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Syftet med vår studie har varit att undersöka hur rolleken påverkas i samband med ett 

dramapedagogiskt arbetssätt. För att få mer kännedom har vi under hösten 2006 genomfört en 

undersökning där vi inspirerats av Lindqvist (1996) arbetssätt med drama. Under arbetets gång 

har vi genomfört observationer och strukturerat dessa utifrån Knutsdotter-Olofsson (2003) tre 

lekregler; turtagande, samspel och ömsesidighet. För att få mer kunskap om vad det innebär att 

arbeta med drama och på vilket sätt det kan påverka leken har vi studerat olika forskares 

(Vygotskij, Lindqvist, Knutsdotter- Olofsson) erfarenheter i lek och dramapedagogik. Vårt 

resultat pekar på att ett dramapedagogiskt arbetssätt hjälper barnen att lära sig de tre sociala 

lekreglerna och då ökar rollekandet hos barnen på förskolan.  
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1 Inledning 

Under vår studietid till lärare i förskolan/förskoleklass vid Växjö universitet har vi 

återkommande läst i studielitteraturen om hur viktig leken är för barns lärande och det sociala 

samspelet (se bland annat Pramling  Samuelsson, 1999; Hwang & Nilsson, 2003). Samtidigt har 

vi själva upplevt och hört kollegor diskutera att barn har svårare att leka idag, framförallt 

fördjupa sina lekar i olika rollekar. Diskussionerna handlar om att rolleken blivit mer ensidig och 

utslätad samt att barnen bara leker korta stunder.  

 

Grunden i rolleken är att barn tillsammans med andra barn får lära sig att samarbeta samt att de 

tillägnar sig sociala regler om hur man förhåller sig till andra människor (Hwang & Nilsson, 

2003). Detta är något som  Knutsdotter-Olofsson (1992) skriver att moderna barn har svårt med 

eftersom de ofta själva vill vara Först, Störst och Bäst. Kanske är detta en av anledningarna till 

varför moderna barn kan ha svårt i rolleken? En annan orsak kan vara det som Knutsdotter- 

Olofsson (1992) finner, att personalen, på det daghem som hon undersökte, var mer intresserade 

av det arbetstyngda än det lekfulla. Personalen deltog inte i barnens lekar och de inbjöd inte 

heller till lek. Knutsdotter- Olofsson påpekar vikten av att personal deltar och uppmuntrar till 

lek.  

 

Som blivande pedagoger finns det ett stort intresse för hur vi kan uppmuntra och utveckla barns 

lek. Vi upptäckte boken ”Lekens möjligheter” av Gunilla Lindqvist (1996) där hon beskriver hur 

vi med utgångspunkt i drama kan arbeta för att utveckla leken på förskolan. Denna bok har vi 

haft som inspiration i vår empiri och uppsats där vi har velat undersöka huruvida barns rollek 

påverkas med ett dramapedagogiskt arbetssätt.  

2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka om barns rollek påverkas med ett dramapedagogiskt 

arbetssätt.  

Frågeställning 

Hur kan ett dramapedagogiskt arbetssätt påverka rolleken i förskolan?
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3 Teoretisk bakgrund 

Kulturhistorisk teori 

Säljö (2005) skriver om forskaren och författaren Lev Semenovich Vygotskij som levde och 

verkade i Ryssland under början på 1900-talet. Han intresserade sig tidigt för frågor om barns 

utveckling. Vygotskij lanserade idén om att barns utveckling sker genom samspel och kontakter 

med andra människor. Han hade en marxistisk och materialistisk filosofisk utgångspunk när han 

formulerade sina psykologiska och pedagogiska idéer. Detta påverkade honom säkert på så sätt 

att han ansåg att det är genom arbete och gemensam verksamhet som människan skapas till en 

insiktsfull varelse. 

 

Vygotskij menade att det är genom våra kontakter med andra människor som vi formas till dem 

vi är. Det är våra erfarenheter i samspel med vår omgivning som är väsentliga för vår insats och 

utveckling. Vi utvecklar vårt språk och genom språket också vårt inre. Vygotskij såg språket som 

ett av de viktigaste psykologiska redskap som människan har tillgång till. Det speciella med 

språket menar han är att det är ett redskap som fungerar som kommunikation både när vi pratar 

med andra människor men även då vi pratar med oss själva, det vill säga när vi tänker. Språket 

tjänar alltså som en länk både genom yttre kommunikation och med människans inre tankar. 

Barnet strävar efter att förstå sin omvärld. Den utvecklingen ansåg Vygotskij bara kunde ske 

genom relationer med andra människor och då särskilt barnets föräldrar. Han menar alltså att de 

sociala faktorerna i en människas liv lika mycket som de biologiska påverkar människors 

intelligens (a.a). 

 

För att tänka och förstå sin omvärld är människor alltid på väg att erövra nya kunskaper menar 

Vygotskij. Från den kunskap vi redan har utvecklar vi nya färdigheter och tankegångar som vi 

använder i andra situationer som vi stöter på. Vygotskij visade stort intresse för skillnaden 

mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. Detta 

”mellanrum” kallar han för utvecklingzon. Inom denna zon menar Vygotskij att barnet är 

mottagligt för ny kunskap och kan utnyttja sin egen erfarenhet för att uppfatta och förstå mer 

avancerad kunskap (a.a).  
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Vygotskij (1995) tror att utvecklingen av barns skapande, deras kreativa processer börjar i den 

tidiga barndomen. De kreativa processerna kan vi bäst se i barnets lekar. Barnet förställer sig att 

en trädstam är en häst och rider iväg på den eller förvandlar sig själv till en katt som mamma 

eller pappa ska ge mat. När barnen leker på detta sätt visar de exempel på sin kreativitet. De 

föreställer sig och återskapar sådant som de har sett och har erfarenhet av. Barnet härmar sin 

omgivning och använder det i leken. Vygotskij menar att detta skapande som sker inom 

människor är en produkt av den mänskliga fantasin. Barnets lek är en kreativ bearbetning av 

intryck som barnet kombinerat på olika sätt och skapat sig en egen och ny verklighet där deras 

önskningar och förställningar kan förverkligas. Barnet kan styra leken med sin fantasi. 

 

För att vi ska kunna använda oss av fantasi som skapande aktivitet behöver vi tillföra en 

mångfald utav erfarenheter eftersom dessa utgör materialet för de skapande processerna. Utan 

erfarenheter ingen fantasi eftersom det inte går att skapa något från ingenting. Likaså behöver vi 

fantasin för att förstå våra erfarenheter. Enligt Vygotskij är de estetiska ämnena viktiga i dessa 

processer. Genom dramat får barnet möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och på så vis få 

utlopp för sin fantasi (a.a). 

 

Vidare menar Vygotskij att dramat står leken närmare än varje annan form av skapande. Precis 

som i leken improviserar barnen i dramat olika roller, situationer och känslor. Att dramatisera 

ligger därför nära barnets naturliga uttryckssätt. Det är den skapande aktiviteten i sig som är 

viktig. Vygotskij poängterar att det är processen och inte produkten som är det viktiga. Han 

menar att vi behöver ha ett estetiskt synsätt på individen där vi ser människan som en helhet. Det 

finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet, människan är en kreativ varelse som 

skapar sin egen sanning (a.a). 

En medveten lekpedagogik 

Lindqvist (1996) beskriver hur en lekpedagogik med de estetiska ämnena i huvudrollen påverkar 

barns lek. Hon har genom åren i olika tvärvetenskapliga försök låtit teoretiska och estetiska 

ämnen samarbeta i arbetet inom förskolan och genom teman försökt få olika ämnen att mötas 

och berika varandra för att utveckla barns lek. Hennes undersökningar visade att i förskolan blev 

dessa teman bara begränsade inslag i verksamheten och slutsatsen som hon drog från dessa 

försök var att det var viktigt att hela verksamheten fick en kulturell karaktär. Därför fortsatte hon 

forskningen om hur man med ett genomgripande kulturellt tema i förskolan kunde påverka barns 
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lek. Tillsammans med en dramapedagog prövade hon ett temaarbete där drama och litteratur 

samarbetade. Försöken har slagit väl ut och slutsatserna som hon dragit från dessa är att de 

estetiska ämnena påverkar och berikar barns lek. Lindqvist har skrivit flera böcker och även en 

avhandling om lekens estetik där hon har analyserat sambandet mellan kultur och lek. Hon har 

beskrivit olika modeller för en lekpedagogik där barn och vuxna får en gemensam kultur (a.a). 

 

Det lekpedagogiska arbetssättet har en kunskapssyn där sambanden mellan reproduktion och 

kreativitet understöds. Att skapa miljöer som gör barnen nyfikna att de genom lek skapar sig 

egna nya upptäckter av de kunskaper som redan finns. Här hänvisar Lindqvist till Vygotskij och 

förhållandet mellan fantasin och tolkningsprocessen. När barnen i leken kan förvandla sina 

erfarenheter från handlingar och föremål till att få helt nya innebörder. Hon menar att det är 

vikigt att vi pedagoger låter barnen öka sin medvetenhet om världen genom leken så att de själva 

får upptäcka nya kunskaper som de behöver (Lindqvist, 1996). 

 

Lindqvist (1996) anser att om man arbetar med lekpedagogik behöver det finnas en berättelse 

eller någon figur som barnen är intresserade av och som de känner igen.  Inspirationen kan 

gruppen få från barnlitteraturen. Det gäller för pedagogerna att hitta en inkörsport till temat som 

väcker barnens nyfikenhet och intresse. Här kan de vuxna levandegöra olika sagofigurer och 

skapa en gemensam lekvärld tillsammans med barnen. I och med att de vuxna låter någon känd 

sagofigur komma in i vardagen som om det vore på riktigt lockas barnen in i en fiktiv värld där 

de kan göra sina egna tolkningar av vad som händer. Temat ska barnen och pedagogerna 

utveckla tillsammans, barnens tankar synliggörs genom att leken tar den riktning som barnen 

hittar på. Det går inte att följa en berättelse slaviskt. I lekvärlden kan många olika sagofigurer 

möta varandra och på så sätt följer arbetet lekens principer där barnen följer sina ingivelser och 

utvecklar leken. Det är så vi arbetar utifrån ett dramapedagogiskt arbetssätt menar Lindqvist. Det 

är viktigt att rekvisitan som de vuxna använder för att gestalta och få fart på leken finns 

tillgänglig hela tiden för att användas av barnen. Hon tycker dessutom att det behövs flera 

uppsättningar av rekvisitan för att barnen inte ska behöva konkurrera om rollerna i leken utan få 

gestalta de figurer som de känner ligger dem närmast (a.a). 

