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ABSTRACT
Mitt arbete handlar om lärares och dramapedagogers uppfattning om sina roller när de 
arbetar med drama som metod och om likheter och skillnader i deras sätt att arbeta med 
drama. För att få information om och kunna jämföra information intervjuade jag några 
lärare  och  dramapedagoger  från  olika  klasser.  Därefter  gjorde  jag  observationer  av 
samma personers praktik för att få inblick i deras praktiska arbete

Resultatet visar att lärarna och dramapedagogerna hade olika syn på vad drama är men 
samtidigt hade de likadan syn på hur man ska vara som övningsledare. De menar att när 
man arbetar som övningsledare med de yngre barnen ska man hela tiden ha en överblick 
över gruppen samt vara bestämd för att barn lätt blir ofokuserade. Däremot menade en av 
dramapedagogerna att barnens kreativitet skulle komma från barnen medan övningarna 
var bara ett hjälpmedel att få barnens fantasier att bli konkreta. 

När jag gjorde mina observationer kunde jag se lärares och dramapedagogers delaktighet 
i dramaövningarna. Oavsett om det var lärarna eller dramapedagogerna så deltog de i 
övningarna med barnen. De hade överblick över gruppen för att kunna se om det skulle 
uppstå  händelser  som kunde  störa  gruppsammanhållningen.  Så  fort  det  hände  något 
störande moment försökte de så fort som möjligt att lösa problemet.
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1 INTRODUKTION

Detta arbete behandlar lärarperspektivet och dramapedagogik. Det finns mycket skrivet 
om övningarna som man kan göra med barnen men inte hur man som lärare ska kunna ta 
steget att  börja använda dramapedagogik som metod.  Avsikten med denna studie var 
därför  att  studera  lärares  och  dramapedagogers  uppfattning  om sina  egna  roller  som 
övningsledare och hur de genomför lektioner där drama är en metod.  Jag ville också 
synliggöra eventuella skillnader i deras sätt att uppfatta och genomföra dramapedagogik. 
Pedagoger och dramapedagoger har en viktig roll inom detta arbete eftersom det är de 
som planerar dramaövningarna och det är de som ser till att övningarna för gruppen till 
nästa steg dvs. till svårare övningar vilka kan behöva hela gruppens samarbete. 

Inspirationen till studien växte fram när jag själv läste drama för lärare. Många gånger 
när vi deltagare fick leda egna övningar med klass kom jag att reflektera kring min egen 
roll  som  övningsledare.  Ett  intresse  av  höra  hur  andra  lärare  och  dramapedagoger 
reflekterar runt sin egen roll inom dramapedagogik, utvecklades. För att få så mycket 
reflektioner  och  information  som möjligt  från  lärare  och  dramapedagoger  valde  jag 
därför att både intervjua och observera. 

Min undersökning är gjord i en förskoleklass för att jag antog att de sysslar mycket med 
dramapedagoger  för att  det  är  övergången mellan  förskola  och förskoleklass  men de 
följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
som även kallas Lpo94 (Skolverket, 2009). I den står det specifikt att: 

Skol a n  a n s v a r a r  för  att  v arj e  el e v  eft er  g e n o m g å n g e n  grun d s k o l a  ka n  
utv e c k l a  o c h  a n v ä n d a  kun s k a p e r  o c h  erf ar e n h e t e r  i s å  m å n g a  olik a  
uttryc k sf o r m e r  s o m  m ö jli gt  s o m  s pr å k ,  bild,  m u s i k ,  dr a m a  o c h  d a n s  
(Skolv e r k e t ,  2 0 0 9 , s.,  1 7 ).

Genom dramapedagogikens praktiska övningar kan eleverna få nytt sätt att lära sig saker 
och dramaövningar är en mycket bra metod att arbete med tillsammans med de yngre 
barnen  som  inte  alltid  orkar  hålla  koncentrationen  och  sitta  ner  långa  stunder  i  en 
skolbänk. 
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2 BAKGRUND
Bakgrunden består av olika avsnitt som skall ge insyn i vad dramapedagogik är samt 
olika aspekter som läraren eller dramapedagogen arbetar med inom drama.

2.1 Vad innebär dramapedagogik?

Drama har  sitt  ursprung i  teatern.  Drama har  inte  bara  varit  ett  sätt  att  visa  upp en 
föreställning  för  en  publik  utan  även  en  arbetsmetod  för att  ge  skådespelarna 
självförtroende att  agera på scen (Erberth & Rasmusson, 2008). Dramapedagogiken i 
skolan innebär att man genom övningar försöker hitta ett sätt som ska kunna utveckla 
hela människan tillsammans med andra i grupp (Wiechel, 1983). Att arbeta med olika 
individer  som har  olika  tankar  och åsikter  skapar  ibland situationer  som inte  gynnar 
gruppen,  det  kan  hända  att  det  uppstår  konflikter  mellan  deltagarna  försvårar  ett 
gruppsamarbete. När sådana situationer uppstår blir det lärarens uppgift att få gruppen att 
bearbeta detta (a.a.). I skolan används drama både som undervisningsmetod i ett ämne 
för att förankra det teoretiska med det praktiska i rollspel och som enskilt ämne där det 
estetiska sätts i centrum (Way, 1971). 

2.2 Vad säger Läroplanen?

Genom hela grundskolan ska eleverna använda estetiska ämnen för att lära sig använda 
olika sätt att uttrycka sig.

Inom skolan står det i läroplanen (Skolverket, 2009) för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet att:

Skolan ansvarar  för  att  varje  elev efter  genomgången grundskola  kan utveckla och använda 
kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, 
drama och dans (Skolverket, 2009, s. 14).

Läroplanerna är skriven för alla lärare som undervisar i skolan att följa men sedan är det 
upp till läraren att den följs. Det är inget i läroplanen som säger hur det ska utföras eller 
hur mycket drama det ska vara i skolan (Skolverket, 2008).

2.3 Varför ska man arbeta med drama?

Att arbeta med drama i skolan gör att man kan arbeta med sådant som den traditionella 
katederundervisningen  inte  kan  (Erberth  &  Rasmusson,  2008).  Man  arbetar  med 
sinnesintryck  och  upplevelser  genom  övningarna.  Dramapedagogikens  mångsidiga 
arbetsformer gör att man kan anpassa dem efter olika ämnen i skolan eller till vanliga 
gruppövningar (Godée, 1993).  
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Engelsmannen Brian Way tar upp en modell om personlighetsutveckling som visar hur 
olika  sidor  av  vår  personlighet  kan  utvecklas  genom arbete  med  drama  (Erberth  & 
Rasmusson, 2008). År 1967 kom Brian Ways bok om dramapedagogik. Han menar att 
för att kunna utveckla människan genom drama måste man utgå från människan själv 
som en varelse med egna sinnesupplevelser och intryck (Way, 1971). Brian Ways modell 
tar  sin  utgångspunkt  i  barnens  egna  resurser  som  ett  underlag  för 
personlighetsutveckling.  Way  menar  att  om  man  ska  göra  framsteg  i  skolans  olika 
ämneskunskaper t.ex. matematik, kan man tänka en rak linje. Man börjar från A för att 
kunna ta sig till  B. Men när det gäller  att  utveckla människan ska man tänka sig en 
cirkel. I den cirkel finns det punkter som är bestående och som man kan använda som 
utgångspunkter. Som lärare måste man tänka på att det är inte bara att arbeta vidare bara 
för att man har klarat av vissa punkter utan att man måste gå tillbaka ibland för att nå 
framsteg (Way, 1971). 

Lev Vygotskij (Lindsten, 1995) har en annan syn på dramaarbetet som han kallar för 
den teatrala inlärningen. Han menar att det kreativa skapande ligger naturligt för barnen. 
Varje  yttre  intryck  som barnet  får  blir  konkret  i  barnens  härmningsform.  Vygotskij 
menar på att det finns två grundläggande faktorer som förklarar detta.

Den första faktorn är dramatisering:
De fantasier som barnen får, stannar inte kvar i drömmarna som de gör hos vuxna utan 
blir verklighet genom att barn skapar bilden.  Då framställs den bild från element av 
verkligheten  som  ska  gestaltas  och  för  att  sedan  åter  blir  verklighet.  Vygotskijs 
förklaring till dramatisering är att när ett barn ser en bil skapas en bild av bil i fantasin 
som barnet eller barnen därefter spelar upp i olika roller (Lindsten, 1995).

