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Abstract 

 

 
This paper is a qualitative study with a phenomenological descriptive approach. The theoretical 

starting point has been taken from pragmatism, which has served as an inspiration. The study 

examines how five drama teachers describe their drama work within the conflict management 

subject. The participants focused upon are adults in an academic learning context.  Focus for the 

paper is how the drama teachers describe how meaning is created in this work. The data collection 

method is focus group and results show that the teachers describe their work by four main themes. 

These are: Learning approach & leadership; Acting & learning approach; Reflection & learning 

approach and mistakes & learning approach. Each theme is presented as a narrative told by one 

voice. The results from the focus group are analyzed through established literature within the drama 

in education subject. The conclusion is that the narrative reveals a rich meaning making where drama 

in education helps bringing conflict management to life and this takes form through the themes of 

the narratives. The paper is written in Swedish. 

 

Key words: Drama in education, Conflict management, Conflict resolution, Adults, Learning, Learning 

approach, Acting, Reflection, Mistakes, Personal development 
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Abstrakt  
 

 

Undersökningen är en kvalitativ studie med fenomenologisk deskriptiv ansats. Teoretiskt avstamp 

har tagits från pragmatism, som tjänat som inspiration. I studien undersöks hur fem dramapedagoger 

beskriver sitt arbete med drama inom ämnet konflikthantering, med vuxna deltagare i en akademisk 

lärandekontext, samt vilket meningsskapande de ger uttryck för i detta. Datainsamlingsmetoden är 

fokusgruppsamtal. Resultatet visar att pedagogerna beskriver sitt arbete utifrån fyra huvudteman. 

Dessa är: Förhållningsättet & ledarskapet; Gestaltning & förhållningssättet; Reflektion & förhållnings-

sättet och Misstag & förhållningssättet. Varje tema återges som ett narrativ berättad som av en röst. 

Narrativen som deskriptivt återger fokussamtalet speglas mot etablerad dramapedagogisk litteratur i 

resultatanalysen. Slutsatsen är att narrativen visar på ett rikt meningsskapande där drama-

pedagogiken bidrar till att levandegöra konflikthanteringen genom de teman som narrativen visar. 

 

 

 

Nyckelord: Dramapedagogik, Konflikthantering, Vuxna, Lärande, Förhållningssätt, Gestaltande, 

Reflektion, Misstag, Personlig utveckling. 
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1. Inledning 
 

Jag ska i detta avsnitt visa på min personliga utgångspunkt till kombinationen av konflikthantering 

och dramapedagogik samt ge en kortfattad och översiktlig presentation av dem var för sig. Efter 

detta avsnitt beskriver jag uppsatsens disposition. 

För en tid sedan hade jag ett år där jag arbetade som frilansande pedagog i konflikthantering och 

drama på olika folkhögskolor. Ända sedan jag läste ett år konfliktkunskap och konflikthantering (60 

hp) vid Göteborgs Universitet 2011-2012 har jag varit nyfiken på att kombinera kompetensen i kon-

fliktkunskap med min dramapedagogiska yrkeskompetens. Det är sedan dess framförallt arbete med 

vuxna deltagare i detta som intresserar mig. Utifrån den medvetandegörande och stärkande effekt 

kunskapen har och har haft på mig var det något jag ville bidra till att sprida vidare till andra vuxna. 

Genom en rad omständigheter fick jag möjligheten att pröva mitt mod (då jag tidigare främst arbetet 

mot barn och ungdomar) i en vuxen lärandekontext och upptäckte att arbetsmetoderna jag använde 

mig av togs väl emot. Det gav mig möjlighet att utveckla undervisningen genom återkommande upp-

drag. Nu har jag en tjänst på en folkhögskola där konflikthantering utgör en stor del av mina under-

visningsämnen.  

Konflikthantering och dramapedagogik med vuxna deltagare är något jag upptäckt att det har skrivits 

väldigt lite om tidigare. Det är självklart också en fråga om gränsdragningar och vad som kan betrak-

tas som vad. Likväl tror jag att denna undersökning kan fylla ett utrymme som tidigare legat ganska 

öppet. Jag vänder mig dels till dramapedagoger som är nyfikna på en lärandekontext med vuxna, dels 

till pedagoger som allmänt är nyfikna på både dramapedagogik och konflikthantering, samt övriga 

som kan finna intresse i de båda fälten och kombinationen av dem. Då forskningen på området är 

svag vill jag framför allt bidra med en början. Detta genom att fokusera ett område där verksamhet i 

konflikthantering och dramapedagogik bedrivs med vuxna studerande och de pedagogiska ledarnas 

upplevelser i detta. 

Som en introduktion till kommande avsnitt vill jag först ge en kort och översiktlig beskrivning av vad 

dramapedagogik och konflikthantering var för sig kan sägas vara. 

1.1. Konflikthantering  

Konflikthantering bygger på en mängd teorier och vetenskapsområden som kommer att gås igenom 

mer specifikt längre fram. Kort kan sägas att det handlar om kunskap kring konfliktdynamiker och 

vilka mänskliga beteenden och attityder som främjar eller hämmar dessa. Glasl (1999) formulerar 

problematiken som att 'Jag har en konflikt' - eller 'konflikten har mig'. Konfliktkunskap syftar till att 

ge den förståelse och de verktyg som behövs för att undvika den senare formuleringen. Genom att 

medvetendegöra oss själva och vår omgivning, och genom att samla kunskap kring de mekanismer 

som kan ta över i en konfliktsituation ökar vi våra förutsättningar att agera konstruktivt istället för att 

reagera instinktivt. Vi kan genom detta, för att uttrycka det grovt och i gestaltningstermer, "inta 

regissörsrollen" i våra egna liv istället för att vara "statister" som blir omkring fösta av yttre om-

ständigheter, som vi varken förstår eller har makt över. Regissörsrollen gäller då just ens egen roll i 

sammanhanget och att i det möjliggöra för andra att inta samma roll för sig själva. Konflikthantering 

vill möjliggöra det respektfulla mötet mellan minst två parter, med fokus på samarbetsmöjligheter 

och utan att "sopa problemen under mattan". I de fall då Glasls formulering 'konflikten har oss' gör 
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sig gällande kan vi med kompetens i konflikthantering göra oss själva uppmärksamma på att så är 

fallet och tillkalla de stödresurser (många gånger i form av medling via tredje part), som behövs för 

att hjälpa oss själva tillbaka till det läge där vi har konflikten och medvetet kan välja attityder, bete-

enden och hanteringsmetoder.  

1.2. Dramapedagogik 

Dramapedagogik är en upplevelse- och erfarenhetsbaserad lärandeform som engagerar hela män-

niskan (Grünbaum & Lepp 2005). Ett ämne, tema eller fokusområde används som ingång vilket sedan 

undersöks genom gestaltningsarbete varpå reflektion följer för att befästa den kunskap som utveck-

lades genom undersökandet. Gestaltningen består ofta i ett fysiskt agerande i roll genom rörelse och 

röst, det kan vara konkret och direkt föreställande men kan också vara mer abstrakt och symboliskt. 

Även uttrycksformer som bildskapande med färg och formbara material, text, musik och fria dans-

former kan vävas in i gestaltandet. Beroende på målgrupp föregås ofta gestaltandet av en mer lekfull 

uppvärmning av kropp och huvud för att introducera temat och för att lätta upp och frigöra kreativi-

teten. Utifrån ursprung och tradition har dramapedagogik främst riktats till barn och förekommit 

inom skolan, idag har arenan vidgats något men fortfarande ligger det mesta av verksamheten inom 

traditionsområdet. En av många metoder inom dramapedagogiken är DRACON, ett program för 

drama, konflikthantering och medling - i svensk tappning utvecklat av Anita Grünbaum och Margret 

Lepp (2005). Lepp och Grünbaum har även testat konceptet med vuxna deltagare, närmare bestämt 

lärare och dramapedagoger. Dock har analyser och slutsatser främst dragits utifrån arbetet som skett 

med den huvudsakliga testmålgruppen, elever i årskurs åtta. Denna studie kommer inte att fokusera 

DRACON mer än i korta drag, utan dramapedagogik i konflikthantering ur ett vidare perspektiv där 

huvudmålgruppen är vuxna deltagare. 

2. Uppsatsens disposition 
Jag kommer här att ge en översiktlig beskrivning av uppsatsens olika avsnitt. 

 

I kommande stycke kommer jag att beskriva bakgrunden, problemformuleringen och den övergri-

pande forskningsfrågan som varit vägledande inför denna studie. Därefter beskriver jag vilka avgräns-

ningar som gjorts, samt studiens syfte och de koncisa frågeställningarna som jag söker besvara. Efter 

detta går jag igenom den teoretiska utgångspunkten som tjänat som inspiration, samt tidigare forsk-

ning inom både konflikthantering och dramapedagogik. Därpå beskriver jag vilken metod som 

använts för att få fram datamaterial till undersökningen, hur det faktiska genomförandet har gått till, 

samt vilka etiska hänsynstaganden som gjorts. I avsnittet som följer redogör jag för resultatet av 

undersökningen samt analyserar resultatet. Slutligen diskuterar jag uppsatsen som helhet, dess tro-

värdighet och ger förslag på vidare forskning. 
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3. Bakgrund & Forskningsfråga 
I följande avsnitt kommer jag att ge en bredare beskrivning av de båda fälten som jag stegvis snävar 

in för att visa på det område som det har forskats mindre på och som denna studie därför har valt att 

fokusera. Jag börjar med att ge en mer detaljerad bakgrund till konflikthanteringen och dramapeda-

gogiken för att sedan komma in på inom vilka kontexter de båda ämnena förekommer idag. Därefter 

går jag igenom gemensamma arenor och beröringspunkter samt angränsande ämnes- och metod-

områden. Slutligen beskrivs problemformuleringen som leder fram till den övergripande forsknings-

frågan som väglett utformningen av studien. 

 

3.1. Konflikthanteringens rötter och kort om konfliktteori 

Enligt Nationalencyklopedin [NE], kan konfliktteori i systematiserad form sägas ha uppstått under 

1950-talet. Forskningsperspektiven hämtades då i början ofta från spelteori. Det som konfliktteorin 

till en början utgick från i sin teoribildning var motsättningar mellan parter som genom rationellt 

beteende söker maximera sina vinster. NE beskriver att det senare framkom att konfliktstrukturer är 

mer komplexa än så, då människan är inte alltid en rationell varelse. På grund av komplexiteten 

hämtades därför ansatser från sociologiska och psykologiska forskningsdiscipliner in, där fokus rikt-

ades mot bland annat konflikters inneboende dynamik och upptrappning av konfliktbeteenden (se 

Glasls eskalationstrappa, nästa sida). Inom freds- och konfliktforskning är konfliktteori en central del 

(Nationalencyklopedin [NE], konfliktteori, hämtad 2016-02-04).  

Konfliktkunskap, konfliktteori, konfliktlösning och konflikthantering är således ett tvärvetenskapligt 

forskningsområde som i Sverige idag ligger inom olika institutioner på universiteten och högskolorna 

beroende på fokuserat konfliktkunskapsområde. Däribland kan nämnas: statsvetenskap (Lund, 

Umeå); sociologi och arbetsvetenskap (Göteborg); industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

(Luleå); beteendevetenskap och lärande (Linköping). 

Enligt Lennéer-Axelsson och Thylefors (1996) ingår i konfliktkunskapen bland annat vetenskap kring; 

stressteori; socialantropologi; humanistisk psykologi; spelteori; kognitiv psykologi: systemteori; 

kommunikationsteori. 

3.1.1. Konfliktteoretiker och konfliktteori 

Självklart finns en lång rad av teoretiker som både historiskt och i nutid, präglar och har präglat och 

utvecklat konfliktvetenskapen. Jag väljer att här ge en kort presentation av tre av dem samt ger en 

kort beskrivning av modeller och teorier som de har bidragit med till fältet. 

3.1.1.1. Johan Galtung  

Johan Galtung är enligt Nationalencyklopedin en norsk freds- och konfliktforskare med akademisk 

bakgrund i matematik och sociologi. År 1969 tillträdde han en professur i freds- och konfliktforskning, 

som avlösts av andra professurtjänster världen över. Galtung har producerat ett stort textmaterial 

genom mer än 50 böcker och 1000 artiklar och har bidragit med många modeller och teorier till 

fältet, däribland ABC-triangeln (NE, Johan Galtung, hämtad 2016-02-04). ABC-triangeln är enligt 

Jordan (2006) ett verktyg för att förstå och hantera konflikter genom att klargöra vilka attityder (A), 

beteenden (B) och sakfrågor (C, contradictions) som ligger till grund för, samt upprätthåller och 
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eskalerar konflikten. Detta genom att triangeln kan fungera som en karta över var konfliktparterna 

befinner sig nu, rörande mentala och känslomässiga inställningar till konfliktprocessen, var de har 

varit i konfliktens startskede samt vilken riktning framåt som indikeras utifrån nuläget. Genom att 

medvetandegöra dessa känslomässiga och mentala mekanismer kan parterna ge sig själva möjlighet 

att aktivt agera för att hantera situationen mer framgångsrikt och de-eskalera konflikten, istället för 

att reagera instinktivt och omedvetet eskalera konflikten (Jordan 2006). 

 

    Figurtext 1: 

    A-hörnet, står för attityder och subjektiva 

    dimensioner som ändras över tid. Det är vad vi  

    - tänker: alltså hur vi kognitivt ser på situationen och 

    relationen till konfliktparten; våra förgivettaganden, 

    samt; våra vän- och fiendebilder i situationen. 

    – känner: hur och vad vi känner i situationen, samt 

    vad/hur vi gör med/hanterar känslorna. 

     – vill: vad vi vill inom och bortom konflikt- 

    situationen. 

    B-hörnet, står för vårt beteende, vilket visas inom 

     konflikten genom: 

     1. Direktkommunikation (samtal, 

     gräl, skrivna lappar, och så vidare). 

     2. Handling (t.ex. att vi inte ger 

     motparten utrymme att uttrycka 

Figur 1. ABC-modellen, Johann Galtung bearbetad av Jordan (2006).  sig; att utan förvarning gå från 

Figur och figurtext ytterligare förenklade av uppsatsförfattaren.  ord till handling; att plötsligt stå

     inför fullbordat faktum.) 

     3. Våld 

C-hörnet, står för Contradiction, sakfrågan/intressemotsättningen. 

Det kan röra sig om en: 

Fördelningskonflikt: parterna konkurrerar om något konkret och delbart, exempelvis tid, pengar, lön, arbetsbörda. 

Positionskonflikt: Det handlar om positionsfördelning inom ett system, exempelvis chefsposition, arv, tomt, köp. En fråga 

om vem som ska få vad eller vem som ska få tillgång till vad. 

Ordningskonflikt: Vilja och ovilja till omorganisation, att säga upp tidigare överenskommelser. Exempelvis strukturs-, regel-

verks, riktlinje-, beteendenorms-, värderings- och moraliska konflikter.  

 

3.1.1.2. Friedrich Glasl  

Friedrich Glasl (1999) har utformat en modell för att synliggöra konfliktdynamiken och genom vilka 

steg den medvetet och eller omedvetet kan eskaleras och de-eskaleras. Glasls modell, eskalations-

trappan har vidareutvecklats av Tomas Jordan (2006) och kan i förenklad form illustreras som nedan. 

Eskalationstrappan kan fungera som ett synliggörande verktyg för var i konfliktspiralen de mot-

stridiga parterna befinner sig, samt vilka interventioner, för att hantera situationen och närma sig en 

lösning, som kan vara gångbara. 



9 

 

 

Figur 2. Glasls Eskalationstrappa, förenklad version. 

Kajsa Ims Johansson 

  

3.1.1.3. Tomas Jordan 

Jordan är verksam docent vid institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap på Göteborgs 

Universitet samt frilansande konsult med olika utbildningar i konflikthantering. Jordan har i sina 

studier mångt och mycket fokuserat på arbetsplatsrelaterade konflikter samt stödstrukturer för att 

främja ett robust samarbetsklimat (Jordan 2006). Mycket av det som behandlas i de olika studierna 

och metodmaterialen är dock applicerbara på fler kontexter än bara arbetsplatser. 

Jordan har liksom Glasl och Galtung arbetat fram olika modeller och utvecklat befintliga modeller för 

att bättre förstå och höja medvetenheten i konfliktsammanhang (Jordan 2006).  