 

Lindqvist (1996) skriver att det är betydelsefullt för barn att ha med en vuxen som stöd i leken. 

Den vuxne kan föra handlingen framåt medan barnen kan ge sig hän i rollen. Hon använder sig 

av begreppet ”lärare- i- roll”, vilket hon beskriver som att läraren kommer in i leken och tillför 

nya situationer och problem som barnen behöver ta ställning till och upptäcka egna svar på. 
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Lindqvist skriver att man som lärare kan agera utifrån en sagofigur i den specifika leken och på 

så sätt ha möjlighet att vara med och påverka lekens riktning. Hon påpekar dock att det är viktigt 

att inte lägga repliker i barnens mun, då försvinner delaktigheten och skapandet. Det viktiga i 

rolleken är barnets inlevelse och egen identifikation av handlingen (a.a).  

 

Lindqvist (1996) menar när hon resonerar kring leken och leken i förskolan att leken inte 

prioriterats där trots att den ansetts som viktig. Enligt hennes uppfattning beror det på att 

förskolepedagogiken inte har haft ett kulturellt och samhälleligt sammanhang utan vilat på 

utvecklingspsykologiska teorier. Leken har haft ett romantiskt skimmer över sig där barnens 

frihet har varit viktig. Det handlar om två förhållningssätt till leken menar hon. Antingen är leken 

styrd eller är den fri från oss vuxna. På grund utav dessa förhållningssätt har utvecklingen av 

pedagogiken hindrats eftersom inställningen gjort att frågorna om hur relationer och omgivning 

påverkar leken inte har ställts. Ställer man inte dessa frågor skriver hon får vi heller ingen 

utveckling kring undervisning genom leken. Vidare skriver hon att även om drama varit ett ämne 

med anknytning till lek som existerat länge i förskolan så har inte de dramapedagogiska idéerna 

haft inflytande på vare sig inställningen till lek eller på lekpedagogiken. Hon menar vidare att 

om pedagogiken i svensk förskola ska utvecklas så måste det ske ett möte mellan drama och 

pedagogik (a.a).  

Pedagogens betydelse för lek 

Birgitta Knutsdotter- Olofsson är forskare och författare till flera böcker om barns lek. Hon har 

forskat kring leken som fenomen samt barns lek i förskolan sedan 1985 vid lärarhögskolan i 

Stockholm. Hennes forskning har visat att leken på förskolan beror mycket på hur pedagogerna 

uppfattar barn och deras lekfullhet samt deras syn på vad barndomen är och bör innehålla 

(Knutsdotter- Olofsson, 1996). Hon menar att det är viktigt för pedagoger i förskolan att ha klart 

för sig att man måste ha ett tillåtande och stimulerande förhållningssätt om barn ska leka. Det 

innebär att ge barnen tid till lek och skapa en trygg miljö runt omkring dem som utstrålar glädje. 

Det går inte att vara rädd för besvär och sätta upp en massa onödiga regler eller avbryta barn som 

leker på det sätt som ofta sker i förskolan vid samling, fruktstund och andra rutiner. Exempel på 

onödiga regler kan vara att alla alltid ska få vara med i leken eller att man i vissa rum bara kan 

leka ett antal barn åt gången. Ett stort störningsmoment för barnen är också att låta dem vänta på 

olika skeenden, såsom fruktstund, utevistelse eller dylikt, fastän de redan är i startgroparna. 

Författaren menar att det gäller att smida medan järnet är varmt. Mycket av detta begränsar 
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barnen eftersom de leker utifrån de roller som behövs i leken och kan fördela dessa utan 

vuxeninblandning. Pedagogen kan ”lära barnen att leka” (lekpedagogik) på två sätt. Det ena 

sättet är att pedagogerna hjälper barnen att genomföra sina idéer och endast när leken behöver 

bränsle kommer med nya uppslag för att hålla leken levande. Här sitter man som bisittare vid 

leken. Det andra sättet är att aktivt delta i leken och på så sätt bli en levande förebild som lär 

barnen lekkoder och lekregler. Dessa är kulturellt betingade och förmedlas även mellan barnen 

(a.a).  

 

Knutsdotter- Olofsson (1996) har upplevt att barnen på förskolan ofta påbörjar en lek för att 

sedan börja på en ny och så hoppa mellan olika idéer men leken kommer aldrig riktigt igång utan 

rinner ut i sanden. Detta hoppande mellan olika lekar kallar hon för ”lekklotter” och menar att 

ibland är barnen nöjda med att leka på detta vis men hon upplever också att det gör dem 

irriterade och trötta på läget. Hon anser att lekklottret ofta beror på att barnen blir avbrutna och 

på så sätt undviker att engagera sig på ett djupare plan. Vidare skriver hon att det är i leken som 

vi pedagoger kan komma barnen nära i deras tankar och få reda på hur de känner sig. Leken är 

barnens främsta uttrycksmedel och det är i den som barnen utvecklar sin kommunikativa 

förmåga samt att förstå subtila signaler, ansiktsuttryck och behärska sin motorik. Det är med 

hjälp av alla sina sinnen som barnen kan lära känna sin omvärld och kunna utrycka känslor, 

tankar och skaffa sig social kompetens (a.a). Knutsdotter-Olofsson (1992) skriver om lekens 

förutsättningar och menar att man måste kunna förstå att allt inte är vad det ser ut att vara. Att 

kunna uppfatta leksignaler från sin omgivning och själv kunna förmedla att man vill leka eller 

leker. Detta är ingen självklarhet, en del barn har svårt att uppfatta leksignaler och tror att det är 

på riktigt medan vissa barn snabbt kommer in i lekens förtrollade värld. Det är genom 

lekprocessen som barn lär sig lösa konflikter och hitta lösningar på problem.  För att leken ska 

utvecklas och gå vidare hävdar hon att vi människor behöver kunna behärska tre sociala 

lekregler. De är samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Lär vi oss att leka som barn blir det 

sociala livet enklare som vuxen (a.a). 

 

Knutsdotter Olofssons tre lekregler är:  

• Samförstånd som innebär att de som leker är införstådda med ATT de leker och VAD de 

leker för något. 

• Ömsesidighet innebär att alla är på jämställd nivå oberoende av ålder och styrka. Leken 

växer fram i gemensamt samspel. Lekskickliga barn anpassar sig till de yngre, när de 

leker med dem.  
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• Turtagande betyder att ibland är det du, ibland jag, som bestämmer eller tar initiativ. 

Leken får form av en dialog mellan två eller flera som för tillfället är jämbördiga. Är det 

obalans i makt eller vems initiativ som ska gälla, går den förfördelade ut ur leken med ett 

”Då är jag inte med!” I turtagandet lär sig barnen att vänta på sin tur och att de inte alltid 

kan stå i centrum (a.a). 

Vad är lek och dess betydelse för barnen  

Det är genom leken som barn erövrar världen enligt Pramling och Sheridan (1999). De menar att 

vi inte kan skilja lek från lärandet. Leken är viktig för alla barn. Lek är barns naturliga sätt att 

lära. Leken är ett redskap för barnet att utveckla sina sociala, emotionella, intellektuella och 

motoriska färdigheter. Barn leker för lekens egen skull, det är aktiviteten som är målet. Lek kan 

vara svårt att definiera därför det är en process som ständigt pågår, utvecklas och förändras då 

den är sammansatt av olika funktioner och färdigheter. Genom leken tränar och förbereder sig 

barnet för vuxenvärlden skriver de (a.a). 

 

Vygotskij (1995)menar att barnets lek är en kreativ omarbetning av upplevda intryck, ett sätt att 

kombinera dem och på så sätt skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och 

intressen. Genom leken utvecklar de sin världsuppfattning. I leken kan barnet uppfylla sina 

önskningar och bearbetar sina känslor. Det är genom leken barnen formas andligt och fysiskt. 

Leken utvecklar också barnets abstrakta tänkande menar han. Eftersom de kan skapa påhittade 

och inbillade situationer så blir det ett medel för abstrakt tänkande. Leken är barnens livsskola 

enligt Vygotskij (a.a). 

 

Hwang och Nilsson (2003) skriver att ”lek är ord och handlingar som är lustbetonade, frivilliga 

och på låtsas.” (s.171). Barn använder sig av leken för att uppfylla sina önskningar och få sina 

behov tillfredställda. I leken utvecklar barnen sin självkänsla och identitet samt sociala normer 

och roller. Leken kan även vara ett sätt att hantera svåra känslomässiga situationer. Genom att 

barnet leker sig igenom svårigheter kan de komma vidare och lära sig saker om sig själva och sin 

omvärld och på så sätt utveckla ett starkare jag (a.a). 
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Knutsdotter – Olofsson (1992) beskriver lek som ett förhållningssätt till verkligheten där vi rör 

oss mellan den och fantasins värld. Det är som vi går in i ett förändrat medvetandetillstånd 

skriver hon. Redan i tidig spädbarnsålder uppstår leken som en kommunikation mellan barn och 

vuxna. Lek är en kommunikativ förmåga och en social företeelse. När vi leker förändras vår röst, 

kroppshållning och vi omvandlar verkligheten runt omkring oss och skapar det vi behöver för att 

leka utav det som finns att tillgå. I leken glömmer vi tid och rum. Genom ögon, mimik, röstläge, 

sätt att tala och bete sig, talar man om att detta är lek. Knutsdotter- Olofsson anser också att 

leken ger tillvaron en guldkant (a.a).  