Den andra faktorn är sambandet mellan dramatisering och lek:
Drama  står  leken  närmare  än  annat  skapande  och  är  grunden  till  varje  barnsligt 
skapande. I leken får barnen improvisera, förbereda en pjäs eller iscensätta något som 
redan finns  formulerat  i  litteratur.  Barnens  inre  bilder  konkretiseras  till  verklighet  i 
skapandet.  Vygotskilj menar också att bara när barnen får skapa med egna händer och 
utifrån egna fantasier får deras skapande hela sin betydelse och kraft, skriver Lindsten 
(1995).

Vygotsklj  (Lindsten,  1995) menar alltså att  barn även lär sig genom lekar när deras 
gestaltning  av  fantasierna  ger  en  konkret  bild.  Barnens  fantasier  förbli  inte  kvar  i 
tankarna  utan  barn  vill  återskapa  och  eftersom  leken  är  naturlig  för  dem  så  blir 
fantasierna oftast grunden för leken. 

2.4 Hur utvecklar man en grupp?

En grupp utgörs av flera personer som bade har ett gemensamt mål och en relation till 
varandra. Det finns två olika sorters grupper, den formella och den informella. För att det 
ska räknas som en formell grupp ska medlemmar träffas regelbundet vid bestämda tider 
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och samspela för att uppnå ett mål eller en uppgift, medan den informella träffas under 
sociala förhållanden (Svedberg, 2003).

Dramapedagogiken i skolan är en formell grupprocess (Svedberg, 2003). Man träffas vid 
bestämda tider för att tillsammans med andra genomföra dramaövningar. Grupprocessen 
är samspelet mellan medlemmarna i gruppen som utvecklas under dramaarbetets gång. 
Samspelet mellan deltagarna är  en viktig faktor för att dramapedagogik ska få avsedd 
effekt.  För att underlätta samspel mellan deltagarna krävs det arbete redan från början 
med övningar som gör att varje individ i gruppen delar med sig av sina inre resurser. När 
deltagarna känner sig bekväma att arbeta med varandra blir det lättare för dem att kunna 
ta  nästa  steg  I  processen.  Skulle  man  som lärare  dröja  med  att  arbeta  med  sådana 
övningar, kan det bli svårt för deltagarna att samarbeta med varandra som en grupp (a.a.) 
Inledningsprocessen kan antingen bli kort eller lång beroende på hur villiga deltagarna är 
för att öppna sig inför gruppen.  Det beror också på hur man som lärare har lagt upp 
arbetet för att deltagarna ska kunna mötas för att främja det sociala och få deltagarna att 
ta steget närmre till att känna sig bekväma att arbeta med varandra (Wiechel, 1983).   

I utvecklingen mot en trygg och social grupp, med samspel mellan deltagarna, är det bra 
att  börja med presentation.  Oberoende på vad man gör för presentation,  om det bara 
gäller  att  säga  sitt  namn  eller  om  man  tillägger  saker  –  som  intressen  och/eller 
fritidsaktiviteter – bidrar det till att börja processen (Wiechel, 1983). 

Att jobba i grupp innebär att individer som tänker och tycker olika, samarbetar. Det kan 
leda till konflikt. En konflikt kan orsakas av att parter är osams om något. Det finns olika 
sorters  av  konflikter.  Några  exempel  är  sak-  och  intressekonflikter  samt  personliga 
konflikter. Sakkonflikt innebär att de parter som är inblandad är oeniga om det fakta eller 
beskrivning av den nuvarande  situationen.  Intressekonflikt  innebär  att  olika intressen 
krockar med varandra. Det är när de inblandade har olika syn på det mål som ska uppnås 
och inte kan acceptera den andras synvinkel. Personlig konflikt har sin utgång i att man 
inte kan ha tolerans mot varandras personlighet (Svedberg, 2003).

Oavsett vilken konflikt som uppstår, så innebär det att samspelet i gruppen har kommit 
ur balans. Trots att man genom dialog eller på något annat sätt har löst situationen finns 
den  grund  som  konflikten  skapades  av  fortfarande  kvar.  Eftersom  man  inom 
dramapedagogik  arbetar  med  att  öka  den  sociala  förmågan  finns  det  redskap  och 
övningar  där  man  inte  kan  jobba  med  den  konflikt  som har  uppstått  men  man  kan 
däremot använda sig av en liknande situation för att gruppen tillsammans ska kunna titta 
på olika perspektiv på hur man kan lösa den situation som uppkommit Man kan genom 
rollspel  eller  forumspel  inta  en  annan  roll  än  sin  egna  och  låta  publiken  titta  över 
situationen.  Om man  låter  publiken  betrakta  situationen  bidrar  detta  till  att  man  får 
tillgång till  nya perspektiv på hur man kan lösa problemet.  Skulle någon i gruppen ta 
initiativet att komma på en lösning börjar man jobba med den kreativa processen inom 
gruppen. Genom att man praktiskt får jobba med hur man kan lösa konflikter gör det att 
de som deltar  får  erfarenheter  och de som har en konflikt  kan få  hjälp att  lösa dem 
(Erberth & Rasmusson, 2008).  
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2.5 Hur kan man arbeta med dramapedagogik?

Läraren är en viktig faktor för undervisning i dramapedagogik. Det är läraren som genom 
förberedelser ska starta lektionen och därefter ta beslut om hur man ska gå vidare (Way, 
1971). Det gör att det ställs krav på anpassningsnivån för övningarna.  Blir övningarna 
för svåra eller att de inte har någon relevans för det som man vill jobba med kan det bli 
svårt för gruppen att kunna gå vidare (Wiechel, 1983). 

Det finns tre steg för en lärare att arbeta med dramapedagogik i själva uppbyggnaden av 
lektionen och hur man kan jobba vidare (Erberth & Rasmusson, 2008). Beroende på vad 
man vill arbeta med blir dessa tre steg en lösning på hur man som lärare först tar hand 
om lektionerna men sedan successivt låter deltagarna få arbeta på egen hand, samtidigt 
som läraren finns som stöd (Way, 1971). Det gäller först och främst äldre barn (a.a.). 

Första steget är att läraren planerar och strukturerar arbetet. Under arbetets gång är det 
viktigt att en lärare observerar deltagarna för att se vad de är intresserade av och, som 
tidigare nämnts, ta beslut om hur man ska jobba vidare (Erberth, & Rasmusson, 2008). 
Här gäller det också att man som lärare tar hänsyn till att gruppen kanske inte har haft 
drama eller känner varandra sedan tidigare. Det kan göra att deltagarna känner sig osäkra 
att jobba med varandra. Detta kan också göra att kreativiteten inte är stor. Då gäller det 
att man gör upplägget så att det underlättar kontakten mellan deltagarna och främjar det 
sociala samspelet.  För att kunna bygga den sociala sammanhållningen i gruppen krävs 
det att deltagarna kommunicerar med varandra. När gruppen känner sig mer bekväm i att 
jobba med varandra kan man gå vidare till  nästa steg (a.a.).  Andra steget blir  då att 
deltagarna successivt får lära sig att ta ansvar för eget planerande. Innan eleverna börjar 
med  större  planeringsarbeten  kan  det  vara  en  bra  idé  att  först  låta  dem  leda  lätta 
övningar, t.ex. uppvärmningsövningar och lekar. I detta steg håller läraren fortfarande i 
strukturen. I det tredje och sista steget kan man som lärare överlämna mer av ansvaret till 
deltagarna att planera och leda lektionerna själva. När det gäller lektioner för barn i lägre 
åldrar blir det för det mesta att läraren planerar och leder lektionerna för att barnen inte 
klarar av att göra det själva (Henriksson, 1987). 

2.6 Ledarskap och lärarroll inom dramapedagogik

När  man  leder  övningar inom  dramapedagogik  krävs  det  ett  ledarskap  från  läraren 
eftersom det är läraren som är ansvarig för lektionen. Ledarskapet karaktäriseras av hur 
läraren hanterar gruppen och arbetet. Det är viktigt att ledarskapet varierar beroende på 
situationen. Det finns tre övergripande perspektiv på ledarskap (Godée, 1993).