3.2. Dramapedagogikens historia och dramapedagogik idag 

Grünbaum och Lepp (2005) hänvisar till Hägglunds avhandling (2001) som visar på hur dramapeda-

gogiken springer ur reformpedagogik och som i ett möte med aktivitetspedagogik och traditionell 

skolteater successivt har utvecklats till dramapedagogik. John Dewey, amerikansk filosof och 

pedagog stod som förgrundsgestalt till reformpedagogiken, och i början av 1900-talet var Ellen Key 

och Ester Boman bland de första i Sverige att stå i spetsen för detta. I reformpedagogik står individ-

ens och gruppens behov i fokus. "Frihet under ansvar" är det ledande mottot och spontanitet och 

kommunikation är det som lyfts fram, medan formalism och dominans söks minimeras. Aktivitets-

pedagogik ryms som del i reformpedagogiken, men reformpedagogikens yttre organisationsform 

skiljer sig mer än aktivitetspedagogiken gör från den traditionellt schemabundna skolan (NE, reform-

pedagogik, 2016-02-26). Aktivitetspedagogik utvecklades enligt NE, i Europa och USA under ett 

trettiotal år i början av 1900-talet och bygger på teorier kring aktiv inlärning av främst John Dewey. 

NE beskriver vidare att det mångt och mycket är en samlingsterm för flera pedagogiska ideologier 

och uppfostringsprogram som uppstått som en motreaktion till en traditionellt stramare under-

visningspedagogik. Huvudfokus ligger på barnet, dess utveckling och behov och aktivitet är både mål 

och medel i undervisningen. Genom uppmuntran till, och i spontan aktivitet ges stöd och förutsätt-
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ningar för att träna eleven i självständighet, initiativ och samarbetsförmåga i både individuellt och 

kollektivt arbete (NE, aktivitetspedagogik, 2016-02-26).  

Rasmusson (2000) beskriver hur Elsa Olenius, barnbibliotekarie och dramapedagog under 1930-talet 

utvecklade den svenska reformpedagogiken vidare. Genom inspiration från studieresor i USA hos 

Winnifred Ward och dennas creative dramatics, var Olenius tillsammans med flickskolerektorn 

Margit Björkquist under 50–60-talet pionjärer i att låta dramatiskt skapande prägla kunskaps-

processen i undervisningen. Parallellt med detta kom Olenius i samma anda att bilda den fria barn-

teaterverksamheten Vår teater, som i sitt verksamhetsupplägg och förhållningssätt bidragit med 

mycket i utformandet av dramapedagogik som egen lärandeform.  

Dramapedagogik i dagens tappning förekommer och har fortfarande sin största arena i arbete med 

barn och unga. Ett växande område som Lepp (1998) beskriver är under utveckling är dels inom ut-

bildning för vuxna som arbetar/ska arbeta med barn och dels inom utbildning för vuxna som 

arbetar/ska arbeta med andra människor oavsett ålder. Främst sker detta inom olika lärar- och vård-

utbildningar. Dock ska poängteras att det många gånger kan utgöra en diskussion samt vara en 

definitionsfråga om det just är dramapedagogik det är frågan om eller om det mer är ett metod-

baserat arbetssätt där drama är ett inslag. 

3.3. Konflikthantering idag 

Konflikthantering som fenomen existerar i princip överallt där det finns människor. För att i generella 

drag nämna några verksamheter och organisationer som på ett professionellt plan arbetar med 

konfliktlösning och konflikthantering kan till exempel nämnas: Chefs- och ledarskapsutbildning, fort-

bildning för verksamma chefer/ledare, lärarutbildning, vårdutbildning, HR-specialister/ organisation-

skonsulter, fredsorganisationer, ickevåldsrörelsen, rättsväsendet, brottsförebyggande rådet, polis-

myndigheten, yrkesinspektionen, försäkringsväsendet, företagshälsovård, organisationskonsulter, 

socialtjänsten, familjerådgivning, med flera (Lepp 1998, Lennéer-Axelsson & Thylefors 1996).  

3.4. Beröringspunkter, gemensamma arenor & växelvisa bidrag mellan 

konflikthantering & dramapedagogik 

Rasmusson (2000, s.265) lyfter i sin avhandling diskussioner kring forskning som visar hur dramatisk 

verksamhet kan stärka och utveckla kommunikativa färdigheter och självförtroende. Vidare lyfts 

Lennart Wiechel som tidigt började prata om detta i termer av social kompetens. Rasmusson 

beskriver hur Volkhard Paris problematiserade begreppet i slutet av 70-talet. Paris gör detta genom 

att peka på att dramapedagogik mycket väl kan missbrukas till att lära ut grundläggande färdigheter 

för social kompetens, ett missbruk som då kännetecknas av att den kritiska reflektionen uteblir. 

Rasmusson lyfter detta ytterligare genom kritiken: 

[A]tt den sociala kompetensen måste kombineras med en kritisk kompetens var 

självklart på sjuttiotalet. Så är knappast fallet idag. 

               – Rasmusson 2000, s. 266 

Det Rasmusson genom Paris kritiserar som svagheter inom dagens dramapedagogik är just något 

som konflikthanteringens pedagogiska perspektiv skulle kunna bidra med. Ett analytiskt och kritiskt 

granskande av orsaker, utvecklingsförlopp och följder är viktigt för kunskapsinhämtningen inom 

konflikthantering. Två av många verktyg för synliggörande av detta är bland annat fokus på utveck-
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landet av perspektivmedvetenhet1 och komplexitetsmedvetenhet2 genom teori och praktiska 

övningar. Sternudd (2000) delar in dramapedagogiken i fyra olika perspektiv varav det kritiskt 

frigörande och det personlighetsutvecklande perspektivet är två av dem. Inom dessa perspektiv finns 

också metoder för utvecklandet av kritiskt analyserande perspektiv genom metoder som 

forumteater, forumspel och socio analytiska rollspel. Dessa metoder syftar bland annat till att främja 

ett medvetandegörande kring den egna personen, den sociala kontexten och konflikter som kan äga 

rum i den. Genom att agera i roll och samtidigt betrakta sig själv och processen ur ett metaperspektiv 

kan en personlig växt äga rum genom en expansion av medvetenheten som sedan befästs i 

reflektionsstadiet. Det här kan beröra och vidga både den inre och yttre upplevelsevärlden på både 

individ- och gruppnivå. Liksom allt dramapedagogiskt arbete är syftet inte terapeutiskt och ämnena 

som berörs kan vara personliga men inte privata och kan alltid relateras till generella 

mellanmänskliga samspelsnivåer (Sternudd 2000).  

Inom dramapedagogiken finns utarbetade former och metoder för att arbeta med konflikthantering, 

dessa är bland annat rollspel (Magnér 1972,1980; Nilsson & Waldermarsson 1988), forumteater (Boal 

1978), forumspel (Byréus 2010), DRACON (Lepp & Grünbaum 2005). 

3.4.1. Rollspel 

Rollspel är en metod för att i handling prova nya perspektiv. Genom att kliva in i "någon annans skor" 

och gå i roll som någon annan. Det är inte direkt fråga om teater, utan rollspel handlar om att 

gestalta mycket realistiska situationer i övningssyfte för att vara bättre rustad i de faktiska situationer 

som rollspelet ska efterlikna (Rasmusson & Erberth 2008, s.147). 

                                                           
1
Perspektivmedvetenhet handlar om att medvetandegöra för sig själv egenskaper i egna perspektiv och i 

andras perspektiv, samt att i detta komma till insikt i att dessa egenskaper styr varseblivning, tolkningar, 
ställningstaganden och förhållningssätt. Hög grad av perspektivmedvetenhet innebär en benägenhet att inta en 
flexibel hållning gentemot egna och andras perspektiv, perspektiv som är byggstenarna i värdesystem och 
trosföreställningar. Detta medför förmågan att växla mellan olika perspektiv med avsikten att utveckla mer 
välgrundade handlingsstrategier utifrån en större förståelse. Perspektivmedvetenhet är något en behöver 
utveckla och är ingen statiskt given förmåga (Jordan 2010). Det har att göra med i vilken mån vi är medvetna 
om att vi tolkar in meningar och innebörder i våra omgivningar och upplevelser. Med hög grad av 
perspektivmedvetenhet har vi en större fallenhet att se perspektiven och tolkningarna som lagt grunden för 
dem, som variablar som kan varieras. Med en nyfikenhet på andra och olika perspektiv och vilka egenskaper 
som ryms i dem, ökar lusten att lära av olikheterna för att berika sin egen uppfattningsförmåga och 
interaktionsskicklighet (Jordan 2012). 

2
 Komplexitetsmedvetenhet kan beskrivas som olika grader av benägenhet att förvänta sig att en situation är 

mer komplex än den till först syns vara. Det handlar om att förutsätta att det finns bakomliggande faktorer och 
orsakssammanhang som en behöver ta i beaktande för att tillfullo kunna utföra en uppgift eller interagera med 
andra på ett framgångsrikt sätt. Låg grad av komplexitetsmedvetenhet innebär att en agerar och tar ställning 
utifrån en relativt ytlig tolkning av situationen, utan att reflektera över möjliga konsekvenser och orsaker. Med 
hög grad av komplexitetsmedvetenhet tenderar en istället att inta en undersökande grundinställning till 
tillvaron. En har vid hög komplexitetsmedvetehet en stark insikt om att det sannolikt finns åtskilliga 
orsakssammanhang, omständigheter och konsekvenser som en inte har insyn i, i stunden och tar detta i 
beaktande i sitt handlande (Jordan 2010).  
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3.4.2. Forumteater  

Forumteater, eller Theatre of the Oppressed (förkortas: TO) som är det internationella namnet, är 

egentligen en helt egen dramatisk form som kan användas som metod inom dramapedagogik. 

Augusto Boal utvecklade formen i Brasilien under 1960-talet utifrån konflikter mellan markägare och 

de jordlösa bönderna och arbetarna. Utifrån konflikthistorierna som de fattiga gruvarbetarna och 

bönderna, som stod maktlösa gentemot de stora markägarna, gav uttryck för, utformade Boal 

metoden i syfte att ge de utsatta bättre verktyg i kampen. I fiktiva föreställningar fick de möjlighet att 

öva på det som de behövde förändra i verkligheten och maktstrukturen fick på så vis förutsättningar 

att jämnas ut till deras fördel (Hägglund & Fredin 2001, s.106).  

Teaterformen går ut på att levandegöra konfliktsituationer präglade av förtryckta och förtryckare och 

syftar till att frigöra dem som står i underläge och ge dem verktyg att handla och förbättra sina 

levnadsvillkor, dels i sig själv, dels gentemot den förtryckande parten. Detta görs genom att spela 

upp realistiska eller abstrakt symboliska scener i en föreställning som behandlar en problematisk 

maktstruktur mellan olika parter. I föreställningens scener eskaleras förtrycket stegvis tills 

situationen är ohållbar och föreställningen slutar i katastrof för den som befinner sig i underläge. 

Föreställningen spelas upp för en publik som är berörd av problematiken och då den spelats upp i sin 

helhet sker nästa steg som består av omtag i olika omgångar av scenerna. Publiken får i omtagsdelen 

en möjlighet att säga stopp och gå upp på scenen och byta ut skådespelare och prova olika 

handlingar för att bryta förtrycket. Protagonist kallas den förtryckta och antagonisten är den/de som 

står för förtrycket. Vid publikinhopp kan bara protagonisten eller åskådare till situationen bytas ut 

medan antagonisten är inte kan bytas ut. Detta för att föreställningen ska tjäna sitt syfte med att 

träna publiken i civilkurage och handlingskraft som är överförbart till verkligheten, där den 

förtryckande parten sannolikt inte kan avlägsnas, men förhoppningsvis påverkas. Föreställningen 

faciliteras av en så kallad joker som är den underlättande länken mellan publik och skådespelare 

(Byréus 2010). 

3.4.3. Forumspel  

Forumspel är en försvenskad och förenklad variant av forumteater som har utvecklats av Katrin 

Byréus, främst för klassrumsbruk och de konflikter som äger rum där. Forumspel använder sig av 

värderingsövningar för att närma sig ett dilemma och spelstrukturen är mycket lik den inom TO men 

uttrycket är ofta förenklat och mer direkt och realistiskt gestaltat. Professionella skådespelare före-

kommer inte utan gestaltningen står eleverna själva för och det är också ofta eleverna som har 

utformat hela spelet utifrån egna upplevelser och berättelser (Grünbaum & Lepp 2005, s-53-54). 

3.4.4. DRACON  

DRACON är ett internationellt program som i första hand vänt sig till elever på högstadiet. Det 

handlar om en metodform där konfliktteorier integreras genom drama i praktiskt arbete. Program-

met går i svensk tappning ut på att söka förebygga konflikter genom att bland annat träna upp 

elevernas medlingsförmågor och stärka elevernas förmåga att själva hantera sina konflikter. I 

metoden ingår rollspel av egna konflikterfarenheter och perspektivbyte, genom att växla mellan att 

agera någon annan än sig själv och sig själv i konfliktsituationen. Olika handlingsalternativ och deras 

konsekvenser kan därmed synliggöras och konkretiseras i det fiktiva görandet. De grundläggande 

teknikerna inom DRACON är: uppvärmningsövningar; statyövningar; improvisationer; rollspel; 

konfliktspel och medlingsspel (Grünbaum & Lepp 2005). 
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3.4.5 Angränsande område: Ickevålds-rörelsen 

Ytterligare angränsande områden är ickevålds-rörelsen som i Sverige bärs upp av bland annat 

Svenska freds, plogbillsrörelsen, Kristna freds med flera. Stellan Vintahagen disputerade 2005 med 

avhandlingen Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion. För ett par år sedan, 

2014 utsågs Stellan Vinthagen till hedersprofessor vid University of Massachusetts Amherst, USA och 

erhöll därmed den första professuren hittills i världen inom ickevåld och civilt motstånd. Historiskt 

sett har Mahatma Gandhi och hans arbete för ett fritt Indien under den brittiska kolonialtiden varit 

en förgrundsgestalt för icke-vålds-rörelsen (NE, icke-våld, 2016-03-31).  

3.5. Problemformulering och forskningsfråga 

Jag har i denna studie valt att fokusera på kombinationen av dramapedagogik och konflikthantering i 

vuxna lärandekontexter. Då jag inte funnit något tidigare forskningsmaterial på området anser jag 

det vara angeläget med en studie som söker beskriva det som sker inom detta praktikerfält, så som 

praktikerna själva ger uttryck för det. Jag har förhoppningar om att detta bidrag dels kan vara till 

godo för den studerade praktiken i fråga men också närliggande områden inom pedagogik och ut-

bildning. Arenor där jag kan se att detta kan äga rum inom är bland annat; universitet, högskolor, 

studieförbund, föreningar, personalutveckling inom företagsverksamhet, samt folkhögskolor.   

Dramapedagogik och konflikthantering förekommer båda som metoddelar inom respektive veten-

skap och jag vill här då mer specifikt undersöka dramapedagogik inom konflikthanteringen och inte 

tvärtom. Jag tycker mig ha uppmärksammat, genom egen deltagarerfarenhet och i rollen som 

pedagog, att kombinationen av konflikthantering och dramapedagogik är en kraftfull förening för att 

främja integrerad inlärning. En inlärning som innebär ett aktivt kunskapande där hela människan är 

engagerad genom känslor, sinnen, kropp och intellekt, en inlärning som går på djupet och som bär 

potential för lång varaktighet. Tone Försund (2012), undersöker genom en utvärderingsstudie i sin 

magisteruppsats på vilket sätt tidigare deltagare i en konflikthanteringskurs ger uttryck för att de kan 

använda sig av sina förvärvade kunskaper i sitt privat- och yrkesliv flera år senare. Försunds magister-

arbete har inspirerat mig då det ligger relativt nära det som fokuseras i denna studie. Det jag själv 

minns bäst från mina studier i konflikthantering är just de gestaltande och dramatiserade inslagen. 

Detta har lett mig fram till en kvalitativ hypotes som jag vill undersöka om den stämmer, där jag ut-

går ifrån ett antagande om att det finns en kraftfull lärandepotential i att kombinera de båda.  Med 

kraftfull lärandepotential menar jag en lärandekontext som är utformad på ett sätt som dels gör 

kunskapsinhämtningen relativt effektiv, djupgående och bestående för deltagarna, jämfört med mer 

traditionellt utformad undervisning.  

Inom ramen för den här studien vill jag undersöka huruvida pedagoger upplever det som menings-

fullt att använda sig av drama inom konflikthantering och på vilket sätt dramapedagogik kan upp-

levas gynna kunskapsinhämtningen inom konflikthantering. Samt även hur pedagogerna själva tolkar 

vad denna gynnsamhet består i och kommer sig av.  Jag vill genom denna undersökning ta redan på 

om verksamma pedagoger inom konflikthanteringen som använder sig av dramapedagogiska 

metoder, menar att antagandet om ett djupgående och effektivt kunskapande stämmer. Vad är det i 

så fall, enligt deras uppfattning som det dramapedagogiska bidrar med?  
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Som ett bidrag till fältet och också som del i min egen kunskapsförankring har jag därför valt att 

undersöka dramapedagogik som verktyg i konflikthanteringsutbildning för vuxna i den här studien.  