Vad är drama? 

Ordet drama kommer från grekiskan och betyder handling. Drama är ett estetiskt ämne som 

används inom teatern och i dramapedagogiken. Genom att dramatisera kan vi med hjälp av olika 

roller gestalta påhittade miljöer, människor och handlingar. I dessa kan vi få känslomässig 

inlevelse som leder till nya insikter. Det är individens tankeprocesser och inlevelse som är det 

viktiga (Erberth & Rasmusson, 1996).  

 

Hägglund & Fredin (2001) skriver att drama förekommer inom tre områden; teater där drama 

betyder pjäs, vardagsliv där drama är en våldsam händelse och pedagogik där drama är en metod 

och ett ämne inom skolvärlden samt inom terapin. Drama har som ämne många olika namn; 

skapande dramatik, dramatiskt skapande, dramatisk verksamhet, pedagogiskt drama, drama, 

dramatik och i förskola, skola kallas det dramalek (a.a).  

Vad är dramapedagogik? 

Dramapedagogerna Hägglund och Fredin (2001) skriver om olika filosofer och fysiologers syn 

på hur vi människor tar till oss kunskap på olika sätt. De anser att de skapande ämnena som till 

exempel musik, dans, filosofi och drama har stor betydelse i undervisningen. I dessa menar de att 

det finns en större frihet om vad som är rätt eller fel än i de traditionella teoretiska 

kunskapsämnena. Barnen får själva aktivt utforska sina omgivningar utifrån sina egna intressen.  

Hägglund och Fredin (2001) anser att ett viktigt syfte med pedagogiskt drama är att plocka fram 

leklusten eftersom leken är så betydelsefull för barns utveckling. Vygotskij (1995) anser att 

barnen i dramatiska former skapar och gestaltar bilder från verkligheten och åskådliggör dessa 

genom att härma. Genom fantasins hjälp kan barnet själv uppleva och dramatisera sina 

föreställningar om hur det känns att vara stark och modig eller liten och ensam. De kan 
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dramatisera sina föreställningar av olika intryck i livet. Vygotskij menar vidare att dramat står 

leken närmare än någon annan form av skapande eftersom det är barnen själva som skapar och 

improviserar. Lindqvist (1996) skriver att dramapedagogik kan vara att skapa en gemensam 

lekvärld tillsammans med barnen utifrån en saga eller en händelse som barnen känner till. I 

lekvärlden är det pedagogernas (de vuxna) uppgift att skapa en ”handlingsplan” tillsammans 

med barnen samt att utveckla en dialog dem emellan. För att det dramapedagogiska arbetssättet 

ska bli givande för barnen är det viktigt att det finns ett tillåtande klimat där barnens idéer tas 

tillvara och där berättelsen inte följs slaviskt. Dramapedagogerna Erberth och Rasmusson (1996) 

beskriver drama som en pedagogisk metod men även ett estetiskt ämne där lärarna ger barnen ett 

alternativ i inlärningsprocessen. Även läroplanen i förskolan betonar detta som en förutsättning 

för barns lustfyllda lärande (Skolverket, 2006). Genom de skapande ämnena tränas barn att 

uttrycka sig och upptäcka samt använda sina resurser. Detta leder till ökat självförtroende som i 

sin tur hjälper barnen att utveckla förståelse för sociala sammanhang. Erberth och Rasmusson 

(1996) anser också att pedagogiskt drama är ett kommunikationsämne. Kommunikation kan ses 

ur flera aspekter. Mellan människor kan det finnas på olika plan, vårt kroppsspråk till exempel 

överför mängder av budskap om vad vi tycker och tänker. Från massmedia tar vi emot mängder 

av information som vill kommunicera med oss och även miljön runt omkring oss sänder signaler 

som vi tolkar. Hodgson och Richards (1974) använder sig utav improvisation som en 

dramapedagogisk metod. De skriver att improvisation har följt människan ända från de första 

primitiva ritualerna. Vi behöver kunna improvisera i alla möjliga och omöjliga sammanhang för 

att klara vardagslivet menar de. Genom att utforska sinnesstämningar, känslor och 

grupprelationer med mera genom improvisation i drama lär vi oss utnyttja våra egna resurser och 

klara av vardagens oväntade problem. Öhrn-Baruch (1986) beskriver dramapedagogik som ett 

handlingssätt för personlig utveckling med stor betydelse för ökad kunskap för oss själva och vår 

omgivning. Författaren menar att det är en pedagogisk aktivitet som bottnar i barnens egna 

drivkrafter och avsikter. När vi genom dramat låter barnen låtsas närmar vi oss barnens egna 

behändiga sätt att låta fantasin befria leken från olika begränsningar.  

Likheter mellan drama och rollek 

Vygotskij (1995) anser att precis som i leken improviserar barnen i dramat olika roller, 

situationer och känslor. Att dramatisera ligger därför nära barnets naturliga uttryckssätt. Det är 

den skapande aktiviteten i sig som är viktig för att barn ska förstå sin omvärld. Lindqvist (1996) 

tycker att när vi arbetar utifrån ett dramapedagogiskt arbetssätt är det precis som i leken att låta 
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barnen utveckla dramat efter sina ingivelser. Erberth och Rasmusson (1996) ser likheter i drama 

och rolleken genom att de ger barnen viktiga kunskaper om livet. Både drama och rollek 

uppfostrar barnen. Genom att leka i olika roller kan barnen få insikt i hur samhället fungerar och 

insikt i andra människors perspektiv. Hodgson och Richards (1974) beskriver likheterna utifrån 

att barn som leker improviserar spontant utifrån sina erfarenheter precis som i dramat. Öhrn-

Baruch (1986) menar att rolleken är en spontan dramalek där barnen upphäver verklighetens 

begränsningar med fantasins hjälp och skapar sig låtsasvärldar med revir där bara den som har 

tillträde till leken får vara med. Det är i den gemensamma och vuxenledda dramaleken som 

pedagogerna kan hjälpa barnen i sitt sociala samspel och få hjälp av oss vuxna att hantera 

konflikter.  

Skillnaden mellan teater och drama 

Janzon och Sjöberg (1977) skriver att skillnaden på drama och teater är att teatern behöver 

kommunikationen med publiken. Det ställer därför helt olika krav på en skådespelare och en som 

utövar drama. Skådespelaren måste kunna förmedla en handling till sin mottagargrupp. Eftersom 

man har lagda repliker och handling, finns det inget utrymme för improvisation som är det som 

gäller för drama. Där finns det fritt utrymme för spontana handlingar och fritt skapande (a. a).  

Erberth och Rasmusson (1996) anser att gränsen mellan drama och teater är diffus. De beskriver 

också skillnaden som Janzon och Sjöberg att teatern behöver publik eftersom den ska förmedla 

ett budskap. Medan det i dramat är upplevelserna som de agerande får som är det viktiga även 

om det sker framför publik. 

Hur kommer dramapedagogik till uttryck i läroplanen? 

I läroplanen för förskolan betonar skolverket lärandet med hjälp av leken och de skapande 
ämnena.  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta samt lösa problem. Barnet kan i den skapade 

och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter.       (skolverket, 2006 s.6)                                             
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4 Metod 

Litteratursökning 

De flesta litteratursökningarna har gjorts i den svenska biblioteksdatabasen Libris. Databasen 

DiVA och internetsajten Uppsatser.se har även använts, då i syfte att genom c-uppsatserna, som 

presenteras där, finna användbara referenser. Sökorden som vi har använt är lek, rollek, 

pedagogik, förskola, drama, dramapedagogiskt arbetssätt, Vygotskij, med mera. Dessa sökord 

har vi sedan utformat med olika trunkeringar och kombinationer.  

Val av metod 

För att få kunskap om hur leken påverkas med ett dramapedagogiskt arbetssätt valde vi att 

genomföra en kvalitativ observationsstudie. Detta eftersom det vi ville undersöka behövde 

iakttas och upplevas på plats. Vid insamlingen av det empiriska materialet använde vi oss av 

ostrukturerade och deltagande observationer. Syftet med ostrukturerade observationer är att så 

detaljerat som möjligt ge en berättande beskrivning av det som upplevs. Med deltagande 

observation menar Bryman (2002) att observatören under en tid engagerar sig i den sociala 

miljön där en grupp människor befinner sig som ska observeras. Observatören har genom sitt 

arbete varit engagerad i miljön som ska observeras. Hon har tittat på den gemensamma leken och 

alltså inte katalogiserat deltagarna i observationen under empirins gång.  

Insamling av data  

Endast en av oss pedagoger har varit delaktig i insamlingen av vårt empiriska material. Detta 

beror bland annat på att vi inte arbetar på samma arbetsplats men även på grund av att vi ansåg 

att det var mer etiskt korrekt att barnen blev observerade av någon de känner och som de har 

förtroende för. Förskolegruppen hade innan undersökningen ingen tidigare erfarenhet av att 

arbeta med dramapedagogik. I arbetet med det dramapedagogiska arbetssättet har observatören 

och hennes kollega på arbetsplatsen använt sig av en saga, som barnen har valt, som en ram. Det 

dramapedagogiska arbetssättet har därefter utvecklas utifrån barnens idéer och frågor. 

Förskolegruppen har arbetat efter det dramapedagogiska arbetssättet två till tre gånger per vecka 

och då cirka 45 minuter vid varje tillfälle. 
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Observationerna, alla utom tre, har ägt rum vid samma tidpunkt och i samma rum. Detta rum är 

ett klassrum i skolbyggnaden som är indelat i olika delar som fyller olika funktioner för barnens 

behov. Observationerna har ägt rum under onsdag och torsdagsförmiddag cirka klockan 08.45 

till 09.30 under veckorna 36 till 43. Detta berodde på att det passade in i förskolans arbetsrutiner. 

