökning. Dramapedagogers uppfattningar av
konflikthanteringsarbete känns mer intressant än frågan om ett antimobbningsprogram är
evidensbaserat. I skolverkets rapport (2011) framkommer att alla programmen utgår från
psykologisk teoritradition istället för pedagogiska teoribildningar. Pedagoger förutsätts alltså arbeta
med redskap som de inte har utbildats eller har kompetens för. (Skolverket 2011 s.193). C som är
utbildad i lösningsinriktad pedagogik upplever dock att det hon gör verkligen fungerar. Den
lösningsinriktade pedagogiken kommer ursprungligen från lösningsinriktad psykologi vilket skulle
kunna vara en orsak till hennes erfarenheter (Måhlberg & Sjöblom, 2002). Men har hennes
dramapedagogiska yrkeskunnande även det betydelse? Dramapedagogiken sägs ju ha rötter inom
psykologi (Sternudd 2000) vilket skulle kunna vara en fördel gentemot annan pedagogisk kunskap.
Informanterna kommer även in på att det kan vara så att elever vågar dela annat med en vuxen
som kommer utifrån än med den ordinarie läraren. Detta talar för att det är bra att en annan
person kommer in och bearbetar konflikter i en skolklass. Något som däremot skulle kunna tala
emot en dramapedagog är att förtroendet för någon som kommer utifrån inte alltid är lika stort.
När jag själv arbetade med DRACON (drama och konflikthanteringsteori) i en åk 8 fick jag erfara
detta. I en av grupperna avbröts terminen av lov och prao och det medförde att eleverna aldrig fick
något riktigt förtroende för mig. Däremot bekräftar informanterna den upplevelse jag hade av att
det finns en skillnad mellan dramapedagoger och lärare i arbetet när det handlar om rätt och fel.
Jag kände själv av att läraren jag samarbetade med ville rätta eleverna i arbetet med DRACON.
Inom drama finns inte rätt och fel, men hur blir det när konfliktteori blandas in i drama. Måste det
då finnas ett korrekt svar? Den frågan ställde jag mig tidigt under forskningsprocessen och mitt svar
såhär i efterhand blir att det inte behövs. Istället kan man även i det sammanhanget lotsa eleverna
mot ny kunskap med hjälp av deras egen erfarenhet. En annan fråga som väckts i mig är om det är
så att metodkunskap inom konflikthantering går före pedagogisk kompetens när man ska lära
elever att hantera konflikter? Eller är det egentligen samma sak? I min undersökning har jag funnit
beskrivningskategorier vilka handlar om pedagogiskt förhållningssätt, erfarenhetsbaserat lärande
och pedagogisk metodkunskap vilket pekar på att det finns en viss skillnad. Genomgående verkar
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det som att informanternas förhållningssätt i kombination med metodkunskap leder till ett lyckat
resultat. Det som slog mig när jag först bekantade mig med begreppet fenomenografi genom
Claesson (2002) var att det hade beröringspunkter med mitt sätt att tänka som dramapedagog. Att
söka elevernas olika uppfattningar och synliggöra dem för varandra. I boken ges exempel på hur
vetenskapliga teorier återspeglas i praktiken. En lärare säger sig använda inspiration från
fenomenografin. Till en början undervisar han genom att han fokuserar på en elev i taget. När han
sedan efter reflektion väljer att samla eleverna i ring och låta de återge vilka olika tankar de har om
sina projekt i ämnet fungerar det plötsligt bättre. Skulle dramapedagogens arbete vid exempelvis
rundan (Lundström, 2008) eller värderingsövningar (Byréus, 1990) av olika slag kunna liknas vid
fenomenografi? Det handlar enligt mig till stor del om att ta reda på olika människors uppfattning i
en fråga. 2012-05-11 söker jag på orden på orden livsvärld och fenomenografi på google. Jag hittar
en power point presentation som vänder sig till lärare. På sista sidan står frågan: Hur kan vi
använda vår tid för att jobba fram till en gemensam pedagogisk grundsyn som också syns i
praktiken? Det väcker frågan om huruvida den saknas hos lärare i större utsträckning än hos
dramapedagoger på grund av att lärares utbildning inte i lika stor grad bygger på
erfarenhetsbaserat lärande. Det pedagogiska förhållningssättet och synen på hur man lär ut
återkom i informanternas beskrivningar, vilket av B uppfattas hänga ihop med den
erfarenhetsbaserade utbildningen.
