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Abstrakt 

Denna studie syftar till att belysa vilka metoder förskollärare använder sig av för att 

ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama. Förskolans 

läroplan (Lpfö 98 2018) innehåller flera mål, bland annat drama, men inte några 

bestämda metoder. I denna studie kommer förskollärare att intervjuas för att se vilka 

metoder inom drama som de använder och förskollärarnas argument för deras 

användning av metoderna. Genom att undersöka vilka metoder inom drama som 

förskollärare anser att de använder i lärandesyfte kan bidra till barns utveckling 

genom att belysa vilka lärande egenskaper drama har att erbjuda i förskolans 

verksamhet. Empiri har samlats in till studien genom inspelade ostrukturerade 

intervjuer med förskollärare. Metoder som rollek, rollspel, forumspel och 

dramatisering är vad förskollärarna använder i vardagliga situationer i fri lek samt 

aktiviteter med syftet att bearbeta konflikter som har uppstått i barngruppen. Teater 

är den enda metoden samtliga förskollärare använder, men som alla inte är eniga om 

det lärande innehållet av. Förskollärarna har alla positiv syn på drama som ämne 

och använder sig av drama i lärandesyfte och anser att de borde använda drama mer 

än de gör i nuläget. Utöver att barnen ges förutsättningarna till att utveckla förmågor 

som empati, social kompetens och uppfattning av vad som är rätt och mindre rätt. 

Förskollärarna anser att drama är ett roligt ämne där barn kan ”släppa loss”, ”gå 

utanför boxen”, vilket kan öka intresset för lärande hos barnen. 
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1 Inledning 

Den här studien behandlar ämnet metoder för lärande i förskolan med inriktning på 

drama som tillvägagång.  

 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98 2018, s. 13) ska grunden för utbildningen vara 

utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära. Förskolan ska ge barn 

förutsättningar att utveckla förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, 

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer (a.a., s. 14). En av dessa 

uttrycksformer är drama, vilket jag har intresse för, dels i mitt privata liv i form av 

att delta i en teaterförening och dels att jag önskar att synliggöra dramats 

användbarhet i mitt framtida yrke. Drama ska finnas tillgängligt i förskolan, men 

läroplanen erbjuder inga förslag på metoder av drama. Denna studie kommer att 

undersöka vilka metoder inom drama förskollärare använder sig av i lärandesyfte, 

för att uppfylla ett av målen som ingår i förskolans uppdrag.  

 

Österlind, Østern och Björk Thorkelsdóttir (2016, s. 52) skriver att forskning kring 

drama i utbildning ökar samt ger positiva resultat, men samtidigt har användningen 

av drama minskat inom bland annat lärarutbildningar. Vad innebär detta för lärares 

utbildning inom drama, och i förlängning vad för förutsättningar förskollärare 

skapar för drama i sin verksamhet? Den här studien vill belysa hur drama är ett 

värdefullt läromedel samt vilka metoder inom området drama förskollärare uttrycker 

att de använder i lärandesyfte.  

 

  



 

 

2 Bakgrund 

I den här delen presenteras definitionen av aktuella begrepp, studiens teoretiska 

perspektiv, den forskning som finns att tillgå, innehåll från skollagen samt material 

som erbjuds kring ämnet drama.  

2.1 Begreppsdefinitioner 
I den här delen definieras begrepp relevanta begrepp, för att ge djupare förståelse. 

2.1.1 Drama  

Enligt Hägglund och Fredlin (2011, s. 62), kommer från det gammalgrekiska ordet 

dra’o, vilket betyder att göra. Betydelsen av begreppet drama skiljs tydligt från 

begreppet teater, som likt drama härstammar från ett gammalgrekiskt ord (thea), 

men betyder att se. Lpfö 98 (2018, s. 9) beskriver drama som en estetisk 

uttrycksform som utbildningen ska ge barn möjligheten att uppleva, gestalta och 

kommunicera genom. 

 

Christina Chaib (1996, s. 130–195, refererad i Rasmusson och Erberth 2016, s. 20) 

har i en doktorsavhandling skrivit att större självförtroende, växande frihetskänsla, 

förstärkt identitet, utvecklad empati samt en berikning av den kommunikativa 

kompetensen är vad ungdomar hade lärt sig genom drama. Hägglund och Fredlin 

(2011, s. 110) nämner även hur Dan Lipschutz anser att teater inte är målet med 

drama, utan ett sätt att gå vidare inom drama, vilket även är synen för denna studie.  

2.1.2 Förskollärare 

Definitionen av förskollärare, enligt Nationalencyklopedin (u.å.), är en person med 

förskollärarutbildning. Förskolans läroplan (Lpfö 98 2018) tydliggör att det är 

förskolläraren som har ansvaret att leda undervisningen i förskolan. 

 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen 

och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 

Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget 

genomför gemensamt. 

 

 (a. a., s. 7)  

2.1.3 Metod 

Definitionen av metod, enligt Nationalencyklopedin (u.å.), är ett sätt att arbeta för 

att nå ett visst mål. I denna studie kommer presenterade metoder att beröra ämnet 

drama.  

2.1.4 Lärande 

Definitionen av lärande blir tydligare som verb, ”lära”. Lära, enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.), innebär att förmedla kunskaper eller färdigheter till 

någon i något, så att viss kompetens erhålls. Lärande, likt omsorg och utveckling, är 

ett centralt begrepp inom Lpfö 98 (2018).  
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2.2 Metoddefinitioner 
I den här delen kommer relevanta metoder inom drama att definieras, likt begreppen 

ovanför, för att ge en djupare förståelse.   

2.2.1 Rollspel 

 

Rollspel ställer, som vi använder det, större krav på realism och kunskap 

om det ämnesområde som spelet handlar om. Syftet är att deltagarna med 

hjälp av rollspel ska vidare utforska temat som behandlas. Genom att i 

rollspelsform spela upp aktuella problem får man inlevelse och förståelse 

för både sitt eget och andras sätt att tänka och handla. I samtalet bearbetas 

dessa upplevelser ytterligare. 

 

                    (Rasmussen och Erberth 2016, s. 143) 

 

Rassmussen och Erberth skriver att rollspel är en metod som, inom förskolans 

verksamhet, kan användas för att levandegöra undervisningen genom att exempelvis 

illustrera konflikter. När barn tar på sig en roll i sitt lekande så kallas det däremot 

rollek. Det är genom rollek barn kan exempelvis leka polis, doktor, försäljare, 

förälder med mera. Genom att ta på sig dessa roller kan barn bland annat se saker 

från olika perspektiv, och därmed förstå att det finns andra sätt att tänka på. 

 

Rolleken har stor betydelse för barns utveckling både på det kognitiva och 

det sociala området. Genom att imitera vuxnas olika roller i det dagliga 

livet, lär sig barn något om det konkreta innehållet i rollen […] Genom att 

vara en annan lär barnet också något om sig själv genom att gå in i rollen 

och samtidigt förhålla sig till sin egen roll i verkligheten. Andra saker, som 

tränas i rolleken, är fantasi och kreativitet, språk och abstrakt tänkande.  

 

(Rasmussen och Erberth 2016, s. 154) 

 

Rassmussen och Erberth talar även om hur rollekar kan användas i ett medvetet 

pedagogiskt syfte, då vuxna genom att observera barnens rollekar kan uppfatta deras 

livssituationer och deras upplevelser. Genom att gå in i rolleken som deltagare 

måste den vuxne respektera att hen inte har ledarrollen, samt att om man tänker leda 

leken in på olika områden ska det vara i ett försök att uppfylla målen samt av 

pedagogiskt syfte.  

2.2.2 Forumspel 

Forumspel är en speciell form av rollspel. Denna metod är grundad i forumteater, 

som är utvecklad av Augusto Boal. Denna metod utforskar konflikt- och 

förtryckarsituationer som deltagarna har upplevt, samt att komma på möjliga sätt att 

lösa problemen (Hägglund och Fredin 2011, s. 74). 

 

Forumspel är en kombination av värderingsövningar och forumteater. 

Forumspel knyter mer an till den pedagogiska rollspelstraditionen och 

ordet teater framkallar ofta onödig nervositet, så därför valde jag ”spel”. 



 

 

Boals forumteater med improvisationstekniker, lekar och övningar har 

framför allt utarbetats med vuxna. I arbetet med barn och ungdomar har 

jag behållit grundstrukturen för forumteater men utarbetat och 

sammanställt lekar och övningar som är anpassade till olika åldrar.  

 

(Byréus 2010, s. 17) 

 

Forumspel är en bra metod för barn, och med yngre barn, eller mycket osäkra 

deltagare, kan de få föreslå ord istället för att få dem att gå fram och uppträda 

(Rasmusson och Erberth 2016, s. 149). När vi gör det tänker vi framåt och vi tränar 

oss också på hur vi kan göra för att bemöta orättvisor (Hägglund och Fredin 2011, s. 

74). 

2.2.3 Dockan (som metod) 

En metod som anses öppna kontakten med barn på ett naturligt sätt är användningen 

av en docka. Det är bra om dockan är nyfiken och har mindre kunskap än barnen. 