Barnen observerades i leken på förmiddagarna innan det dramapedagogiska arbetssättet tog vid 

cirka klockan 09.30.  

 

Løkken och Søbstads (1995) beskriver nio olika tänkbara felkällor vid observation, bland annat: 

observatörens sinnesorgans funktion, personliga faktorer samt störningar och tillfälligheter i 

observationen. Pedagogen som har observerat har ett synhandikapp och det är därför viktigt för 

reliabiliteten att fundera över hur hennes handikapp kan ha påverkat vårt resultat. Pedagogen kan 

inte uppfatta små rörelser i barnens minsta mimik men däremot kan hon uppfatta en situation till 

följd av att hon kompenserar sitt synhandikapp med en väl utvecklad hörsel. Enligt Løkken och 

Søbstad finns det flera olika personliga faktorer som kan inverka vid observationerna, till 

exempel utbildning och gemensamma värderingar. Personliga faktorer kan betyda att 

observatören har egna föreställningar och fördomar om det observerade objektet, exempelvis vad 

menas med en fungerande lek? För att minimera den faktorn har vi diskuterat och gemensamt 

bestämt att vi ska använda oss av Knutsdotter- Olofssons (1992) tre lekregler för att se om 

barnen behärskar dessa i leken. Slutligen tycker vi även att det är viktigt att ta upp störningar och 

tillfälligheter i observationen. Eftersom pedagogen inte har haft några tillrättalagda 

observationstillfällen anser inte vi att det har förekommit några störningar som har kunnat leda 

till att observationerna har blivit missvisande. Däremot kan observatörens observationer när hon 

överför dem till sin diktafon efter observationens slut kunna betecknas som tillfällig felkälla 

beroende på tiden mellan själva observationen och tills observatören talar in i diktafonen. Vi kan 

även i vår sammanfattning utav observationerna feltolka. 

Bearbetning av det empiriska materialet 

Under observationerna har barnens lek studerats och pedagogen har efter varje 

observationstillfälle gått undan och spelat in kommentarer om vad hon har sett och hört i en 

diktafon. Dessa inspelningar har tillsammans sedan transkriberats rakt av utav oss (se bilaga 1). 

Vi har tillsammans gått igenom observationerna och tittat på dessa utifrån de tre sociala lekregler 

som Knutsdotter- Olofssons (1992) anser att barn måste behärska för att kunna leka tillsammans 

nämligen samförstånd, ömsesidighet och turtagande. I observationerna har vi försökt tolka om 
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barnen behärskar dessa tre lekregler och/eller om de utvecklas under arbetet med det 

dramapedagogiska arbetssättet. Barnen har även filmats och fotograferats men detta material har 

inte använts i bearbetningen. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När en undersökning genomförs är det viktigt att fundera kring studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Med god validitet menas att vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka 

och reliabilitet innebär att vi gör undersökningen på ett tillförlitligt sätt (Kvale, 1997). Syftet 

med vår studie är att undersöka om barns rollek påverkas med ett dramapedagogiskt arbetssätt. 

Det är därför viktigt att pedagogerna på ett medvetet sätt arbetar med det dramapedagogiska 

arbetssättet för att inte andra yttre faktorer ska påverka resultatet. Innan undersökningen började 

i förskolegruppen hade därför båda de inblandade pedagogerna förberett sig genom att läsa 

Lindqvist bok (1996) där hon beskriver hur man kan arbeta med dramapedagogik.  

 

Kvale (1997) skriver även att det är viktigt att hela tiden ifrågasätta och kritiskt granska sin 

studie för att förbättra validiteten. Vi är båda mycket positiva till det dramapedagogiska 

arbetssättet och vi har därför kontinuerligt försökt att neutralisera denna inställning så att den 

inte påverkar observationer eller vår tolkning av observationerna. Eftersom det bara är en 

förskolegrupp som är studerad så är det svårt att påstå att vi skulle få ett likartat resultat. Till det 

behövs fler likartade studier. Generaliserbarheten är därför liten. 

Etiska överväganden 

Pedagogen har genomfört en dold observation. Hon har varit synlig för barnen men barnen har 

inte varit medvetna om att de har observerats. Med en dold observation finns det flera fördelar, 

till exempel får man fram viktig och värdefull information som man troligtvis inte skulle ha fått 

fram om barnen hade varit medvetna om att de var observerade (Løkken & Søbstads, 1995). Men 

med en dold observation följer även många etiska dilemman, bland annat kan inte de som blir 

observerade ge sitt godkännande till studien och man kränker även deltagarnas rätt till ett 

privatliv (Bryman, 2002). För att bejaka de etiska dilemman som följer med en dold observation 

har vi bland annat informerat barnens föräldrar samt fått deras godkännande till att filma och 

fotografera barnen. (se bilaga 2). Här har vi även valt att inte nämna förskolans namn, utan 

endast vilken region den ligger i. Vi har studerat hela förskolegruppen istället för enskilda 
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individer, vilket därför gör det omöjligt att urskilja enskilda individer och deras personliga 

utveckling med det dramapedagogiska arbetssättet. 

5 Arbetsprocessen/Resultat  

Förskolegruppen före det dramapedagogiska arbetet 

I augusti 2006 innan undersökningen startade, arbetade observatören och hennes kollega på 

förskolan i en månad med den aktuella barngruppen. De arbetade då med olika 

samarbetsövningar för att skulle ha en möjlighet att lära känna varandra. Gruppen bestod av åtta 

barn, varav tre pojkar och fem flickor, som är i åldern fyra till fem år. Samliga barn är födda på 

samma ort, är svensktalande och inget barn är funktionshindrat. Föräldrarna till samtliga barn har 

gett sitt godkännande till att barnet medverkar i studien. Endast vid ett fåtal tillfällen var barn 

frånvarande från det dramapedagogiska arbetet. Pedagogerna har försökt att få ihop gruppen till 

en helhet men båda kände att deras arbetssätt inte fungerade. Barnen hade svårt att samspela och 

leka, alla leksaker drogs fram och slängdes runt omkring utan att barnen lekte med dem, 

ljudnivån var väldigt hög och barnens förmåga att koncentrera sig var väldigt låg. Det uppstod 

mycket bråk och pedagogerna upplevde att barnen hade svårt att både lyssna och samspela med 

dem och varandra.  

 

För att ge en bild utav hur vi arbetade med detta projekt kommer vi att använda tre rubriker där 

vi under sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet beskriver hur pedagogerna på 

förskolan arbetat med det dramapedagogiska arbetssättet. Under rubriken sammanfattning av 

pedagogens observationer, sammanfattar vi de två dagarnas observationer av observatören för att 

sedan under rubriken reflektioner reflektera och kommentera hur vi tolkar leken utifrån de tre 

lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Siffrorna inom parantes anger antalet 

deltagande barn vid observationstillfällena. 

Tillfälle 1   

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
 
Vad finns det för sagofigurer och sagor? Det frågade vi barnen när vi inledde det 

dramapedagogiska arbetet. Barnen kom med massor av förslag. Allt som de kunde komma på 

skrev vi upp på stora blädderblock. På så sätt tydliggjorde vi för barnen deras egen kunskap om 
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sagor och sagofigurer. Vilken saga ska vi titta närmare på? När vi pratat om alla sagorna som 

barnen nämnt och samtalat om sagans innehåll, var barnen mest intresserade utav sagan om 

Rödluvan och vargen av bröderna Grimm. Därför blev det den sagan som vi valde att arbeta 

med.  

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 8 - 7 ) 

Barnen river ut leksaker, slänger dem omkring sig och leker inte med dem. Några barn jagar de 

andra barnen som inte vill bli tagna och inte vill delta i leken. Barnen upplevs som rastlösa och 

okoncentrerade, bland annat observeras att barn som sitter och ritar inte ha ro att sitta mer än i 

cirka fem minuter för att sedan springa runt och titta vad de andra barnen gör. Konflikter om 

leksaker uppstår.  

 

Reflektion 

Vi utgår från Knutsdotter Olofssons (1992) tre lekregler och upplever att barnen saknar samtliga 

tre under observationen. Vi anser att barnen just nu befinner sig i det som Knutsdotter -Olofssons 

benämner som ”lekklotter”. Hon använder detta ord då hon beskriver barnens lek då de hoppar 

från den ena till den andra aktiviteten och inte stannar kvar och fördjupar leken. Hon menar att 

barnen är mer styrda från omgivningens intryck än av egna initiativ och inte hinner ta till vara 

alla idéer. 

Tillfälle 2   

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
 
Dramatisering av Sagan 

Pedagogen använde sig utav en handdocka som föreställer både Rödluvan, vargen och mormor 

på ett finurligt sätt eftersom den är vändbar. Genom att använda bakgrundsmusik, tända ljus och 

berätta sagan väldigt dramatiskt blev det spännande för barnen. De satt som förtrollade och 

lyssnade. 

Vem är Rödluvan? 

Vi förde en diskussion med barnen om vem Rödluvan är. Barnen berättade vem Rödluvan är. 

Hur hon bodde och vilka som tillhörde hennes familj. Ett av barnen ändrade i berättelsen och 

tillskrev Rödluvan en pappa som arbetade mycket, det var därför som han inte fanns med i 

boken. De andra barnen accepterade detta så det fick bli så. Barnen konstaterade också att 

Rödluvan är olydig när hon går av stigen, hjälpsam när hon ska gå med mat till mormor. Hon är 
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modig då hon pratar med vargen och går ensam i skogen. Vi pratade om var man kunde hitta 

berättelser om Rödluvan någonstans. Barnen kom fram till att hon fanns i böcker, på kassett och 

cd samt på film. Om vi vill ha tag på böcker som handlar om Rödluvan hur kan vi få tag på dem 

då? undrade pedagogen. Barnen sa att de hade böcker hemma och så kunde man låna på 

biblioteket. Vi kontaktade då biblioteket där bibliotekarien plockade ihop flera olika versioner av 

sagan till oss. Därefter går vi till biblioteket för att hämta böckerna. Dessa böcker lästes sedan 

parallellt med att sagan berättades. 

