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ABSTRAKT 

 

 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse om hur drama används i 

förskoleklass. Detta har gjorts genom att intervjua fyra pedagoger. Tre av dessa hade en 

förskolelärarexamen och en hade en fritidspedagogsexamen. Via dessa intervjuer har 

problemfrågeformuleringarna Vad har begreppet drama för innebörd?, Varför 

användes drama? och Hur användes drama i en förskoleklass? bearbetats. De pedagoger 

som blev intervjuade har antingen en specialisering, fortbildning eller flera års erfarenhet 

av dramaämnet i bakgrunden.  

I undersökningen framkom det att drama är ett ämne som kan användas i allt arbete 

inom förskoleklassverksamheten. Drama kommer in i verksamheten i både spontan form 

och schemalagd. Drama tränar problemlösning, samarbete, språket och självbilden för 

att nämna några av de positiva delarna med att arbeta med drama. 

 

 

Ämnesord: Drama, dramadidaktik, dramapedagogik, pedagogisk drama, drama 

education och drama in preschool. 
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1 INTRODUKTION 

 

Jag valde att arbeta med ämnet drama i förskoleklass för under min utbildning har 

jag läst estetiska uttrycksformer och var skeptisk till dramats duglighet som 

utbildningsform i början. Med tiden så fick jag en ökad förståelse om vad som 

innefattades i dramaämnet och därför ville jag ta reda på hur man i verkligheten 

använder sig av drama i verksamheten.  

Jag vill även att denna undersökning ska kunna användas som en inspiration för 

andra pedagoger som vill använda sig av drama i sin verksamhet, men som kanske 

inte riktigt vet hur. 

Denna undersökning har ökat min positiva syn på drama. Jag har även fått en ökad 

förståelse om i vilka enorma mängder man kan använda drama i och därmed göra 

undervisningen roligare och mer varierande. 

I undersökningen fick jag väldigt tydligt en förståelse om att drama kan träna många 

av elevernas förmågor på ett sätt där de både får se och känna på hur det kan vara i 

verkligheten om en specifik situation skulle uppstå. Eleverna får b.la. träna 

självbilden, samarbete och att våga stå framför andra och förmedla något. Detta är 

inte det enda utan eleverna kan bearbeta olika mobbningssituationer utan att sätta 

någon i fokus. 

Drama är ett ämne man kan använda i allt bara pedagogen har fantasin att komma på 

hur man kan använda det på ett lärorikt sätt. 
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2 BAKGRUND 

Här kommer litteratur om Vad drama är, Vad drama innebär, Lärarens uppdrag, 

Hur drama används, Lärarens roll och Därför används drama att belysas ur ett 

tidigare forskar perspektiv. 

 

2.1 Vad drama är 

Pusztai (2000) skriver att drama och teater kan ha olika innebörd beroende på om det 

är professionell teaterträning eller pedagogiskt drama. Den professionella 

teaterträningen har som mål att sammanställa något som kan framföras och där med 

vinna publikens tycke. Det pedagogiska dramat har som mål att utveckla elevens 

egna förmågor. Kvaliteten på det som elever framför för publik har inte samma krav 

på perfektionism som den professionella teatern har på sig. 

Szecsi (2008) skriver att drama är ett sätt att upptäcka olika situationer, problem och 

karaktärer på. Via olika dramaövningar skapar eleverna sig olika förmågor och 

kunskaper som de är i behov av. Szecsi förklarar dessa positiva fördelar och 

vinningar på följande sätt: 

Creative drama is not only enjoyable and age-appropriate for young children, it 

also offers many opportunities for them to experience various situations, 

problems, and characters. Through various drama activities, children become 

empowered with knowledge, skills, and attitudes about themselves and the world 

around them. 

(Szecsi, T. 2008 s.124) 

 

Rasmusson (2000) skriver att drama är ett ämne som behandlar språk och konstform 

i barn och ungdomars värld men den behandlar även gestaltning och rollspel i olika 

pedagogiska sammanhang. Detta görs via skolarbete eller lek i en fiktion som de 

skapar för att kunna undersöka sin egen verklighet. 

Sternudd (2000) skriver att dramapedagogiken är ett sätt att skapa kunskaper om 

andra människor i olika situationer i livsskedet. Sternudd menar även att 

dramapedagogik har en fostranspotentiell natur till demokrati. 