Jag vill utifrån antagandet om att min kvalitativa hypotes är riktigt ställa den övergripande 

forskningsfrågan: 

– Vad är det som gör kombinationen kraftfull, det vill säga vad tillför dramapedagogiken som metod 

inom konflikthanteringen? 

Denna fråga har tjänstgjort som startnyckel inför studien och är också vägledande för hela studiens 

riktning, i avsnitt 4 presenteras studiens konkreta syfte, samt de avgränsade frågeställningar som 

undersökningen avser att besvara specifikt.  

3.6. Avgränsning 

Denna studie fokuserar främst konflikthantering utifrån perspektiv som ryms inom arbets-

vetenskapen3. Där konflikthantering som begrepp kommer att nämnas från och med nu är det alltså 

främst ur arbetsvetenskapsperspektiv och inte exempelvis ur fredsforskningsperspektiv som menas. 

Helt enkelt av avgränsningsskäl, för att det är där jag har min bakgrund och har kunnat se 

kontaktpunkter med dramapedagogik.  

Då detta är en studie inom ämnet dramapedagogik har jag också valt att lägga tyngdpunkten, inom 

såväl bakgrunden, teori och tidigare forskning, resultat och analys på dramapedagogiken. 

För att kunna besvara forskningsfrågan om vad dramapedagogiken tillför konflikthanteringen har jag 

valt att vända mig till verksamma pedagoger som undervisar i konflikthantering på akademisk nivå 

och som använder sig av dramapedagogiska arbetsmetoder i detta. Detta tror jag kommer kunna 

bidra med en första fingervisning om på vilket sätt dramapedagogiken kan berika kunskapandet inom 

konflikthanteringsämnet. 

  

                                                           
3
 Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som berör en mängd perspektiv på arbete och arbetsliv. Bland 

annat studeras människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap. Ett flertal delar av 

arbetsvetenskapen behandlar området konfliktlösning med fokus på konflikter i arbetslivet. I detta studeras 

bland annat makt- och inflytandefrågor samt gruppdynamik (http://socav.gu.se/utbildning/arbetsvetenskap, 

hämtad 2016-05-06). 

http://socav.gu.se/utbildning/arbetsvetenskap
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4. Syfte & frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur fem verksamma pedagoger vid en utbildning på akademisk nivå beskriver 

sitt dramapedagogiska arbete i ämnet konflikthantering. Samt vad dessa pedagoger upplever som 

meningsfullt i detta. 

 

Frågeställningarna som avses att besvaras är: 

– Vilka dramapedagogiska verktyg använder sig pedagogerna av inom konflikthanteringsämnet? 

– Hur beskriver pedagogerna att dramapedagogik kan bidra till ökad konflikhanteringskompetens? 

– Hur menar pedagogerna att användandet av dramapedagogik bidrar till fördjupad kunskap, ökad 

förståelse och stärkta färdigheter inom konflikthantering? 

5. Teori & tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den teori som tjänat som inspiration i denna studie samt en beskrivning av 

den tidigare forskning inom dramapedagogik och konflikthantering som är relevant utifrån forskning-

sfråga, syfte och frågeställningar i föregående kapitel.  

5.1. Teoretiskt avstamp: Pragmatism  

Jag har inspirerats av pragmatism som filosofisk utgångspunkt i detta arbete. Kvale & Brinkmann 

(2014) menar att pragmatismen, som bland annat Dewey varit med och utvecklat, lyfter fram 

praktiken genom att visa att värdet i de idéer och teorier som lyfts fram av forskningen bestäms av i 

vilken grad de är brukbara för praktikern. Den filosofiska utgångspunkten i detta är att kunskap inte 

nödvändigtvis är en representation av verkligheten, utan det är något som praktiserandet och den 

eventuella användbarheten av den teoretiska kunskapen får utvisa. Jag ser här att en tät växelverkan 

mellan praktiken och den teoritiserande kunskapen är nödvändig för en välgrundad kunskaps-

utveckling som helhet. Kvale och Brinkmann hänvisar vidare till Rortys nypragmatism och menar att 

samtalet är fundamentalt som kunskapsform.  Detta har jag tagit med mig i val av fokussamtal som 

metod för datainsamling. 

Då jag är nyfiken på det upplevda värdet och meningen av dramapedagogikfenomenet inom 

konflikthanteringen ser jag pragmatism och nypragmatism som behjälpliga glasögon. 

5.2. Tidigare forskning 

Utifrån en genomgång av tidigare forskning är min uppfattning att forskning kring drama som 

pedagogiskt verktyg för vuxna är knapphändigt behandlat inom vetenskapen. Vid en artikelgenom-

gång där jag hade för avsikt att hitta tidigare forskning kring dramapedagogik (drama in education) 

och vuxna fann jag bara ett fåtal artiklar. Detta utifrån gränsdragningar som att bara räkna personer 

över 18 år som vuxna, samt en definition av dramapedagogik som pedagogiskt användande av ett 

dramatiskt gestaltande där processen har huvudfokus framför produkten (se avsnitt 5.2.1, för 

definitioner av dramapedagogik). Av detta fåtal artiklar fann jag ingen relevant för den här studien, 

då de hade andra fokusområden. 
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Även Lepp (1998) menar i sin avhandling att det finns behov för vidare studier vad gäller drama-

pedagogik med vuxna deltagare. Om vi därtill adderar en koppling till konfliktvetenskapen blir 

forskningen än mer gles.  

Det finns en mängd avhandlingar som angränsar och behandlar olika delar av det jag valt att studera. 

Konflikthantering och konfliktkunskap är ett brett fält som genom olika fokusområden är beforskat 

såväl internationellt som i Sverige. Dramapedagogik är mer blygsam i akademisk kontext men är 

periodvis på uppgående och fick nyligen sin första professor, genom Eva Österlind som tillträdde sin 

position vid Stockholms Universitet 2015. Dock är den forskning som sker inom det dramapedagog-

iska fältet främst inriktad mot barn och unga, då dramapedagogik, som tidigare beskrivits i avsnitt 

3.2., har en stor del av sitt historiska ursprung inom grundskolan, barnteater och barnomsorgen. 

På kombinationsområdet dramapedagogik och konflikthantering med vuxna är den enda forskning 

jag funnit som tangerar detta en magisteruppsats vid Göteborgs Universitet genom vilken Tone 

Försund (2012) redovisar en utvärderingsstudie av en kurs i konflikthantering. Även om ett gestalt-

ande förekommer i den studerade kursens praktiska delar fokuserar studien inte drama som moment 

inom undervisningen. Det är mer lärandekontexten som helhet som undersöks och i vilken mån 

deltagarna på kort och lång sikt tillgodogjorde sig lärandet. Även då dramatiserandet kan sägas vara 

en parentes i studien som helhet finner jag den med sitt lärandefokus ändå intressant som parallell 

till denna studie. 

 

5.2.1. Dramapedagogik 

 Dramapedagogiken som pedagogiskt fält brottas ibland med utmaningen i att sätta ord på det som 

Polanyi benämner som "tyst kunskap" (NE, tyst kunskap 2016-05-06). Den tysta kunskapen är här 

inbäddat i dramapedagogikens förhållningssätt och arbetsstruktur vilka båda genomsyrar drama-

pedagogspraktiken. Jag kommer i detta avsnitt gå igenom några forskare och metodboksförfattare 

inom det dramapedagogiska forskningsfältet och deras bidrag i att sätta ord på den tysta kunskapen. 

En genomgång av historien, teoretiska ståndpunkter, samt pedagogiska syften, mål och metoder för 

att uppnå syftena, ska här tillsammans måla upp bilden av hur dramapedagogik som fenomen kan 

definieras och förstås. 

5.2.1.1. Beskrivning av och definition av dramapedagogik - vad är det? 

 Magret Lepp (1998, s.76) menar att de grundläggande faktorerna i en definition av drama är: "ett 

pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och pedagogiska mål". Vidare 

menar Lepp att dramapedagogik är både ett praktiskt och teoretiskt ämne som bär "en helhetssyn på 

individen och med fokus på en integrering av känsla-tanke-handling i en utvecklande process". 

Viveka Rasmusson (2000) har gjort en gedigen diskursanalys baserad på ämnesdebatten i nordiska 

tidskriften Drama mellan 1965-1995. Rasmusson går bland mycket annat igenom historiska 

pedagoger som influerat dramapedagogiken och nämner däribland Ellen Key som på sin tid 

revolutionerade synsättet på barn och lärande. Många lärare, särskilt inom flickskolan följde hennes 

exempel i början av 1900-talet där de genom estetiska metoder reformerade undervisningen. 

Rasmusson beskriver hur Elsa Olenius på 50-talet blev först ut i Norden med att ta in drama som eget 

ämne i sin undervisning på en flickskola i Stockholm. Detta menar Rasmusson gav effekten att 1962 
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års läroplan också var den första läroplanen inom grundskolan att närma sig drama. Rasmusson lyfter 

också bland andra Dan Lipschütz, som utvecklade dynamisk pedagogik, som tongivande aktör för 

utvecklingen av dramapedagogiken. 

Rasmusson dyker vidare i de olika strömningarna som propagerar teater och estetik kontra drama 

och pedagogik. Där avhandlingar av Erberth (1993), Chaib (1996), Lepp (1998) hamnar på den 

pedagogiska kanten och Lindqvist (1995), Granlund (1997), Krøghult (1999) mer på den teater-

fokuserade. Såväl Rasmusson som Sternudd (2001) sluter sig genom sina studier till att 

dramapedagogik är både konst och pedagogik och att eventuella skiljelinjer bara är en fråga om val 

av perspektiv inom samma ämnesparaply.  

Genom årens lopp har starka diskussioner dramapraktiker emellan förekommit gällande frågan om 

drama ska betraktas som konst eller som pedagogik och om det kan sägas vara ett ämne eller en 

metod, om det handlar om gruppers processarbete eller om det är produkten som är resultat av 

arbetet som ska definiera dramapedagogiken. Rasmusson menar i sin avhandling (2000) på att detta i 

grunden var ett problem som bara existerade i teorin, medan det i praktiken fanns en naturlig över-

lappning mellan de tillsynes kontrasterande synsätten.  

Rasmusson menar att den danske dramapedagogen Janek Szatkowski var den förste som genom 

teoretisk analys försökte skapa en sammanställning av de traditioner som dramapedagogiken vuxit 

fram ur. Szatkowski visade att traditioner från teaterns, skolteaterns, reformpedagogikens och lekens 

dramatiserande var murbruket i dramapedagogsgrunden och att det utmärkande draget för drama-

pedagogiken är den positiva växelverkan mellan teater och pedagogik. 

Rasmusson gör en distinktion mellan dramapedagogik så som den florerar i norden och hur den ser 

ut i en mer lärarstyrd anglosaxisk pedagogik, där pedagoger som Dorothy Heathcote, Gavin Bolton 

med flera varit tongivande. Rasmusson menar att den nordiska dramapedagogiken mer fokuserar de 

övergripande demokratiska perspektiven och aktiva värderingar rörande samhällsfrågor än den 

anglosaxiska. Den kritiska kompetensen och det historiska perspektivet har varit ledande utifrån den 

didaktiska frågan Varför vi undervisar, tillsammans med fokus på den estetiska och kommunikativa 

färdigheten. Dessa komponenter sammantagna är enligt Rasmusson nödvändiga för en ”handlings-

inriktad, humanistisk bildning som stimulerar barn och unga att aktivt vara med och forma 

framtiden” (Rasmusson 2000, s.270). 

Också Sternudd (2000) lyfter i sin avhandling reformpedagogiken som tydlig influens i den tidiga 

dramapedagogiken. Sternudd menar på att det reformpedagogiska synsättet på människor och 

lärande kännetecknades av uppfattningen av människan som aktivt skapande varelse med ett eget 

driv att erövra kunskap. Samhället sågs inom reformpedagogiken, som ett föränderligt fenomen där 

människan var den som förde fram förändringen. Reformpedagogiken betraktade enligt Sternudd 

människan som en social, kommunikativ, konstnärlig och praktisk varelse. Genom att placera henne 

med dessa egenskaper i centrum för undervisningen kunde ett demokratiskt och antiauktoritärt 

lärande utformas, där grupparbeten, problemlösning och dramatisk gestaltning var några av under-

visningsstrategierna. 

Sternudd visar också i sin avhandling (2000) på att det går att utkristallisera fyra perspektiv inom 

dramapedagogiken som går att härleda till avgränsade men också överlappande teoretiska skolor 
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gällande pedagogiskt och demokratiskt synsätt. De fyra perspektiven är: det konstpedagogiska; det 

personlighetsutvecklande; det holistiska och; det kritiskt frigörande perspektivet.  

Det konstpedagogiska perspektivet kopplar Sternudd till reformpedagogiken, där människan ses som 

medskapande av verkligheten och där undervisningen ska understödja detta. Sternudd beskriver 

Deweys diskussion kring demokratisk fostran där han menar att ”alla människor ska vara delaktiga i 

att erövra kunskap om världen, att i kommunikation med andra beskriva världen, att konstruera 

världen och i detta arbete värna om de konstnärliga aspekterna” (F Sternudd, 2000, s. 173). 

Sternudd visar på att det personlighetsutvecklande perspektivet har sin kunskapssyn förankrad i 

folkbildningen, i den humanistiska psykologin, socialpsykologin samt i psykodrama och nämner som 

företrädare för detta Grundtvig, Maslow, Rogers, Laing, Moreno, Mead samt i förlängningen även 

Rousseau, Kant, Pestalozzi och Fröbel (Sternudd, 2000, s. 65).  

Vidare visar Sternudd på den demokratiska ”fostringskvalité” som dramapedagogiken kan möjlig-

göra. Hon menar på att dramapedagogik oavsett perspektiv i sig själv är av demokratisk natur 

eftersom den alltid fokuserar flera personers livsvärldsuppfattningar som relateras till ett konkret 

fenomen. Upplevelser, erfarenheter och kunskap kan delas och bearbetas vid sidan av och i relation 

till varandra men aldrig i motsättning eller i polemik till varandra. Hela lärandeprocessen är upp-

levelsebaserad, där individernas känslor, fantasi, sinnesförnimmelser, fysiska och kognitiva 

färdigheter tillsammans utgör medlen för kunskapandet. Kunskapandet sker i dynamiken mellan 

görandet och reflektionen och berör och utvecklar individens ”attityder, värderingar och kunskap om 

sig själv, andra och omvärlden” (Sternudd, 2000, s. 185). Sternudd menar att bränslet för detta är 

människans inneboende nyfikenhet på verkligheten och hennes behov av att förstå sammanhang. 

Ytterligare kapacitet som dramapedagogiken bär är enligt Sternudd dess potential att stödja individ-

ers möjlighet att se verkligheten utifrån olika perspektiv och där igenom öka möjligheten att fatta 

medvetet avvägda beslut gällande egna handlingar och ageranden. Hon menar att detta sprider 

ringar på vattnet till de aktörer som finns runt omkring deltagaren som direkt upplever drama-

pedagogiken, och att detta teoretiskt sett kan inbegripa hela samhället. Hon skriver: 

Betydelsen av ett demokratiskt förhållningssätt eller en medvetenhet om 

demokratins innebörd vidgas till att inte bara omfatta elever, lärare och skolledare i 

skolan, utan även föräldrar och andra intressenter i närsamhället. Det stärker 

uppfattningen att alla medborgare behöver utveckla en förmåga till självständigt 

tänkande, som inbegriper förmågan att analysera och fatta rationella beslut, men 

inte bara utifrån ett snävt individintresse, utan med en förmåga att sätta sig in i 

andra personers situation, att se verkligheten utifrån olika perspektiv och kunna se 

konsekvenser av sina beslut för både sig själv, andra och samhället i stort.  

     – F Sternudd, 2000, s.190 

Detta kan kopplas till utvecklandet av högre grader av perspektivmedvetenhet (Jordan 2012) som 

tidigare beskrivits i den översiktliga bakgrunden och är en av beröringspunkterna mellan 

konflikthantering och dramapedagogik. 

Sternudd menar att dramapedagogikens didaktiska aspekter kan struktureras in i tre faser inom en 

läroprocess, dessa är; inledningsfas, ageringsfas, och bearbetningsfas (Sternudd 2000, s.41-42). Hon 



19 

 

poängterar att dramapedagogiken bär en komplexitet som helhet, som för att behålla sin potential 

för djupgående kunskapsförankring och sitt värde av läroprocess, inte kan splittas upp i sina 

beståndsdelar och användas som lösryckta övningar och metoder i sammanhang där helheten inte är 

förankrad. De tre delarna är beroende av varandra för att ge full kunskapsuthämtning. Sternudd 

påpekar att Winnifred Ward redan 1930 pekade på risken att ”dramapedagogik skulle kunna 

användas som en häst (metod) som man kan spänna för vilken vagn (ämne) som helst” och då riskera 

att utarma och försvaga dramapedagogik som ämne (Sternudd, 2000, s. 181). Sternudd betonar att 

värdegrunden formar innehållet och strukturen och att detta bärs upp av helheten. Sternudd pekar 

på risken att genom att plocka valda delar av arbetssättet ur sin kontext fragmenteras och 

förminskas dramapedagogiken som kunskapsområde.  