2.6.1 Låt-gå ledarskap
Denna sorts ledarskap karaktäriseras  av en osäker ledare som troligtvis  har ett  dåligt 
självförtroende. Utan en ledare som övervakar gruppen, kan dess medlemmar bli oroliga 
och  det  kan  leda  till  konflikter  mellan  deltagarna  men  också  mellan  deltagarna  och 
övningsledaren (Godée, 1993).
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2.6.2 Auktoritärt ledarskap
En auktoritär ledare är den som ensam styr över övningarnas innehåll. Den sortens ledare 
vill att deltagarna ska lyda utan att ifrågasätta och det gör att det inte blir så mycket 
utrymme för deltagarna egen kreativitet. 

Nackdelen med denna sorts ledarskap är att deltagarens möjlighet att själv kunna göra 
något med andra försvinner. De får inte uppleva något eller skaffa sig egna erfarenheter 
p.g.a. att ledarens planering har en utsatt syfte med en utsatt lösning. Det kan leda till att 
det  kan  kännas  som  ett  misslyckande  om  deltagarens  egna  lösningar  inte 
överensstämmer med den förutsatta lösningen (Godée, 1993).

2.6.3 Gruppinriktat ledarskap
Denna sorts ledarskap kan även kallas demokratiskt ledarskap. Detta är ett ledarskap som 
man  inte  får  från  början  utan  det  kommer  med  erfarenhet  när  man  vet  att  gruppen 
behöver vägledning och när man kan släppa taget för att gruppen ska kunna komma med 
egna idéer. Som ledare innebär att det inte finns några fasta regler under lektionerna utan 
att det ges utrymme till att ändras efter elevernas egna önskemål (Godée, 1993).

2.7 Gruppens kreativa process

Kreativitet som begrepp används när det gäller att titta ur nya perspektiv på det man vill 
skapa. Men detta innebär inte att kreativitet är detsamma som att lösa problem, man bara 
ser problemlösning från olika perspektiv för att kunna få fram en lösning (Bach, 1971). 
Man skulle kunna säga att kreativitet är förmågan att kunna skapa något nytt från sina 
egna inre resurser (Copley, 2001). När man pratar om kreativitet inom dramapedagogik 
menas det att medlemmar i gruppen utnyttjar sin fantasi för att kunna skapa något nytt 
tillsammans. För att detta ska bli möjligt gäller det att man som lärare redan från början 
skapar en sammanhållen grupp. I denna grund innebär det att kommunikationen fungerar 
och att medlemmarna känner sig säkra att jobba med de andra i gruppen. Det krävs också 
motivation för att överkomma de hinder som kan förekomma i den kreativa processen att 
komma fram till något nytt (Wiechel, 1983).

År 1926 lanserades en teori om den kreativa processen av G. Wallas. Enligt  den kan 
processen delas in i fyra stadier. Dessa stadier är preparation, inkubation, illumination 
och verifikation. I preparationsstadiet stöter man på problemet. Det gör att man börjar 
titta på problemet för att kunna samla information och kunskaper om det. Efter att man 
har  fått  klart  för sig vad problemet  innebär  kommer  man till  inkubationsstadiet.  Här 
lägger man problemet åt sidan, men det bearbetas omedvetet.  Eftersom man bearbetar 
problemet  omedvetet  tänker  man  på  det  då  och  då  och  man  börjar  prova  på  olika 
lösningar. I  illuminationsstadiet  får  man plötsligt  en idé på hur man löser problemet. 
Detta leder till sista stadiet, verifikation, där man provar idén (Romell, 1974).

För att få igång den kreativa processen i gruppen krävs det utmaningar, dvs. problem 
som gruppen inte har stött på tidigare.  (Copley, 2001). Det gör att tankar, känslor och 
associationer virvlar i gruppen. Dessa tankar, känslor och associationer leder sen till att 
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gruppens individer använder sina inre resurser till  att komma på en lösning.  Eftersom 
problemet är nytt innebär det att lösningen blir ny för gruppen. Med ny lösning innebär 
det också att man går emot det gamla sättet att lösa problemet. En kreativ handling kan 
därför kännas som ett hot mot det som är tryggt och välkänt (Erberth & Rasmusson, 
1996).      

Inom dramapedagogik finns det övningar som kan hjälpa till i den kreativa processen. 
Det  kan  vara  avslappningsövningar,  koncentrationsövningar,  inre  bildskapande, 
associationsövningar  och  enklare  improvisationsövningar.  Avslappningsövningar 
används för att människor, som inte är vana att använda sin fantasi för att skapa något, 
behöver  slappna  av  för  att  kunna  gå  ner  i  varv  (Wiechel,  1983).  Med  hjälp  av 
avslappningsövningarna hjälper man som lärare dessa personer att komma i kontakt med 
sitt inre och upptäcka de tankar, idéer och associationer som redan finns där. Man måste 
vara fri  från spänningar, både fysiskt  och psykiskt för att  kunna använda de kreativa 
resurser man har. Börjar individerna i gruppen tänka på något annat än det problem eller 
uppgift som finns framför så kan det blir ett hinder för det kreativa tankesättet som man 
vill jobba med. Det gäller oavsett vilken åldersgrupp man jobbar med. De yngre barnen 
blir lätt ofokuserade (a.a.). 

När  man  gör  avslappningsövningar  med  barn  ska  man  låta  dem förställa  sig  något 
konkret.  Det  gör  det  lättare  att  förstå  skillnaden  mellan  att  vara  spänd  och  att  vara 
avspänd. En avslappningsövning förutsätter att man ligger ner. För de yngre barnen kan 
man låta man dem föreställa sig att en snögubbe smälter eller att de hör fåglarna kvittrar. 
För de äldre barnen kan övningen vara att man säger olika kroppsdelar som ska vara 
avslappnade för att ta bort spänningen från kroppen (Nordström, 1975).  

2.8 Kommunikation för lärandet

Kommunikation som begrepp innebär att man överför information mellan en sändare och 
en  mottagare  (Engquist,  2006).  Man  kan  indela  kommunikation  i  envägs-  och 
tvåvägskommunikation.  Vid  envägskommunikation,  som  reklam,  tv  etc.,  går 
informationen  i  en  riktning,  från  sändaren  till  mottagaren.  Tvåvägskommunikation 
innebär att informationen går fram och tillbaka mellan parterna, t.ex. ett samtal mellan 
människor.  I detta samtal är det inte så att ena parten är den som är sändare och den 
andra bara är mottagare (a.a.). I ett samtal blir människorna både sändare och mottagare 
(Nilsson & Waldemarsson, 2006). För att kommunikation ska fungera måste det ske ett 
sampel mellan båda parter. När detta samspel inte blir av så kan kommunikation brista 
(a.a.). 

Kommunikationen mellan  deltagarna  i  dramaarbetet  är  också en viktig  faktor  för  att 
gruppens medlemmar ska kunna utvecklas som individer och samarbetsförmågan men 
också för att kunna skapa den trygga miljö som eftersträvas för att arbetet ska kunna 
fungera för det syftet som dramaarbetet har. (Godée, 1993). 
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3 SYFTE
Det finns mycket skrivet om övningarna som man kan göra med barnen men inte hur 
man som lärare  ska kunna ta  steget  att  börja  använda dramapedagogik  som metod. 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares och dramapedagogers uppfattning om 
sina egna roller  som övningsledare  och hur de genomför  lektioner  där  drama är  en 
metod.  Jag ville  också  synliggöra  eventuella  skillnader  i  deras  sätt  att  uppfatta  och 
genomföra  dramapedagogik. För  att  få  en uppfattning  om hur  det  är  att  vara  lärare 
respektive dramapedagog med drama som arbetsmetod och för att kunna jämföra dessa 
båda yrkesgruppers arbete med drama, gjordes både intervjuer och observationer. 

Det övergripande syftet är uppdelat i följande underliggande frågor:

• Vad  uttrycker  lärare  i  förskoleklass som  viktigt  vid  arbetet  med 
drama?

• Vad uttrycker dramapedagoger som viktigt vid arbetet med drama?

• Hur genomförs dramaövningarna av lärare i en förskoleklass?

• Hur genomförs dramaövningarna av dramapedagoger?

• Vilka  skillnader  och  likheter  visar  sig  i  lärarnas  respektive  och 
dramapedagogernas arbete?
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4 METOD

Metoderna  som  jag  har  valt  att  använda  är  intervju  för  att  undersöka  lärare  och 
dramapedagogers  uppfattning  om  sina  roller  och  observation  för  att  se  om  deras 
uppfattning överensstämde med verkligheten.