  

Sammanfattning av Pedagogens observationer av leken ( 8-8  ) 
Den ena observationsdagen befann sig barnen på en annan avdelning med många andra barn och 

leken blir vild, glad och högljudd. Smågrupper bildas som krockar med varandra och konflikter 

uppstår. De små barnen kör sönder bygglek och pedagoger får medla. När barnen delas i sina 

vanliga grupper lägger sig lugnet. Den andra dagen har observatören upptäckt att några barn 

börjar samtala mer med varandra och de vuxna. Två pojkar pratar om vad deras pappor gör 

samtidigt som de flyttar runt på kuddar. Leken är fortfarande vild och rastlös. Tre barn ritar, 

pusslar och spelar tillsammans men stannar inte kvar någon längre tid. Byter spel och pussel 

flera gånger. Fyra av flickorna samlas runt dockan och provar och pratar om Rödluvan. 

Konflikter uppstår lätt.  

 

Reflektion 

Här kan vi också se det Knutsdotter -Olofssons (1996) benämner som ”lekklotter” när barnen 

kommer till ny miljö och nya kompisar. Vi tycker ändå att vi kan urskilja början till turtagande 

och ömsesidighet mellan de barn som samtalar med varandra och pedagogerna. Barnen har inte 

riktigt förmågan till samförstånd tycker vi eftersom vi upplever att de inte riktigt vet hur de ska 

leka tillsammans vid observationen. 

Tillfälle 3 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
 
Vi läste och tittade i alla böckerna vi lånat på biblioteket. När vi läst och berättat många gånger 

bad vi barnen att måla sagan om Rödluvan utifrån det som de kände att de ville måla. Barnen 

fick tillgång till färger och eget papper för att skapa en egen bild ur sagan. Dessa tavlor sattes 

upp på väggen tillsammans med en kort bildtext. Barnen upptäckte skillnaderna i berättelsen om 

Rödluvan. De konstaterade att ibland drunknade vargen i brunnen och ibland blev han 
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uppsprättad och död. Ibland lovade vargen jägaren att aldrig göra så mer och fick springa till 

skogs. I några berättelser hade Rödluvan vin med till mormor och ibland hade hon saft. De 

märkte också att miljön i böckerna skiftade. 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 6-6) 

Barnen leker mer med varandra i små grupper om två till fyra stycken. Några flickor leker 

Rödluvans mamma, hund, baby och Rödluvan. Tre pojkar bygger en skördetröska med kuddar 

samt en järnväg. I leken med skördetröskan och järnvägen vill alla tre pojkarna bestämma och 

flera konflikter uppstår som de får hjälp av pedagog att lösa. De bygger en polisbåt och ett barn 

förvandlar sig till en hund som får upp spår på tjuvar och leken blir våldsam. Barnen går in och 

ut i olika lekar därför förändras antalet av deltagande barn under lekens gång. Två barn sitter och 

ritar, klipper, klistrar och pratar med varandra om vad som händer i sagan om Rödluvan och 

andra sagor tillsammans med en pedagog, efter en stund tittar de i olika böcker. 

 

Reflektion 

I leken med polisbåten och Rödluvans mammalek kan vi se en ömsesidighet, ett turtagande och 

en början till samförstånd. De är likväl svårt för barnen att få sina egna fantasier och önskningar 

att förenas. I situationen med järnvägen och skördetröskan vill alla tre barn som deltar bestämma 

allt. Pedagogens hjälp vid leken är ett av de sätt som Knutsdotter-Olofsson menar lär barn 

lekkoderna. Bara genom att sitta i närheten och hjälpa till med små praktiska problem visar 

pedagogen barnen olika sätt som leken kan ta sig fram på. 

Tillfälle 4  

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
Nu kan barnen sagan ordentligt och nu börjar vi leka sagan. Spontant låter vi barnen själva välja 

både roller och kläder, alla får vara precis vem de vill av figurerna i sagan. Vi leker och byter 

roller länge. Barnen var otroligt entusiastiska och ville prova de flesta rollerna dag efter dag. Vi 

bakar likadana kakor som Rödluvan hade med sig till mormor. Dessa kakor ska barnen få i 

skogen när pedagogerna ska spela teater för dem. Den 28 september hade hela förskolan utedag 

och under deras vandring i skogen fick barnen stanna till i en glänta för att titta på teater. De 

vuxna bytte om och tog fram rekvisita som de hade med sig för att spela Rödluvan. Vargen 

gömmer sig bakom en kulle och mormor ligger i sin säng på marken med en filt över sig. 

Mamma vinkar till Rödluvan från andra kanten av skogen när Rödluvan skuttar iväg ensam för 



  21                                                                                                                                                                                    

att hälsa på sin mormor. Jägaren har gevär och när Rödluvan blivit uppäten och Jägaren befriar 

henne bjuder hon alla barnen på kakor. Detta tyckte barnen var både roligt, spännande och gott. 

Personalen hade inte övat speciell mycket så när jägaren sköt vargen fick barnen ännu en version 

av sagan som de häpet godtog. 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 7 – 8 ) 
Alla barn utom ett valde att vara med och baka Rödluvans kakor. Barnen fick hjälpa till att mäta 

upp ingredienserna och baka ut kakorna. Att vänta på sin tur klarade alla utom en pojke då han 

var orolig för olika tillkortakommanden. Pojken som valde att inte baka lekte med de yngre 

barnen på en annan avdelning. På höstvandringen grupperade barnen sig i två sedan tre grupper. 

Först rusade fem barn bort till ett stenröse. Röset var ett magiskt berg där barnen lekte flera olika 

lekar. Barnen delade självmant in sig i två grupper som lekte och fantiserade bredvid varandra. 

Den tredje gruppen hittade och samlade olika saker som de visade för varandra och vuxna. När 

ett barn slog sig kom två av de andra och bad om hjälp. Några av flickorna blandar sig med 

övriga barn på förskolan. 

 

Reflektion 

När barnen bakar visar de både turtagande och ömsesidighet genom att kunna dela och vänta på 

sin tur tycker vi. Leken under utedagen visar också på att barnen använder sig av alla tre 

lekreglerna. De hittar till lekens förtrollade värld och kan fantisera tillsammans. De klarar också 

av att gruppera sig och fortsätta leka i smågrupper och även tillsammans med övriga barn på 

förskolan. Detta tror vi kan bero på det som Knutsdotter- Olofsson menar med hur viktigt det är 

att undvika onödiga regler, förbud och avbrott som hämmar lekens utveckling. Vi är utomhus 

och medan pedagogerna är upptagna med att laga mat är det bara observatören som är med 

barnen. Detta leder till att leken inte avbryts av vuxnas överflödiga regler och inpass, utan får 

flyta fritt med hjälp av endast en pedagog.   

Tillfälle 5 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetssättet 
Efter teaterupplevelsen i skogen ville barnen använda rekvisitan därifrån. Nu gällde det att få 

fram mer rekvisita. Men vad var rekvisita för något? Vad innebar ordet? Barnen undrade och 

fick svar.  De fick tillgång till det mesta av den rekvisita de vuxna använt ute i skogen. De fick 

även ta med eget material hemifrån när de tyckte att de själva hade något som skulle passa in bra. 

Barnen hittade också egen rekvisita på förskolan som de använde. Nu byggdes dockvrån om till 
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Rödluvans hus av barn och pedagoger. Mormor fick ett eget hörn att bo i, pappan fick en egen 

verkstad, vargen en egen lya. Denna möblering fick vara kvar. 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken.  ( 6 – 8 ) 

Rolleken har tagit en väldig fart. En pojke leker pappa som jobbar i verkstaden. Han bygger en 

vedpanna med kuddarna och de stora byggklossarna. Två pojkar blir mycket nyfikna och smittas 

av hans entusiasm och vill vara med och leka. Det får de men de får inte vara med och 

bestämma. Den ena av pojkarna kan inte acceptera detta, han vill bestämma istället. Den tredje 

pojken försöker medla men behöver hjälp av pedagog. Pojken som inte kan acceptera att inte han 

får bestämma väljer att gå undan med ett  ”-Då är jag inte med!” När han lugnat ner sig bygger 

han istället med lego och den tredje pojken kommer senare och gör honom sällskap. Barnen vill 

att pedagogerna ska leka Rödluvan med dem. De klarar själva av att dela upp och ut rollerna. När 

rollerna ska fördelas ropar en pojke som inte varit med tidigare att han ska vara Rödluvans 

pappa. Denna roll gör han till sin egen och bygger en traktor till pappan i verkstaden som ska 

provköras. Detta uppskattas inte utav de andra barnen. Ytterligare ett irritationsmoment som 

hotar leken är när en flicka slänger ut minst 30 pennor som förställer blommor vilka ska plockas 

av Rödluvan. Hon tar sakta en blomma i taget så de andra barnen tappar tålamodet och ledsnar 

på att hon förlänger sin egen medverkan i sagan. 

 

Reflektion 

Vi kan se brist i turtagningen hos pojkarna som vill bestämma. Här finns ingen fungerande 

dialog. Båda barnen vill ha hela makten och då det inte går så väljer den ena pojken att kliva ur 

leken med ett  ”- Då är jag inte med!” Detta skriver Knutsdotter- Olofsson (1996) är precis det 

som händer när barnen inte kan turtagning och en försöker ta makten över leken. Dessa 

svårigheter med turtagandet upplever vi även hos flickan som vill ta för stor plats i leken liksom 

pojken i verkstaden. Men i observationerna upplever vi att rolleken har tagit fart. Här erfar vi det 

som Gunilla Lindqvist (1996) skriver, att om vi förvandlar ett rum och låter hela verksamheten 

genomsyras av ett speciellt tema, där rekvisita få finnas kvar i miljön som lekmediatorer tar 

rolleken fart. 
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Tillfälle 6 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
Under denna vecka fick barnen under flera dagar måla på ett stort spännpapper som var uppsatt 

på väggen. På pappret fick barnen måla Rödluvans skog och när de målat skogen färdig fick de 

senare trycka djur med stämplar och göra avtryck med löv. Denna bild fick sitta kvar som 

bakgrund i vårt rum under hela hösten.  