De dramapedagogiska läroprocesserna tar enligt Sternudd, form utifrån kunskapsmål som ger både 

en avgränsning och fördjupning av de teman och ämnen som undersöks. Innehållet hålls i en 

kvalitativ helhet där arbetsformen samverkar med teoretiska förklaringar. Läroprocessen definieras 

av Sternudd, som att den är kollektiv och konstnärlig och att kunskapsuthämtningen ligger i 

bearbetandet och perspektivtagandet utifrån de fiktiva skeenden som har gestaltats. Genom en 

växelverkan mellan den fiktiva erfarenheten och den verklighetsupplevda erfarenheten, liksom 

utifrån upplevelser som ägt rum i den fiktiva rollpersonen parallellt med upplevelser i individens 

personliga jag, sker en utveckling av tänkandet och reflektionsförmågan genom speglingen mellan de 

olika men samtidigt självupplevda aspekterna (Sternudd, 2000, s.173). 

Reflektionen beskrivs av Sternudd som en pendlingsprocess mellan närhet och distansering till det 

gestaltade och att de individuella och kollektiva upplevelserna i detta beskrivs, undersöks och söks 

förstås genom ord (Sternudd, 2000, s.173). 

Sternudd förklarar det övergripande syftet och målet med dramapedagogik med att det rör sig om 

att undersöka verkligheten i olika sammanhang utifrån individens handlande. Att utforska tillvaron 

och livet genom särskilda omständigheter, som bärs upp av såväl pedagogiska som estetiska egen-

skaper. Dramapedagogikens olika perspektiv belyser och bearbetar verkligheten ur olika aspekter, 

den gemensamma kärnan är gestaltandet och reflektionen. Detta sker genom olika former med olika 

fokus beroende på vilket/vilka av dramapedagogiska perspektiv som gestaltandet och reflektionen 

äger rum inom (Sternudd, 2000, s.109). 

 

5.2.1.2. Om gränsdragningar mellan drama och terapi 

I tillägg till debatten som ägt rum, rörande drama som pedagogik eller konst, fanns diskussioner 

gällande hur gränsdragning mellan drama och terapi kunde och skulle förtydligas. Det hela landade, 

enligt Rasmusson (2000, s. 266) i att dramapedagogiken bygger på en lyhörd och personlig relation 

mellan ledaren och deltagaren, men att arbetet inte fokuserar personliga problem som inom terapi. 

Liksom i terapi kan arbetet bestå i ett personligt och grupprelaterat processarbete för att vidga 

arenan som människa, men utforskandet sker här genom gemensamma teman som ligger bortom 

den personliga nivån (även om de som bi-effekt kan relateras dit). Rasmusson beskriver det som att 

processen förs framåt genom hantverket och det lustbetonade arbetet med gestaltandet (2000, s. 

266). 
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5.2.1.3. Dramapedagogik med vuxna deltagare 

Anna-Lena Östern (2000) och Eva Österlind (2008) har i varsin artikel sökt göra en övergripande 

genomgång av dramapedagogisk forskning. Enligt dessa har dramapedagogik med huvudfokus på 

process framför estetisk produktion med vuxna deltagare, inte i någon större utsträckning varit 

föremål för djupare forskning. Det fanns då forskningsöversikterna skrevs bara Lepps (1998) 

avhandling inom sjuksköterskeutbildningen som direkt berörde området dramapedagogik med vuxna 

deltagare. Gralvik (1975) och Wiechel (1976) skriver enligt Österlind (2008, s.100) om pedagogiska 

effekter av rollspel hos studenter och deras lärare, refererandes till teorier av Mead och Moreno, 

vilka i viss mån också kan sägas behandla området. 

Lepp (1998) skriver i sin avhandling: 

Många forskare betonade att det finns ett stort behov av forskning om vuxna 

deltagare i drama, eftersom man tidigare huvudsakligen har haft barn som mål-

grupp. Flera yrkesgrupper (poliser, präster, lärare, sjuksköterskor, läkare och 

socialarbetare) lyftes fram som viktiga målgrupper för framtida dramaforskning. 

Det öppnas också nya intressanta forskningsmöjligheter, eftersom man ser drama 

som ett sätt att handleda yrkesverksamma personer. 

         – Lepp, 1998, s.60 

Lepp nämner i ovanstående citat ett flertal yrkesgrupper som skulle kunna vara intressanta i detta 

avseende, däribland lärare. 

Vid konferensen Dramaforskning i Sverige (DiS) som hölls i Göteborg genom Intuitionen för vård-

vetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet i april 2015 framlades det 

senaste inom dramaforskning på den svenska arenan. Av de åtta färdigställda och pågående arbeten 

som lades fram är det framförallt fyra som behandlar aspekter av drama med vuxna deltagare. 

Susanna Höglund Arveklev skriver om "Studenters lärande i omvårdnad med dramapedagogik. En 

studie inom sjuksköterske- och barnsjuksköterskeprogrammet" vid Institutionen för vårdvetenskap 

och hälsa, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet. Höglund Arveklevs studie är ett doktorand 

projekt i fyra delar, varav del I fokuserar på sjuksköterskestudenters lärande i omvårdnad genom 

dramapedagogik.  

Linda Berg och Stina Larsson vid samma institution skriver om "Kommunikation inom omvårdnad - 

lärande med drama". Deras studie behandlar teoretiskt och praktiskt lärande med fokus på ökad 

kommunikationskompetens hos sjuksköterskestuderande där dramaövningar används som metod i 

den praktiska delen, samt medveten reflektion utifrån dessa för fördjupad kunskapsförankring.  

Margret Lepp och Lisen Dellenborg skriver om "Etnografiskt drama - en aktionsforskningsstudie inom 

den svenska hälso- och sjukvården” där de studerar drama i handlednings- och utforskningssyfte med 

vuxna deltagare.  

Kerstin Bragby (2015) skriver vid Chester University, Storbritannien samt Högskolan i Gävle en 

avhandling där forskningsteamet frågar sig  
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[H]ur träning av ex. närvaro, uppmärksamhet, estetisk fördubbling och 

improvisatoriska former av vetande genom RBATD (Research Based Applied 

Theatre and Drama, [mitt tillägg]) - kan transparentera, de- och rekonstruera, 

förhandla, och omskapa relationer och vanemässiga mönster som spelas ut  

inom och emellan individ, grupp och kontext. Hur en teatral ram kan erbjuda ett 

transformativt mellanmänskligt laboratorium? Hur det kritiskt och kreativt  

kan förbättra genuint deltagande och egenmakt att lära, genom medskapande  

av den nya praktiken - att bygga kapacitet för transformativ medverkan? 

   – Bragby 2015, s. 11, min översättning. 

Bragby undersöker i sina studier för sin avhandling skapare av utbildningspraktiker och blir genom 

detta själv parallellt föremål för sin egen studie. Undersökningen fokuserar på  

[H]ur de själva är och kan vara medskapare i kultiveringen/utvecklingen av sin 

lärandekultur och profession på ett progressivt, framtidsorienterat och hållbart sätt 

   - Bragby 2015, s. 11, min översättning. 

 

Det är alltså inte huvudfokus på deltagarna i Bragbys avhandling. Utan ett vidare perspektiv som 

rymmer relationella förhållanden inom och emellan individ, grupp och kontext. Där helheten, 

inklusive ledaren, inklusive det rum av blandad medvetenhet, omedvetenhet och fokus som lärandet 

tar plats i, undersöks för att upptäcka nya, hållbara och expanderade lärandeformer förankrade i 

såväl dåtid som i en visionspräglad bild av framtiden så som den är förnimbar i nuet. Ett hållbart och 

medvetet ledarskap, förankrat i nuet sammanlänkat med kontakt till dåtid och framtid är enligt min 

förståelse en del av detta undersökande. Då Bragby inte nämner några ålderskategorier och har hela 

lärandekontexten som fokus tolkar jag således att vuxna, såväl ledare som deltagare är en del i detta. 

5.2.2. Konfliktkunskap och konflikthantering 

Jag kommer i detta avsnitt ge en teoretisk bakgrund till konfliktkunskap och konflikthantering utifrån 

etablerad litteratur och forskning på området. 

5.2.2.1. En fråga om perspektiv: Konfliktologi/Konfliktkunskap 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (1996) visar på att kunskap kring konflikter, konflikthantering och 

konfliktlösning spänner över ett vitt fält av akademiska discipliner. Då konflikter är en naturligt 

förekommande komponent i mellanmänsklig interaktion, oavsett orsak och yttring, är det också 

logiskt att såväl till varandra angränsande som vitt skilda forskningsdiscipliner tagit det under sin 

lupp. Då spridningen är stor och utgångspunkterna många menar Lennéer-Axelsson och Thylefors 

vidare att det är "mer relevant att tala om konfliktperspektiv än konfliktteori" (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors 1996, s. 15). 

Tungt vägledande teoretiska perspektiv inom konfliktforskningen är, enligt Lennéer-Axelsson och 

Thylefors, psykoanalysen, marxismen och feministisk teori. Det psykoanalysen gjort för konflikt-

kunskapen är bl.a. att bidra med kunskap kring våra inre processer och vårt känsloliv som i mångt och 

mycket styr vår mellanmänskliga interaktion. Lennéer-Axelsson och Thylefors påpekar att detta visar 

sig ofta genom att "[m]änniskor både startar och vidmakthåller konflikter utan att alltid vara särskilt 

medvetna om motiven" (Lennéer-Axelsson & Thylefors 1996, s. 16) och att Freud ansåg att genom att 

medvetandegöra våra konflikter kan vi lära oss att leva med dem. Både Freud och Marx menade att 
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konflikterna och dess grunder behöver medvetandegöras för att kunna hanteras, men riktade sitt 

fokus åt skilda håll. Där Freud gick till den inre världen hänvisade Marx till den materiella som 

grohärd för konflikter. För Marx handlade konfliktuppkomster om relationen exploaterade och 

exploatörer4 som enligt honom tog formen av proletärer och kapitalister och som rakt igenom var en 

klassfråga. De motsättningar som till det yttre t.ex. kunde visa sig och tolkas som religions- eller 

könsstrider var enligt Marx i själva verket förklädda klasskonflikter. Han menade att människans 

främsta behov är bröd och tak över huvudet och att det, om än genom olika uttryck och former, är 

det enda hon slåss för (Lennéer-Axelsson & Thylefors 1996, s. 16). Feminismen som teori vilar i sin tur 

bl.a. på psykoanalys och marxism i sitt teoretiska ursprung. Det är ett mångfacetterat forsknings-

område med många olika förgreningar som ger olika tyngdpunkt till samhälleliga och historiska 

fenomen. Gemensamt för alla riktningar är dock maktbegreppet som synliggörande och 

problematiserande term för skillnader i bl.a. resurser, inflytande och privilegier mellan män som 

grupp och kvinnor som grupp. Enkelt uttryckt, det förenande draget inom feminismforskningens 

arena är att "relationen mellan kvinnor och män beskrivs i makttermer" (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors 1996, s. 16). Liksom inom marxistisk och psykoanalytisk teori betonar feminismen 

medvetandegörandet som väg till konfliktlösning, parallellt med socialpolitiska förändringar. 

Lennéer-Axelsson och Thylefors (1996) gör en distinktion, liksom många andra konfliktforskare, 

mellan konflikthantering och konfliktlösning. Burton omnämns, där han menar att vid konfliktlösning 

är det en permanent lösning som söks till skillnad från inom konflikthantering som mer fokuserar att 

få situationen att fungera för de inblandade. Konflikthantering måste per definition alltså inte inne-

bära en lösning där alla inblandade parter får samtliga behov tillgodosedda och därigenom känner sig 

nöjda och ser konflikten som avslutad. I sällsynta fall skulle det naturligtvis vid genomgående 

fördelaktiga förhållanden kunna falla sig så, men vanligen innebär konflikthantering just en hantering 

av situationen. Alla behov och önskemål uppfylls kanske inte till fullo men så till den grad att 

situationen upplevs mer hanterbar för de inblandade. Lennéer-Axelsson och Thylefors påpekar dock 

att lösningsbegreppet också är en fråga om perspektiv och skriver att "vi betraktar också de relativt 

tillfredsställande resultaten, exempelvis goda kompromisser, som lösningar" (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors 1996, s. 17). Konflikthantering är också en fråga om förebyggande arbete. Om 

konfliktkunskap och praktisk hanteringsträning finns förankrat i individen är också sannolikheten 

större att konflikten kan hanteras på ett sådant sätt att den aldrig behöver eskalera till destruktiva 

nivåer. Att den tvärtom kan innebära ett konstruktivt förändringsarbete som förbättrar den rådande 

situationen, eller i andra fall att meningsskiljaktigheten kan klargöras och hanteras på ett sådant sätt 

att ingen part hinner uppleva den som en (obehaglig) konflikt. Det är här dramapedagogiken kliver in 

på arenan som ett verktyg att fiktivt träna på potentiellt verkliga konfliktsituationer och på så sätt 

förankra den teoretiska konfliktkunskapen. 

                                                           
4 Något som kan härledas vidare till Augusto Boals dramapedagogiskt angränsande arbete med Theatre of the 

oppressed (TO), där förtryckare (antagonist) och den/de förtryckta (protagonist) står på en motsvarande 

status- och maktinflytande axel. Se vidare i stycket om forumteater i avsnitt 3.4.2.  
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5.2.2.2. Definitioner av konflikt 

Lennéer-Axelsson & Thylefors (1996) lyfter fram att det självklart är en subjektiv fråga för den 

enskilde om en meningsskiljaktighet är en konflikt eller inte, samt huruvida mellanmänskliga 

”problem" generellt sett direkt kan likställas med konflikt. Konfliktforskningen har tagit fram en 

mängd definitioner som i mångt och mycket kan passas in i två olika definitionskategorier; innehålls-

definitioner och konsekvensdefinitioner. Lennéer-Axelsson & Thylefors nämner som exempel: 

En neutral definition är den etymologiska: Ordet konflikt kommer från latinets 

conflictus  som  betyder  sammanstötning,  motsättning - en kamp mellan olika 

krafter. En konflikt är helt enkelt en intressemotsättning. Den kan vara liten eller 

stor, viktig eller oviktig. 

   – Lennéer-Axelsson & Thylefors 1996, s. 13 

Jordan (2006) har en liknande definition som lyder:  

En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part 

(1) har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas, och 

(2) upplever sina möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda blockerade av 

motparten. 

  – Jordan 2006, s. 10, (fetstil i original) 

5.2.2.3. Konflikthanteringsmetoder i urval 

Det finns en mängd olika metoder för att hantera konflikter. Vilken metod som väljs beror dels på 

vilken typ av konflikt det är, dels vilka som är inblandade i den och vilken resurskontext som omger 

dem. Metoden kan vara formellt styrd och del i en rättsapparat om brott har begåtts. Och den kan 

vara av informell karaktär där initiativet till metodvalet kommer från de inblandade själva eller någon 

i deras direkta närhet. Hareide (2006) menar att det finns tre typer av konfliktlösningar. Dessa är: 

maktutövning - där parter använder sig av överordnad maktutövning för att vinna; rättsbaserad - där 

parter använder sig av ett rådande rättsystem med lag- och regelstyrda processer som gäller för 

samtliga inblandade; samt intressebaserad konfliktlösning - där förhandlingar, dialoger och medling 

används på parternas egen begäran och där lösningar som bygger på att alla parters behov och 

önskemål tillgodoses söks. 

5.2.3. Konflikthantering med hjälp av dramapedagogisk metod 

Konflikthantering finns, som tidigare nämnts i bakgrunden, inom dramapedagogiska metoder som 

specifikt inriktar sig på detta. Det är framförallt inom DRACON, rollspel, forumteater och forumspel 

som detta fokus finns.  

5.3. Tidigare forskning - en sammanfattning 

 Det jag har beskrivit ovan är definitioner av dramapedagogik där Lepps (1998) definition "ett 

pedagogiskt ledarskap, en grupp i samspel, en fiktiv skapande handling och pedagogiska mål" 

nämndes först. Därefter beskrevs fältets tidigare interna diskussioner om dramapedagogik är konst 

eller pedagogik och om det är ett eget ämne eller en metod inom andra ämnen, där slutsatsen är att 

detta enbart är ett teoretiskt problem, där skiljelinjerna i praktiken är mer diffusa och naturligt över-

lappande. Därefter beskrevs gränsdragningar mellan terapi och dramapedagogik. Samt en 

beskrivning om vad som forskas och har forskats på gällande vuxna deltagare och dramapedagogik. 