4.1 Intervju

Intervju är en metod för att  kunna skaffa sig information kring ett  fenomen (Patel  & 
Davidson, 2003). Det är det lättaste sättet för få kunna reda på hur en person uppfattar 
eller  känner  angående det  man vill  undersöka.  Personerna som man intervjuar kallas 
respondenter. När man börjar intervjua blir det ett samspel mellan parterna. Svaren som 
man får från respondenten använder man sen för kunna påbörja analysen som sen ska 
leda till resultat (a.a.).

4.2 Olika former av intervju

Det  finns  olika  sätt  att  göra  intervju  på.  Detta  gör  också  att  man  får  olika  sorters 
information  (Lantz,  1993).  Dessa  olika  former  av  intervjuer  utgörs  av  skillnader  i 
struktureringsgrader.  Gör  man  en  öppen intervju så  ställer  man  en  öppen fråga  som 
innebär  att  man  inte  behöver  få  nått  konkret  svar,  man  låter  respondenten  själv  få 
utveckla sin tankar kring det fenomen som man vill undersöka. Den mest strukturerade 
sortens av intervju är frågorna skriva i förväg och satt i en bestämd ordning som sedan 
respondenten bara fyller i. Den mest vanliga strukturerad intervju är enkätundersökning 
(a.a.).  Patel  och  Davidson  (2003)  antyder  också  att,  ställer  man  en  öppen  fråga  så 
behöver den inte vara ostrukturerad. Struktureringsgraden är då beroende på hur man har 
formulerat frågan. Är frågan en ja eller nej fråga, är den strukturerad.

Jag använde mig av riktad öppen intervju, vilket innebär att jag utgick från öppna frågor 
men  höll  intervjun  begränsad  till  det  jag  ville  undersöka.  Anledningen  till  att  riktad 
öppen intervju valdes var för att kunna ha möjligheten till att kunna ställa följdfrågor. 
Den  är  lite  mer  strukturerad  än  öppen  intervju  men  inte  lika  strukturerad  som 
enkätundersökning. Jag valde att använda mig av tre öppna frågor som läraren kunde få 
spekulera  fritt  kring. Grundfrågorna hade sitt  ursprung angående hur läraren arbetade 
med drama, hur de uppfattade sina roller och om deras egna uppfattningar speglade deras 
sätt att arbeta med drama. Anledning till att jag valde att använda dessa tre grundfrågor 
var  för  att  jag  tyckte  att  de var  specifika  för  detta  arbete.  Utifrån  hur  respondenten 
besvarade varje fråga så gjorde jag följdfrågor eftersom det är lätt att respondenterna var 
för korta i sina svar. Följdfrågor ger läraren en chans att kunna öppna upp sig vilket i sin 
tur ger mig en djupare insikt  kring deras uppfattning om arbetet  kring drama.  Dessa 
frågor ska sedan bli utgångspunkterna för observationen eftersom den ska bli metoden 
för att kunna se om deras egna uppfattningar överensstämmer med praktiken. Det är lätt 
att ha annorlunda uppfattning om sig själv än vad praktiken visar.
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4.3 Observation

Observation  är  ett  annat  sätt  att  skaffa  sig  information  kring  det  fenomen  man  vill 
undersöka (Patel  & Davidson, 2003). Observation är mest  användbar när man vill  få 
information kring beteende och agerande i naturlig miljö. Det som skiljer observation 
från intervju är att med intervju frågar man respondenten direkt hur de tycker och tänker, 
men  vid  en  observation  ser  observatören  händelsen  själv  utan  att  den  tolkas  av 
informanten.  Även här är det struktureringsgraden på observationen som avgör vad för 
information man får in. Man kan göra ett observationsschema som innebär att man under 
observationen skriver ner den information som man får enligt  en viss ordning.  Även 
observationsschema har en struktureringsgrad beroende på vad för sorts information man 
vill  samla  in.  Struktureringsformen går  mellan  ostrukturerat  observationsschema som 
inte har några specifika punkter, man istället skriver ner allt som uppstår i den miljö som 
man undersöker och strukturerad observationsschema som kan vara att man på förhand 
har satt upp en massa punkter som man har bestämts sig för att undersöka (a.a.).  Jag 
valde att använda mig av ett ostrukturerat observationsschema för att inte begränsa mitt 
intagande av information. När lektionerna började, gjorde jag anteckningar på allt som 
jag hann med, det blev både längre meningar men också kortare stödord för att det hände 
nya saker hela tiden och ibland hinner man inte skriva meningar. Väljer man att göra ett 
ostrukturerat observationsschema så får man räkna med att det blir mycket information 
som antecknas, och man får inte med allt som händer. Det tar lång tid att utföra ett sådant 
observationsschema för att man måste vara aktiv hela tiden och man får inte missa en 
minsta detalj.  

När man gör en observation ska man också tänka på vad för slags observation man väljer 
att göra (Holme, I & Solvang B, 1997). Man kan göra en dold eller en öppen observation 
som innebär  om man vill  att  gruppen som det  är  i  detta  fall  ska veta  av att  de blir 
observerad. En dold observation är bra till för att man kommer närmre objekten och man 
kan få en mer ingående information. Nackdelen är att det tar en lång tid att planera och 
hur  man  ska  göra  för  att  kunna  få  sin  information  utan  att  man  blir  avslöjad  som 
observatör (a.a.). Jag valde att göra en öppen observation för att de grupper jag gjorde 
mina observationer på inte var så stora.  Innan lektionerna började så berättade läraren att 
jag var närvarande enbart för att observera läraren och hur de arbetade. Det var ett sätt att 
lugna barnen. Hade läraren inte berättat om mig som observatör så skulle det säkert gjort 
att  barnen antingen kände nervösa eller  nyfiken på att  det  var någon närvarande och 
skrev ner allt  de gjorde.  Att göra en öppen observation gav mig även möjligheten att 
kunna få en överblick över lärare och hur de förhöll sig till gruppen. I båda fallen valde 
jag också att vara passiv för att jag inte skulle störa barnen och läraren under lektionen. 
Det gav mig även större möjlighet att kunna skriva ner allt som hände på lektionen. Mitt 
underlag som jag använde var ett ostrukturerat observationsschema för att jag ville inte 
begränsa mig till några specifika punkter. Det gav mig mer möjlighet att kolla närmre på 
situationen som uppstod under lektionerna. Innan observationen började satte jag mig i 
ett hörn av klassrummen för att undvika påverkning av observationsmiljön så mycket 
som möjligt och dessutom fick jag en bättre översikt av hela klassen.   
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4.4 Urval av respondenter

Mitt urval av respondenter består av 2 förskoleklasslärare som genom sina erfarenheter 
berättar om hur de jobbar med dramapedagogik i sina klasser och 2 dramapedagoger som 
också vid enskilda tillfällen jobbar i dessa klasser. Anledning till detta är att är att jag vill 
få reda på hur de uppfattar sin lärarroll.  Respondenterna kommer från två olika skolor 
som är inom samma skolområden och i samma kommun, men det är ett stort geografisk 
avstånd mellan dem. 

Förskolelärarna hade ingen utbildning inom dramapedagogiskt arbete utan de använde 
sig av böcker som underlag för deras lektioner. De använde drama mer som ett redskap 
för att barnen skulle kunna associera ämnets innehåll till något fysiskt.   Därför hade de 
utbildade dramapedagogerna som kom till klassen en gång i veckan för att ansvara för 
lektionerna med enbart drama för barnen skulle kunna få mångsidig syn av drama. 

4.5 Genomförandet

Min undersökning genomfördes i olika steg vilket visas med nedanstående modell.

Teori Praktik
Lärare Intervju Observation
Dramapedagogere Intervju Observation
Figur 1. Modell för genomförande av undersökningen.

Inledningsvis intervjuades lärarna för att få reda på de arbetade med dramapedagogik. 
Intervjun gjordes utan bandspelare p.g.a. att tillgången till  bandspelare var begränsad. 
Jag fick istället skriva ner för hand under tiden som jag intervjuade läraren. Att skriva för 
hand under intervjun bidrar till  att  man lägger mindre koncentration på intervjun och 
respondenten och det tar längre tid att utföra. De svaren som kom in började jag titta 
igenom och  granska  för  att  därefter  ta  beslut  om jag  skulle  behöva  genomföra  fler 
intervjuer eller om jag var nöjd med den information som jag hade fått. Efter intervjun 
med lärarna, gav de mig mailadresser till de dramapedagoger som brukar vara i deras 
klassrum. Dramapedagogerna intervjuade jag sen för att kunna få mig en klar bild från 
olika perspektiv på hur dramaarbetet i dessa förskoleklasser gick till.