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken.  ( 6 – 8 ) 

Barnen leker olika rollekar i smågrupper som ibland krockar och ibland vävs in i varandra. 

Leken är ganska kortlivad och byter skepnad ofta. Sagan om Rödluvan utvecklas med både 

bäbisar och djurfamiljer. Barnens fantasi flödar och de tillför ny rekvisita som de själva ser till 

att få tillgång till, bland annat playdoolera som de använder till mat. Barnet som hela tiden 

gestaltar pappan försöker nu ikläda sig rollen som jägare. Men när han skjuter allt och alla blir 

det stora protester. Han återgår till papparollen. 

 

Reflektion 
Här har leken utvecklats med flera nya roller. Barnen behärskar med viss hjälp de tre lekreglerna 

då de sammanför sina fantasier, delar med sig och kan skilja på lek och verklighet. Pojken som 

skjuter alla har dock inte samförståndet med övriga och mycket riktigt så blir det konflikt. Här 

kan vi kanske också tänka oss att lekskickliga barn som haft ömsesidigheten helt klar för sig 

kanske skulle ha spelat med i pojkens övertramp. De hade sett nya roller att spela och förstått att 

han inte ville förstöra. Här upplever vi att barnen inte har den förståelse som ömsesidighet 

innebär då samspelet inte riktigt fungerar utan ett barn egentligen leker bredvid. Leken kan för 

en som kommer utifrån  upplevas som rörig. Men för den närvarande är den tydlig. Det är viktigt 

som Knutsdotter- Olofsson påpekar att vi aktivt iakttar leken för att förstå den och inte avbryta 

för att vi upplever den som kaos.  

Tillfälle 7 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
Nu vill barnen ha fler kulisser och eftersom den boken de tyckte allra bäst om var den då 

mormors stuga låg under de tre stora ekarna vill de måla stora ekar på spännpapper. Papperna 

tejpades fast över hela golvet och barnen fick måla. I samtliga träd målade barnen ett hål. I två av 
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dessa skulle det bo ugglor och i det tredje en varg. Det här arbetet tog flera dagar och även dessa 

målningar satte vi upp. Nu har vi byggt in vår bokhylla och vi befinner oss helt i Rödluvans 

värld. Barnen är nöjda och leker tillsammans. Tavlorna var från golvet och upp till taket. Det 

blev som en bildvägg. 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 7 – 8 ) 

Den ena pedagogen hade valt att starta dagens aktivitet tidigare på barnens begäran. De ville 

måla de tre stora ekarna. Fem av de sju barnen kröp runt och målade med stor intensitet medan 

de andra två byggde med lego. Dagen därpå deltog alla och målade ögon, hål och andra fantasier. 

Barnen var hjälpsamma mot varandra såg till så alla räckte färg och penslar. De pratade om vilka 

som kunde bo i ekarna och bestämde tillsammans att det var vargen och ugglor. Då tre av 

flickorna var nöjda gick de vidare till docklek i Rödluvans hus. Två av pojkarna slutade måla och 

gick till pappas verkstad och byggde en truck. Övriga tre stannade kvar och hjälpte till med 

uppröjningen. 

 

Reflektion 
Alla tre lekreglerna fungerar bra. Vi kan också se hur pedagogen följer barnens vilja och startar 

målningen när de vill istället för att följa planeringen slaviskt. Här känner vi igen Knutsdotter- 

Olofssons (1996) resonemang om att vi vuxna behöver vara flexibla. Vi ser då hur lätt hon får 

med sig barnen i detta stora arbete och hur alla vill delta och hjälpa varandra. Ömsesidigheten 

och turtagande ser vi tydligt i barnens förmåga att skicka färg och penslar sinsemellan. När 

barnen diskuterar fram vem som ska bo i ekarna ser vi också att de lärt sig turtagningen genom 

att de kan ge och ta till sig av egna och andras fantasier. Samförstånd kan vi se då tre flickor 

försvinner in i dockleken och pojkarna likaså i bygglek, då de själva fördelar rollerna och leken 

går igång. 

Tillfälle 8 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
Nu har barnen spelat de olika rollerna i sagan flera gånger och kommer med förslaget att de ska 

spela teater av sagan som de vuxna gjorde för dem i skogen. De har gjort rekvisita och de vill 

göra en teater som alla ska se. Vi börjar diskutera fram och tillbaka vilka som ska se teatern och 

vilka föreställningar vi ska ha. Vi enas om att när vi ska ha pysselkväll så ska vi bjuda föräldrar 

och anhöriga på en föreställning och dagen efter så ska vi bjuda de andra på förskolan och 

förskoleklassen. Så två föreställningar bestämmer vi att vi ska ha. Här inser pedagogen också att 
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rollerna inte räcker till för alla barnen under en föreställning men då tycker barnen att vi kan ha 

två föreställningar för samma publik så får alla uppträda. När vi hade bestämt att vi skulle spela 

teater tillfrågas barnen om de ville att  tidningen skulle komma och skriva om oss och  det ville 

barnen. 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 8 – 8 ) 

Först springer flera barn omkring och vill ha uppmärksamhet. Ett barn tröttnar och föreslår att vi 

ska leka Rödluvan. Barnen delar själva ut rollerna. De vill ändå att pedagogerna ska vara med i 

leken varav den ena hela tiden ska vara sagoberättaren som för historien framåt, medan den 

andra ska vara varg. De hittar på nya deltagare i sagan. De bygger även nya miljöer till sagan i 

form av olika kojor, där det bor både ugglor och varg. Leken fungerar bra. Ett barn väljer dock 

att rita en längre tid innan hon försöker komma med i leken. Då hon märker att det inte går väljer 

hon att sy istället. Flera av barnen ber pedagogerna att de ska få spela Rödluvan som teater som 

de vuxna gjort i skogen så att andra ska titta på dem.  

 

Reflektion 

Nu ser vi hur barnen själva kan styra och ställa i leken. Vi ser att barnen är med på lika villkor 

alltså fungerar ömsesidigheten. Turtagandet ser vi tydligt fungerande tecken på då barnen kan ta 

och vänta på sin tur i dramaleken. De vill att pedagogerna ska vara med i leken varav en av dem 

hela tiden ska vara sagoberättaren som hjälper barnen att hålla ihop historien och föra den 

framåt. Hur betydelsefullt detta är skriver Lindqvist (1996) om och hon menar att har barnen 

stöd av de vuxna som för leken framåt kan de själva ge sig hän i leken. Här kan vi som vuxna 

påverka handlingen om det behövs eller ställa frågor till barnen som de själva kan upptäcka 

svaren på. Knutsdotter -Olofssons (1996) resonemang kring hur vi ska hjälpa barn som inte 

kommer in leken utan att förstöra den märker vi också att vi kan se då pedagogerna inte lägger 

sig i när flickan inte kommer med i leken. Här är det vanligt att vi vuxna säger att det är klart alla 

ska få vara med. Men Knutsdotter- Olofsson (1996) menar att det är fel som hon uttrycker det att 

”knuffa in” in barnen i leken. På det sättet blir de inte delaktiga utan leken tar istället slut för alla. 

Vi vuxna får leka in barnen istället om det behövs. Vi ser också på vår observation att flickan 

nöjer sig och hittar på ny sysselsättning då hon inte kommer med i leken.  
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Tillfälle 9 

På grund utav höstlov är många barn och personal lediga och förskolans avdelningar slår ihop. 

Därför blir det ingen vanlig verksamhet och observationerna utgår. 

Tillfälle 10 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
Om det nu ska bli en teater frågade pedagogen barnen hur ska man då göra? Hur ska man 

komma ihåg vad man ska säga? Vem ska vara vad? Rollerna räcker inte till alla, hur gör vi då? 

Detta var ett problem som barnen fick lösa tillsammans. De kom fram till att vi skulle spela 

teatern i vårat rum. Gästerna skall sitta i soffan och på golvet. Du ska vara sagoberättare som du 

brukar säger barnen till pedagogen. Angående problemet med rollerna löste barnen det enkelt 

genom att helt enkelt säga att vi byter roller så vi spelar den två gånger. 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 8 –7 ) 

Barnen försöker leka Rödluvan på egen hand men ber och behöver som tidigare hjälp av oss 

vuxna att föra leken framåt. Det är spännande att se hur barnen utan något som helst mönster 

byter roller och rekvisita huller om buller efter eget inflytande. Pojken som hela tiden varit mån 

om papparollen vill nu försöka gestalta jägaren. Svårigheter uppstår dock när han svävar ut i 

egna fantasier och gör upp eld istället för att gå till mormors hus. Konflikt uppstår och observatör 

hjälper till, pojken behöver tröstas. Följande dag under observationen har vi ordnat en rutig 

skjorta som rekvisita till leken och den använder samma pojke som behövde tröstas och  ger sig 

åter igen in i leken som pappa. Barnen tillförde mer rekvisita och vi märker att pojkarna vill 

spela mormor, men inte Rödluvan och mamma. Flickorna väljer alla roller utom jägaren.  