Därpå har jag beskrivit konflikthantering och möjliga definitioner av det. Hareides (2006) tre typer av 
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konfliktlösningar har gåtts igenom. Vilka är konfliktlösning via: maktutövning; rättsbaserad; samt 

intressebaserad konfliktlösning. Det är den sistnämnda, intressebaserade som är den som främst 

fokuseras inom arbetsvetenskap och också inom ramen för den här studien. Slutligen har konflikt-

hantering med hjälp av dramapedagogisk metod återgetts helt kort, med en hänvisning till 

bakgrunden där detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4. 

6. Metod 
Under denna rubrik beskrivs fenomenologi som övergripande perspektiv för undersökningen. Därefter 

beskrivs datainsamlingsmetod, där fokusgruppsamtal valts, samt en beskrivning av hur 

genomförandet faktiskt gick till. Efter detta beskrivs vilket urval som har gjorts i fråga om 

respondenter, samt en kortare beskrivning av vilka respondenterna är. Därefter redogörs för hur 

bearbetningen av det insamlade datamaterialet har gått till samt en metoddiskussion där det också 

redogörs för vilka etiska hänsynstaganden som har gjorts. 

Forskningsfrågorna och frågeställningarna fokuserar upplevelser och subjektiva tolkningar av 

upplevda fenomen. För att bäst söka besvara dessa frågor har jag valt en kvalitativ ansats med 

fenomenologiskt deskriptivt perspektiv i mitt val av forskningsdesign samt för analysförfarandet. 

Datan har samlats in genom ett fokussamtal med fem respondenter som kan betraktas som experter 

på studiens fokusområde: dramapedagogik inom konflikthantering.  

Gällande val av perspektiv menar Kvale och Brinkmann (2014) att fenomenologi definieras av ett 

fokus på medvetandet och livsvärlden, alltså intervjupersonernas upplevelse av ett specifikt 

fenomen. Dessutom eftersträvas att sätta den egna förkunskapen inom parentes för att förutsätt-

ningslöst som forskare göra sig fullt mottaglig för intervjupersonernas erfarenheter, och följsamt 

prioritera exakta beskrivningar av dessa. Det är den bestående essensen i dessa erfarenheter som 

söks, och innebörden av denna, som lyfts fram i resultatet av undersökningen. Vidare menar Kvale 

och Brinkmann (2014) att en fenomenologiskt ansats söker exakta beskrivningar av vad människor 

har upplevt, utan att lägga fokus på hur de uttrycker sig, det är själva upplevelsen som är det 

intressanta. 

Kvale och Brinkman (2014) menar också att fenomenologin utgår från ett antagande om att " den 

relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är" (Kvale & Brinkmann 2014, s. 43) samt 

att det är forskarens uppgift att söka beskriva detta utifrån de inblandades egna perspektiv för att på 

så vis söka förstå sociala fenomen. 

Denscombe (2009) beskriver en nordamerikansk variant av fenomenologi som utvecklades av Alfred 

Schutz på 60-talet. Schuts fenomenologi fokuserar mer människors tolkningar av sin omgivning och 

livsvärld som sker per automatik för att göra den sociala världen begriplig. Den sociala 

fenomenologin söker beskriva "det sätt varpå människor ger sina erfarenheter en mening 

(Denscombe 2009, s. 119)". Fokus rymmer inslag av social interaktionism och pragmatism parallellt 

med det klassiskt fenomenologiska intresset för människors erfarenheter och livsvärld och söker 

beskriva detta så troget de involverades upplevelser som möjligt, med den egna (forskar-) 

erfarenheten satt inom parentes.  
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Då den här studien intresserar sig för hur de pedagoger som använder sig av dramapedagogik för 

vuxna inom konflikthanteringsämnet beskriver sina upplevelser, samt vilket meningsskapande av 

detta arbete som de ger uttryck för, ser jag fenomenologi som den beskrivits ovan som ett lämpligt 

forskningsperspektiv. 

Genom skapandet av narrativ i analysförfarandet har jag sökt beskriva respondenternas upplevelser 

så som de själva gett uttryck för dem, varpå jag har jämfört dessa med de teorier och beskrivningar 

som etablerad litteratur inom det dramapedagogiska fältet ger uttryck för.  

6.1. Datainsamlingsmetod 

 I detta avsnitt beskrivs hur jag har valt att samla in datamaterialet som ligger till grund för den här 

undersökningen. 

Som metod för datainsamling har jag valt fokusgruppsamtal, i vars genomförande jag har inspirerats 

av Wennberg & Hane (2000, 2005). Hur tillvida jag har inspirerats av deras arbete återkommer jag till 

efter följande beskrivning av fokusgruppsamtal. 

6.1.1. Fokusgruppsamtal 

Fokusgruppsamtal är en form av gruppintervju där samtalsdynamiken i en grupp tas tillvara. 

Denscombe (2009) menar att det finns tre aspekter som kännetecknar ett fokusgruppsamtal. Det är 

dels ett gemensamt fokus, där gruppsamtalet byggs upp kring ett fenomen som deltagarna har 

likartad kunskap kring; dels att interaktionen inom gruppen ges betydelse som informationskälla; 

samt att samtalsledarens roll är att facilitera och underlätta gruppinteraktionen. Det är helt enkelt en 

metod för att komma djupare i deltagarnas beskrivningar av ett visst fenomen. Den dynamiska 

samtalsformen ses som ett sätt att låta deltagarnas individuella beskrivningar utvecklas och 

fördjupas i mötet med liknande, men också delvis skilda beskrivningar av samma fenomen från andra 

gruppdeltagare. Delarna blir alltså större i mötet med varandra och bildar en berikad helhet. Det är 

också en väl beprövad metod för explorativa studier som söker ny kunskap (Kvale & Brinkmann 

2014). Då vi prövar våra teorier gentemot någon annans kan vi komma till nya insikter, som i 

samtalets gruppdynamik kan skapa något nytt som vi inte skulle kommit fram till om vi enbart 

funderat kring fenomenet för oss själva. De här fördjupade samtalsvinsterna bygger på att ett 

förtroligt och ämnesfokuserat samtal kommer till stånd, där facilitatorn har gruppdeltagarnas 

förtroende och där gruppdeltagarna har varandras förtroende. Det är en grundläggande 

förutsättning för att samtalet ska kunna flöda fritt och öppet och för att det ska kunna ta sig in på 

idémässigt ny mark.  

Hane och Wennberg (2005) menar på att vi genom språket är bundna till att uttrycka oss genom vår 

förförståelse. Att vi i ensidig kommunikation, till vilken de räknar frågeformulär och intervju-

situationer, formulerar oss genom tidigare förvärvade antaganden som per automatik styr och 

begränsar den information som är möjlig att uthämta ur interaktionen. De menar vidare att det enda 

tillvägagångsätt ut ur detta och till större kunskapsinhämtning på tidigare outforskade fenomen är 

genom medforskande partnerskap och arrangerade samtal. Vidare menar Hane och Wennberg, med 

stöd av tidigare forskning och metodbeskrivningar, att alla fokusgrupper ska betraktas som 

arrangerade samtal där främst vikten av gruppinteraktion betonas. I gruppinteraktion genom ett 

arrangerat samtal ges frågor och reflektioner utrymme att speglas och prövas emot varandra i ett 
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interaktivt flöde där nya bilder av ett fenomen kan komma fram och ur vilka ny kunskap kan 

genereras (Hane och Wennberg 2005, s. 13-15). 

Detta arbete undersöker och beskriver hur en grupp pedagoger som arbetar med dramapedagogik 

inom konflikthantering beskriver sitt arbete och vilket meningsskapande som de ger uttryck för i 

detta. Fokusgruppsamtal ser jag som ett lämpligt tillvägagångssätt för att få fram denna information.  

6.1.2. Genomförande 

Jag har låtit mig inspireras av Wennberg & Hane så tillvida att jag tagit en något mer aktiv roll som 

facilitator än vad som förespråkas av andra perspektiv inom fokusgruppforskning. Wennberg & Hane 

(2000, 2005) uppmuntrar forskaren att göra fokusgruppdeltagarna till medforskare genom att dels 

vara mycket aktiv som facilitator med egna perspektiv och synpunkter i samtalet, dels genom att 

avskaffa anonymiteten och låta alla deltagare delta i studien med fullständiga namn som med-

forskare, samt att låta samtliga uttalanden, även de egna, få samma tyngd och datavärde. Då det är 

summan av samtalet och den gemensamma insikt och begreppsvärld som uppnås som beforskas, 

menar Wennberg & Hane att detta är ett rimligt och vetenskapligt försvarbart tillvägagångssätt.  

Jag har i denna studie valt att inte göra mina informanter till medforskare då jag inte funnit någon 

allmänt vedertagen praxis kring detta, bortsett från Wennberg & Hane. Jag har däremot i viss mån 

deltagit med egna synpunkter och perspektiv under fokussamtalet. Då respondenterna kan anses ha 

större auktoritet än jag, genom sin expertis inom studiens forskningsämne och då samtliga getts 

möjlighet att tycka till om och omformulera min återberättelse av fokussamtalet i textform, anser jag 

inte att mina inspel har riskerat att styra eller påverka deltagarna i deras beskrivningar av de 

upplevda fenomenen.  

Det fanns stödfrågor till fokussamtalet (bilaga 2) som syftade till att underlätta för att hålla samtalet 

inom den ram som är relevant för studiens syfte. Med mer tidsresurser, friare samtalsramar och fler 

fokusträffar hade det givetvis varit intressant att se vad som gemensamt kunnat frambringas som 

nya samtalsstoff. Detta kunde möjligtvis ha underlättats om stödfrågor inte använts. Å andra sidan 

fanns inte dessa resurser och samtalet skulle också kunnat riskera att avstanna utan hållpunkter att 

reflektera kring, eller glida iväg till områden alltför långt ifrån studiens fokus, för att kunna vara 

användbart som dataunderlag. Utifrån den här studiens upplägg och tidsresurser anser jag att rimliga 

avväganden har gjorts och att dessa inte påverkar studiens trovärdighet.  

 

6.2. Urval 

I följande avsnitt beskrivs vilka val som gjort gällande; vilka som bör delta; hur många bör de vara, 

samt; på vilka grunder bör det vara just dessa - som har gjorts för att tillhandahålla datamaterial.  

En fråga inför studiens praktiska samtalsmoment var hur urvalet av fokusgruppdeltagarna skulle gå 

till och hur många de borde vara till antalet. Jag valde här ett subjektivt urval, där jag handplockade 

deltagare som på något vis var länkade till mitt kontaktnät i egenskap av auktoriserad dramapedagog 

och undervisare i konflikthantering. Dessa tillfrågades utifrån min uppskattning om hur väl de skulle 

kunna ge mig värdefulla data. Detta tillvägagångssätt låter sig göras då forskaren ser sig ha viss 

kännedom kring det fenomen och de människor som ska undersökas (Denscombe 2009). Då jag 
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redan hade inlett kontakter med yrkesverksamma inom konflikthanteringsfältet och hade viss insyn i 

det pågående arbetet, såg jag att detta skulle kunna erbjuda goda undersökningsmöjligheter. Jag 

hoppades genom detta få förutsättningar för en högkvalitativ undersökning där möjlighet kunde ges 

att ställa ämnesrelevanta frågor till experter på området för att därigenom söka fördjupad kunskap. 

Det blev efter flera kontaktvändor och förfrågningar tillslut fem respondenter som hade möjlighet att 

delta i fokussamtalet och därmed samtliga av dem som blivit tillfrågade. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet intervjupersoner är mindre relevant i kvalitativa 

studier och att det istället är studiens syfte och storleksgrad som ska få avgöra detta. De skriver 

vidare att: 

[I] strid  med  allmänt  spridda  fördomar  om  vetenskap,  [är det] möjligt att säga 

intressanta saker om kultur och samhälle i allmänhet utifrån en analys av bara ett 

fåtal fall eller exempel. /–/ Att det här eller det där fallet - demonstrerat genom en 

intervju - kan vara ytterst intressant eller relevant, även om forskaren inte ställer 

några anspråk på generalitet. 

   – Kvale & Brinkmann (2014), s. 157 

Med andra ord är inte min direkta avsikt att få fram generaliserbara data som kan överföras på vilken 

pedagoggrupp som helst, möjligheter för detta är snarare en bieffekt. Min avsikt är istället att göra 

ett nedslag och ett stickprov på hur just den undersökta pedagoggruppen beskriver sitt arbete. Även 

om dessa data likt Brinkmann och Kvale skriver "inte gör anspråk på generalitet", tror jag de kan vara 

värdefulla som ett typexempel på hur det kan vara möjligt lägga upp och beskriva ett pedagogiskt 

arbete med dramapedagogik inom konflikthantering för vuxna, vilket ur valda aspekter säkerligen 

kan göra sig gällande också på en mer allmän nivå. Kritiska jämförelser mellan olika pedagogiska 

upplägg lämnar jag till andra studier att undersöka, denna studie gör endast anspråk på att beskriva 

dessa pedagogers uttryckta meningsskapande av sitt arbete. 

6.2.1. Beskrivning av respondenterna 

I följande avsnitt beskrivs vilka respondenterna är och på vilket sätt datan som de tillhandahåller 

betraktas och hanteras.  

Jag har valt att betrakta respondenterna som experter på området och i fråga om fenomenets natur, 

vilket naturligtvis kan kritiseras utifrån ett flertal aspekter. Jag har valt detta utifrån att alla utom en 

är utbildade dramapedagoger, varav den avvikande har mångårig studie- och arbetserfarenhet av 

drama. Samtliga har gedigen arbetserfarenhet inom konflikthanteringsutbildning där drama varit ett 

återkommande inslag. Min avsikt med studien är inte att kritiskt ifrågasätta användandet av drama-

pedagogik inom konflikthantering utan att göra en beskrivande sammanställning av dessa praktikers 

upplevelser och meningsskapande av fenomenet. Detta är också ett beslut grundat på avgränsnings-

behov. Självklart vore det intressant att mer kritiskt granska nyttan och effekten av dramapedagogik i 

konflikthanteringskontext och jag lämnar det till kommande studier att undersöka.  

6.3. Bearbetning av material och tillvägagångssätt 

I följande avsnitt beskrivs det faktiska tillvägagångssättet grundligt samt hur bearbetningen av det 

insamlade materialet har gått till. 
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Kontakt med respondenterna har tagits via mail och i ett fall via telefon för att uppmärksamma 

mailförfrågan. Då väl en mailkontakt upprättats användes det nätbaserade verktyget doodle för att 

skapa ett översiktligt schema där en mötestid för samtal kunde synkroniseras.  

Fokussamtalet genomfördes genom att vi möttes upp i ett konferensrum där vi hade ungefär en och 

en halv timme till gemensamt förfogande för ett samtal. Till stöd för dokumentationen användes 

stora blädderblocksark som steg för steg fyllde rummets väggar, med de beskrivningar av fenomenet 

som samtalsdeltagarna gav uttryck för. Som minnesstöd spelades också hela samtalet in.  

För att underlätta att samtalet höll sig inom ramen för den här studien hade jag på förhand formule-

rat stödfrågor (bilaga 2), vilka användes i viss mån i fri ordningsföljd och i viss mån fick samtalet löpa 

helt fritt.  

Som ett försök att underlätta för samtalets start hade ett par reflektionsfrågor (bilaga 1) mailats ut 

till samtliga respondenter ett par dagar innan samtalet ägde rum. Syftet med dessa var helt enkelt att 

få samtalet att komma igång.  

Efter genomfört fokussamtal, skrev jag en återberättelse av samtalet baserat på ljudinspelningen 

samt med stöd av storblads-anteckningarna.  

Jag har inspirerats av Giorgis fenomenologiska analysmetod5 i fem steg men har valt att förhålla mig 

ganska fritt. Det jag rent konkret har gjort är att jag rubricerade stycken i texten efter berättelsens 

innehåll vilket innebar en omdelbar tolkning och riktning av materialet. Då min ansats är fenomen-

ologisk där jag söker fenomenets essens och sanna natur, var detta ett arbetsförfarande som var 

något förhastat. För att komma bort från min omedelbara tolkning och se materialet med ny klar 

blick raderade jag i nästa steg samtliga rubriker men behöll styckesindelningen. Varje stycke kodades 

för att kunna härledas till sin ursprungsplats i berättelsen och frigjordes sedan ifrån sitt sammanhang 

genom att jag klippte ut samtliga stycken var för sig. Dessa blandades och lästes upprepande gånger 

där jag sökte meningsbärare och centrala teman som respondenterna återkom till och betonade. Ur 

detta framträdde fyra ord som kunde bära upp största delen av berättelsens innehåll. Dessa var  

Förhållningssätt;  

Gestaltning;  

Reflektion och;  

Misstag. 