Jag ville inte enbart veta vad läraren tyckte och tänkte kring sitt arbete. Jag ville även se 
hur de arbetade med drama så efter att jag hade tittat på intervjuerna så tog jag mitt block 
och en penna, bokade en tid för observation i klassens naturliga skolmiljö. På ena skolan 
gjordes observationen när läraren hade hand om dramaarbetet för att dramapedagogen 
inte  skulle  komma  till  klassen  förrän  efter  juluppehållet.  I  den  andra  klassen 
genomfördes observationen när en dramapedagog hade arbetet med klassen. Det är inte 
vem som har  lektionen  som är  det  viktigaste  utan  hur  de  lärare  som har  hand  om 
dramalektionen förhåller sig till barnen när de arbetar.
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När jag gjorde mina observationer  fokuserade jag på hur lärarna arbetade med barnen 
under övningarna, deras förhållningsätt till barnen och hur de valde att använda drama.

4.6 Bearbetningen av data

Eftersom att jag hade gjort både intervjuer och observationer så gjorde jag vad Patel och 
Davidson (2003) kallar för kvalitativ bearbetning. Hela syftet med att göra en kvalitativ 
bearbetning är för att man ska få djupare kunskap kring ämnet man undersöker. Man 
utgår oftast från textmaterial som man har fått in genom intervjuer och observationer 
som man  ska  sedan bearbetas.  En sådan bearbetning  till  skillnad  från en  kvantitativ 
bearbetning där man måste ha all material inne för att kunna analysera, kan man göra 
direkt efter att man har haft en intervju eller observation för att se hur man ska vidare 
sedan.  Min bearbetning började när jag hade kommit hem från intervjuerna. Jag satte 
mig  vid  datorn  och  började  renskriva  informationen  som  jag  hade  fått  in  från 
intervjuerna. När jag hade renskrivit klart började jag titta på vad de hade sagt för att 
hitta specifika mönster på hur de uppfattade sin lärarroll inom arbete med drama.

Bearbetningen av observationerna gick till  på liknande sätt som vid intervjuerna.  Jag 
renskrev  dem  på  datorn  och  började  leta  efter  de  mönster  som  jag  hade  hittat  i 
intervjuerna för att se om deras uppfattning överensstämde med vad jag hade sett.

Resultatet redovisas med de underliggande frågorna som utgångspunkt med  rubrikerna 
Drama i teorin och Drama i praktiken.

Teorin Praktiken
Lärare Drama i teorin Drama i praktiken
Dramapedagoger Drama i teorin Drama i praktiken
Figur 2. Redovisning av resultat.

Med figuren visas hur jag redovisar resultatet  av intervjuer och observationer  i  olika 
avsnitt  med  rubrikerna  drama  i  teorin  och  drama  i  praktiken.  Under  varje  rubrik 
redovisas resultatet tematiskt och i löpande text som styrks med citat. Drama i teorin om 
fattar intervjuerna och drama i praktiken omfattar observationerna.

4.7 Felkällor
Jag var tvungen att anteckna vad informanterna berättade. Att både fråga och anteckna 
svaren ledde till att empirin blev begränsad. Nackdelen med att inte använda bandspelare 
under intervjuerna gjorde att insamlandet av informationen tog längre tid än vad det hade 
gjort om man hade spelat in intervjun och nackdelen med detta är också att man inte kan 
spela upp intervjun igen när man håller på att transkribera för att se om man har missat 
något och dessutom läggs det mer tid på skrivandet under intervjun än på respondenten 
(Trost, 2005).

En handskriven observation gör att observatören hela tiden måste vara vaksam för att 
inte missa något (Trost, 2005). Det ställer till ett problem att skulle man missa något så 
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kan man inte återfå den informationen.  En inspelad observation kan man spela om och 
om  igen  när  man  håller  på  att  analysera  för  att  se  om  man  kan  hitta  någon  ny 
information. Det som skiljer detta med intervjun är att om man missar någon detalj så 
kan man inte återfå den, missar man en detalj med en handskriven intervju så kan man be 
respondenten att upprepa sig samtidigt ger ett handskrivet observationsschema kan också 
ger mer  för att  man håller  en högre koncentration  på situationen och kan skriva ner 
sådant som kameran missar. Det är risken att använda kamera är att man kan lätt få för 
högt förtroende att den filmar att samtidigt som det kan uppstår saker som händer utanför 
kamerans vinkel (a.a). 

4.8 Etiska ställningstaganden

Innan man börjar samla in informationen ska man tala om för de som ska bli intervjuade 
eller bli observerade att det är frivilligt att deltaga och att de kan avbryta deltagandet om 
de  vill.  Det  är  viktigt  att  berätta  om  rätten  till  anonymitet  och  konfidentialitet. 
Anonymitet innebär att man inte tar med information som kan identifiera informatörerna. 
Konfidentialitet innebär att forskaren vet vem man har fått svaren ifrån men det är bara 
vi som har tillgång till det (Patel & Davidson, 2003). 

Innan jag började  min  datainsamling meddelande  jag lärarna att  det  inte  kommer  att 
nämnas någon information som skulle kunna röja anonymiteten. Syftet var att lärarna 
skulle kunna prata fritt under intervjuerna. Får man som intervjuare sina respondenter att 
prata fritt blir det lättare att få ut mer information kring det ämnet man undersöker (Patel 
& Davidson, 2003). 
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5 RESULTAT

I detta kapitel sammanfattar jag vad som sades under intervjuerna och vad jag såg under 
mina observationer. Jag har valt att dela upp det på följande vis. Varje avsnitt har en 
inledning där det står vad avsnitten handlar om och underrubriker med en för lärarna och 
en för  dramapedagogerna.  Först  redovisas  drama i  teorin  därefter  i  praktiken.  Under 
varje rubrik redovisas resultatet tematiskt och i löpande text som styrks med citat. 

5.1 Drama i teorin

När jag intervjuade lärarna  och dramapedagogerna ville jag veta vad de uttryckte som 
viktigt vid arbete med drama.

Lärare

Metod för att omvandla teori till praktik
Lärarens uppfattning om drama är att det är ett redskap som kan användas för att lära sig 
i andra ämnen och som metod för att omvandla teori till praktiska erfarenheter. Det gör 
att den informationen som barnen får blir konkret.  När jag frågade lärarna om hur de 
uppfattar  drama och hur de använder  drama som redskap i  sina lektioner  svarade de 
enligt följande citat:

Dramapedagogik jobbar jag mest under idrottslektionerna. Alltså för mig är båda lek 
(drama och idrott).  När barnen är så små vill man inte använda gympaövningar på 
samma sätt som de äldre t.ex. årskurs 1 och 2.

Alltså det som man kallar för forumspel jobbar vi med i SET som betyder social och 
emotionell träning.

Utveckla förståelse
Att  dramatisera  rim och  ramsor  berättar  lärarna  som en  del  av  arbete  med  barnens 
språkliga  medvetenhet  i  konkret  form.  Läraren  från  ena  klassen  menar  att  när  man 
arbetar med barn så vill man att de själva ska utveckla förståelsen för orden i ramsorna 
men man måste som lärare ta första steget för att visa vägen. När barnen känner sig redo 
att  göra  dramaövningen  själv,  börjar  man  släppa  taget.  Att  jobba  med  språklig 
medvetenheten och drama gör också att barnen börjar förstå innebörden med språk. Man 
gör dem förberedda för grundskolan med att kunna associera orden till något konkret.

Lärarna menade att:

… man ska inte tänka så mycket på att det ska vara kreativt för barnen utan att det 
ska bli en tillföljd av de övningar man gör med barnen…

….man uppmuntrar barnen att hela tiden göra något nytt..
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… den är att man med matte och svenska jobbar med ord, språk och ramsor. Den 
språkliga medvetenheten. Genom detta göra dem redo för grundskolan med fonem 
och ordförståelse.

Metod för att styra undervisningen 
Lärarna menar på att lärarens roll under dramalektionerna är som alla andra lektioner. 
Man blir den styrande för att lektionen ska fungera och att barn blir lätt distraherad. När 
jag frågade lärarna om hur mycket de styr lektionerna och om de kunde ge exempel på 
situationer så svarade de följande:

Går någon av barnen emot de emotionella reglerna, då går man in och säger till… 

Självfallet avstyr man negativa vibbar

… vet barn inte hur man ska göra rörelser till det som sägs då rycker man in och får 
igång dem.