Dockan kan tycka en sak och förskolläraren en annan och på så sätt ge barnen 

stimulans att berätta vad de själva tycker. Det behövs ingen användning av någon 

speciell röst, endast komma ihåg att som dockspelare titta på dockan när dockan 

pratar och att dockan tittar på dockspelare när hen pratar, samt att dockan inte får ta 

partiet för något barn (Rasmusson och Erberth 2016, s. 212–213). 

 

Olika speltekniska tillvägagångssätt styr dockans kropp och konstruktion, men inte 

innehåll eller mål med dockans användning. Dockans användning ger 

förutsättningar för kommunikation, och med äldre barn även skapande då de kan 

skapa sina egna dockor. Dockan betraktas även som ”kommunikativ rättighet i 

förskolan” (Mirella Forsberg Ahlcrona 2012, s. 14). 

 

[…] Den miljö i förskolan och skolan som inkluderar användning av 

dockan, möjliggör samspel och interaktion genom olika konstnärliga 

former – monolog, dialog, dans och dramatisering. Genom dessa 

spelformer identifieras dockan som ett redskap för andra kunskaper och 

andra kommunikativa former än de gängse.  

 

(Forsberg Ahlcrona 2012, s. 121–122) 

2.2.4 Teater 

Teater är ett bekant begrepp då det har varit del av mänsklighetens historia under en 

lång tid. Under flera årtusenden har seden teater funnits med som ett verktyg i 

underhållning, fostran och undervisning (Sternudd 2000, s. 22). 

 

Som tidigare nämnts så innebär teater inte samma sak som drama, utan är en form 

som drama möjligen kan leda mot. Brian Way (refererad i Hägglund och Fredin 

2011, s. 96) definierar att i teater ligger vikten på kommunikationen mellan 

skådespelare och publik, vilket skiljer starkt från drama där vikten ligger i 

deltagarnas upplevelse. Han menar att drama är något som alla kan få nytta av, 
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medan teater begränsas till dem som har intresse för det, vilket innebär att en 

teaterföreställnings lärandesyfte inte garanterat kan nå all form av publik. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
I denna studie är ett av intressena att se lärandet i drama. Därmed anses det passande 

att analysera resultatet ur ett personlighetsutvecklande perspektiv. Detta perspektiv 

är ett av de fyra dramapedagogiska perspektiven, vilket gör den lämplig för en 

studie som undersöker bland annat lärandet i drama. Inom det 

personlighetsutvecklande perspektivet finns två uttalade mål: den första är att 

utveckla individens medvetenhet om sina egna resurser, den andra är vad som sker 

mellan människor i olika sociala situationer. Detta för att individen ska kunna vara 

delaktig i ett demokratiskt samhälle och dels att individen ska erövra verktyg för att 

förstå olika vardagssituationer (Sternudd 2000, s. 110–111).  

 

Enligt Way (1967, refererad i Sternudd 2000, s. 68) är utvecklingen av individens 

alla resurser viktigt för ett demokratiskt samhälle. Genom att frigöra sig personligt 

och utnyttja sina egna resurser ges möjligheten att bli lyhörd för andra och sin 

närmiljö. Genom ett personlighetsutvecklande perspektiv är det bland annat möjligt 

att utveckla sin fantasi, intellekt, känsla samt själ och därmed överföra ännu mera 

kunskap.  

2.4 Tidigare forskning  
Här presenteras forskning som är relevant till denna studie.  

2.4.1 Forskning kring drama 

Forskning kring området drama i utbildningen växer och visar positiva resultat som 

bevis för att drama är användbart som läromedel, men studier visar att trots detta så 

har drama istället reducerats inom lärarutbildningar och professionella 

utvecklingskurser. Samtidigt finns det diskussioner kring drama som ett framtida 

ämne inom utbildningen varav ett påstående är att det endast en fråga om när. En 

annan fråga inom forskning kring drama som ställs är om det inte är dags att 

gemensamt utforska samt att uttrycka det lärandet innehållet i drama som ett ämne i 

sig självt (Österlind m.fl., 2016, s. 52). 

 

Hui, Chow, Chan, Chuo och Sam (2015) tar upp att det blir svårare att inkludera 

mer drama i barns utbildning om man historiskt har sett ner på det som ämne. De 

mötte detta motstånd när de gjorde en studie i Hong Kong om att övergå från 

formell pedagogik till informellt lekfullt lärande.  

 

The domains of knowledge usually cover traditional subjects such as 

science and technology, arts and humanities. The challenges of creativity 

in education in Hong Kong lie in translating this seriously formal policy 

into informally playful everyday learning for young children and 

schoolchildren.  

 

(Hui, Chow, Chan, Chuo och Sam 2015, s. 393) 

 



 

 

Men resultatet från studien visade att drama hade förbättrat elevernas betyg samt 

ökat studiemotivationen. Deras slutsats från studien är att det finns ett värde i att 

utveckla denna nya riktning med mer informell pedagogik och föreslår att utbildare 

samt vårdnadshavare ska uppmuntra denna riktning då den ökar barns lärande 

genom lekfullhet och kreativitet (a. a., s. 400). 

 

Likande resultat fick Charviaris och Kafoussi (2010) i deras studie där de 

undersökte hur användning av dramaaktiviteter kunde påverka utvecklingen av 

elevers matematiska samtal kring problemlösningar under mattelektionen. Genom 

involveringen av dramaaktiviteter blev det mer rum för reflektion. Studenterna 

kunde uppleva sina egna känslor och de känslor som provocerades fram av andra i 

samtalet. Eleverna gavs möjligheten att utvärdera sitt beteende och jämföra det med 

tidigare erfarenhet av samarbete i matematik. En av de viktigaste aspekterna är att 

de förstod den viktiga rollen av argumentation och behandlingen av misstag under 

matematiska diskussioner (a. a., s. 104). 

2.4.2 Lek och drama 

Lpfö 98 (Skolverket 2018, s. 8) skriver att ”lek är grunden för utveckling, lärande 

och välbefinnande”. Verksamheten kan ge barn förutsättningarna till lek genom 

exempelvis dramatisering, vilket kan ske när och var som helst under dagen i 

förskolan. Forskning säger att när vuxna dramatiserar berättelser, sånger och mera, 

inspireras barn till lek.  

 

Adults are important factors when children play. The unequivocal result of 

this study is that when adults dramatise roles and actions and invite the 

children into a play world, the children know what is play and what is not. 

An unbroken story line inspires play, and this fiction is closely linked to 

art and culture.  

 

(Lindqvist 2007, s. 77) 

 

Drama kan skapa förutsättningar för lek, och vad som kommer fram genom leken 

går även att bearbeta genom drama. Barn använder lek för att bearbeta obehagliga 

upplevelser, då de inte ännu har språket för att diskutera det. Det är ett mänskligt 

behov att uttrycka sig, och genom rollek, där barn testar på samt bearbetar bekanta 

roller, kan barnen uttrycka sin upplevelse av en obehaglig situation, som då kan 

uppfattas av uppmärksamma vuxna och sedan bemötas på ett omsorgsfullt vis 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 39). 

 

Att arbeta med drama har stora möjligheter till lärande. Gupta (2009) har genomfört 

ett projekt om dramatic play enligt Vygotskijs perspektiv, och fick positiva resultat 

gällande de medverkande barnens lärande. Genom att barnen tog del av 

sagoberättande och rollspelande skedde det utveckling i deras språk, uttryckande 

och hantering av känslor, reflektionsförmåga samt att de blev mer medvetna av 

varandra, vilket förde dem samman som grupp (Gupta 2009, s. 1052) 
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2.4.3 Möjliga hinder i förskolan 

I förskolan kan det, som på andra arbetsplatser, upplevas hinder som kan vara svåra 

att påverka fullt ut.  

 

Studier visar att förskollärare upplever att barns delaktighet och inflytande minskar 

när barnantalet ökar. Med en stor barngrupp blir det svårare att få den kontakt med 

barnen man kunde ha fått med en mindre barngrupp. En studie av De Schipper, m.fl. 

fann att förskollärare är mer kommunikativa och stödjande i grupper med färre barn 

och barnen är mer samarbetsvilliga i aktiviteter och interaktioner (Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan 2015, s. 3–4). 

2.5 Skollagen 
Drama nämns inte specifikt i skollagen (2010:800), men i första kapitlet, ”Inledande 

bestämmelser”, finns ”Läroplan” som paragraf elva. Under denna paragraf står det: 

För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår 

från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens 

värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för 

utbildningen.  

(Skollagen 2010:800) 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98 2018, s. 10) ingår det i uppdraget att 

utbildningen ska ge barnen möjligheten att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika estetiska uttrycksformer, där bland annat drama benämns. Det är 

därmed lag att drama som uttrycksform ska finnas tillgänglig i förskolan.  

 

Vad som skiljer förskolan tydligt från exempelvis grundskolan är kraven på 

barnen/eleverna. Exempelvis: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa 

samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, 

musik och dans.  