De utklippta styckena lästes på nytt och placerades under respektive tema-rubrik. Vid ytterligare 

läsning framkom att det första temat Förhållningssätt, snarare var ett övergripande paraply som bar 

de övriga tre under sin skärm och som samtidigt också genomsyrade dem. 

                                                           
5  iorgi  s analysmetod i fem steg, går ut på att samla beskrivningar från ett antal respondenter om ett givet 

fenomen. Forskaren söker fånga helheten i den insamlade texten varpå nästa steg är att avstycka texten utifrån 
meningsbärare som visar på variationer i meningsinnehållet. Tredje steget består i granska de meningsbärande 
styckena och skala bort upprepningar, och sådant som redan uttryckts likartat. Fjärde steget är att söka finna 
kärnan i de återstående meningsbärande textstyckena och omformulera dem till vetenskapliga begrepp. Sista 
steget är att skriva om de vetenskapligt formulerade textstyckena till löpande text. Det sker dels efter varje 
textstycke och visar då fenomenets relativa struktur. Därpå läggs beskrivningarna samman och det som genom 
detta visar sig gemensamt för dem är fenomenets generella struktur, och dess essens (Bachelor & Joshi, 1993). 
 



29 

 

Temana förfinades då genom att istället rubriceras som 

Förhållningssättet & ledarskapet;  

Gestaltandet & förhållningssättet;  

Reflektionen & förhållningssättet, och;  

Misstag & förhållningssättet 

Jag styckade alltså upp fokusberättelsen och kategoriserade den efter meningsbärande teman som 

respondenterna betonade och återkom till under samtalets gång. De textavsnitt som passade in 

under respektive tema skrevs sedan ihop som fyra narrativ berättade av en person istället för fem 

enskilda fokusgruppdeltagare. Detta dels för att göra resultatet mer lättillgängligt och greppbart dels 

för att tydligare lyfta fram essensen av samtalet som helhet, mer än vad skilda samtalsdeltagare gett 

uttryck för. De fyra narrativen är det presenterade resultatet i kommande avsnitt. 

6.4. Metoddiskussion 

Jag kommer att i detta avsnitt diskutera fördelar respektive nackdelar med valet av Fokusgrupp-

samtal som metod för datainsamling. 

Fördelarna med fokusgrupp är bland annat som Denscombe (2009) menar att 

intervjuaren/samtalsledaren kan dra nytta av gruppdynamiken och genom den på kortare tid nå 

djupare samtalsnivåer. Deltagarna kan i bästa fall sinsemellan växla och själva inta rollen av facilitator 

och samtalsledare i mötet med varandras resonemang där de söker förstå sig själva och varandra 

med utgångspunkt i fokusfrågorna. I en fokusgrupp kan det, om ämnet är något som engagerar de 

samlade, bli ett mer dynamiskt och flödande samtal, jämfört med i en-till-en intervjuer, där 

deltagarna under samtalets gång kan bygga sina resonemang på varandras. Det finns därmed en 

chans att det samlade kunskapsframbringandet blir större än de enskilda delarnas.  

Kvale och Brinkmann menar att: 

Fokusgruppintervjuer lämpar sig väl för explorativa studier på ett nytt område, 

eftersom den livliga kollektiva interaktionen kan frambringa mer spontana ex-

pressiva och emotionella uppfattningar än den individuella, ofta mer kognitiva 

intervjun. 

   Kvale & Brinkmann (2014), s. 191 

Då denna studie befinner sig på ett tidigare obeforskat område anser jag detta vara ytterligare ett 

argument varför denna metod lämpar sig väl. 

Ett riskmoment, och potentiell nackdel med datainsamlingsetoden kan utgöras av graden av för-

måga/oförmåga hos intervjupersonen, det vill säga jag i detta fall, att tillgodogöra sig erbjuden data. 

Risken i ett flödande och potentiellt yvigt samtal kan vara att viktiga samtalstrådar försvinner i 

mängden och att facilitatorn missar att uppmärksamma dem i ögonblicket och därmed går miste om 

ett värdefullt fördjupat resonemang. Rollen som facilitator kräver noggrann vaksamhet och följsam-

het i att inleda samtalet och bjuda in till dialog, samt att agera spotlight på resonemang som kan 

tänkas vara av värdefull vikt för studiens syfte. Om det då på gott och ont är ett livligt samtal skulle 

sådana viktiga trådar kunna glida facilitatorn förbi. Kvale och Brinkmann skriver: 
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Gruppinteraktionen minskar dock moderatorns kontroll av intervjuns förlopp, och 

ett pris  att betala  den livliga interaktionen  kan bli intervjuutskrifter som är något 

mer kaotiska. 

   – Kvale & Brinkmann (2014), s. 191-192 

Denscombe menar att för att reglera graden av kaos i såväl själva fokussamtalet som påföljande ut-

skrift kan moderatorn även inta rollen som navigatör och kartläsare. Då kan en fortlöpande men 

ändå väl avvägd och lyhörd uppsummering om var samtalet befinner sig och vilka som var öppnings-

frågorna, vara verktyg i att hålla samtalet på rätt köl och inom en för studien relevant ämnessfär 

(Denscombe 2009, s.239).  

Likt tidigare stycken inom metodavsnittet (7.1.2. Genomförande, 7.3. Bearbetning av material) visar 

anser jag att dessa risker har tagits hänsyn till och utifrån rådande situation utan uppföljningssamtal, 

genomförts på en vetenskapligt godtagbar nivå. 

6.5. Etiska hänsynstaganden 

Andrén (2008, s.117) visar i sin avhandling på problematiska aspekter av att genomföra 

undersökningar i en kontext där en själv i någon grad tidigare har varit delaktig. 

 Jag har gjort mig mån om att anonymisera och avpersonifiera respondenterna. Jag har angett deras 

yrkeskompetens men utlämnat uppgifter om exempelvis typ av arbetsplats, faktiska titlar, kön, namn 

och ålder. Detta är dels av etiska skäl men också för att jag anser informationen vara irrelevant för 

studiens syfte och trovärdighet. 

Ljudinspelningar och mail har hanterats på ett säkert sätt så att bara jag har tillgång och åtkomst till 

dem. 

Respondenterna har tagit del av sammanställningen av fokussamtalet och har getts möjlighet att ge 

synpunkter på den. En av respondenterna valde att justera ett antal punkter, vilket ledde till en 

redigering av texten. Den nya texten fanns genom mailkorrspondens tillgänglig för samtliga 

respondenter, och godkändes som den slutgiltiga gemensamma återberättelsen av samtalet. 

Bidragen som de enskilda deltagarna gett i fokussamtalet har vid sammanställning fogats samman 

som om det är en person som berättat och resonerat. Detta är dels för att skydda respondenternas 

identitet men också för att det är samtalets innehåll som helhet som är intressant för studiens syfte, 

inte vilken person som har sagt vad. 

7. Resultat  
Resultatet kommer här att presenteras i form av en berättelse som är en koncentrerad form av fokus-

samtalet, också benämnt som fokusberättelsen, där de fem pedagogerna som utgör undersökningens 

respondenter deltog. 

7.1. Berättelsen och dess teman 

I fokussamtalet gick att se fyra tematiserande begrepp. Begreppen (som är: Förhållningsätt; 

Gestaltande; Reflektion och; Misstag. I avsnitt 6.3. finns en redogörelse för hur dessa utkristalliserat 

sig ur rådatan) betraktas här som meningsbärare av centrala teman, och är aspekter respondenterna 
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betonat och lyft fram i relation till fokus-frågorna, och vidare associerat utifrån dem. I detta avsnitt 

presenteras fokussamtalets innehåll som en berättelse berättad av en röst, där varje tema får sin 

egen berättelse. 

7.1.1. Berättelsen om förhållningssättet & ledarskapet  

Jag ser förhållningssättet som den grund som all aktivitet vilar på. Det handlar mycket om att skapa 

ett bra gruppklimat, som främjar grupprocessen. Förhållningsättet fokuserar dynamiken, växelverkan 

mellan grupp och individ. Mellan gruppens växt och individens växt. Inkluderandet är en stor del av 

detta, att se till att alla är med och att sätta alla i rörelse. Förhållningsättet bär en attityd om att allt 

är ok, det finns inga rätt och fel och det är ointressant att värdera bidragen. Det finns en acceptans 

för olikhet. 

Det dramapedagogiska ledarskapet handlar för mig om att underlätta för deltagarna att delta och 

bidra. Många gånger kan det finnas en rädsla och prestationsångest och då får jag locka in dem, få 

dem att våga stegvis. Detta gäller särskilt vuxna deltagare. Jag vet i vilken riktning vi ska, men låter 

deltagaren upptäcka detta stegvis i takt med att tryggheten växer. Plötsligt är deltagaren där och 

bidrar på ett sätt som hen inte trodde sig våga. Det handlar om att stegvis bygga förtroenden och 

trygghet och att till en början bara göra sånt som kan upplevas tryggt.  Jag brukar inleda med att säga 

att vi ska värma upp kropp och knopp och så kör vi. Efteråt kan vi stanna upp och reflektera kring hur 

upplevelsen var och känslan det gav, men det gäller att hålla ett rätt högt tempo i början så att 

deltagaren rycks med i görandet och inte hinner fundera så mycket på om hen vågar. 

Rent motivationsmässigt så tror jag att motivationen höjs genom engagemanget som blir i de 

praktiska övningarna. Deltagarna blir genom detta engagerade i sitt eget lärande och det är effektivt 

för motivationen. Jag vill att mina deltagare ska vara intresserade av att bilda sig och växa som 

människor, inte att de ska vara instrumentella och fokusera på vad som kommer på prov och tentor. 

Jag leker också med tre begrepp i min ledarroll som dramapedagog. Jag har pedagogrollen som jag 

kliver in i när jag förbereder undervisning, planerar och lägger upp övningar och fastslår målet utifrån 

var vi är, vart vi ska och vad vi har gjort innan. Vid tillfällen kliver jag in i expertrollen utifrån den 

ämnesspecifika kunskapen som jag besitter i konfliktkunskap. Vissa saker är fakta och då kan jag vara 

tydlig och redogöra för dem. Jag kan också kliva in i processledarrollen, vilket jag gör i skarpa lägen 

när det uppstår friktion och hetta i rummet som behöver tas i omgående. 

Jag upplever att jag förhåller mig öppen för inspel från deltagarna, och har tänkt och reflekterat 

många varv i mig själv kring lärande, dynamik och ledarskap. 

Rent konkret lägger jag upp undervisningen så att jag alltid har en form av uppvärmning, för att 

komma igång, slappna av och börja leka. Sen kommer en huvudrätt som handlar om att levandegöra 

och gestalta ämnesteorin som vi har behandlat. Sist kommer reflektionen där vi förankrar kunskapen 

i relation till teori och görande. 

7.1.2. Berättelsen om gestaltandet - att levandegöra & förhållningssättet 

Jag ser att det finns två vägar att utgå från i gestaltningsarbetet. Antingen handlar det om teorin i en 

bok och då får jag fundera ut hur den kan levandegöras så att deltagarna får en upplevelse kring hur 

teorin kan te sig i det verkliga livet. Den andra vägen tar jag då deltagarna kommer från praktik och 
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har stött på problem och konflikter där. Då tittar vi på det som känns aktuellt för deltagarna och 

bearbetar genom att gestalta olika handlingsalternativ för att på så sätt vidga perspektiven.  

Min uppfattning är att du behöver göra och bli berörd för att tillgodogöra dig kunskapen. Du behöver 

ta andras perspektiv, och växla mellan det och ditt eget i interaktionen. Det handlar om att synliggöra 

komplexiteten i socialt samspel. Handlingar ger konsekvenser och genom gestaltande blir detta 

tydligare. Fler sinnen aktiveras genom dramapedagogiken och gestaltandet och det händer något i 

deltagaren på riktigt även om situationen vi skapar där och då är på låtsas.  

Det handlar om att utveckla färdighet och förmåga, samt värderingssätt och förhållningssätt. Med 

våra lärandemål så blir det inte användbar kunskap förrän du har processat det genom kroppen och 

gjort det till din egen kunskap genom egen erfarenhet. 

Jag funderar på om det här är benämningsbart som dramapedagogik eller om det handlar om att 

levandegöra konflikthanteringen.  Det är en definitionsfråga. Det som är tydligt är att konflikt-

hanteringen är ett färdighetsämne, att deltagarna måste göra, och öva praktiskt, för att tillgodogöra 

sig konflikthanteringskunskapen.  Prövandet, övandet och handlandet är det avgörande.  

Rollspel kan ge ett tryggt och säkert övningsutrymme genom sin ”som om"-fiktion som är applicerbar 

på verkliga situationer. Den här "som om"-fiktionen är ett redskap i kunskapandet. Dramapedagogik 

och rollspel gör det möjligt att lyfta in en stor bredd inom konflikthanteringen och det kan vara 

väldigt tidseffektivt. Det möjliggör att jobba med tydliga och konkreta exempel där teori och praktik 

kan integreras. Jag kan träna på och reflektera kring många olika scenerion som skulle ta mycket 

längre tid att öva igenom i verkliga livet. Min erfarenhet är att drama verkligen kan levandegöra 

teorin. Vi kan gestalta den och reflektera och återkoppla till teorin och fördjupa det genom flera varv.  

När det gäller vuxna och gestaltande upplever jag en viss skillnad jämfört med arbete med barn. Det 

kan ligga en pedagogisk konflikt i "få-igång-andet" med vuxna när vi ska starta upp det praktiska 

arbetet. För en del vuxna kan barnsliga uppvärmningar vara ett hinder för engagemanget, det kan 

gälla individer eller hela grupper. Det som kan betraktas som barnsligt kan då upplevas som något 

obekvämt. Den pedagogiska konflikten ligger i då det finns motpoler i en grupp. Detta gäller då några 

vill gå direkt på det seriösa rollspelsarbetet och värjer sig om det först är barnsligt, medan andra 

delar av gruppen skulle ha lättare för att gå in i det seriösa rollspelet om de först fick värma upp mer 

lekfullt.  

Jag tror att det här handlar om att vuxna har hunnit få fler erfarenheter och fler rädslor kring gestalt-

ande. Barn är många gånger renare erfarenhetsmässigt och kan därför många gånger bara köra på.  

Det ger en skillnad i arbetssättet gentemot barn respektive vuxna.  

7.1.3. Berättelsen om reflektionen & förhållningssättet 

Min uppfattning är att erfarenheten blir nånting först när vi reflekterar kring den. Vi är i handling och 

genom reflektionen efteråt kan vi fördjupa förståelsen och kunskapen i relation till handlingen. 

Kunskapen tydliggörs för alla, både pedagogen och deltagarna. Reflektionen är otroligt viktig och helt 

avgörande för kunskapandet. Jag upplever att vi behöver reflektera kring erfarenheten tillsammans 

och inte bara för oss själva. Genom att relatera reflektionen till oss själva och till varann och till-
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sammans lyfta det vi fått syn på i konfliktlitteraturen skapar vi en dynamik i reflektionen. Det här ger 

ytterligare loopar som tar det till djupare nivåer. Det är det som är det komplexa.  

Jag ser det som att bearbetningsfrågorna efter handlandet, i reflektionsfasen, är det som gör skillnad 

och det som bidrar med det dramapedagogiska förhållningssättet. Det blir perspektivtagning direkt 

genom att utgå från den andras perspektiv. När jag har varit i roll kan jag fråga mig hur det var för 

den som mötte mig i den här rollen. Kände den som mötte mig sig hörd? Vilken känsla kan hen fått i 

kroppen av mötet?  Jag ser det som att beroende på hur bearbetningsfrågorna efteråt är utformade 

är det som avgör om det kan benämnas som dramapedagogik eller om det är något annat. Jag ser 

det som att en del av det som det dramapedagogiska förhållningssättet handlar om är hur jag ställer 

frågorna. Det behöver finnas metareflektion och perspektivträning. 

7.1.4. Berättelsen om misstag & förhållningssättet 

Min uppfattning är att kreativitet uppstår när en vågar. För att våga behöver en veta att det är ok och 

tillåtet, att det till och med är rätt att göra fel. Jag ser att tillåtande är ett viktigt ord, att det är tillåtet 

att göra fel och tillåtet att säga vad som helst, att allt är tillåtet utom att göra illa varandra.  