Sternudd (2000) skriver om vad drama är enligt den grekiska mytologin där 

människorna fick verktyget drama att använda sig av i sin reflektion till sig själva 

gentemot andra individer och på vilka nya sätt de kan handskas med olika 

situationer. Teatern användes även som ett redskap när man ville förmedla ett 

budskap på ett övertygande sätt. Sternudd menar även att teatern har funnits med 

under generationer tillbaka som ett redskap i underhållning, uppfostran samt i 

undervisningen. 

Rosenberg (2000) menar att teater är en förklädnads akt där aktören klär sig i någon 

annan roll och därmed skapar sig en annan identitet.  
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2.2 Vad drama innebär 

Drama enligt Öfverström (2006) är något som har funnits långt innan vår tid i andra 

länder där kunskaper om livet skapades genom drama.  Termerna teater och drama 

härstammar från de grekiska orden theatron och dran. Theatron betyder att se och 

dran betyder att göra.  

Enligt Svensk Etymologisk ordbok (Hellquist, 1957) kommer drama från det grekiska 

ordet drama som betyder handling. Teater kommer från det grekiska ordet theatron 

men i denna översättning till skillnad från Öfverströms (2006) tolkning betyder 

theatron skådebana. Thea i theatron har betydelsen åskådande, åsyn, skådespel. 

 

2.3 Lärarens uppdrag 

I läroplanen står det att följande estetiska ämnen drama, rytmik, dans, musicerande 

och skapande i bild och text ska finnas som inslag i den dagliga verksamheten och 

det är lärarens uppdrag att se till att alla eleverna för alla dessa delar i sin dagliga 

verksamhet.  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 

sig.  

(Skolverket, 2011 s.7) 

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det även på följande sätt om vikten att de estetiska 

ämnena och leken är en del av lärandet för de tidigare åren: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under 

de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen. 

(Skolverket, 2011 s.9) 

 

2.4 Hur drama används  

Hur pedagogen ska kunna skapa det effektivaste sättet för inlärning är det skilda 

meningar på, därför finns det flera olika synsätt att arbeta utifrån och vissa av dessa 

kommer lyftas här. Det finns de som säger att improvisation tränar individens 

uttrycksförmåga medan andra säger att det är själva processen som är det viktiga i 

utvecklingen. Den traditionella undervisningen kan trycka undan elevernas egen 

spontanitet, kreativitet och fantasi. Nedan presenteras ett antal olika metoder som 

kan användas i arbetet med att träna elevernas spontanitet, kreativitet, fantasi och 

många andra delar. 

Drama kan användas till många olika delar som t.ex. DRACON som är ett projekt 

som startades 1994 där pedagogen sammankopplar drama med konflikthantering. 

Enligt Löfgren (2006) står DRACON för DRAma for CONflict management där 
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drama används för att synliggöra konflikthanteringen. Syftet med DRACON är att 

låta eleverna synliggöra olika konflikter och erfarenheter för att skaffa sig en större 

empatisk förståelse. Av dessa övningar skulle eleverna även få en större förståelse 

för hur konflikter kan lösas på olika sätt.  

Ett annat sätt att arbeta med drama på är metoden dramakommunikation som enligt 

Öfverström (2006) innebär att de estetiska ämnena är integrerade med övriga ämnen. 

I dramakommunikation får eleven lära sig om sig själv och andra genom en 

pågående process. Dramakommunikationens arbete är välplanerat och förberett innan 

arbetet startar. Detta för att eleverna ska veta vad den kommande situationen har för 

mening. En viktig del i dramakommunikationen är att varje elev förstår sitt 

egenvärde och får en bra självrespekt. Dramakommunikation är en metod som går på 

djupet genom att hela människan är central och både elev och lärare kan lära från 

varandra. Kärnan i dramakommunikation är att den ska få skolan att vara spännande 

att gå till och att eleverna vill lära sig nya saker själva. Dramakommunikationen 

tränar eleverna för att kunna fungera ute i den riktiga världen senare. 

Öfverström (2006) tar även upp en teknik som Heatcote använder sig av som kallas 

”Brödraskapets kod” som Wagner (1992) har skapat. Denna innebär att eleven ska 

sätta sig in i en annan människas situation och i och med det handla utifrån den nya 

situationen och få en förståelse för medmänniskan. Genom att leva ut den nya 

situationen via drama får eleverna se och känna på vad som kan göras annorlunda 

mott vad de själva skulle ha gjort. En förklaring på ”Brödraskapsteckningen” är att 

en yttre handling ska förstärka den inre handlingen som är i fokus för denna metod. 