 

Reflektion 
I och med att barnen nu har beslutat sig för att de ska spela teater så är alla barnen med på hur 

och vad de leker. De har samförstånd. Vi ser när pojken som går utanför och glömmer bort att de 

har en lek med gemensamma ramar genast kommer i konflikt med de övriga. Vi drar slutsatsen 

att barnen inte är så lekskickliga som om de alla varit på samma jämställda nivå i 

ömsesidigheten. Vi tycker dock att barnen i stor utsträckning kan fördela rollerna och har ett  

samspel vilket vi tolkar som att turtagandet fungerar bra.  
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Tillfälle 11 

Sammanfattning av det dramapedagogiska arbetet 
Nu spelar vi Rödluvan på måndagskvällen och tisdagsförmiddagen. Barnen är aktiva och hittar 

på egna repliker och det fungerar väldigt bra 

 

Sammanfattning av pedagogens observationer av leken. ( 7 – 8 ) 

På onsdagsmorgon, dagen efter teaterföreställningarna fungerar inte leken, barnen bara springer 

omkring. Vi vuxna väljer att gå ut så barnen får större rörelsefrihet. Dagen efter står all 

möblering ifrån teatern kvar men barnen ber att få ändra på detta. Mormors madrass blir nu en 

prinsessäng. Leken förändras och nu är det Ariel och Askungen som gäller. Tre av pojkarna 

bygger en snöplog utav kuddarna, när den rasar förvandlas den till en slottsmur istället. Tre barn 

sitter och pratar om teatern samtidigt som de spelar spel med pedagog. Efter spelandet vill de 

göra halsband och då kommer Askungen och Ariel också för att göra detta.  

 

Reflektion 

Vi tycker att bakslaget på barnens förmåga att leka med varandra dagen efter föreställningarna 

var fullt förståligt när spänningen inför uppträdandet släppt. Då de i nästa dags observation sätter 

igång och förvandlar rekvisitan till Rödluvan för andra lekar som de hittar på upplever vi att 

barnens förmåga att använda de tre lekreglerna som behövs för att kunna leka på ett djupare plan 

fungerar bra med vuxenstöd.  

6 Analys/Diskussion 

Vårt syfte med studien var att se om vi med ett dramapedagogiskt arbetssätt kunde påverka barns 

rollek i förskolan. För att kunna leka rollek behöver vi enligt Knutsdotter- Olofsson kunna tolka 

leksignaler och ha tillgång till en harmonisk miljö. Detta uppnås om de som leker följer ”lekens 

utsagda och outsagda regler” (1992, s 16). När vi sammanställde resultatet av observationerna 

kan vi i våra första observationer se att leken inte fungerade några längre stunder. Barnen hade 

svårt att uppfatta leksignaler och misstolkade varandra. Deras lek var lättstörd och barnen 

upplevdes som att de hade svårt att koncentrera sig. Observationerna beskriver bland annat hur 

barnen jagar varandra utan samförstånd och konflikter uppstår. De slänger leksaker huller om 

buller utan att leka med dem. Vid de första observationstillfällena ser vi inga barn som behärskar 

Knutsdotter- Olofssons (1992) tre sociala lekregler; samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

Vad kan det finnas för förklaringar till att det är så här?  Kanske finns förklaringen i det 
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Knutsdotter- Olofsson skriver påverkar leken, nämligen vilken syn pedagogerna har på lek och 

lekfullhet. Knutsdotter-Olofsson menar att med ett tillåtande förhållningssätt utan onödiga regler 

infinner sig en atmosfär där det inte blir så många konflikter och leken utvecklas. Det kan också 

tänkas att pedagogerna ändrade sitt förhållningssätt under tiden de arbetade med det 

dramapedagogiska arbetet (a.a). Lindqvists (1996) resonemang kring lekens frihet kan också 

spela in här. Är det så att pedagogerna i sitt undermedvetna i början av undersökning arbetat 

utifrån att barnen ska ha ”fri lek”. Att de med fri lek haft den romantiska inställning som 

Lindqvist (1996) påstår är vanligt förekommande på våra förskolor och därmed inte deltagit i 

barnens lek. I så fall har inte barnen haft någon hjälp från de vuxna med att lära sig leka som de 

behöver enligt Knutsdotter -Olofsson (1996). Ytterligare en orsak till att barnen i början utav 

observationerna inte heller leker rollekar tillsammans kan bero på att de inte känner varandra, 

pedagogerna och miljön de vistas i. Knutsdotter- Olofsson (1996) skriver om hur betydelsefullt 

det är med trygghet för barnen för att de ska kunna ge sig hän i lekens värld. Vilken slags lek 

signalerade miljön i det stora klassrummet? Var miljön tillåtande och inbjudande till rollek? 

Lindqvist (1996) skriver i sin forskning att vi behöver skapa miljöer som gör barnen nyfikna så 

de genom lek skapar sig egna nya upptäckter av de kunskaper som de redan har. Vi ser i 

observationerna att när barnen själva får vara med och skapa sin miljö, få tillgång till rekvisita 

och annat material som de anser sig behöva ökar deras nyfikenhet och delaktighet. Lekandet tar 

fart och fantasin flödar. 

 

Under veckorna då pedagogerna på olika sätt bearbetar sagan om Rödluvan tillsammans med 

barnen börjar leken att förändras i observationerna. Barnen börjar prata mer med varandra om 

Rödluvan och vad som händer i sagan. De grupperar sig i smågrupper och har korta stunder av 

samförstånd då de bygger. Av de stora kuddarna bygger några barn en skördetröska och en av 

pojkarna förvandlar sig till pappa för att köra den. Några barn bygger en polisbåt som för dem ut 

på olika uppdrag. I den leken förvandlar sig ett barn till polishund som spårar tjuvar och leken 

blir våldsam.  I dockvrån kommer mamma, pappa och barnleken igång. Det är Rödluvans och 

hennes mamma samt en hund som lever tillsammans. De dukar och äter och ibland går mamma 

till sitt jobb. Här kan vi se det som både Vygotskij, Lindqvist och Knutsdotter-Olofsson påpekar 

är så viktigt med leken. Nämligen att barnen styr leken utifrån sina egna fantasier och 

upplevelser och därmed kan tillgodose sina egna behov. Vad hade hänt om pedagogerna påpekat 

att i den här sagan finns det ingen pappa eller att Rödluvan inte har någon hund? Förmodligen 

hade leken avstannat och barnen tappat lusten för fortsatt lek. Lindqvist (1996) beskriver hur 

man kan arbeta med dramapedagogik på det sätt som pedagogerna gjort här. De har inspirerat 



  29                                                                                                                                                                                    

barnen genom att levandegöra en saga och skapat en lekvärld tillsammans med dem. Skillnaden 

är dock att Lindqvists (1996) tema och miljö finns kvar under hela dagarna i hennes 

undersökningar. Vi har dock valt att arbeta med dramapedagogik två till tre dagar i veckan. 

Miljön fick dock vara kvar. Vi kan i efterhand se att vi kan utveckla det dramapedagogiska 

arbetssättet under längre tid precis som hon beskriver, men det är viktigt att komma ihåg att det 

är barnens inflytande som ska styra verksamheten inte pedagogernas önskningar.  

 

I slutet av våra observationer kan vi se hur rollekarna ökar i barngruppen. Barnen prövar olika 

roller i smågrupper och hittar på ännu fler deltagare i sagan. Det är varg och ugglefamiljer som 

ibland krockar och ibland vävs in i varandra. De bygger även nya miljöer till sagan i form av 

olika kojor och frågar efter eller tillverkar rekvisita som de behöver. Bland annat playdoolera 

som de använder till mat. Rödluvan har nu i lekarna både en mamma, pappa och en baby. Pappa 

arbetar på en verkstad. Barnen ber en av pedagogerna att berätta sagan samtidigt som de leker 

den. Här menar vi att vi ser det som Lindqvist (1996) anser är viktigt för barnen nämligen att en 

vuxen finns som stöd i leken, då kan barnen själva hänge sig i den. Hon menar vidare att det är 

barnens inlevelse och identifikation som är det viktiga. Det är barnen som ska göra tolkningarna 

om vad som händer i sagan. Pedagogerna ska inte lägga repliker i barnens mun. Men genom att 

pedagogen är med i lekens utveckling kan hon skapa situationer och problem som barnen får ta 

ställning till och upptäcka egna svar på (1996). Det är detta som Lindqvist (1996) menar då hon 

använder begreppet ”lärare-i-roll”. Då kan pedagogen agera utifrån den speciella leken och ha 

möjlighet att påverka den.  

 

När barnen i sista observationen vill möblera om och istället för att leka Rödluvan väljer att leka 

Ariel och Askungen samt förvandlar verkstaden både till snöplog och till slottsmur tycker vi att 

resultatet i vår undersökning visar på att barnen lärt sig Knutsdotter-Olofsson tre lekregler. I och 

med det har också rolleken ökat hos barnen från första observationstillfället. Vi har sett det som 

Vygotskij (1995) påstår nämligen att vi behöver tillföra en mångfald utav erfarenheter. Detta är 

nödvändigt för att barnen ska kunna använda sin fantasi som skapande aktivitet där de kan 

bearbeta sina intryck och kombinera dem till en ny verklighet efter deras egna önskemål och 

föreställningar. Vi ser att barnen kan styra leken med sin fantasi. 

 

Vi ställde frågan hur kan ett dramapedagogiskt arbetssätt påverka rolleken i förskolan? 

Resultatet på vår undersökning visar att ett sådant arbetssätt kan göra så barnen utvecklar 

förståelse för, samt att lära sig behärska de tre sociala lekreglerna. Eftersom dessa behövs i allt 
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socialt umgänge drar vi slutsatsen att det dramapedagogiska arbetssättet är en bra metod att 

använda sig av för att hjälpa barn i sin sociala utveckling. Behärskar vi inte de tre lekreglerna 

uppstår konflikter inte bara när vi ska leka utan också i alla vardagens sociala situationer. Leken 

är inte en kunskap som kan liknas vid ett sinne som vi föds med utan en egenskap som vi 

förvärvar i samspelet mellan barn och vuxna. Vi kan komma barnen närmare i leken genom att 

på ett medvetet sätt samtala, ställa frågor och tydligt använda oss av lekkoderna.  