B: Vi har ett långt försprång framför många som bara har läst teoretisk konflikthantering.

En annan reflektion jag gjort utifrån min undersökning är det faktum att C övergett forumspel och
värderingsövningar till förmån för LIP. Hon motiverar det till viss del med att hon arbetar med
yngre barn. A i sin tur menar att vissa elever vill kalla ämnet hon undervisar i för livskunskap och
vissa för drama. Vad är orsaken till ovanstående? Har det med ämnet dramas status att göra? Är
det lättare att motivera ämnet livskunskap och LIP i skolans värld? Jag skrev ovan att jag uppfattar
att de flesta sammankopplar dramapedagogen med teaterarbete. Jag hoppas med denna studie
ytterligare har synliggjort att dramapedagogen har fler strängar på sin lyra.

Metoddiskussion
Jag finner det intressant att jag intervjuade C som hade ett mer teaterinriktat perspektiv på sitt
dramapedagogjobb och inte använde drama i konflikthanteringssituationer. Till en början blev jag
orolig över hur detta skulle påverka min undersökning, men under arbetets gång insåg jag att det
berikade min analys. Tack vare C ´s berättelser breddades utsagorna om hur elever lär sig att
hantera konflikter. Det var även intressant ur perspektivet att jag tolkade det som att hon inte i
33

samma utsträckning hade en förutfattad mening om hur saker och ting skulle uppfattas vilket jag
tänker kan vara fallet hos en dramapedagogutbildad. Jag var från början inne på att göra en
komparativ undersökning, men av etiska skäl övergav jag den idén. Det jag ser som till viss del
komparativt i denna undersökning är den fenomenografiskt inspirerade analysen som jämför
informanternas utsagor. Där tänker jag att resultatet av min undersökning breddades av att jag
intervjuade en autodidakt dramapedagog som inte använde sig av dramapedagogiska metoder i
konflikthanteringssituationer. När jag kom i kontakt med fenomenografisk teori valde jag det av
orsaken att jag var ute efter att finna uppfattningar av ett fenomen. När jag hade kommit långt i
processen insåg jag att jag var väldigt inställd på att använda mig av min egen förförståelse och att
jag ville tolka mitt material vilket ledde till att jag även lät mig inspireras av hermeneutik. En sak jag
känner att jag till viss del misslyckades med var att få fatt i de svårigheter dramapedagoger som
arbetar i skolan kan råka ut för. Jag hade gärna fått fler konkreta exempel på situationer som inte
fungerat. Att jag inte fick fler svar kan bero på att jag inte frågade vilka negativa effekter drama kan
ha på elever utan istället vilka svårigheter man kan råka ut för som dramapedagog. En annan
anledning till att jag misslyckades med detta moment är säkert att jag inte är någon van intervjuare
vilket ledde till att jag eventuellt väjde för att fråga vidare om misslyckanden som informanterna
varit med om. En annan anledning kan ha varit att jag var otydlig med att de skulle tänka ut en
specifik händelse vilket gjorde att de beskrev mer generella svårigheter. I resultatdiskussionen ovan
nämndes Kroksmarks (2007) syn på teori kontra praktik. Jag tänker att den fenomenografiskt
inspirerade ansatsen till viss del handlar om min egen bakgrund som dramapedagog. Som jag ser
det försöker jag i mitt arbete ta reda på människors olika perspektiv på verkligheten oavsett om
det handlar om skapandet av en teaterföreställning eller om jag lär ut om konflikthantering. På
samma sätt blir det intressant att i ett forskningssammanhang undersöka vilka olika uppfattningar
dramapedagoger har av innebörden av konflikthanteringsarbete i skolan. Kroksmark (ibid) menar
att man inom fenomenografin inte försöker att visa hur något faktiskt är utan istället vill beskriva