 

(Lpfö 98 2018, s. 13–14) 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, 

musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud.  

 

(Lgr 11 2018, s. 12) 

 

Sammanfattningsvis ska drama finnas tillgängligt i förskolan, men det är inget krav 

på att barnet ska kunna ta del av ämnet. Det enda kravet ligger på förskolan, som har 

som uppdrag att varje barn ges förutsättningarna att utveckla förmåga, för bland 

annat drama.  



 

 

2.6 Drama för de minsta förskolebarnen 
Här presenteras litteratur inom drama som berör barn i den allra yngsta 

förskoleåldern.  

 

Metoder som har nämns tidigare i texten går att använda i bland annat förskolan, 

men kommer kräva planering om det ska få samspel och kreativitet att mogna. 

Hägglund och Fredin (2011, s. 76) säger att det är tiden och kontinuiteten i arbetet 

för att få igång en kreativ process i barngruppen. De nämner att de barnen (från tre 

år) behöver, likt de äldre (från fyra till fem år), genomgå den ”första fasen”, vilket 

innebär exempelvis namnlekar, trygghetsövningar och fantasilekar. Syftet är att lära 

barnen leka i grupp och att de ska få upptäcka hur positivt det är att hitta på 

tillsammans och lära sig ge och ta i ett samarbete. Med förskolebarn så är femton 

minuter långa dramapass lagom, med möjlighet att öka, så länge barnen orkar med. 

När barnen känner sig redo övergår gruppen till fas två och tre, vilka blir mer och 

mer avancerade, men detta går att anpassa efter behov samt gruppens utveckling (a. 

a.). 

 

Rasmusson och Erberth (2016, s. 78–80) anser att användandet av drama med de 

yngsta förskolebarnen är däremot mer begränsat. När dem talar om användandet av 

drama med de allra yngsta i förskolan tar de upp dramalek som bästa (om inte enda) 

metod. Att använda metoder som rollspel eller forumspel kräver deltagarnas fulla 

koncentration samt verbala förmågor, vilket är båda begränsade bland de minsta. 

Dramalek kan fortfarande vara svårt att planera, av samma anledningar som tidigare 

nämnts, men Peter Slade (1973, refererad i a. a., s. 79) menar att vuxna borde låta de 

yngsta ta ledningen, i detta fallet med dramalekar. Han skriver att människan aldrig 

är så fri i sitt skapande som under sina allra första år, innan de lär sig att anpassa sig 

efter andra. Slade uppmanar vuxna att visa uppskattning för de yngstas spontana 

skapande, istället för att leda in dem på mer igenkända skapelser. Exempelvis om ett 

barn spontant börjar nynna på en egen sång, uppmuntra barnet istället för att börja 

nynna på en mer traditionell sång med tanken att barnet ska göra detsamma. Ett 

förslag på att göra drama av barnens lek är bland annat att härma och föreställa 

igenkända saker i barnens omgivning, exempelvis djur, familjemedlemmar med 

mera. Corey (2013, s. 108) har i sin forskning, med de yngsta barnen och drama, 

uppmärksammat att barnen imiterar vad de har sett under föreställningar. Ett 

ytterligare sätt är att dramatisera under tiden man berättar en berättelse.  

 

Dramatiseringen kan bestå av att man dramatiserar med rösten, när man 

berättar. Det gör ju nästan alla av sig själva när de talar med sina små barn, 

för att bli tydliga och begripliga. Man kan också visa genom rörelser i 

rummet hur det gick till när det och det hände  

 

(Rasmusson och Erberth 2016, s. 79–80). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Studien undersöker hur förskollärare beskriver och motiverar sin användning av 

ämnet drama för att uppmuntra intresse för lärande hos barn samt deras upplevelser 

av hinder inom området. Syftet med studien är att belysa vilka metoder förskollärare 

använder sig av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande 

genom drama.  

 

Hur anser förskollärare att drama kan påverka barns lärande? 

 

Vilka metoder inom temat drama säger sig förskollärare använda för att utveckla 

lärandet hos barn? 

  



 

 

4 Metod 

I denna del presenteras studiens val av metod och undersökningsgrupp, varför de 

valdes, genomförandet av intervjuerna och studiens etiska ställningstaganden.  

4.1 Val av metod och genomförande 
Syftet med denna studie är att belysa vilka metoder inom ämnet drama förskollärare 

anser sig använda för att uppmuntra intresse för lärande, vilket för att kunna besvara 

kräver kvalitativa intervjuer. Denna studien har använt sig av ostrukturerade 

intervjuer för att samla in empiri. Alan Bryman (2018, s. 563) skrev att i 

ostrukturerade intervjuer kan det hända att bara en fråga ställs som sedan 

intervjupersonen kan svara och associera fritt och att intervjuaren lägger till 

följdfrågor när det anses behövas. Ostrukturerade intervjuer tenderar att till sin natur 

likna ett vanligt samtal (Burgess 1984, refererad av Bryman 2018, s. 563).  

 

Alla förskollärare fick välja tid och plats efter sin egen bekvämlighet, och alla valde 

att göra det i sin verksamhet. Intervjuerna genomfördes i utrymmen där intervjun 

skedde ostört. Bara vid en intervju satt vi i ett rum inne på en barnavdelning då inget 

enskilt rum var ledigt, resten skedde i rum avsedda för enskilda samtal. Innan 

intervjuerna började blev intervjupersonerna påminda att deras namn inte kommer 

användas i studien, att deras samtycke kan tas tillbaka när som helst samt att alla 

deras svar samt annat material som berör dem kommer att raderas/förstöras när 

studien är godkänd. 

 

Det mänskliga minnet är opålitligt när det gäller att fånga upp den diskussion som 

sker under en intervju, därmed bör intervjuer förlita sig på bestående upptagningar 

av det som sägs under intervjun. Alla intervjuer i den här studien har ljudinspelats 

via mobil för att resultatet inte ska baseras på några förvrängningar eller misstag 

(Denscombe 2016, s. 284).  

4.2 Val av undersökningsgrupp 
Eftersom syftet är att belysa vilka metoder inom ämnet drama förskollärare anser sig 

använda för att uppmuntra intresse för lärande är det fördelaktigt att intervjua 

förskollärare om drama, om deras val av metoder samt tankar.  

 

Empirin har samlats in från två olika förskolor, båda från en ort i sydöstra Sverige. 

Fyra förskollärare intervjuades av vilka tre arbetar i barngrupper 1–3 år och en 

arbetar i barngrupp med ålder 4–5 år. Av dessa fyra har de två yngsta arbetat i minst 

fem år som förskollärare och de två äldsta minst tjugofem år. Valet av 

intervjupersoner utgick från ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

intervjupersonerna som kontaktas väljs utefter forskarens bekvämlighet. I den här 

studien valdes förskolor ut som låg på ett nära och bekvämt avstånd för att 

underlätta färden till och från intervjuerna (Denscombe 2016, s. 71).  

4.3 Analysens process 
Studiens insamlade empiri transkriberades efter varje intervju. Genom att 

transkribera intervjupersonernas svar blir det lättare att jämföra och analysera 
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empirin. Eftersom det är intervjuernas faktiska innehåll som ska användas räcker det 

med att transkribera små extrakt som kommer att användas som citat för att 

tydligare framföra poänger i resultatet (Denscombe 2018, s. 395). 

 

Efter transkribering utforskades empirin, vilket ledde till upptäckten av empirins 

olika teman. Empirins teman blev de kategorier som framkommer i resultatet. 

Slutresultatet blev tre stycken med två kategorier var. Det första stycket berör teman 

som uppstod gällande intervjupersonernas erfarenheter och tankar om drama. De två 

övriga styckena består av kategorier som berör syftets två frågeställningar.  

 

Valet av tillvägagångsätt gällande analys av intervjuer blev Innehållsanalys, vilket 

ger möjligheten att avslöja ”dolda” sidor av vad som har kommunicerats i 

intervjuerna. Tanken med detta tillvägagångsätt är att empirins innehåll kan 

kommunicera ett oavsiktligt budskap – vilket är helt oberoende av vad författarens 

medvetna avsikt (Denscombe 2018, s. 403). 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Innan någon intervju genomfördes blev rektorn för respektive förskola tillfrågad om 

tillåtelse att intervjua deras förskollärare. När detta var godkänt så skickades det ut 

ett informerande mejl till alla förskollärare inom verksamheterna. Där står det om 

studiens syfte, den intervjuades rättigheter om de skulle välja att delta, vad det 

insamlade materialet kommer användas till samt mina kontaktuppgifter ifall de 

önskar att delta.  

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjupersonernas namn, åldrar samt antal år i 

yrket. (Val av namn är för att ge förskollärarna konfidentialitet.) 