Heatcote trycker på att drama ska tas på allvar och att det inte är något att leka med. 

Den strategi som Heatcote arbetar efter är lärarstrategin som innebär att fånga 

uppmärksamhet, fatta beslut, klassens egna kunskaper och att låta klassen reflektera 

över vad som händer. (Wagner, 1992; i Öfverström, 2006) 

Sternudd (2000) skriver om ett fjärde sätt att arbeta med drama på. I detta arbetssätt 

utgår pedagogen från fyra olika dramapedagogiska perspektiv. Dessa fyra är 

konstpedagogiskt perspektiv, personlighetsutvecklande perspektiv, kritiskt frigörande 

perspektiv och till sist det holistiskt lärande perspektivet.  

I det konstpedagogiska perspektivets är grundsynen och målet att med drama som 

arbetssätt få eleverna att utveckla sin personlighet, sin sociala samarbetsförmåga och 

sin kreativa uttrycksförmåga. Genom att arbeta med olika övningar som 

improvisation, rollspel och forumspel som hjälpmedel utvecklas elevernas olika 

förmågor för att i samspel med varandra skapa en slutprodukt som visas upp inför en 

publik (Sternudd, 2000). 

Det personlighetsutvecklande perspektivet har två mål att arbeta efter. Det första 

målet är att utveckla medvetenhet hos individen om dennes egna resurser. Det andra 

målet är att skapa en förståelse för vad som händer mellan olika människor i olika 

sociala situationer och där igenom skapa delaktighet i det demokratiska samhället. 

Genom detta kommer eleven även kunna förstå olika vardagliga situationer. Dessa 

mål uppnås genom att undersöka och analysera olika vardagliga situationer som 

finns i elevernas liv eller är fiktiva (Sternudd, 2000). 

Det kritiskt frigörande perspektivet arbetar med fiktiva men trovärdiga situationer 

som kan knytas an till elevernas vardag. Dessa situationer framförs genom forumspel 

och teater där allt ses från den förtrycktas synvinkel. Genom detta skapas en 

medvetenhet och möjlighet att häva det förtryck som finns i samhället. Genom dessa 
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övningar så bearbetar eleverna sina egna värderingar och får en erfarenhetsbaserad 

värdering att utgå från när de stöter på en liknande konflikt i samhället (Sternudd, 

2000). 

I det holistiskt lärande perspektivet ska eleverna uppleva olika situationer på ett 

känslofyllt sätt men ändå kunna analysera på ett resonerande sätt. Problemet 

förändras till ett mänskligt problem som kan diskuteras, analyseras och dramatiseras 

oberoende av om det är ett matteproblem eller vardagsproblem. I dessa samspel ska 

eleverna komma fram till ett demokratiskt beslut via olika klassrumsspel eller lärare-

i-roll spel.  I detta arbetssätt är kamrater och tillgång till olika språkformer viktiga för 

att skapa sig en förståelse av den kulturella komplexiteten som finns. Det är 

pedagogens roll att styra situationerna och med medbestämmande och solidaritet från 

eleverna kan en undervisningssituation skapas (Sternudd, 2000). 

Det är inte bara Sternudds (2000) kritiskt frigörande perspektiv som använder 

forumspel för att lyfta fram de förtrycktas situation. Även Josephson (2010) skriver 

om de förtrycktas teater även kallat forumspel som Augusto Boal från Brasilien 

skapade i Peru tillsammans med publiken år 1973. Denna teater grundas på ett 

maktspel där den med makt utnyttjar sin position. Spelet börjar med en grundpjäs 

som spelas upp först en gång och därefter en gång till, vid detta andra tillfälle får 

publiken ändra en orättvisa som finns i grundpjäsen. Den som stoppar i pjäsen får 

prova en ny lösning att tackla situationen på. Detta upprepas tills en godtagbar 

lösning framkommer. 

Szecsi (2008) skriver om metoden kreativ drama som innebär att eleverna via 

improvisation och en process centrerad form av drama föreställa sig, antar och 

reflektera över mänsklig erfarenhet via en icke publikframförd pjäs. Alla dessa 

övningar görs i en magisk värld som klassen reser till och från vid lektionens start 

och slut. 