..man sköter mycket av diskussionerna.

Lärarna menar på att det finns vissa regler som redan är uppsatta för att barnen ska 
kunna visa hänsyn mot varandra och det blir lärarens uppgift att barnen följer dem. 

Dramapedagoger

Metod för att utveckla medvetenhet
Dramapedagogerna hade en annorlunda uppfattning om arbetet med drama. De menar att 
drama inte ska användas så mycket till  att lära barnen teoretisk fakta.  Drama berättas 
som en metod där barnen kan utveckla medvetenhet om sin kropp dvs. inre och yttre 
kroppsutveckling.  Genom dramaövningar  ska  dbarnen  få  en  känsla  för  sin  fin-  och 
grovmotorik. 

Detta svarade dramapedagogerna under intervjun:

Med så små barn som de är i förskoleklassen är det mest att göra rörelser inne i 
klassrummet med verser och sånger

För mig är dramaarbetet  inte så mycket  att  det  ska lära sig något  utan att  få  en 
upplevelse genom att röra sig, få olika sinnesintryck av det som händer.

Utveckla egna fantasier
Dramapedagogerna menar att genom drama låter de barnen använda sina egna fantasier 
i  övningarna.  Den  kreativa  processen  uttrycks  genom att  barnen använder  sina inre 
resurser. För att barnen ska kunna få använda sina inre resurser ska man inte tvinga dem 
till kreativt skapande utan att planering av drama ska leda till det.

Det blir att man är med i början men sen låter eleverna göra det själva men att det är 
fortfarande jag som har hand om lektionen.



1 8

Genom att levandegöra litteratur kommer språket fram.  Man gör något konkret till 
det som sägs som gör att barnen förstår det bättre  

Under intervjuerna så kom tal om klassens betydelse upp hos en av dramapedagogerna. 
Hon  menar  att  gruppens  storlek  har  en  stor  betydelse  för  planeringen  inför 
dramalektionen. Små klasser är det bästa att arbeta med för att det innebär att man kan 
koncentrar sig bättre med individerna och det blir bättre samarbete mellan lärare och 
elev.  Lärarens roll blir påverkad av detta beroende på hur mycket man kan släppa till 
utan att förlorar kontrollen under övningarna.

En av dramapedagogerna menade att:

När det  är  en liten grupp som en halvklass blir  det att  man gör övningarna som 
deltagarna  gör  individuellt  men  ändå  tillsammans.  Kontakten  mellan  lärare  och 
deltagare blir större som gör att man kan titta över situationen lättare och kan ge 
barnen mer frihet att jobba individuellt.

I en större grupp som hela klassen måste man arbeta med hela gruppen. De måste 
jobba tillsammans för att jag som lärare ska kunna se att de gör vad de ska göra. 
I en större grupp blir det lättare att de börjar småprata med varandra för att de är så 
många.

Metod för vägledning
Dramapedagogerna hade en liknande syn på lärarens roll i undervisningen. De menar på 
att barn i en de yngre åldrarna inte klarar av att göra något eget arbete utan att de behöver 
en vuxen som styr lektionen och ger dem vägledning.  De säger också att en lärare som är 
styrande också ger barnen ett stöd.

Dramapedagogernas menade att:

.… förhållningssättet till barnen är styrande för att de behöver för stöd och säkerhet. 

Att hela tiden hålla uppmärksamheten uppe i klassen gör att man kan se om man 
måste  gasa  eller  bromsa  under  övningarna  för  att  barnen  ska  behålla 
koncentrationen.

Vara styrande som lärare behövs med barn för att de ska kunna känna sig säkra och 
trygga att arbeta med övningarna.

När man arbetar med barn behövs inget samtal med barnen. 

Man måste inte prata med barnen som om de vore vuxna. Låt dem vara barn. 

Genom att ha samtal med barnen under övningarna utvecklar de sin verbala förmåga 
men det kan de också göra när de har teoretiska ämnen. 

Jag anser att drama ger barnen mer om man låter praktiska övningar göra sitt syfte 
när de är så små.
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Sammanfattning
Det var  skillnad  mellan hur lärarna och dramapedagogerna på hur de uttryckte  som 
viktigt  när  det  gällde  drama.  Lärarna  ser  drama som ett  alternativt  redskap till  den 
traditionella  undervisningsformen.  Dramapedagogerna  menar  att  användningsområdet 
för drama är för att barnens personliga utveckling ska få vägledning. Den personliga 
utvecklingen innebär både det motoriska och emotionella.

5.2 Drama i praktiken

När jag observerade lärarna och dramapedagogerna ville jag veta hur dramaövningarna 
genomfördes. 

Lärare

Metod för ökad koncentration
Min observation visar att det är läraren som leder rim, ramsor och sångverksamheten. 
Utifrån  de  instruktioner  barnen  får  från  läraren  påbörjas  övningen.  Eftersom  det  är 
barnen som ska lära sig sångerna så sjunger inte läraren högt men mjukt i bakgrunden för 
att de barn som glömmer bort melodin ska kunna sjunga vidare.

Med följande ruta visas utdrag från observation av när läraren leder en lektion.

… övningen blir att barnen två och två ska gå på led och vara knäpp tysta. Under tiden 
som barnen går runt i salen säger läraren att föräldrarna sitter och tittar på så det gäller 
att  man  inte  små  pratar  med  varandra.  De  går  runt  i  som en  ring.  Det  småpratas 
samtidigt som de går så lärarens säger till att de ska vara tysta och att barnen ska tänka 
på att föräldrarna tittar på.

Ruta 1. Praktiska arbetet för koncentration.

Metod för minnesträning
När lärarna leder lektionerna berättade de för barnen vad som skulle göras och barnen 
förväntades att göra det som blev sagt. Andra moment från när läraren leder lektionen 
visas med nedanstående ruta.

Barnen kommer in i klassrummet på led med två lärare. Det sitter en lärare med en 
gitarr på en stol redan inne i klassrummet. Det är prat mellan barnen samtidigt som 
några sätter sig på golvet i en ring och några som sitter på stolar i rad. Läraren ger 
instruktioner vad som ska göras vid detta tillfälle. Läraren säger att de har tränat på 
dessa sånger innan men att han känner att de behöver träna ytterligare en gång till 
innan de börjar  med det  praktiska arbetet  med Luciatåget.  Läraren  med gitarren 
börjar spela och barnen börjar sjunga ”Staffan var en stalledräng”. Lärarna som kom 
in med barnen står bredvid och sjunger inte lika högt som barnen. När sången är klar 
säger läraren med gitarren vilken låt som ska sjungas därefter.

Ruta 2. Praktiska arbetet med sångträning.
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Dramapedagoger

Metod för att uttrycka känsla för rytmer
Min observation från dramapedagogledd lektion visar att barnen ska få en  känsla för  
sångernas  och  versernas  rytmer och  därifrån  kunna  associera  detta  genom att  göra 
rörelser samtidigt. 

Olika  moment  från  lektionen  där  barnen  gör  rörelser  till  berättelser som 
dramapedagogen berättar. I nedanstående ruta visas utdrag från min observation från 
dramapedagogens lektion.

Dramapedagogen visar  vilken rörelse  de ska göra.  Därefter  börjar hon sjunga en 
visa.  De reser  på sig samtidigt  som hon sjunger en visa.  Denna rörelse upprepar 
barnen. De byter snabbt rörelse och nu samlar de in något med händerna.

När dramapedagogen kommer in i klassrummet sätter sig de i en ring och det några 
barn som inte får plats. De barn som inte fick plats sitter bara bredvid och gör inga 
av rörelserna. Förskoleläraren är med under övningarna. 
Förskoleklassläraren ser det och säger till barnen med en låg röst för att inte störa 
dramapedagogen att alla inte får plats så de måste göra ringen större. 

Läraren säger till att de ska vara tysta när andra pratar och säger till barnen som 
ligger ner att sitta upp.

Under övningen pratar några av barnen.  Läraren säger till att de ska vara tysta när 
andra pratar och säger till barnen som ligger ner att sitta upp.

Ruta 3. Praktiska arbetet för att få känsla för rytm.   