Fiktivt namn Ålder År som förskollärare 

Förskollärare A 28 5 

Förskollärare B 60 + 40 

Förskollärare C 51 25 

Förskollärare D 32 6 

 

Under insamlingen av empiri har vetenskapsrådets (2002) fyra huvudprinciper 

använts: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Förskollärarna informerades via mejl om studiens syfte, efter att respektive 

förskollärares rektor gett tillåtelse för utförandet av intervjun. Den insamlade 

empirin i studien har deltagarna gett sitt samtycke till användning av, med 

kunskapen att deras namn inte kommer nämnas samt att de när som helst kan ta 

tillbaka sitt samtycke utan förklarning. Den insamlade empirin har använts endast i 

forskningssyfte och enligt nyttjandekravet kommer inget av materialet användas i 

andra ändamål utan medgivandet från deltagaren som materialet tillhör.  

4.5 Metoddiskussion 
Här nämns flera punkter gällande hur denna studies val av metod, genomförande, 

undersökningsgrupp och etiska ställningstaganden kunde ha utförts annorlunda. 



 

 

4.5.1 Diskussion om val av metod och genomförande 

Att ha en ostrukturerad intervju kändes mer avslappnat än en strukturerad intervju, 

men detta är ju var och ens egna preferens. Alan Bryman (2018, s. 563) beskriver att 

ostrukturerade intervjuer liknar ett vanligt samtal, eftersom den består av ett fåtal 

frågor som följs upp av följdfrågor från intervjuaren. Med valet av intervju var 

tanken att intervjupersonerna skulle känna sig friare att uttrycka sina kunskaper, 

tankar, åsikter och erfarenheter, men det är möjligt att de hade känts sig mer 

bekväma om det hade varit fler intervjufrågor. De hade ibland svårt att formulera sig 

när de fick en väldigt öppen fråga med instruktionen att de fick nämna allt de kom 

att tänka på, med bara någon enstaka följdfråga. Nästa gång borde en provintervju 

utföras, för att försäkra om att frågorna är tydliga och ger svar på studiens 

frågeställningar. Detta också för att få en ungefärlig tid av intervjuns längd, då jag 

överskattade den i informationsbrevet, vilket också kan ha påverkat förskollärarnas 

lust att medverka. Man borde dessutom undersöka andra former av intervjuer inför 

nästa studie. 

 

Studien skulle utföras under tio veckors tid och det fanns inte någon partner i 

insamlandet och skrivandet. Detta ledde till att studiens empiri avgränsades till 

intervjuer, för att ge mer tid till skrivprocessen. Vad som kunde ha inkluderats som 

metod är observationer, för att jämföra förskollärarnas svar i intervjun med deras 

förhållningssätt under planerade och oplanerade aktiviteter av drama. Bruket av mer 

än en metod kan förbättra forskningsfynden genom att ge en mer fullständig och 

komplett bild av det som studeras (Denscombe 2018, 220). Detta är något att ha i 

tanke vid nästa studie.  

 

Eftersom studien skulle utföras under december månad och att intervjupersonerna 

var förskollärare skulle det ha varit strategiskt att skicka ut informationen så tidigt 

som möjligt. Tanken var att intervjua fler människor, men fyra veckors tid bestod 

den insamlade empirin av fyra förskollärare. Eftersom resterande förskollärare 

ansågs sig vara för upptagna för att medverka i intervjuer, första inlämning närmade 

sig och att den insamlade empirin ansågs vara tillräcklig så gjordes valet att inte 

uppsöka fler intervjupersoner. Detta kan ha påverkat studiens tillförlitlighet, då den 

endast består av fyra förskollärare. I nästa studie bör möjliga intervjupersoner 

kontaktas tidigare, ta kontakt personligen istället för enbart via mejl samt inkludera 

fler intervjupersoner. 

 

Avslutningsvis, det som varje forskare behöver vara medveten om när en situation 

på något vis öppet dokumenteras kommer detta att påverka deltagarna. Som 

Eidevald (2013, s. 190) väljer att formulera det: ”Genom att spela in en sekvens 

kommer situationen att förändras och saker kommer att ske på ett sätt som inte hade 

skett om sekvensen inte spelats in”. Att använda sig av en ostrukturerad intervju kan 

ha gjort att utbytet skedde mer likt ett samtal, men det är ett faktum att samtalet 

hade sett annorlunda ut om situationen inte hade dokumenterats, eller om den hade 

skett mellan arbetskamrater under rasten. 
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4.5.2 Diskussion om analysens process 

Innehållsanalys är väldigt flexibelt eftersom den kan tillämpas på vilken text som 

helst. Vad detta tillvägagångsätt däremot har svårare att hantera är texters 

”underförstådda” meningar. Med detta menas att innehållets betydelse av en text 

bygger även på vad som redan har sagts, vad som följer samt det som inte sägs 

verbalt. Användning av innehållsanalys är mest lämpad för texter där 

kommunikationen är enkel, direkt och påtaglig (Denscombe 2018, s. 403). I nästa 

studie bör en mer djupgående analys, för att därmed få ett djupare resultat. 

4.5.3 Diskussion om val av undersökningsgrupp 

Tillförlitligheten av resultatet påverkas även av att två förskollärare var bekanta, 

vilket enligt Bryman (2016, s. 244) gör det omöjligt att generalisera resultatet. I den 

här studien gjordes valet att använda sig av ett bekvämlighetsurval eftersom 

studiens syfte inte kräver att intervjupersonerna har någon kriterier utöver att erhålla 

en förskollärarutbildning och att arbeta i förskola. I nästa studie däremot bör ett 

bekvämlighetsurval undvikas, för att ge studien mer tillförlitlighet.  

 

Eftersom studien ska begränsas gjordes valet att fokusera på förskollärarnas val av 

metoder då det är dem som ansvarar för undervisningen i förskolan. I nästa studie, 

om det är flera som skriver, skulle det möjligen gå att inkludera barnskötare 

eftersom de också bidrar till undervisningen.  

 

Slutligen fick jag höra att det fanns andra i min klass som i sitt informationsbrev 

hade frågat efter personer med specifika kunskaper att intervjua. Deras studier 

använder sig av ett subjektivt urval, vilket innebär att urvalet av personer består av 

informanter som är med avsikt utvalda med utgångspunkt i deras relevans för ett 

ämne som undersöks (Denscombe 2018, s. 66). Exempelvis hade den här studien 

bestått av intervjupersoner som alla är insatta i ämnet drama om ett subjektivt urval 

hade använts. Denna studien var inte intresserad av att enbart inkludera 

intervjupersoner som är insatta i ämnet drama, men inför en annan studie skulle det 

möjligen kunna erbjuda mer innehåll till resultatet. Hur skulle resultatet ha sett ut 

om man hade efterfrågat personer som är insatta, samt se om det fanns någon som 

öppet ansåg drama som ett bristande ämne?  

4.5.4 Diskussion om etiska ställningstaganden 

Den här studien har följt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Intervjupersonerna informerades via mejl och sedan fick dem personligen ge sitt 

verbala samtycke. Deras namn har blivit kodade, och all insamlad empiri har enbart 

används i denna studie. Vad som kunde ha gjorts annorlunda var att kontakta 

intervjupersonerna personligen eller ringt eftersom mejl, då de mejladresser som 

finns tillgängliga är till förskolechefen. I denna studien var det förskolecheferna som 

vidarebefordrade informationen till förskollärarna, vilket garanterade att dem skulle 

få mejlet, men om första kontakten hade skett i person kunde det möjligen ha gått 

snabbare att få några samtycken.  

 

Ämnet drama är inget känsligt ämne, men kan upplevas som känsligt av en person 

som anser att deras kunskaper inom drama är begränsade. Enligt Vetenskapsrådet 



 

 

(2002, s. 12) kan det naturligtvis variera från samhälle till samhälle och från en tid 

till en annan vad som anses vara etiskt känsligt. Vid formulering av frågor samt 

under skrivprocessen var det viktigt att inte säga eller skriva något som kunde skapa 

en negativ syn på intervjupersonerna som förskollärare, utifrån deras kunskaper 

kring drama. Denna studies syfte är att belysa deras användning av metoder i 

lärandesyfte inom ämnesområdet drama, inte hur insatta dem är i drama som 

ämnesområde.  
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5 Resultat och analys 

I den här delen presenteras empiri insamlad från fyra intervjuer där alla 

intervjupersonerna är förskollärare. Avslutningsvis kommer resultatet att analyseras. 

5.1 Förskollärarnas tankar kring drama i förskolan 
Bland bakgrundsfrågorna så fick intervjupersonerna svara på ”Vad är dina tankar 

och erfarenheter kring drama?”, vilket intervjupersonerna gav så mycket innehåll att 

det fick ett eget stycke. Deras beskrivningar av sina tankar kring området drama kan 

berika resultatet med att tydliggöra intervjupersonernas inställning till drama som 

område i förskolan.  

5.1.1 Vill utföra mer drama 

Samtliga förskollärare som intervjuades hade en positiv inställning till drama. 

Samtidigt sa de att drama inte används tillräckligt i verksamheten. 