 

2.5 Lärarens roll 

Löfgrens (2006) beskriver vikten av lärarens roll i metoden DRACON där läraren 

ska vara väl förtrogen med vad som händer inom utvecklingen i pedagogiskt drama. 

Detta för att pedagogen ska kunna utveckla DRACON metoden i samma takt som 

pedagogiskt drama utvecklas.  Detta är för att DRACON bygger på forskningen 

inom pedagogisk drama. 

Öfverström (2006) skriver att pedagogens roll i dramakommunikationen är ungefär 

samma som i Löfgrens (2006) metod DRACON där läraren ska vara väl förberedd 

och vägleda eleverna. Skillnaden mellan DRACON metoden och 

dramakommunikationsmetoden är att här kan läraren lära av eleverna och inte bara 

eleverna av läraren. Läraren ska även vara den som finner nya tillvägagångssätt för 

elevernas olika möjligheter till utveckling.  

Szecsi (2008) arbetar efter tre mål när de planerar de kreativa dramaövningarna, 

dessa tre mål är följande: 

1. Kort-och långsiktiga mål utifrån läroplanen, 

2. mål som är knutna till barns utveckling och 

3. mål väsentliga för dramatik. 
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Vid varje nytt moment så är det dessa mål som pedagogerna planerar uppgifterna 

utifrån. De aktiviteter som görs är tätt sammankopplande med den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna är tydliga att visa när de reser till och från den magiska 

fantasivärlden som kunde ha varit verklig.  

Szecsi (2008) lyfter vikten i att eleverna vet när de är i den magiska världen och när 

det är dags att resa hem igen. Detta kan pedagogen göra på olika sätt t.ex. med ett 

magiskt spö eller med magisk sand som visar att de reser till den magiska platsen där 

allt händer. Det är även viktigt att den magiska resan återkommer vid hemresan. 

Öfverström (2006) skriver om Deweys syn på lärarens roll. Dewey säger att läraren 

ska ge eleverna uppgifter som är av värde för att de ska kunna utvecklas andligt. 

Lärarens roll är även att se vad som är utvecklande för eleverna och tillgodose detta, 

menar Dewey.  

Pusztai (2000) skriver att det är pedagogerna som bestämmer om de ska lära ut den 

bakomliggande metoden för dramaövningarnas sammanlänkning eller inte. Eleverna 

i de tidigare åren får ingen insyn i sammankopplingen mellan metoden och 

inlärningen medan eleverna i de högra åldrarna kan få detta. Även om inte alla 

förstår den bakomliggande metodens idé så spelar detta ingen roll för 

undervisningen.  

Pusztai (2000) skriver att pedagoger som har en bristfällig kunskap inom teater kan 

ha svårt för att lära ut denna till sina elever.  

 

2.6 Därför används drama 

Sternudd (2000) skriver att oberoende av vilken metod eller perspektiv som används 

är grunden i dramaarbete att skapa en inre demokratisk förutsättning inför det 

kommande livet. Sternudd refererar till Wagner (1985) som säger att eleven kan 

utveckla ett självständigt tänkande genom reflektion, distans och inlevelse. (Wagner, 

1985; i Sternudd, 2000) 

Löfgren (2006) skriver om forskningen som har gjorts runt DRACON metoden där 

det har visat sig att denna metod är ett perfekt sätt för att synliggöra alla synsätt som 

uppkommer runt ett belyst ämne.  

Öfverström (2006) skriver att dramakommunikations metod är en del av många olika 

metoder i inlärningen och den ena inlärningsmetoden utesluter inte den andra 

inlärningsmetoden. De olika metoderna ska föras tillsamman för att försöka skapa en 

så god inlärningsmetod som möjligt där all elevernas behov blir tillgodosedda.  

Öfverström (2006) skriver även om Deweys grundsyn på inlärning som är ”learning 

by doing” där han menar att eleverna lär sig genom att göra och här har drama och 

lek en stor betydelse. Öfverström skriver även om Aristoteles syn på inlärning som är 

samma som Dewey när det gäller lekens betydelse i inlärningsprocessen. Dewey och 

Aristoteles har däremot olika syn på hur bästa lärandet framkommer. Dewey säger 

att läran om sig själv är viktig men även samarbetsinlärning är viktigt för att få en 

helhets inlärning. Aristoteles säger att samarbetsinlärningen är viktigast för det är 

genom denna eleven skapar sig en individinlärning och får en helhetsinlärning.  