något ur ett mänskligt perspektiv. Jag gör således inte anspråk på att komma med en absolut
sanning i och med denna undersökning. Man skulle kunna uttrycka det så att jag i och med detta
gör gällande att den subjektiva upplevelsen vi har av något aldrig kan tas för givet som en sanning
för någon annan. Jag är medveten om att hur informanterna tolkade frågorna, samt hur jag i min
tur tolkade deras svar och att den sammanlagda innebörden av svaren är en subjektiv produkt
(Larsson 1998). Samtidigt har målet med studien varit att beskriva hur dramapedagoger uppfattar
konflikthanteringsarbete i skolan för att sprida den kunskap som man eventuellt kunde få utifrån
deras uppfattningar. Jag ville också se vilka olika uppfattningar som fanns om samma typ av arbete
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som utförs av personer med liknande bakgrund. Något som väckt min nyfikenhet under arbetets
gång är relationen mellan pedagog och elev. Det skulle vara tänkvärt att forska vidare kring den
frågan. Hur påverkas relationen mellan en pedagog och en elev när pedagogen inte har kravet av
kunskapsöverförande över sig? Detta skulle kunna ske genom intervjuer med elever om deras syn
på dramapedagogen som ledare. Det skulle även vara intressant att göra deltagande observationer
för att vidare ta reda på hur dramapedagogen gör i konflikthanteringssammanhang.
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Slutligen
Det som framkommer i min studie är att vid konflikthanteringsarbete spelar förhållningssättet och
metodkunskapen stor roll, vilket stämmer överens med Skolverkets rapport (2011) vilken pekar på
vikten av specialutbildad personal vid konflikthanteringsarbete i skolan. Kanske har
dramapedagogen en fördel då det dramapedagogiska förhållningssättet tangerar exempelvis
förhållningssättet inom LIP som är en renodlad konflikthanteringsmetod. Att lära sig genom
erfarenhet var också en viktig del i informanternas utsagor. Som dramapedagog skulle man kunna
ha en fördel genom sin utbildning som till stor del bygger på erfarenhetsbaserat lärande då det
gäller att lära vidare på detta sätt. Några av de metoder som används i
konflikthanteringssammanhang är också flitigt använda av dramapedagoger vilket även det skulle
kunna tala för dramapedagogen i detta sammanhang. En av informanterna använder dock inte
drama i sitt konflikthanteringsarbete och gör ingen skillnad på sig och övrig personal på skolan där
hon arbetar, men där arbetar man efter den gemensamma konflikthanteringsmetoden LIP. Att vara
kunnig och säker på sin metod är också något som framkommit vara av vikt och det är något som
samtliga dramapedagoger i studien uppfattar sig vara.
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Bil 1.
Intervjufrågor:
Hur länge har du arbetat som dramapedagog?
Vilka är dina arbetsuppgifter just nu?
Vilken typ av konflikthanteringsmetoder arbetar/har du arbetat med?
Beskriv en gång när ditt konflikthanteringsarbete blev extra lyckat?
Vad var det som gjorde att det lyckades extra bra?
Beskriv en gång när ditt konflikthanteringsarbete blev mindre lyckat?
Vad var det som gjorde att det blev mindre lyckat?
Vilka egenskaper har en god konflikthanterare?
Beskriv om du kan se kopplingar mellan en dramapedagog och en god konflikthanterare.
Beskriv din syn på relationen pedagog – elev.
Vilka svårigheter kan det finnas för dramapedagogen att arbeta med konflikthantering i skolan?
(Vilka vinster?)
Vilka är de färdigheter som du framförallt sett eleverna utveckla med hjälp av
konflikthanteringsmetoderna?
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