 

När jag var ung var jag jätteintresserad och ställde ofta upp i såna du vet 

dramagrupper för jag tyckte, tycker, att det är ett roligt ämne. Sen kan jag 

nu tycka att drama har kommit lite grann i skymundan för att det finns så 

många andra ämnen. Vi ska göra så mycket olika saker, och då kanske 

ligger det längst ner, alltså det ligger långt ner på listan just nu. Men själv 

tycker jag att det är roligt, jag gillar skapande, alltså det området: rytmik, 

skapande, drama. Mer än matte.  

– Förskollärare B 

 

Förskollärare C, likt resten, tyckte att man borde ha mer drama, men tillade att hon 

kände större intresse för bild samt att var och ens personliga intressen påverkar vilka 

ämnen som inkluderas i vardagen. 

 

[…] Sen handlar det om intresse också för att jag är mycket mer för 

skapande, alltså drama é en form av skapande det också för det är estetiskt, 

men det é ju mer det här att måla eller i olika… den delen är mer så för 

mig.  

– Förskollärare C 

 

Förskollärare A var också intresserad av att ha mer drama, men undrade samtidigt 

om det var för lite drama egentligen. Hon och några kollegor hade kommit in på 

ämnet strax innan intervjun började, vilket hade gett henne mer att fundera på, bland 

annat att hon och andra inte nämner drama så ofta i verksamheten. 

 

Sa det just innan, i personalrummet, att ”man använder drama alldeles för 

sällan, eller gör man det?”, sa vi också. Man tänker på, amen miljön som 

man har uppbyggd i förskolan, där det ofta finns möjlighet för att kanske 

kliva in och vara någon annan en stund, så. Men man kanske é dålig på, 

amen liksom belysa att ”nu spelar vi teater”, eller ”nu ska vi bygga upp en 

föreställning.”  

– Förskollärare A 



 

 

5.1.2 Drama i förskollärarutbildningen 

När intervjupersonerna talade om sin erfarenhet av drama tog de även upp hur 

drama såg ut i deras utbildning. Förskollärare A, som är yngst av 

intervjupersonerna, berättade hur utbildningen såg ut när hon studerade. 

 

Jag läste estetiska uttrycksformer när jag pluggade. […] Amen, på min tid 

när jag pluggade så valde man det som en valbar kurs […] Det vara bara 

dom som valde kursen som läste, för nu läser väl alla lite? För innan så 

läste inte alla, utan då fick man välja till det liksom.  

– Förskollärare A 

 

Även Förskollärare C delade med sig hur hennes upplevelse av hur hennes 

utbildning såg på drama. 

 

När jag gick, -87 gick jag ut, då hade vi vissa timmar drama, men det var 

inte så jättemycket. De é ju ingen liksom självklar del […] Det kunde dom 

nog ha haft lite mer på utbildningen.  

– Förskollärare C 

5.2 Hur förskollärare anser drama påverkar barns lärande 
Denna del ska besvara den första frågeställningen: Hur anser förskollärare att drama 

kan påverka barns lärande?  

5.2.1 Vad förskollärare ansåg drama lär barn 

Alltså, jag tror att drama påverkar, alltså, det här med att vara en individ, 

att kunna stå på stadigt med två, alltså, att våga, det tror jag é A och O i att 

kunna lära. Att kunna känna att man kan gå utanför boxen, att man kan ha 

lite fantasi, alltså att man kan ha roligt ihop, det tror jag é jätteviktigt för 

barns lärande.  

– Förskollärare B 

 

Både Förskollärare B och D sa att de anser att drama hjälper barn att förstå mer än 

om en vuxen pratar. Förskollärare D påpekar att det är bättre då barnen genom 

drama kan få skapa sin egen uppfattning av vad som är bra och mindre bra. 

 

Det kan påverka barnen att ha egna tankar och åsikter, eller vad som är rätt 

och mindre rätt, eller vad som är bra och inte bra så att säga. Det är ett sätt 

där inte pedagogen säger till barnen, liksom, vad som är rätt och såhär, 

utan dom forskar ut själva […] Med drama blir det mer synligt, blir mer 

tydligt för barnen än om att jag som pedagog hela tiden säger ”Nämen det 

här är inte rätt”, eller ”Det här är mindre bra, de ni gör” eller ”Så ska ni 

göra”, för vissa barn kanske blir svårare att förstå. Det är lättare att nån 

dramatiserar det, att göra det på riktigt.  

 – Förskollärare D 

 

Förskollärare A nämner även hur drama kan bidra till barns sociala kompetens, 

genom att göra de mer bekväma runt varandra och lära känna varandra bättre. 
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Man släpper ju loss ganska mycket själv, vilket gör att man kommer sina 

kompisar nära liksom. Man visar att de é okej att apa runt lite, och det tror 

jag ju att man kan få en djupare relation av och våga släppa när det 

kommer till det där som man tycker é svårt, att man vågar förlita sig på 

sina kompisar på ett annat sätt. Så därför tror jag det kan gynna lärandet i 

många olika situationer, så att man lär känna varandra. 

 – Förskollärare A 

5.2.2 Hinder förskollärarna såg i drama 

När intervjupersonerna besvarade om det fanns några hinder de upplevde när de 

arbetade med metoder av drama varierade svaren. Hinder som nämndes var brist på 

tid och material, men även begränsad mängd kunskap och engagemang från 

förskollärare gällande drama. Det enda Förskollärare A nämnde när hon tänkte på 

hinder var att det finns barn som har svårt för drama, och att man måste respektera 

det.  

 

Jamen det är klart att alla trivs ju inte med att gå in i en roll, eller alla… 

många kan tycka det känns obehagligt att göra det, och det är klart att om 

man skulle tvinga dem in i det rummet skulle det istället hindra dem 

istället för att gynna dem, så… man måste vara vaksam och inte tvinga på 

någon, utan… Det som é bra om man inte vill spela själv så kan man ju 

alltid titta på andra.  

– Förskollärare A 

 

Förskollärare B sa något likande, fast istället att det även kan vara förskolläraren 

själv som känner sig obekväm med att ”uppträda”.  

 

[…] Sen kan man ju ibland känna så här ”amen jag känner mig lite fånig 

nu i det här sammanhanget, så jag gör det inte”.  

– Förskollärare B 

 

När Förskollärare C får frågan om hon uppfattar några hinder svarade hon med att 

hon inte tror att det finns några egentligen, utan möjligen brist på kunskap om 

drama.  

 

Näh, det tror jag inte, det tycker jag nog inte att det finns. Utan det är nog 

mer att jag som förskollärare då i så fall behöver förkora mig lite mera och 

lite mer utbildning om detta området. Det é väl de hindret som jag kan se, 

men det finns inga hinder på förskolan egentligen att använda drama mer.  

– Förskollärare C 

 

Förskollärare D, till skillnad från Förskollärare C, radade upp möjliga hinder såsom 

tid, motivation, stora barngrupper och brist på personal för att bedriva drama 

dagligen i verksamheten. 

 



 

 

Inte direkta hinder finns ju inte. Beror på hur stor kunskapen é hos 

pedagogerna och tiden, att man finner tiden för det [..] beror på hur 

pedagogen é motiverad till det […] Inga direkta hinder, utan jag kan tänka 

att kanske är det lättare att jobba i mindre grupp när man gör det, för att 

det é småbarn, de é inga skolelever. Alltså, om det är skolan kanske hela 

klassen kan vara med och se på nån film eller gestalta nåt och så lär sig 

massa saker […] Men dom lite mindre barnen, dom barnen vi har här på 

förskolan, det blir lättare att ha liten barngrupp. Och där ser jag lite hinder 

med att det kanske inte finns tillräckligt med pedagoger […] Annars finns 

det inga hinder om det finns personal till det. 

 – Förskollärare D 

5.3 Metoder som förskollärarna säger sig använda i lärandesyfte 
Denna del ska besvara den andra frågeställningen: Vilka metoder inom temat drama 

säger sig förskollärare använda för att utveckla lärandet hos barn?  

5.3.1 Metoder förskollärarna nämnde 

Både Förskollärare A och C nämnde att ”hemvrån” är en plats för drama i 

verksamheten och ansåg det som en metod. Alice tänkte mer på möjligheten att klä 

ut sig, medan Förskollärare C tänkte mer på möjligheten till lärande då rollek 

uppkommer i hemvrån. 

 

Jag tänker ju då att drama, om man säger jag jobbar ju med yngre barn, där 

é de ju mer drama att man går in i rollerna i rollekar. De é ju en form av 

drama, och de gör man i hemvrån när man leker att man é pappa eller 

mamma eller é barnet. Det är väl mer den, och de é också att barnen 

bearbetar ju saker dom har varit med om, så på så vis så påverkar ju drama 

barns lärande, för att dom får bearbeta hur de é att va mamma eller hur de 

é att va pappa eller va bebis och sådär […] Och det é ju det här att 

empatisera med andra personer, andra människor eller djur. 

 – Förskollärare C 

 

Förskollärare B nämnde flertalet metoder som hon ansåg vara drama, exempelvis 

bokläsning och användning av flanobilder då man ”dramatiserar” i aktiviteterna. 