 

Att genomföra ett sagoprojekt efter Lindqvists (1996) lekpedagogiska metod som ledstjärna, har 

varit spännande och har krävt ett stort engagemang av oss pedagoger på förskolan som 

genomfört projektet.  Innan vi drog igång sagoprojektet på förskolan var det bara den ena 

pedagogen som hade kännedom och intresse för ett dramapedagogiskt arbetssätt på avdelningen 

där undersökningen skulle genomföras. Den andra kollegan fick läsa Lindqvists bok (1996) 

innan arbetet startade. Med vår erfarenhet nu av arbetssättet, kan vi som tillsammans 

sammanställt arbetet tycka att om metoden ska bli lyckad behöver hela förskolan vara 

informerad och pedagogernas förhållningssätt till barnens lek måste bli riktigt genomdiskuterat.  

Det är viktigt att kollegor vet att det är processen inte resultatet som är det viktiga med detta 

arbetssätt. Många pedagoger upplever det som svårt eller obehagligt att inte ha detaljplanering 

och full kontroll om vad som ska hända. Likaså finns det många pedagoger som gärna vill ha 

resultat som syns och går att visa upp. Här kan vi också känna igen oss i att vi gärna vill visa upp 

något. Men i det dramapedagogiska arbetssättet måste vi våga släppa kontrollen och känna oss 

bekväma i att vi får delta i barnens lek och tillföra den bränsle när det behövs. Här stöter vi på de 

problem hos kollegor som Lindqvist också påpekar i sin bok (1996) att svensk förskola har två 

olika förhållningssätt till leken, nämligen att antingen är leken styrd eller är den fri från oss 

vuxna. Det gäller att diskutera i arbetslagen om vad vi menar med dessa begrepp.  

 

När vi började arbetet med dramapedagogik förväntade vi oss problem redan då barnen skulle 

bestämma sagan gemensamt. Då detta inte skedde utan barnen lätt enades om sagan om 

Rödluvan blev vi glatt överraskade. Vi fick uppleva det som både Vygotskij, Lindqvist och 

Knutsdotter-Olofsson beskriver som viktigt, att då barnen blir tagna på allvar och får vara 

delaktiga uppstår inte konflikter så lätt. Lindqvist (1996) påpekar också att det är bra att arbeta 

utifrån en saga som barnen känner igen eller känner igen sig i. Då blir de lättare att få med dem i 

rolleken.  När barnen valt saga började vi med att berätta den och sedan läsa den i olika versioner 

som den förekommer på. Detta tyckte barnen var spännande och de försökte hitta de olikheter 

som fanns i böckerna. Dessa inspirerade dem också i deras lek. Ett dilemma som uppstod när vi 
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lekte sagan tillsammans med barnen, var att ett barn i gruppen vägrade att gestalta något annat än 

Rödluvans pappa (i sagan finns ingen pappa). Så han förklarar för de andra barnen att Rödluvans 

pappa visst finns men att han är borta och arbetar därför finns han inte med i boken. När vi 

berättade sagan var han noga med att vi skulle omnämna Rödluvans pappa. När vi lekte 

Rödluvan gestaltade han honom och med hjälp av kuddhörnan byggde han en verkstad där 

pappan arbetade. Detta hade vi inte förväntat oss då barnet ofta mest lekte ensam. Här upplevde 

vi det positiva med dramalek som Lindqvist också påpekar, att om barnen själva får utveckla 

sina roller efter det som de upplever som viktigt deltar de gärna i rollek. Vi förvånades än mer 

hur lätt de andra barnen accepterade den nya rollfiguren bara han inte gick allt för långt i sina 

egna tolkningar i sagan. Men det hände även att andra barn broderade ut berättelsen om 

Rödluvan med ny fantasi, nya repliker och i det läget sitter också kompisarna bara och lyssnar 

och ler eftersom de vet att det är deras tur om en stund.  Barnen på vår förskola ville inte spela 

samma roll samtidigt utan de ville ha sagan utifrån dess händelseförlopp. Därför satt de och 

väntade på sin tur att vara den rollen de ville spela. Vi var mycket förvånade över hur väl de 

kunde hantera detta utan inblandning av oss vuxna. Ibland tog tålamodet slut när någon inte ville 

sluta leka utan försvann helt i sin roll och broderade ut den för länge. Men det hände 

förvånansvärt sällan. Genomgående för leken var att den lektes flera gånger i rad vid varje 

tillfälle. Något som vi upplevde som positivt under arbetet var att ju längre vi arbetade på detta 

sätt ju mer ökade barnens fantasi och inlevelseförmågan.   

 

Vi märkte att när vi nu inte höll lika hårt på våra rutiner utan kunde förlänga eller förkorta tider 

på både samling, fruktstund med mera fick barnen ro i arbetet så de kunde hålla på tills de själva 

ansåg sig klara. Detta såg vi speciellt i arbetet med de tre stora ekarna. Där barnen var väldigt 

engagerade och tillåtande mot varandra. De samtalade om vad som skulle vara på bilden och 

ingen sa att så kan det inte vara eller försökte förstöra. Tvärtom var de väldigt måna om varandra 

och målningarna. De barn som först inte ville delta kom senare och deltog med liv och lust i 

skapelsen. 

 

Undersökningen har gett oss mycket större förståelse för lekens betydelse och för hur angeläget 

det är att lära sig leka för att kunna fungera socialt. Vi har också fått insikt i hur viktigt det är att 

vi pedagoger höjer vår ”kaostolerans” och att vi måste delta mer i barnens lek. Med kaostolerans 

menar Knutsdotter-Olofsson (1996) att vi måste försöka se barnens lek ur deras perspektiv.  

Vygotskij, Lindqvist och Knutsdotter-Olofsson hävdar att det är viktigt med ett tillåtande klimat 

där saker får förvandlas till något annat och där barnen får skapa fritt. Det kan vara svårt för oss 
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som pedagoger att se barnens mål med sin verksamhet. Det viktiga är processen, inte resultatet. 

Det gäller för oss pedagoger att fånga barnens lekimpulser här och nu, inte - sen, då är 

ögonblicket förbi. 

 

Vi har genom arbetet lärt oss att det är pedagogens förhållningssätt som mest påverkar leken i 

förskolan. Det som upplevdes som annorlunda och en utmaning var att vi till så stor del arbetade 

med barns inflytande. Då vi vuxna tolkar barn olika när vi diskuterar med varandra om hur vi ska 

gå vidare, fick vi ännu en gång bolla tillbaka till barnen för att se om vi tolkat dem rätt. Detta 

kräver mycket av oss vuxna och många gånger kände vi oss som jonglörer för att hålla alla 

uppslagen i luften.  

 

Det är angeläget att göra en medveten dokumentation som knyter an till läroplanen (skolverket, 

2006) som visar på vad vi lärt oss genom dramaleken. Det är viktigt att kunna påvisa att 

lekprocessen har betydelse för barnens utveckling. Då kommer lekens status att höjas.  Våga leva 

i kaos, våga ta för dig som pedagog genom att leka med barnen.  Skapa bra regler tillsammans 

med barnen och se till att onödiga regler sorteras bort. Med hjälp av dessa tankar skapar vi ett 

mer tillåtande klimat för leken på förskolan. 

 

Vi vill poängtera är att all den forskning som vi nu tagit del utav visar att leken är viktig i 

förskolan och vi skulle gärna se mer forskning om hur leken prioriteras där. Intressant vore också 

att se om storleken på barngruppen påverkar leken. Eftersom vårt arbete utförts i en 

förskolegrupp som bara består utav åtta barn inser vi att de har varit priviligerade i dagens 

förskolevärld där barngrupperna vanligtvis är större. Att forska om hur pedagogerna och barnen 

klarar av att leka med de stora barngrupper som finns idag skulle vara intressant. Att arbeta med 

dramapedagogik är roligt, spännande, utmanande och framförallt utvecklande, inte bara för 

barnen utan även för oss pedagoger. Det är viktigt med dramalek i förskolan där barnen får tolka 

och känna på olika roller där de kan träna sin förmåga att uttrycka känslor.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Ett utdrag ur de transkriberade observationerna. I denna bilaga har vi använt fingerade namn. 
 
Tillfälle 3  
 
V.38 
Onsdag den 20 september(6) 
Per och Jan bygger med järnvägen per bestämmer Bert bygger med kuddar gestaltar sin pappa 
och bygger en skördetröska  Här bestämmer han Jan blir orolig vandrar mellan skördetröskan 
och järnvägen Jan vill på bestämma på båda ställena Men får inte det Jag får medla Idag har vi 
haft en jättebra docklek Eva plus Frida och Tilda leker i dockvrån Två mammor till rödluvan och 
en hund och två bebisar De dukar och äter och ibland går mammorna till jobbet och då sätter de 
sig och ritar en stund De sitter dock ingen längre stund och ritar för de måste hela tiden ha koll 
på vad som händer ”hemma” och när  de gick hem igen så fick jag hjälpa dem in i leken Bert går 
in i järnvägsleken konflikter uppstår när barnen byter lek Skördetröskan rasar järnvägen leken tar 
slut med bråk. 
Torsdag den 21 september(6) 
Tre pojkarna plus Eva bygger polisbåt De åker på olika uppdrag eva är polishund och när hon får 
upp spåret på tjuvarna blir leken vild och drar åt olika håll Konflikt uppstår men jag hjälper dem 
flera gånger så leken går vidare Sanne plus Fia sitter och ritar klipper och klistrar tavlor De 
pratar med varandra och mig om vad som händer i sagan om Rödluvan samt andra sagor 
Flickorna tittar i våra böcker en bra dag. Men konflikter uppstår lätt 
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Bilaga 2 

 

Jag har blivit informerad av Åsa Andersson om hur hon med videofilm och digitalfoto 

dokumenterat sitt arbete på förskolan med barnen under hösten 2006. Denna dokumentation 

kommer hon att använda för sitt Examensarbete. Jag godkänner att Åsa Andersson använder sig 

av film och foto på mitt barn under redovisningen av sitt Examensarbete på Växjö Universitet.  

 

2007-XX-XX 

 

Namn:_______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