Jag har deltagare som också deltagit i rollspel i mer kliniska sammanhang där dockor kan användas 

som motspelare istället för människor. Där upplevde de mer att det fanns rätt och fel sätt att handla 

på och att det gav mycket prestation. Men i min undervisningskontext kan vi träna på att göra fel, för 

att minska eller eliminera prestationen. Jag ser det som att det handlar mycket om hur man bygger 

upp övningar och inte bara förhållningssättet i sig. Om vi fokuserar mycket på vad som är rätt och 

normativt kan det skapa en känsla av att vara kontrollerad. Jag vill jobba i en form där det är ok att 

misslyckas och bygga in det i övningar där man kan träna på att misslyckas. Det handlar om ett 

undersökande, och om att ställa sig frågan om vi ska träna och öva oss eller om vi ska prestera. 

Jag tycker att det är intressant varför det är så illa att misslyckas. Jag tror att det handlar om skam-

men att vara tokigt ute, att göra bort sig och visa att jag fattade inte det här. Det råder en stark norm 

om att en ska lyckas och inte misslyckas och jag tror att den bygger på krav från skola och förvänt-

ningar ifrån familj och den skam som upplevs inför dem om en inte lyckas. 

Jag vet en Harvard professor som skriver om teaming och olika sätt som vi kan se på misslyckande. 

Hon menar på att vi borde ta över naturvetenskapliga discipliners sätt att se på misslyckande. När en 

inom naturvetenskapen utför experiment så tänker en inte att nu måste vi lyckas utan tvärtom; nu 

ska vi misslyckas och vi ska misslyckas så många gånger som möjligt, på så många olika sätt som 

möjligt, för att det är där vi lär oss vad som funkar på riktigt. Det är genom misslyckande vi hittar rätt 

och förstår vad vi behöver göra mer och annorlunda. För att effektivisera kunskapen behöver vi göra 

det tidigt i processen och göra det ofta. Den här Harvard professorn menar på att vi kan speeda upp 

misslyckande- och lärandeprocessen genom ett bra ledarskap, bra processledning och fokus på rätt 

grejer. Att vi verkligen behöver ära och välkomna misslyckandet som ett tillfälle till lärande.  

 Jag tänker att det handlar om handling, om det man gör med kroppen, med sinnena, att det är en 

helhet och att det är tryggt, en fiktion. Jag tänker att det ger en frihet, jag är fri där - och att helheten 

det sker inom skapar den friheten. Jag ser den här lärandekontexten som en lekstuga, eller snarare 

ett växthus där jag som ledare kan erbjuda ett prövande och starkt uppmuntra prövandet. Det gör 

ingenting om det blir galet, det är snarare förlösande att få pröva den där värsta varianten eller 
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scenariot. Där kommer förhållningsättet in genom att det är det jag vill åt och synliggöra för deltag-

arna. Jag vill förmedla ett wow över vilken kraft det bor i det som blir "fel", att det är där en lär sig. 

Där vi kan säga Tack för det bidraget för att det vidgar perspektiven. 

7.2. Resultatanalys 

I följande avsnitt kommer jag att fortsätta analysera och tolka ett narrativ i taget för att sedan 

avsluta med en sammanfattning av det jag anser att resultatet visar. 

 

För att diskutera resultatet mot något har jag valt att främst vända mig till etablerad drama-

pedagogisk litteratur och i viss mån till litteratur på konflikthanteringsområdet, genom vilken jag sökt 

spegla de fyra meningsbärande narrativen mot. Syftet med undersökningen var att undersöka hur 

fem verksamma pedagoger vid en utbildning på akademisk nivå beskriver sitt dramapedagogiska 

arbete i ämnet konflikthantering, samt vad dessa pedagoger upplever som meningsfullt i detta. Jag 

anser att de fyra narrativen ger en tydlig bild av hur de beskriver sitt arbete samt att innehållet visar 

på ett rikt meningskapande ur många aspekter. Detta söker jag tydliggöra ytterligare ett varv genom 

resultatanalysen nedan.  

 

Jag kommer att inleda varje narrativanalys med de begrepp och fraser som är tonbärande för narra-

tivet som helhet. Dessa fenomen som begreppen beskriver ser jag som tätt länkade till litteraturen på 

området, om än inte sammanställda för denna kontext tidigare. Med detta menar jag att fenomenen 

i sina beståndsdelar är väl beforskade sedan tidigare och därför omnämnda i redan befintlig littera-

tur. Däremot har de tidigare inte sammanställts till den helhet som jag här söker skapa. 

 

7.2.1. Narrativ 1: Förhållningsättet & ledarskapet 

Narrativet lyfter här en rad begrepp och fraser, där jag ser dessa ord som sammanfattande punkter 

för hela narrativet:  

 

- förhållningsättet;  

- gruppklimat;  

- [grupp]dynamiken;  

- "inga rätt och fel";  

- "underlätta deltagandet";  

- "stegvis bygga förtroenden och trygghet";  

- "engagemang i eget lärande";   

- "tre ledarroller"; 

- "öppenhet för inspel". 

  

Margret Lepp (1998) hänvisar i sin avhandling till Lindvågs definition av drama, där Lepp i sin tur 

menar att drama handlar om en form av socialt samspel där individen utvecklar sig själv genom 

gruppen, samtidigt som gruppen utvecklas med individen. Det är som det uttrycks i narrativet en 

fråga om att i en tillåtande miljö, som inte fokuserar på att värdera deltagarnas bidrag enligt en "rätt-

och-fel-princip", utan som snarare uppmuntrar dem just till bidragande i sig, utifrån sitt perspektiv i 

frågan. Jag ser här att både narrativ och litteraturen menar att skapandet av ett tryggt gruppklimat 

och underhållandet av det är en förutsättning för en gruppdynamik som främjar både individ och 
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grupp. Samspelet som sker genom gruppdynamiken ger kunskap om en själv och är en metod för 

personlighetsutveckling, vilken sker genom gruppinteraktionen. Märk väl att det inte är fråga om 

terapeutiskt arbete utan att personlighetsutvecklingen sker som en effekt av att genom drama inse 

värdet och nödvändigheten av att kommunicera med andra för att växa som människa.  

Lepp hänvisar, som jag förstår det, till dramapedagogikens möjliggörande att "få syn på saker", sig 

själv i relation till grupp och samhälle/omgivning, den egna upplevelsen i relation till tidigare upplev-

elser och till andras parallella upplevelser. Det utforskande, undersökande är komponenter i förhåll-

ningssättet vilket genomsyrar arbetssättet. Även i relation till vedertagna fakta, där narrativet 

beskriver tre möjliga ledarroller och där expertrollen står för att förmedla det vedertagna och (hit-

tills) bevisade. Det utforskande finns som jag utläser narrativen också i expert-rollen, men här läggs 

utforskandet i hur kan vi förstå detta, hur visar det sig för dig respektive för mig? Det är en ständig 

mer eller mindre uttalad träning i perspektivmedvetenhet (se fotnot i avsnitt 3.4) som syftar till att 

vidga och fördjupa deltagarens upplevelsevärld och där den faktabaserade kunskapen också är en 

del. 

 

Keith Johnstone6, erkänd praktiker inom teaterimprovisation skriver om ett, som jag ser det parallellt 

förhållningssätt till ledarroller (Johnstone 2007, s.29) som påminner om det som beskrivs i narrativet, 

"att leka med tre begrepp" i rollen som dramapedagogisk ledare. Det handlar enligt Johnstone om 

ett väl processat ledarskap där de egna didaktiska valen är under ständig metareflektionslupp, (det 

vill säga att ledaren förmår betrakta sitt ledarskap som vore det utifrån parallellt med att hen är 

närvarande i det pågående gruppledandet). Johnstone menar att den främsta reflektionsfrågan som 

konstant bör finnas i ledarens bakhuvud är: Vilken roll behöver jag som ledare stiga in i för att 

maximera möjliggörandet av kunskapande och bildningsväxt hos mina studenter? Här finns för ett 

givande lärandesammanhang inget utrymme för att slentrianmässigt gå in i en på förhand vald ledar-

roll, som sedan statiskt vidhålls i undervisningssituationen. Istället krävs en alert lyhördhet inför 

mötet med gruppen där de inre frågorna bör vara; var befinner sig gruppen; hur möter jag dem där, 

för att bäst ta oss i den riktning vi ska åt? 

Lepp (1998, s.59) beskriver detta vidare i en intervju med Grünbaum där hon fastställer att den 

dramapedagogiska helhetssynen poängterar att vi lär genom våra upplevelser och i bearbetningen av 

dem. Hon menar att det är pedagogens roll att starta processer där deltagarna med autonomitet som 

målet, får öva sig på att aktivt samspela med varandra för att växa i eget tänkande och uttrycks-

förmåga genom det. Kunskapen blir i detta förankrade såväl känslomässigt som mentalt när deltag-

arna fått möjlighet att "dra den genom sig själva" och göra kunskapen till sin egen genom att relatera 

den till erfarenheterna som nåtts i gruppkontexten. Hela containern för detta kunskapande är enligt 

både litteratur och narrativ förhållningsättet som bär ett tillåtande och uppmuntrande klimat för 

praktiskt och reflektivt kunskapande. 

                                                           
6 Keith Johnstone, brittisk lärare, teaterpraktiker och författare verksam sedan 1950-talet, är internationellt 

erkänd för sitt banbrytande arbete inom improvisationsteater. Johnstones tankar kring improvisation och 

mänskligt beteende är applicerbara på mellanmänsklig interaktion också utanför teaterscenen. I sin bok Impro: 

improvisation och teater (2015), beskriver han bland mycket annat sitt arbete med att uppmuntra spontanitet 

och frigöra kreativitet (bland såväl barn i skolan, som vuxna skådespelare inom ett teaterkompani), hur 

mellanmänskliga statustranaktioner fungerar och konsten att bejaka samspel (Johnstone, 2015). 
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7.2.2. Narrativ 2: Gestaltandet & förhållningssättet 

Bärande begrepp i detta narrativ ser jag vara: 

- "levandegöra teorin"; 

- "bearbeta praktik/erfarenhet"; 

- "växla perspektiv"; 

- "bli berörd"; 

- "öva praktiskt"; 

- "utveckla färdighet och förmåga"; 

- "utveckla värderingssätt och förhållningssätt"; 

- görande/handlande; 

- "som-om-fiktion"; 

- "tidseffektivt kunskapande"; 

- "integrering av teori och praktik". 

Sternudd (2000) menar att gestaltandet är avgörande för kunskapandet genom dramapedagogik och 

att ett emotionellt engagemang är nödvändigt för gestaltandet. Det här berör det som i narrativet 

beskrivs som att kunskapen blir något först när vi processat den genom kroppen och på så vis gjort 

den till vår egen, genom tät växelverkan mellan görande och reflektion där vi också blir berörda och 

känslomässigt engagerade i det som sker. 

Lepp och Grünbaum (2005) beskriver hur dramapedagogiken som lärandeform är uppbyggt av ett 

system av övningar, lekar, rollspel, improvisationer och gestaltningar som genom olika kombi-

nationer bildat särskilda metoder med förutsättningar att engagera hela människan mentalt, fysiskt 

och känslomässigt. I och med att alla aspekter är engagerade ger det individen möjlighet att skapa 

egen kunskap genom sina erfarenheter och upplevelser. Det här lyfts också i narrativet som talar om 

att lära genom hela kroppen och att i metareflektion kring det gestaltade samt att i den avslutande 

reflektionsfasen integrera teori och praktik.  

Lepp &  rünbaum (2005, s.42) beskriver metareflektionen som det ”förhöjda medvetandetillstånd” 

som kan uppstå i gestaltningsfasen genom den parallella förmågan att samtidigt som en är i roll 

också medvetet kunna reflektera kring och iaktta sig själv i rollen. Det kan som det uttrycks i 

narrativet vara en väg till tidseffektivt kunskapande.  

Narrativet beskriver hur vuxna kan ha en "längre väg" in till gestaltande än barn, och att de kan 

tendera att värja sig inför det som kan betraktas som barnsligt. Jag frågar mig om detta delvis kan 

bero på kulturella aspekter och vår tillsynes västerländska tendens att vara mer i vårt intellekt än 

våra kroppar. Jag kan också se att vuxna precis som barn har ett stort behov av att släppa loss, leka 

och få kontakt med sin kreativitet. Ett kreativt sinne och en uppvärmd kropp gör oss sannolikt bättre 

rustade att möta och ta oss an utmaningar både i oss själva och i samspelet med andra. Kanske kan 

lekandet vara en konflikthanteringsmetod i sig, genom att vi tränar oss på att ta oss själva och 

varandra på mindre allvar även om vi fortfarande respekterar varandras behov och önskemål.  

Rasmusson & Erberth (2008) beskriver gestaltningsformen rollspel, som ett sätt att i handling prova 

nya perspektiv i fiktiva situationer som liknar verkligheten. Även Byréus (2010) och Hägglund & 

Fredin (2001) tar upp detta utifrån gestaltningsformen forumteater som också erbjuder verklighets-

lika men fiktiva situationer att öva ett utökat handlingsutrymme i och genom det nå vidgade 
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perspektiv. Också rena teaterimprovisationer (Johnstone 2007), dans, stillastående och ordlösa gest-

altningar i form av statyövningar, och mer abstrakta eller konstnärligt gestaltade teaterformer kan 

genom reflektionsmomentet (Sternudd 2000) tjäna som komplexitetsmedvetenhetshöjande (Jordan 

2010, se fotnot i avsnitt 3.4) och synliggörande verktyg för individuella och kollektiva insiktsnivåer. 

Gestaltningsformen blir ett sätt att mötas kring en gemensam upplevelse eller erfarenhet som kan 

agera språngbräda för en, genom reflektion, djupare förståelse för liv och samspelsaspekter och hur 

vi kan gå tillväga för att förstå, nå, acceptera och respektera varandra. Likt Sternudd (2000) i sin 

avhandling visar bär detta en potential för djupgående demokratiarbete i en folkligt förankrad och 

direktdemokratisk bemärkelse.  

7.2.3. Narrativ 3: Reflektionen & förhållningssättet 

Bärande begrepp i detta narrativ ser jag vara: 

-bearbetning; 

- perspektivträning; 

- metareflektion. 

Sternudd (2000), Lepp & Grünbaum (2005) och det mesta av den dramapedagogiska litteraturen med 

dem, beskriver en mycket tät växelverkan mellan gestaltandet och reflektionen. Som det beskrivits i 

föregående stycke, sker många gånger en parallell metareflektion samtidigt som individen är i 

gestaltande, utöver det förankrande reflektionsmoment i bearbetningsfasen (Sternudd 2000) som är 

den både återkommande och sista fasen i det dramapedagogiska arbetssättet.  

 

Reflektionen beskrivs av Sternudd, som det står i avsnittet om tidigare forskning, som en pendlings-

process mellan närhet och distansering till det gestaltade samt att de individuella och kollektiva 

upplevelserna i detta beskrivs, undersöks och söks förstås genom ord (Sternudd, 2000, s.173). Vidare 

beskriver Sternudd bland annat metoder som socioanalytiska rollspel och forumteater som vägar att i 

handling och ord träna reflektionsförmågan. Hon menar att för att reflektion alls ska vara möjlig 

krävs en viss överensstämmelse mellan människors agerande, ordens innebörd och livs-

erfarenheterna. Den täta växlingen mellan gestaltandet och bearbetandet av upplevelserna i det 

tillsammans med andra kan stärka förmågan att reflektera också över andra aspekter i ens livsvärld. 

Narrativet lyfter detta som avgörande för reflektionens potential för ökad insikt, förståelse och 

vidgade perspektiv, att det sker just tillsammans med andra. Vi behöver stöta och blöta med 

varandra kring våra gemensamma, angränsande och skilda erfarenheter, både för att få syn på oss 

själva och varandra. Narrativet uttrycker att genom att dra reflektionen genom såväl oss själva, 

varandra, litteraturen och det gestaltade skapas loopar i reflekterandet som tar kunskapandet till nya 

nivåer. Det bär en komplexitet som stegvis blir greppbar genom dynamiken i reflektionen.  
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7.2.4. Narrativ 4: Misstag & förhållningssättet 

Bärande begrepp i detta narrativ ser jag vara: 

- tillåtande; 

- "rätt att göra fel"; 

- undersökande; 

- "effektiviserat kunskapande"; 

- lärandeprocess; 

- växthus; 

- förlösande. 