Andra metoder som hon tog upp var att spela upp föreställningar av sagor samt hålla 

i forumspel där barnen kommer med lösningarna. Däremot var hon inte säker på hur 

man ser lärandet i utförandet av föreställningar. Lärandet i forumspel har hon 

däremot sett tydligt.  

 

Sen har vi haft så här, du vet, föreställningar typ en fredag, kanske vi har 

visat någon teater här ute för då é det nått gäng av pedagoger, tre till fyra 

pedagoger som kanske visar en saga som kanske tillhör då projektet. Men 

då är barnen mera åskådare, och då just vilket lärande som sker, det blir 

mer som en ”happening”, för jag vet inte om man kan se de lärandet där 

[…] Den här gruppen har vi inte gjort det (forumspel) så mycket med, men 

tidigare när vi har jobbat just med konflikthantering […] då hade vi 

mycket så här, du vet, runt en konflikt. Att man kunde spela upp 
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konflikten, två pedagoger, och sen så fick barnen fortsätta spela, man ger 

dem en liten ledtråd och ”hur ska vi lösa det här?” […] och att man då 

spelar upp det för barnen, att dem får se, då har barnen alltid otroliga 

lösningar på problemet alltså, och jag tror att det é ett bra sätt för barn att 

förstå sammanhanget.  

 – Förskollärare B 

 

Flera förskollärare har diskuterat användningen av forumspel utan att direkt kalla 

det forumspel. Förskollärare C använde istället begreppet ”dramaspel” medan andra 

endast beskrev det som ”när vi vill bearbeta konflikter”.  

5.3.2 Brister av metoder förskollärare nämnde 

Något Förskollärare B, C och D nämnde var att vissa metoder inom drama var för 

”avancerade” för yngre barn. Förskollärare C sa att hon använder rollek med de 

yngsta, men anser att det inte finns material för drama med yngre barn. Det material 

som erbjuds är övervägande för drama med äldre förskolebarn. 

 

Drama é lite lättare med äldre barn, för då kan man prata med dem och 

förmedla andra saker, så det é lite lurigt det här […] ”Hur ska man utföra 

den sortens drama med yngre barn?”, att man får lite nycklar liksom, för 

ofta vet man ju hur man gör med äldre barn, men yngre barn kan va 

svårare känner jag eftersom dom inte pratar lika mycket. Och det är inte 

alltid en självklarhet att veta ”hur ska jag göra då?” 

 – Förskollärare C 

 

Förskollärare D tillade att det skulle kunna vara möjligt för yngre barn att lära sig 

svårare metoder om det sker med upprepning. Hon påpekade även att det skulle 

kräva mycket arbete då det är inte endast det verbala som kan skapa hinder. 

 
Det kanske funkar, om man gör det tillräckligt ofta, de kommer dem lära 

sig ”så här é det,” men i början kan jag tycka om man inte använder sig så 

mycket av drama-metoden och har den på förskolan, det kan va lite bökigt 

med småbarn […] Yngre barn är det lite mer verbalt som hindrar ju med 

dramat […] för dom har svårt att stå still, alltså det är många andra bitar 

som du måste jobba med. Dom som är fyraåringar klarar lite bättre att stå 

still och koncentrera sig på vad det é för fråga […] att man ber barnen då 

säga sitt tycke. Då funkar det lättare med dom äldre än dom yngre barnen.  

– Förskollärare D 

5.4 Sammanfattande slutsats 
Här presenteras slutsatsen av resultatet, orienterat mot syftet av denna studie. 

 

För att återkoppla till studiens syfteformulering: ”Studien undersöker hur 

förskollärare beskriver och motiverar sin användning av ämnet drama för att 

uppmuntra intresse för lärande hos barn samt deras upplevelser av hinder inom 

området. Syftet med studien är att belysa vilka metoder förskollärare använder sig 

av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama.” 



 

 

 

Enligt resultatet ansåg samtliga förskollärare drama som ett lärorikt ämnesområde 

och att de borde använda sig av den mera. Vissa förskollärare nämnde sina 

förskollärarutbildningar och att de upplevde en begränsad mängd kunskap inom 

ämnesområdet drama hade erbjudits. De motiverade sin användning av metoder som 

rollek, rollspel, forumspel, dramatisering och teater, trots att de inte alltid använde 

sig av de begreppen. Metoden rollek motiverades för att barn kan, genom att ta på 

sig olika roller, träna på sin empati. Användning av metoden rollspel och forumspel 

motiverades för att barn skulle se på konflikter ur ett annat perspektiv, komma fram 

till lösningar på konflikten. Forumspel ansågs även en bra metod för att få barn att 

själva förstå rätt och fel, i jämförelse med om vuxna säger åt dem verbalt. Slutligen 

motiverades metoden dramatisering genom att det gör barnen mer involverade i 

berättelserna, vilket i sin tur ger barnen större möjlighet att ta till sig berättelsens 

budskap.  

 

En annan ”metod” som vissa förskollärare nämnde var ”hemvrån”, menandes att i 

hemvråns miljö uppmuntras utklädning samt rollek, vilket skapar förutsättningar för 

att bland annat barns utveckling av empati. Den enda metoden förskollärarna inte 

var överens om vilket lärandesyfte den erhåller var metoden teater. En förskollärare 

upplevde att teater var mer en ”happening” än ett lärande tillfälle, men var inte 

säker. Samtliga förskollärare kände sig osäkra när de skulle formulera sin 

användning av drama, vare sig de hade intresset eller inte.  

 

Samtliga förskollärare ansåg drama som ett roligt ämne där barn var fria att ”gå 

utanför boxen”, vilket de ansåg kunde bidra till att barn får ett ökat intresse för 

lärande. Förskollärare A ansåg att drama där barn kan ”släppa loss” tillsammans 

hjälper att skapa djupa relationer, att drama skapar förutsättningar för utveckling av 

barns sociala kompetens.  

 

Möjliga hinder som intervjupersonerna nämnde är tid, material, barngruppens 

storlek, tillgänglig personal, förskollärarens kunskap och intresse för drama samt 

barnets eller den vuxnes egna bekvämlighet. 

 

Enligt studiens resultat använder samtliga förskollärare metoder av drama i sina 

verksamheter, samt uppmuntrar barns användning av drama. Samtliga förskollärare 

anser att nämnda metoder erbjuder någon form av lärande, förutom teater vilket 

förskollärarna inte är överens om. 

5.5 Resultatanalys 
I den här delen kommer resultatet att analyseras, orienterat mot studiens litteratur. 

Avsnitten består av användning av drama, metoder av drama som erbjuder lärande, 

hinder inom drama och kunskap om drama. Slutligen kommer resultatet analyseras 

ur ett personlighetsutvecklande perspektiv, för att granska det lärande innehållet i 

förskollärarnas val av metoder.  
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5.5.1 Användning av drama 

Drama i förskolan, likt i forskningen av Österlind, Østern och Björk Thorkelsdóttir 

(2016) är enligt samtliga intervjupersoner något positivt och givande, men har trots 

detta använts för lite i förskolan. Förskollärare A tar upp att drama ofta hamnar ”i 

botten” när det gäller prioritering av ämnesområden under planeringar. Det kan vara 

så att eftersom drama anses, bland annat av studiens intervjupersoner, vara ett 

positivt och lärorikt ämne att den inte hamnar i fokus just för att den redan är 

används under förskolans vardag, bara att alla inte ser det. Som Förskollärare B 

formulerade det: Man använder drama alldeles för sällan, eller gör man det? 

Förskollärarna anser att de inte använder så mycket drama som de borde, samtidigt 

som säger att drama uppenbarar sig i barns vardag genom lek, sagoberättande och 

konflikthantering. Både Förskollärare B och Förskollärare C talar om ”hemvrån” 

som det utrymme där drama sker i vardagen för barnen. Där finns det kläder och 

föremål som uppmuntrar barnen att ta på sig roller utöver sina egna, med andra ord 

rollek, vilket är en metod inom drama. Detsamma med att Förskollärare A tar upp 

att deras bokläsningar flanosagor kan anses vara drama då dem ”dramatiserar” 

berättandet. Rasmusson och Erberth (2016, s. 79–80) anser dramatisering kan bestå 

av att man dramatiserar med sin röst när man berättar, och att det ofta kommer 

naturligt med sagoberättande. 

Det finns fler metoder, samt olika former av övningar och improvisation, som kan 

inkluderas i planeringen, men om det finns en brist på drama i verksamheten är upp 

till var och en att avgöra. 

Sammanfattningsvis har förskollärarna uppfattningen av att de inte inkluderar 

tillräckligt med drama i verksamheten, trots deras dagliga användning av metoder 

som är kopplade till drama.  

5.5.2 Metoder av drama som erbjuder lärande 

Samtliga intervjuade ansåg att vad drama har att erbjuda är viktigt för barns lärande. 

Alla nämnde minst två metoder av drama som dem har använt sig av i förskolan, 

samt vad för lärande dessa metoder erbjuder.  

 

En aspekt av lärande som både Förskollärare A och D nämnde var hur drama kan ge 

barn förståelse som inte nödvändigtvis går att ge genom samtal. Forumspel som 

både visar konflikter och sedan erbjuder publiken (barnen) att komma på lösningar. 