 Metod för att associera

Både dramapedagogerna och lärarna försöker under lektionen få kommunikationen att 
fungera  genom  regler  som  bygger  på  hänsyn  till  andra.  När  läraren  eller 
dramapedagogerna har något att säga ska klassen sitta stilla tysta och lyssna på vad de 
har  att  säga.  Detsamma  gäller  det  när  läraren  ger  någon  av  eleverna  ordet. Med 
nedanstående ruta visar hur en av dramapedagogerna arbetar med association.
  

Ruta 4. Praktiska arbetet för att associera.

Dramapedagogen visar vilken rörelse de ska göra. De byter rörelse igen genom att 
resa på sig och sätta in en fot i taget mot mitten och sen byta fot. De håller varandra i 
händerna när de gör denna rörelse. De släpper varandras händer och hon visar en ny 
rörelse  som  barnen  gör  efter.  Hon  visar  rörelse  att  de  klär  på  sig.  De  tar  ett 
klädesplagg i taget. När de har tagit på sig några kläder frågar hon barnen om det 
finns fler plagg som man kan ta på sig. Ett av barnen säger vantar. De klär på sig 
vantar. Nu byter de snabbt en rörelse där de tar varandra i hand och går i en åtta.
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Sammanfattningsvis
Man  kan se  att  läraren  och  dramapedagogen  arbetade  nästan  på  likadant  sätt  men 
övningarna  hade  olika  syfte.  Förskoleläraren  skulle  förberedda  barnen  inför  ett 
evenemang medan dramapedagogerna gjorde motorisk och emotionell träning.

Både dramapedagogerna och lärarna hade en liknande syn på att lärarens roll under en 
dramalektion bland yngre barn innebär att man måste se till att barnen kan arbeta ihop 
och att läraren för samtalen i klassen. Läraren måste hela tiden ha en överblickande syn 
på lektionen för att se till barnen gör som de ska göra för att inte störa balansen mellan 
eleverna. Både lärarna och dramapedagogerna hade ett liknande sätt att se på sina roller 
i  dramaarbetet.  De menade att  läraren måste vara styrande och kontrollerande under 
övningarna för att barnen har lätt att bli distraherade av sin omgivning. Man måste hela 
tiden hålla barnen koncentrerad på övningarna om lektionerna ska få sina syfte. Lärarna 
påpekar  att  om barnen  inte  följer  de  regler  som är  uppsatt  från  början  måste  man 
meddela barnen om det.
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6 ANALYS OCH DISKUSSION

Mitt  resultat visar att det finns likadana uppfattningar kring sin roll som ledare bland 
dramapedagoger  och  lärare.  De  anser  att  läraren  eller  dramapedagogen  som 
övningsledare hela tiden måste hålla ett vakande öga över gruppen för att se till att trygg 
och säker miljö förekommer och förblir. De olika lärarna och dramapedagogerna som jag 
intervjuade hade olika sätt att använda drama som arbetsmetod i skolan men det fanns 
två övergripande sätt att arbeta. Lärarna använde det som ett redskap som integrerades i 
andra ämne för att det skulle underlätta elevernas inlärning. Dramapedagogerna använde 
det som en metod för att stimulera  barnens motoriska utveckling samt för att  barnen 
skulle få uppleva olika sinnesupplevelser.

6.1 Inledning 

Drama handlar om att utveckla människan tillsammans med andra i grupp. På vilket sätt 
man vill  utveckla människan är upp till  övningsledaren. Läraren är med i arbete från 
början till slut. Det är övningsledaren som startar upp det dramapedagogiska arbetet, vad 
övningarna skall innehålla för att kunna ge bäst resultat och tar sedan beslut på hur man 
kan arbeta vidare med grupprocessen. 

6.2 Olika syn på drama

Läroplanen säger att  eleverna i skolan ska skall  få kunskap och erfarenheter  i  olika 
uttrycksformer som språk, bild, musik och drama (Skolverket, 2009). 
 
Lärarna använder drama som ett alternativ praktiskt redskap i andra ämnen som t.ex. 
svenska. De ansåg att det blir en komplettering till den teoretiska kunskap som dessa 
barn ska lära sig. Vygotskij menar på att barn behöver konkretisera sina intryck för att 
kunna förstå dem och eftersom leken ligger naturligt för dem så blir leken grunden man 
måste arbete efter (Lindsten, 1995). 

Dramapedagogernas  sätt  att  använda  drama  som  en  vägledning  för  att  barnen  ska 
utveckla sig med hjälp av verser, rytm och rörelser tillsammans med övningsledaren kan 
vara ett annat sätt för att konkretisera orden. De menar på att drama som ämnen är mer 
än att bara lära sig teoretisk fakta men också ett sätt att lära sig om sig själv. Brian Way 
(1971) menar då att arbetet med att utveckla människan inte ska vara en rak process 
utan att man hela tiden samtidigt som man tar ett steg framåt, måste man ibland ta ett 
steg bakåt för att kunna nå framstegen.  

Att de använder drama på olika sätt kan bero på att de har olika förkunskaper inom 
ämnet. Lärarna har ju ingen utbildning inom drama så det blir det blev mest naturligt för 
dem att läser böcker om det och använda det inom ämnen som de har dagligen har. 
Dramapedagogerna  däremot  jobbar  ju med drama dagligen och inte  så  mycket  med 
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andra  ämnen  som  svenska,  matematik  eller  dylikt  så  de  använder  drama  som  de 
vanligen arbetar med som t.ex. i detta fall vägledning för barnen ska kunna utveckla 
områden som inte ämneslektioner kan.

Trots att  lärarna och dramapedagogerna hade olika sätt att  arbeta med drama så var 
deras  uppfattning  om  sin  roll  som  övningsledare  roll  ungefär  detsamma  när  man 
arbetade med dramapedagogik med de yngre barnen.

6.3 Lärarnas arbete med drama

Lärarna i de förskoleklasser som jag var hos arbetar en del med ord och språkförståelse 
genom att låta barnen själva uppleva och skapa en innebörd med hjälp av rörelser genom 
drama. 

När man börjar med dramapedagogik blir det en spänning mellan deltagarna om de inte 
har  träffat  varandra  innan. Lärarna  sa  under  intervjun  att  om  barnen  går  emot  de 
emotionella reglerna som jag förstår är allt som inte visar hänsyn till klasskamraterna så 
meddelar barnen om detta och för att sedan kunna fortsätta med övningarna. Skulle det 
också uppstå situationer som gör att barnen inte förstå vad de skall göra så meddelar 
läraren även om detta för barnen. Det blir lärarens arbete att ta steget till en trygg och 
social  klassmiljö  så  att  de  blir  bekväma  att  arbeta  med  varandra  (Wiechel,  1971). 
Därefter  under  pågående dramaarbete  blir  det  läraren  som hela  tiden  ser  till  att  den 
miljön förblir genom att hela tiden håller uppmärksamheten på klassen. Lärarens roll i 
detta blir att vara delaktig i arbetet för att se till att deltagarna kan arbeta med varandra 
och att gruppens sammanhållning förbli (a.a.). De grupper som jag var och observerade 
hade ju redan känt varandra och använt drama en längre tid vilket innebär att processen 
med att börja drama redan var förbi, så deras arbete blev för det mesta att se till barnen 
gör de övningarna som de skulle göra för att syftet med dramapedagogiken skulle bli av.

Lärarna använder också drama för att utveckla barnens ordförståelse. De menade på att 
arbeta mot den språkliga medveten gör barnen reda för grundskolan.  

I klasserna blir samtalet styrt av både lärarna och dramapedagogerna under övningen. 
Styrningen  beror  på  situationen  om  samtalet  innebörd  har  en  mening.  Det  blir  en 
envägskommunikation  eftersom det  är  läraren  som ger  instruktioner  och  barnen  ger 
ingen respons på det. Skulle samtalets innehåll ha en betydelse sker en utväxling mellan 
lärare och elev (Engquist, 2006). 

6.4 Dramapedagogernas arbete med drama

Dramapedagogerna sätt att använda drama som en vägledning för deras motoriska och 
emotionella  utveckling  blir  ett  redskap  som  håller  parallellt  till  den  teoretiska 
verksamheten.  Wiechel(1983)  menar  på  att  dramapedagogiken  ska  utveckla  hela 
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människan  tillsammans  med  andra  och inte  bara  teorietiska,  sociala  och emotionella 
förmågor behövs också. 