Narrativet beskriver att det är skillnad mellan misstag och misstag. I kliniska sammanhang, exempel-

vis i skarpt läge inom sjukvården kan misstag vara ödesdigra och rädslan för att begå dem kan ge oss 

det fokus och den skärpa vi behöver för att klara av uppgiften. Mihály Csíkszentmihályi beskriver 

detta i sina teorier kring flow (Csíkszentmihályi, 1999). Där utgör den riskfyllda balansgången mellan 

att lyckas och misslyckas, under förutsättningar av god kompetens och idogt och entusiastiskt 

arbetsfokus, det som kan försätta människor i ett tillstånd av flow, utifrån vilket vi är på toppen av 

vår prestationsförmåga och njuter tillfullo av görandet. Uppgiften för att flow ska uppstå får inte vara 

av såpass enkel karaktär att vi klarar den utan ansträngning, men heller inte såpass svår att vi brister i 

förmåga att ta oss an den. Samma mekanismer inför oro att misslyckas kan vara godartade i skarpa 

lägen genom en press som kanske där är nödvändig, kan också utgöra hinder för oss i lärande-

processer. Om rädslan för att misslyckas överväger chansen att lyckas och vinsten däri, medför det 

gärna att engagemang och aktivitet uteblir. Det dramapedagogiken då kan bidra med är att avdrama-

tisera misslyckandets roll och istället höja funktionen av det genom dess effektiva lärandepotential.  

Professorn som refereras till i narrativet är Amy C. Edmondson (Edmondson, Amy C. & Schein, Edgar 

H., 2012) som menar att vi behöver lära oss att skilja på olika typer av misslyckande. Dessa är: 1. 

Möjliga att förebygga; 2. Komplexa och; 3. Intelligenta. Hon menar att de intelligenta misslyckandena 

där i vars anslutning aktiv reflektion och komplexitetsmedvetenhet7 praktiseras, bär goda 

förutsättningar för fördjupad och vidgad kunskapskompetens på området där det intelligenta 

misslyckandet skett. Dramapedagogikens "som-om" forum kan för detta ändamål utgöra den trygga 

ram vari misslyckandets kunskapsvinster grundligen kan utforskas och undersökas. 

Johnstone (2007, s. 29) beskriver hur han medvetet spelar låg status i relation till studenterna för att 

neutralisera deras inneboende rädsla för att misslyckas i sina prestationer på scenen.  Det Johnstone 

gör är att han uttryckligen ber sina studenter att skylla alla former av eget misslyckande på honom. 

Då han ska anses vara experten i sammanhanget bör han också kunna bistå dem med riktigt material 

för att lyckas. Alla former av misslyckande innebär därför att det är han i sin expertroll som miss-

lyckats med att tillhandahålla studenterna ett för stunden riktigt arbetsmaterial. Detta skapar enligt 

Johnstone, tillsynes paradoxalt, en trygghet i rummet och i studenternas handlingsutrymme. Genom 

att detta är ett mycket medvetet och finspelt agerande från ledarhåll ger det den dubbla effekten att 

lågstatusrollen gradvis under interaktionens gång blir ett genuint uttryck för högstatus. Johnstone 

                                                           
7
 Komplexitetsmedvetenhet kan i korta drag beskrivas som "den allmänna medvetenhet en person har om den 

möjliga förekomsten av komplexitet, dvs. i vilken mån man normalt förväntar sig att det finns variationer i 
omständigheter och att det finns bakomliggande orsakssammanhang" (Sander & Jordan, 2011). 
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förklarar detta med att endast en väldigt självsäker person med vilja skulle kunna inta en lågstatus-

position i förhållande till sina studenter, vilket ett självpåtagande av skuld för misslyckande är ett 

uttryck för.  

Johnstone väljer här att omförhandla premisserna för status i rummet. Han plockar ner föreställning-

en om att "att lyckas" är det som genererar hög status, istället blir modet att våga misslyckas ett 

normfastställande och de som vågar kasta sig ut i det arbetet blir de verkliga bärarna av hög status. 

Det Johnstone genom denna praktik visar, är enligt min mening att ett medvetet ledarskap förankrat 

i god självkännedom hos ledaren ger förutsättningar och mandat att omkullkasta och ifrågasätta 

perspektiven som per automatik styr gruppens agerande. Då de enskilda individerna säger ja till 

detta, kan gruppen fungera som en container för en förändringsprocess där perspektiven vidgas och 

individerna erhåller större frihet att aktivt välja hur de vill agera i och förhålla sig i sina liv och till sin 

omgivning. 

Narrativet visar också på att det är ledarens uppgift att uppmuntra modet att misslyckas, samt att se 

och förmedla det aktiva prövandet genom en rad misslyckanden som en källa till kunskap. Genom ett 

reflektivt granskande av misstagen utan att värderingar blandas in, uppmuntras ytterligare 

prövanden där strategierna kan utvecklas och berikas. Det är växandet och perspektivvidgandet som 

eftersträvas och inte att det så fort som möjligt ska bli "rätt" utifrån gängse normer om hur det ska 

gå till. Jag ser den här attityden inför misslyckande som oerhört berikande för kreativiteten och ens 

förmåga att se och ta sig an alternativa tillvägagångssätt, som kanske inte alltid är de som ligger en 

närmast till hands. 

7.2.5. Sammanfattande resultatanalys 

Jordan (2006) skriver om hur vi kan träna oss i att "hantera vårt eget A-hörn" (se Figur 1, avsnitt 

3.1.1.1.), det vill säga hur vi kan skaffa oss strategier att på ett medvetet plan ta oss an våra egna 

attityder, värderingar och förgivettaganden som sätter käppar i hjulet för oss och hindrar oss från att 

på ett framgångsrikt, respektfullt och ansvarstagande sätt nå fram till andra med vårt budskap eller 

att ta emot de budskap vi får från andra. Jag ser både gestaltandet, reflektionen och acceptansen för 

intelligenta misstag som goda verktyg för att lära känna de strategier som fungerar för en själv, samt 

utveckla och fördjupa dem. 

Resultat och litteratur visar enligt mig att det dramapedagogiken tillför konflikthanteringen i fråga 

om förhållningssättet är ett tillåtande klimat att praktiskt öva i och rusta sig för utmaningar i 

verkligheten. Genom gestaltningsmomentet bidrar den dramapedagogiska kunskapsformen med ett 

upplevelsebaserat lärande där deltagaren/eleven får möjlighet att testa ett fiktivt handlande som ger 

erfarenheter som kan stärka ett medvetet agerande i situationer i verkligheten. Via medveten 

reflektion över sitt fiktiva handlande i relation till verkligheten, sina egna tankar, känslor och erfaren-

heter, samt i relation till andras, tankar, känslor och erfarenheter tränas perspektiv- och komplexitet-

smedvetenhet upp. Genom detta kan förutsättningar för större förståelse skapas för såväl egna som 

andras ageranden, samt öka möjligheten att medvetet och aktivt fatta beslut om hur en vill gå till-

väga framåt för att skapa och underhålla ett så hållbart och välfungerande samspel som möjligt. 

Dramapedagogiken kan också erbjuda ett forum att under trygga omständigheter få göra fel och 

prova sig fram till någonting nytt gällande insikter och färdigheter, utan att behöva riskera en 

ansiktsförlust i verkligheten. I förlängningen kan det som jag ser det också erbjuda en faktisk träning 
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och upplevelse av att det inte är så farligt "att göra fel", utan att det är där, lite utanför 

bekvämlighetszonen som de verkliga insikterna och "aha-upplevelserna" sker. Då det är erfarenheter 

som görs genom att hela människan, med kropp, känslor och intellekt är engagerat uttrycker 

narrativen att detta ger förutsättningar för ett djupgående och välförankrat lärande vilket stödjer 

meningsskapandet av att använda dramapedagogiksformen inom konflikthanteringen.  

8. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens samtliga delar gentemot varandra och ur ett vidare perspektiv. Jag 

presenterar min slutsats samt ger förslag på vidare forskning.  

Syftet med den här studien, att ta reda på hur de fem pedagogerna som deltagit i undersökningen 

beskriver sitt arbete med dramapedagogik inom konflikthanteringsämnet på en akademisk nivå, samt 

vilket meningsskapande i detta som de ger uttryck för, anser jag har besvarats. I förlängningen kan en 

fråga sig vilken grad detta har betydelse ur ett vetenskapligt sammanhang? Då jag funnit detta vara 

ett tidigare obeforskat område, menar jag att detta har betydelse. Värdet jag kan se av den här 

studien är en första undersökning som förhoppningsvis kan agera språngbräda för vidare studier på 

området. Det är en relativt liten undersökning där avgränsningen gjorts mycket snäv. Det finns 

många trådar att spinna vidare på. Bland annat finns en stor mängd utländsk metodlitteratur inom 

konflikthanteringsfältet, det skulle vara intressant att jämföra den med den dramapedagogiska 

metodlitteraturen för att leta likheter och skillnader och undersöka hur de skulle kunna korsbefrukta 

och vidareutveckla varandra. 

Det fanns en ursprunglig tanke om att komplettera fokusgruppsamtalet med observationsstudier av 

den omtalade praktiken. Av praktiska skäl var detta inte möjligt. Ur vetenskaplig aspekt anser jag att 

det dock skulle kunna försvaga studien i viss mån då jag kan se att kompletterande datainsamlings-

metoder kan stärka varandras trovärdighet genom att kritiskt speglas mot varandra. Som redan 

nämnts har det aldrig funnits en ambition att kritiskt granska detta fenomen utan enbart beskriva det 

så som de involverade själva beskriver det. Det som på riktigt kanske verkligen skulle ha stärkt 

studien är istället upprepade fokussamtal, samt kanske även fler fokusgrupper. Istället för att spegla 

resultatet mot litteraturen kunde då fokusgrupperna ha speglats mot varandra för att visa på 

variationsspannet i beskrivningarna. Möjligen skulle detta vara ett sätt att göra ämnet mer intressant 

för närliggande praktiker och det upplägg och ledarskap som ryms där, då en större variationsbredd 

bör leda till att fler kan hitta aspekter som är intressanta ur deras perspektiv.  

Metodvalet fokusgruppsamtal blev ett sätt att reflektera tillsammans kring reflektivt lärande och jag 

hade med glädje faciliterat fler samtal då jag såg mycket intressant som kom upp. Till exempel frågan 

kring var gränsen egentligen ska dras mellan dramapedagogik och en "metod för att levandegöra ett 

färdighetsämne". Jag skulle också gärna ha gjort fler djupdyningar i reflektionerna kring misslyck-

ande. Där tror jag att det finns mycket intressant och lärorikt stoff att utforska för alla som jobbar i 

lärandesammanhang. Det är också intressant med frågorna kring kreativt gestaltningsarbete och 

vuxna, vad som stjälper processen och vad som stöttar till ett avslappnat deltagande.  

Gällande själva genomförandeprocessen så valde jag som tidigare nämnts att maila ut ett par 

reflektionsfrågor (bilaga 1). Detta var ett försök att underlätta för samtalets start och syftet med 

dessa var helt enkelt att få samtalet att komma igång. I efterhand kan jag se att frågorna blev lite för 
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hastigt formulerade, bland annat visade sig detta utifrån att varken frågor eller respondenter 

nämnde vuxna som målgrupp. Detta gjorde att samtalet redan från början gled in på ett parallellspår 

där barn och ungdomar utgjorde målgruppen. Samtalet kom förvisso igång med hjälp av frågorna, 

men kom till en början att handla om beskrivningar som inte är relevanta för den här studien. 

Generellt kan jag se att både inledningsfrågor som stödfrågor kunde ha fokuserat vuxna mer. Likväl 

blev det användbara datamaterialet rikt, men vikten av noggranna formuleringar för att få svar inom 

relevant område är något jag tar med mig.  

Utifrån den pragmatism som jag beskrev som inspirationskälla i teori avsnittet vill jag ställa mig 

frågorna: Huruvida denna forskningsdesign kunnat frambringa ny kunskap för mig och andra berörda 

praktiker? Liksom; Vilken kunskap finns att frambringa genom samtal med de praktiker som deltagit i 

undersökningen? Samt kan det resultat jag funnit genom min studie av en praktik återföras till 

nämnda praktikkontext och där ge ny eller fördjupad kunskap kring utvecklingen av de lärande-

processer som äger rum? Jag kan själv svara på de två första frågorna. Jag har fått fördjupad kunskap 

inom både konflikthanteringsämnet och dramapedagogiken genom såväl fokussamtal som litteratur-

studier. Den nya kunskapen skulle jag inte vilja påstå vara ny i sina beståndsdelar, däremot ny 

presenterad i en given kontext som denna. Gällande den andra fråga så vill jag påstå att det finns ny 

kunskap att hämta fram ur samtal med de praktiker som deltagit i undersökningen.  Det är återigen 

att de här presenteras tillsammans, det är en beskrivning kring vad som sker i mötet mellan drama-

pedagogik och konflikthantering med vuxna deltagare, som mig veterligen inte har beskrivits på detta 

sätt tidigare. Jag tror att mycket av denna kunskap redan är känd av praktiker ute på fältet, men 

kanske kan den här helheten ändå ge nya perspektiv att applicera på den egna praktiken. Det är med 

andra ord min förhoppning att den sista frågan kan besvaras med ett ja. 

8.1. Förslag på vidare forskning 

Jag anser att det behövs mer forskning kring hur pedagogen kan agera för att skapa och facilitera ett 

gynnsamt lärandeklimat för vuxna deltagare. Detta gäller det dramapedagogiska fältet men också 

angränsande forskningsfält med fokus på pedagogik och lärande. Jag efterfrågar särskilt forskning i 

praktiskt orienterade kunskapssammanhang, där mellanmänskliga samspelsförmågor står i fokus, 

och där grupprocessen och den skapande processen är såväl målet som medlet i kunskapsin-

hämtningen. Jag tror att såväl dramapedagogik inom akademien som inom praktikerfältet skulle 

berikas och stärkas av mer forskning kring detta. 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet, skulle det vara intressant att mer kritiskt granska nyttan och 

effekten av dramapedagogik i konflikthanteringskontext. Detta hoppas jag att jag själv eller någon 

annan tar sig an att undersöka framöver. 
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Jordan (2006). 

 

 

 

 

 

  



46 

 

BILAGA 1  

 

INFÖR Tors 5 november, 

kl.12–13.30 : C-uppsats: delta i fokusgrupp 

 
 

Från:  Kajsa Ims Johansson (xx@xx)  

Skickat: den 30 oktober 2015 19:03:00 

Till: Xx, xx, xx, xx, xx  

Hej! 

 

Jag skulle vilja be er att inför torsdag fundera på följande: 

 

- En konkret undervisningssituation med konflikthantering där du upplevde att drama-

pedagogiken gjorde skillnad - Vad gjorde du? Vad hände? 

 

– En konkret undervisningssituation med konflikthantering där din ambition var att använda 

dig av dramapedagogik men där du fann att det var bäst att avstå och istället använda dig av 

traditionella undervisningsmetoder - Vad gjorde du? Vad hände?  

 

..För att kort dela dessa scenarion/incidenter med varandra som ett intro. (Dyker det inte upp 

nåt exempel får det vara så, men scanna gärna igenom minnet ifall.) 

 

 

Trevlig helg!  

Vi ses på torsdag! 

 

 

Kajsa 

 

ps. Om det skulle dyka upp något oväntat och du inte kan närvara får du gärna höra av dig 

med ett sms till mig på 

07xx xxxxxx 

  

https://dub125.mail.live.com/ol/
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BILAGA 2  
 

Stödfrågor till fokussamtal november 2015 

 

Förtydligande av förkortningar: 

DPG avser här dramapedagogik 

KFH avser konflikthantering 

1. I vilka moment/situationer använder du/ni dramapedagogik i konflikthanteringen? 

2. Vad är syftet med att ta in dramapedagogik vid just de tillfällena? Varför just drama-

pedagogik och inte andra metoder? 

3. Hur använder du/ni dramapedagogik inom konflikthanteringen? 

4. Vad, enligt din/er uppfattning tillför dramapedagogiken som metod/moment inom konflikt-

hanteringen? 

5. Kan ni se några effekter på lärandet med dramapedagogik inom konflikthanteringen kontra 

det lärande som sker inom konflikthantering utan dramapedagogik? 

6. Ser du/ni några aspekter av den traditionella konflikthanteringen som dramapedagogiken 

skulle vinna på att plocka upp? 

7. Traditionellt sett används dramapedagogik mest med barn och unga, vilka fördelar finns det, 

som du/ni ser det, att också ta in det i en lärandekontext för/med vuxna?  

8. Är det några särskilda/annorlunda pedagogiska beaktanden vid DPG med vuxna än med barn 

och unga? 

9. Om DPG plockades bort från KFH skulle det göra någon skillnad? Finns inte de 

metoderna/tillvägagångssätten inom KFH ändå? 

10. Jag gör ett antagande om att DPG tillsammans med KFH bär en kraftfull lärandepotential och 

att DPG därför har en stor betydelse för förankringen av KFH-kunskap, - Håller ni med om 

detta? 

11. Vad ser ni för metoder som faller under traditionell KFH och vilka som faller under mer 

alternativ KFH? Var hamnar DPG i detta? 

 

 

 