Detta ger, enligt förskollärarnas erfarenhet, barnen egna uppfattningar om vad som 

är rätt och mindre rätt, istället för att en vuxen endast säger åt dem. Barnen kan 

själva komma till insikten av vad som är rätt genom att få se det igenom forumspel, 

där de även får möjligheten att påverka lösningen med egna idéer. Förskollärarnas 

upplevelse av metoden överensstämmer med forumspelets definiering av Byréus 

(2010, s. 17) som beskriver metoden som kombinationen av värderingsövningar och 

forumteater. Hägglund och Fredin (2011, s. 74) beskriver att i arbetet med 

forumspel ingår att träna på hur man ska göra när man bemöter orättvisor, vilket är 

vad som sker om barnen skapar förståelse för rätt och mindre rätt, som förskollärare 

anser att dem gör.  

 



 

 

En använd metod som nämndes av flera intervjupersoner var teater, men 

Förskollärare A var den enda som ifrågasatte om det lärande innehållet, eftersom 

barnen förblir åskådare och därmed kunde hon inte riktigt se lärandet i detta. Hennes 

osäkerhet överensstämmer med Brian Way som anser att teater inte är något för alla, 

att teater är någonting som några få har intresse och läggning för (Hägglund och 

Fredin 2011, s. 96). Han menar med detta att lärandeinnehållet begränsas till dem 

som har intresse för teater, till skillnad från drama som han anser att alla människor 

kan få nytta av. Rasmusson och Erberth (2016, s. 177) tycker däremot att 

teaterspelande lockar de flesta barn och att de ofta leker teater spontant, som 

naturligt kan bli ett teaterarbete som för kreativitetsprocessen vidare. Det finns 

därmed skilda uppfattningar om vad teater har att erbjuda.  

 

Sammanfattningsvis var teater den enda metoden som ifrågasattes av förskollärarna. 

Alla andra nämnda metoder anser både förskollärarna och litteraturen innehålla 

lärande. Om man ska använda sig av teater inom förskolan är för vissa självklart, 

medan andra ser inget lärande innehåll.  

5.5.3 Hinder inom Drama 

Hindren som förskollärarna beskrev under sina intervjuer cirkulerade främst runt 

personalen samt verksamheten. Det enda hindret som var direkt sammankopplat 

med drama var nämnda av Förskollärare A och B, att det fanns vuxna och barn som 

helt enkelt inte kände sig bekväma att ta på sig roller. 

 

Förskollärare C och D sa att drama inte har några hinder, utan att hindren finns hos 

personalen och verksamheten. Att det är mindre saker, som att man inte erbjöds 

mycket kunskap om drama under sin utbildning och att det finns faktorer som tid, 

material och antalet tillgänglig personal. Dessa faktorer skulle kunna passa in på 

vilket ämnesområde som helst i förskolan, och det är inte alltid möjligt att övervinna 

utan ett gemensamt samarbete i verksamheten. Förskollärare D går in på ämnet att 

förskollärarens motivation till att inkludera drama kan bli ett hinder, då inte alla har 

drama som intresse. Förskollärare A och B har båda ett intresse för drama och har 

människor i sina arbetslag som känner detsamma, vilket gör det enkelt för dem att 

exempelvis planera in teaterföreställningar som är framförda av pedagogerna.  

 

Sammanfattningsvis kan man då komma fram till att det största hindret för att 

inkludera drama i verksamheten är deltagarnas bekvämlighet för att exempelvis ta 

på sig roller, vilket inte är en uppenbar egenskap hos alla. Genom att använda drama 

ofta och tidigt med barnen samt personalen skulle detta kunna gå att överkomma.  

5.5.4 Kunskap av Drama 

Under intervjuerna av Förskollärare B och C nämndes hur ämnet drama 

behandlades under deras utbildningar till förskollärare. Ingen av deras utbildningar 

verkade se drama som ett aktuellt ämne, då Förskollärare C hade drama endast 

under vissa timmar, medan Förskollärare B har erhållit sin kunskap om ämnet 

drama när hon valde till det under den valbara kursen. Eftersom Förskollärare B, 

den som studerade senast av intervjupersonerna, gick ut för mindre än fem år sedan 

kan detta betyda att kunskap runt drama inte är garanterat bland förskollärare som 
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inte hade drama som intresse eller tillval. Utifrån denna studies resultat syns det 

däremot att dessa förskollärare har tagit vara på flera metoder inom drama. 

 

Ingen sa uttryckligen att de använde forumspel som metod, men när de fick frågan 

om metoder inom drama började de beskriva metoden forumspel. De beskrev att 

pedagogerna har framfört ett rollspel där de spelade upp en konflikt som hade 

uppstått i barngruppen och där barnen skulle komma på möjliga lösningar. Mer 

bekanta begrepp är rollek och rollspel, vilka båda användes i korrekt form. Flera 

förskollärare uttryckte att de skulle kunna ha nytta av mer kunskap kring drama. Ett 

specifikt område av drama som Förskollärare C önskade att det fanns mer av var 

drama med de yngsta förskolebarnen, då hon inte upplever att det finns att hitta. 

Författarna Rasmusson och Erberth (2016, s. 78–80) går in på just detta ämnet och 

medger att det är svårt att planera drama med de allra yngsta, men att det är möjligt.  

 

Sammanfattningsvis anser vissa förskollärare att drama inte ha haft en stor roll i 

förskollärares utbildning, men resultatet visar att flera metoder av drama finns 

synliga i intervjupersonernas verksamheter och används i lärandesyfte. 

Förskollärarna har kunskap om metodernas utförande och syfte, även om dem inte 

alltid använder de korrekta begreppen. Det finns material för exempelvis de yngsta 

förskolebarnen och drama, men att det inte är mycket.   

5.5.5 Personlighetsutvecklande perspektiv 

I detta stycke kommer resultatet att analyseras ur ett personlighetsutvecklande 

perspektiv.  

 

Som tidigare nämnts så anser Way (1967, refererad i Sternudd 2000, s. 68), 

grundaren till personlighetsutvecklingens perspektiv, att utvecklingen av individens 

alla resurser är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Några områden som nämns är 

att individen utvecklar medvetenhet om vad som sker mellan människor i olika 

sociala situationer, erövra verktyg för att bli lyhörd för andra, förstå olika 

vardagssituationer samt utveckling av fantasi, intellekt med mera.  

 

För att uppnå detta behöver individen utveckla en medvetenhet om vad som sker 

mellan människor i olika sociala situationer, vilket kräver social kompetens. 

Förskollärare B beskrev drama som en möjlighet för barnen att ”apa runt”, att våga 

förlita sig på sina kompisar, att lära känna varandra kan skapa djupare relationer. 

Hon verkar därmed använda sig av drama ur ett personlighetsutvecklande 

perspektiv, för att ge barn förutsättningar att utveckla social kompetens. Hennes 

argument är att drama tillåter en att släppa loss, att våga förlita sig på andra samt att 

hon tror att genom att visa att det är okej att apa runt lite så kan man få djupare 

relationer med varandra. 

 

Förskollärare C och D arbetar med att utveckla barns förståelse för olika 

vardagssituationer samt barns utvecklande av empati. Förskollärare C går mer in på 

rollek, vilket enligt Rasmusson och Erberth (2016, s. 154) skapar lärande om det 

konkreta innehållet i rollen barnen testar, samt att de även utvecklar fantasi och 

abstrakt tänkande. Förskollärare D går in på hur metoden forumspel där barnen 



 

 

själva får se en konflikt som har skett i deras grupp, men nu istället som en aktiv 

publik som kan ge lösningar, vilket kan utveckla en medvetenhet för andras 

perspektiv samt hur man kan agera i konflikter.  

 

Sammanfattningsvis kan man se spår av Ways personlighetsutvecklande perspektiv, 

då metoderna som förskollärare tog upp erbjöd lärande som kan ge förutsättningarna 

för barn att kunna bidra till ett demokratiskt samhälle.  
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6 Diskussion 

I denna del kommer diskussioner kring metod och resultat att framföras. 

6.1 Metodkritik 
Valet av ostrukturerade intervjuer som spelades in upplevdes passade för den här 

studien. Samtidigt måste man vara medveten om att resultatet kan påverkas av hur 

man väljer att utföra insamlingen av empiri. En dokumenterad situation sker på ett 

annorlunda sätt än om situationen inte hade dokumenterats, samt om man hade valt 

att genomföra den dokumenterade situationen annorlunda. Vad som blev sagt under 

intervjuerna kunde ha låtit mycket annorlunda om exempelvis svaren istället hade 

antecknats via handskrivning eller om det även hade filmats samtidigt. 

Ljudinspelning var för att kunna citera intervjupersonerna ordagrant, men 

användandet av ljudinspelning kan ha påverkat hur de valde att uttrycka sig och 

därmed påverkat resultatet (Eidevald 2013, s. 113). 