De dramapedagoger som jag observerade arbetade kring att barnen skulle göra rörelser 
till berättelser och verser. Dramapedagogerna berättade berättelse som de gjorde rörelser 
till och barnen härmade. De bytte rörelser ofta samtidigt berättade dramapedagogerna en 
ny berättelse och det såg ut om barnen höll uppe koncentrationen och fokuserade. Det 
var mycket fokusering från dramapedagogens sida att alla barnen gjorde rätt. Sen var det 
däremot en övning som en av dramapedagogerna gjorde som fick barnen att använda sin 
fantasi. Hon sa olika saker som t.ex. vante, mössa, tröja och sen frågade hon olika barnen 
vad man kunde göra med dessa grejer. Dramapedagogerna har fortfarande kontroll på 
övningen men samtidigt låter barnen använda sin fantasi. Även om olika barnen fick ge 
förslag på vad man kunde göra med grejerna så var alla tvungna att göra likadant. Det 
var inte helt fritt skapande för barnen från lärarens sida. Barnen gavs således inte tillfälle 
att utveckla sitt eget skapande eller att tolka orden i övningen som de själva anser vara 
rätt.

En  av  dramapedagogerna  menade  en  uppfattning  om sin  roll  angående  det  kreativa 
skapande  hos  barnen,  att  man  arbetar  med  de  inre  resurser  som  barnen  redan  har. 
Kreativa processen där barnen använder sina fantasier för att skapa något blir tillföljd av 
övningarna. Man överlåter skapandet till  barnen samtidigt som det blir övningen som 
styr. Eftersom det är läraren eller dramapedagogerna som lägger upp planeringen blir det 
en indirekt styrning. Bach (1971) menar på att kreativitet innebär att man tittar på nya 
perspektiv  på  det  man  vill  skapa  vilket  innebär  i  detta  fall  att  kreativiteten  genom 
praktiska övningarna ska leda till att barnens inre fantasier ska bli konkretiserad.

Även när dramapedagogerna leder lektionerna så blir det de som ser till att klassen hålls 
ihop  och  avvärjer  olika  störande  moment.  I  mina  observationer  syns  det  tydligt  att 
läraren och drama pedagogerna sitter med barnen och säger till dem vad de ska göra.  
 

6.5 Är  deras  synpunkt  på  sin  lärarroll  och  praktiska 
genomförande förenliga?

Utifrån mitt resultat överensstämmer lärarnas och dramapedagogernas uppfattning om 
sina roller som övningsledare med vad jag kunde se under observationen. De uttalade 
under intervjun att övningsledaren har en central roll i övningarna när man har drama 
som arbetsmetod med de yngre barnen. 
 

.… förh ållnin g s s ä t t e t  till b a r n e n  är  styr a n d e  för  att  d e  b e h ö v e r  för  st ö d  o c h  
s ä k e r h e t .

När lärarna hade sina dramalektioner kring musik och praktisk träning till lucia tåget 
kunde man se att lärarna hade en central roll i det hela är att ge barnen träning för att 
sedan kunna genomföra uppträdandet. Lärarnas förhållningssätt till barnen var mycket 
styrande kring vilka låtar som skulle repeteras samt hur barnen skulle gå när de gick på 
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led. Även dramapedagogerna hade en central roll i sina övningar när de aktivt delta i 
övningarna och när barnen göra samma rörelser som övningsledaren.  

6.6 Klassen

En grupp består av flera människor med ett gemensamt mål. Klassen som läraren leder 
blir  därefter  en  grupp  (Svedberg,  2003).  Eftersom  klassen  träffas  under  bestämda 
tidpunkter blir det en formell grupp med läraren som formell ledare som har blivit tillsatt 
av skolledningen (a.a.). Arbetsprocessen för att skapa en trygg och social grupp görs inte 
bara i början utan följer klassen under hela skolåret. Utifrån min observation så var både 
dramapedagogerna och lärarna aktivt deltagande i övningarna med barnen. De blir det 
stöd  som barnen  behöver  för  att  kunna känna  sig  trygg  och  säkra  med  övningarna. 
Känner barnen sig säkra och trygga med drama blir det en förutsättning att gruppen ska 
få en gynnsam miljö för att barnen håller sig fokuserade. Skulle situationer uppstå som 
skulle leda till oroligheter i gruppen som konflikter där barnen är osams kan det störa 
övningarnas syfte. Oavsett om övningen handlar om, tål de inte varandra eller har olika 
åsikter  som  kan  störa  stämningen  blir  det  läraren  som  blir  tvungen  att  styra  upp 
situationen så att barnen kan arbeta med varandra igen. 

6.7 Avslutningsvis och inför framtiden

Enligt läroplanerna  (Skolverket 1994) ska eleverna under sin skoltid ta del av pratiska 
övningar  som  drama  erbjuder.  Det  blir  en  alternativ  arbetsmetod  till  den  teoretiska 
undervisning som skolämnen utgörs av. I de klasserna som jag har varit i har eleverna 
fått ta del av olika former av drama. I dramaarbetet uppfattar läraren att drama är ett stöd 
till  den  utveckling  som ska  göra  barnen  förbereda  inför  grundskolan.  Genom att  ge 
barnen en ökad förståelse för ord och språk utvecklas den språkliga medvetenheten.

I  processen  med  övningarna  där  läraren  levandegör  litteraturen  genom  verser  med 
rörelser utvecklas även den kreativa skapande hos barnen och de använder sin fantasi. 
Lärarens uppfattning om sin roll som en auktoritet där att innehållet i övningarna styrs av 
läraren  för  att  kontrollen  ska  behållas.  Dramapedagogerna  använder  drama  på  ett 
liknande sätt att konkretisera ämnets innehåll fast på ett annat sätt. De använder kroppens 
rörelser för att kunna känna av rytmer samt kunna associera ordet i berättelserna som 
dramapedagogerna berättade under övningarna.  

Trots att  de har olika sätt att använda drama så har de en sak gemensamt. De anser att 
lärarens roll under lektionerna är att leda övningarna och samt ha en övergripande syn 
över klassen. Det är för barn blir lätt ofokuserad och kontroll över klassen behövs för att 
övningarnas syfte ska få den effekt som önskas. 

Mitt arbete handlar om lärarens och dramapedagogens roll inom dramapedagogik och 
hur de arbetar med drama. Jag hoppas att mitt arbete leder till fler undersökningar kring 
lärarperspektivet för att läraren utgör en stor del av det dramapedagogiska arbetet. Jag 
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koncentrerade mitt arbete kring lärarens egen synvinkel, det som jag även skulle vilja se 
i framtida arbetet är att man även tar lärarperspektivet ur barns perspektiv. Ett förslag 
kan vara att man koncentrerar sig kring lärarens arbete med dramapedagogik inom andra 
ämnen som t.ex. svenska, historia eller engelska som ett alternativ redskap.  
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 BILAGA 1

Observationsschema

Exempel.  XX  kommer  in  i  klassrummet.  XX  sitter  bland  barnen.  När  övningarna 
kommer igång är det som barnen redan vet hur det skall gå till. Kan bero på att XX 
har varit där innan…

XX visade en övningen. 

De byter  övning.  XX  visar  vad  övningen  går  ut  på  och  barnen  skall  därefter  göra 
detsamma.



BILAGA 2

Intervju

Utgångsfrågor

Lärarna

1) Vad är din syn på drama?
2) Hur ofta arbetar ni med drama?
3) Har ni någon förkunskap inom drama?
4) Hur arbetar ni med drama?
5)  Hur anser du dig som lärare när ni har drama?
6) Är ni delaktig eller passiv i övningarna?
7) När dramapedagogen har övningen, hur förhåller du dig till barnen då?
8) Hur anser du är lärarens roll när man håller på med drama?
9) Hur ska man vara som lärare för att övningarna skall kunna uppfylla sina syften?

Dramapedagogerna

1) Vad är din syn på drama?
2) Hur ofta arbetar ni med drama?
3) Hur arbetar ni med drama?
4) Hur skall man arbeta med drama anser ni?
5) Arbetar du med något speciellt inom drama eller följer du på med det som läraren 

håller på med?
6) Hur anser du dig vara som dramapedagog när ni har drama?
7) Är ni delaktig eller passiv i övningarna?
8) Hur anser du är dramapedagog roll när man håller på med drama?
9) Hur ska man vara som dramapedagog för att övningarna skall kunna uppfylla sina 

syften?
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