 

En annan nackdel med enbart inspelade intervjuer är att det inte inkluderar den icke-

verbala kommunikationen samt andra kontextuella faktorer som kunde ha intervjun 

en djupare innehåll att reflektera över (Denscombe 2016, s. 285).  

 

Valet att samla in intervjupersoner utifrån ett bekvämlighetsurval kan ha påverkat 

tillförlitligheten av resultatet, eftersom att respondenterna blev utvalda för att de var 

tillgängliga, utav vilka två var bekanta av författaren. Enligt Bryman (2018, s. 244) 

är dem utvalda med stor sannolikhet inte representativa för alla förskollärare 

gällande användning av drama i lärande syfte. 

6.2 Resultatdiskussion 
I den här delen jämförs resultatet med forskning som nämnts i bakgrundsdelen, vad 

som mer eller mindre överensstämmer. 

6.2.1 Syn på användningen av Drama 

Österlind m.fl. (2016, s. 52) har skrivit att drama, trots positiva resultat inom 

forskning, har minskat inom lärarutbildningar och utvecklingskurser. Resultatet av 

den här studien ger också en positiv syn på användning av drama, samtidigt som 

intervjupersonerna anser att de inte använder drama tillräckligt eller att det inte 

hamnar i lika mycket fokus som andra ämnesområden.  

 

Förskollärare B sa under sin intervju ”Man använder drama alldeles för sällan, eller 

gör man det?”, vilket används som titeln till den här studien. Hon funderade på om 

man verkligen använder för lite drama, eller om det är mer en upplevelse. Som 

resultatet visar så använder alla förskollärarna sig av drama i ett lärandesyfte, i 

metoder som rollek, rollspel, forumspel, teaterföreställningar och dramatisering. 

Trots detta börjar de med att säga att de skulle vilja använda mer drama, med 

argumenten att tid, material, pedagogernas motivering som några av anledningarna 

till varför det är svårt.  

 



 

 

Var går gränsen för vad som är tillräckligt? Lpfö 98 (2018) består av mål och 

riktlinjer som förskollärare ska följa för att uppfylla förskolans uppdrag. Drama har 

som sagt inte alltid varit en prioritering i intervjupersonernas planering, men 

eftersom drama uppenbarar sig i den vardagliga miljön samt att de använder sig av 

forumspel för konflikthantering i barngruppen, är det verkligen för lite? De skulle 

kunna inkludera dramalekar som aktivitet i planeringen, ”för de äldre kan man även 

ha improvisationslekar och olika övningar (kommunikation, tillit, med mera). Om 

man inkluderar detta i planeringen, skulle det anses vara ”tillräckligt”, eller i alla 

fall mer än sällan? 

6.2.2 Spegling med första frågeställningen 

Studiens första frågeställningen lyder ”Hur anser förskollärare att drama kan 

påverka barns lärande?” Resultatet visar att förskollärarnas uppfattning av lärandet 

inom drama överensstämmer med litteraturen i bakgrunden. Deras beskrivningar av 

metoderna samt deras lärandesyfte stämmer med deras begreppsdefinitioner. 

Författare som instämmer är bland annat Hui m.fl. (2015) samt Charviaris och 

Kafoussi (2010) som båda har undersökt hur drama kan påverka lärandet hos barn. 

Båda fick positiva resultat som visade att drama skapar förutsättningar för lärande. 

Även lekens betydelse för lärande överensstämmer då författarna Lindqvist (2007) 

och Knutdotter Olofsson (2003) båda anser att drama skapar förutsättningar för lek, 

vilket i sin följd skapar förutsättningar för lärande.  

6.2.3 Spegling med andra frågeställningen 

Studiens andra frågeställning lyder ”Vilka metoder inom temat drama säger sig 

förskollärare använda för att utveckla lärandet hos barn?” Enligt litteraturen så är 

alla metoder nämnda av förskollärarna relevanta metoder inom drama. De enda 

metoder som förskollärarna inte nämner är dramalek och användning av docka. 

Rasmusson och Erberth (2016) nämner metoden när man arbetar med de allra 

yngsta i förskolan, att metoden dramalek är det bästa valet, då de andra kräver 

koncentration och verbal förmåga. Dockan, enligt Forsberg Ahlcrona (2012), kan 

bland annat möjliggöra samspel och interaktion genom att fungera som ett 

kommunikativt redskap i olika former. 

 

Alla förskollärare utom en anser att teater är en lärorik metod. Förskollärare A, den 

enda som ifrågasatt teaters lärande innehåll, vilket överensstämmer med hur Way 

(refererad i Hägglund och Fredin 2011, s. 96) anser att teater begränsas till dem som 

har intresse för det, vilket inte garanterar ett lärande innehåll för alla deltagare.  

6.3 Fortsatt forskning 
Här presenteras diskussioner som framkom under skrivandet som inte ingick i 

studiens syfte, men som eventuellt skulle kunna forskas vidare inom. 

6.3.1 Användning av dockan som metod 

Förskollärarna nämnde metoder som rollspel, rollek, dramatisering samt forumspel. 

Vad ingen tog upp var användningen av dockor, vilket är en metod inom drama som 

bland annat Forsberg Ahlcrona (2012) har skrivit en hel bok om. Är det för att de 

inte använder sig av dockor, eller kan det vara för att de inte tänker på dockor när de 
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tänker drama? Dockan är både ett vanligt föremål inom förskolor, och dessutom ett 

möjligt redskap för kommunikation och skapande. Används dockan till sin fulla 

potential i förskolan, eller går den oanvänd? 

6.3.2 Hemvråns betydelse i förskolans verksamhet 

Ett område som skulle gå att forska vidare inom är betydelsen av ”hemvrån” i 

förskolans verksamhet. Har hemvrån ett syfte som överensstämmer med förskolans 

uppdrag? Utifrån personlig erfarenhet har hemvrån upplevts, beroende på 

verksamhet, antingen som en miljö som förstärker könstereotyper eller en miljö som 

motarbetar dem. Enligt studiens resultat är hemvrån en plats för rollek och 

utveckling av empati, men vad behöver en hemvrå innehålla för att skapa 

förutsättningar för lärande? Vad skulle konsekvenserna bli om hemvrån togs bort? 

6.3.3 Drama i förskollärarutbildningen 

Det var bara två som diskuterade sina utbildningars innehåll av ämnet drama, men 

det var tillräckligt för att få en insikt i att drama inte har fått tillräckligt mycket 

fokus. Under min utbildning gick vi en obligatorisk kurs för estetiska läroprocesser. 

Denna kunde senare följas upp med en valbar fördjupningskurs. Dock var de 

estetiska läroprocesserna uppdelade, så man fick välja mellan att fördjupning i 

drama och bild eller musik och dans. Är det rätt att placera alla estetiska 

läroprocesser i en kurs, eller bör varje estetisk uttrycksform ha en egen kurs inom 

utbildningen? Skulle det vara värt att förlänga utbildningen för detta?   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Vad är dina tankar och erfarenheter kring drama? 

Frågeställning 1: Hur kan drama påverka barns lärande, anser förskollärare? 

- Hur anser du att drama kan påverka barns lärande? 

- Följdfråga:  

o Kan du ge ett exempel? 

o möjligheter och hinder? 

Frågeställning 2: Vilka metoder inom temat drama säger sig förskollärare använda 

för att utveckla lärandet hos barn? 

- Genom vilka metoder använder ni er av drama för att utveckla lärandet hos 

barn?  

- Följdfråga:  

o kan du ge ett exempel på en situation? 

o Vad finns det för möjligheter och hinder? (gällande nämnda 

metoder) 

  



 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till förskollärarna 

 
Hej förskollärare! 

Mitt namn är Tina och jag studerar till att bli förskollärare på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Jag håller nu på med att skriva min C-uppsats och önskar att intervjua 

några förskollärare. Studien syftar till att belysa metoder förskollärare använder sig 

av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama. 

Jag hoppas kunna besvara detta genom kvalitativa intervjuer samt av ljudinspelning. 

Intervjuerna tar ungefär 20–40 minuter och kommer ske på den plats och tid som 

anses fungera bäst för er som medverkar.  

Utifrån de forskningsetiska principerna så kommer ni informeras om studiens syfte 

(vilket sker nu skriftligt och sedan i person muntligt). De som väljer att delta (ger 

samtycke) kommer att få sina namn kodade för konfidentialitet, och ni kan när som 

helst ta tillbaka ert samtycke vilket innebär att jag inte kan använda era svar. All 

empiri som samlas in från intervjuerna kommer enbart användas i denna studien 

samt kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga. När min uppsats är godkänd 

kommer all empiri att förstöras.  

Jag är medveten om att tidpunkten inte är den bästa, men hoppas att några av er har 

tiden. Jag bor i Kalmar och har enbart mina studier att fokusera på just nu, därmed 

kan intervjuerna utföras helt utefter er bekvämlighet, bara för att tydliggöra. För er 

som jag inte kommer får nöjet att träffa önskar jag en god jul och gott nytt år! 

Mvh/ Tina Wiede 

Min mejladress: xxx 