Sternudd (2000) skriver att Moreno (1972) har varit en viktig inspiratör för 

dramapedagogiken men som är mest känd för sin utveckling av psykodrama. Moreno 
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säger att det inte bara finns en pedagogisk fördel med dramapedagogiken utan även 

en jagutvecklande del. Här stärks jag-uppfattningen och detta gör att den sociala 

förmågan hos dessa individer stärks betydligt. Jaguppfattningen stärks tack vare att 

eleven får se sig själv spelas upp av andra individer.  

Sternudd (2000) förklarar Erbert och Rasmussen (1991) syn på varför drama är så 

viktigt i dagens samhälle. Erbert och Rasmussen skriver att dagens elever behöver ett 

kreativt projekt att arbeta med under en längre tid för att få en förståelse av vikten ett 

projekts framväxt har. Utan denna kunskap gynnas inte elevernas kreativitet. (Erbert 

& Rasmussen, 1991; i Sternudd, 2000) 

Szecsi (2008) skriver om hur pedagogerna använder sig av drama som metod i en 

engelsk förskola. Här tränar elevernas samarbete, problemlösning, social träning och 

andra uppgifter som de behöver ha kunskap om för att klara sig i vardagen. Detta 

görs genom att gå in i en magisk värld där de ska lösa olika problem. Genom att gå 

tillbaka i tiden och dramatisera hur det var förr får eleverna förståelse för hur världen 

har utvecklats. Att se vad som hände när miljöförstöringen började och genom det få 

känna på hur man kan arbeta för att förhindra att miljön förstörs mer. Denna värld 

kallar pedagogerna för en ”as if” värld, där eleverna kan uppleva vad som kunde ha 

förändrats om det hade gjorts på ett annat sätt. 
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3 PROBLEM 

Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur drama kan användas i en 

förskoleklass. För att få svar på detta har jag använt mig av följande tre 

frågeställningar: 

 

 Vad har begreppet drama för innebörd? 

 Varför används drama? 

 Hur används drama i en förskoleklass? 
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4 METOD 

Under detta kapitel kommer Undersökningsmetoden, Undersökningsinstrument, 

undersökningsgrupp, Genomförande, Störningsmoment, Databearbetning, Validitet 

och Etiska aspekter att belysas  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Denna undersöknings syftesfråga är att få en ökad förståelse om hur drama kan 

användas i en förskoleklass. Utifrån syftets fråga har jag skapat tre forskningsfrågor. 

Utifrån forskningsfrågorna skapade jag ett antal intervjufrågor som jag utgick från 

vid intervjutillfällena. Denna undersökning är av en kvalitativ karaktär som enligt 

Løkken och Søbstad (1995) innebär att undersökaren drar en slutsats från det 

enskilda för att skapa sig en allmän bild om ett ämne. I den kvalitativa 

undersökningen är inte förklaringen det viktigaste utan förståelsen, enligt Løkken 

och Søbstad. Trost (2010) menar att en kvalitativ intervju består av enkla frågor som 

ger ett komplext svar.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Utifrån de tre problemformuleringarna skapades 10 intervjufrågor och 1 underfråga 

(se bilaga 1). Min intervjumetod har varit av en strukturerad karaktär som enligt 

Løkken och Søbstad (1995) innebär att intervjufrågorna kommer i en specifik 

förutbestämd ordning där frågornas formulering även är förutbestämda. Denna 

struktur har följts vid alla intervju tillfällena. Detta sätt att intervjua på kallar Trost 

(2010) för en standardiserad intervju. Intervjuerna startade med ett antal direkta 

frågor och därefter gick det över till ett antal indirekta frågor. Direkta och indirekta 

frågor enligt Ekholm och Fransson (2005) innebär att de direkta frågorna finns det 

korta och koncisa svar på medan de indirekta frågorna är mer uttömmande och kan 

därför ha flera olika svarsalternativ.  

 

4.3 Undersökningsgrupp 

Min undersökningsgrupp bestod av tre förskolelärare och en fritidspedagog från fyra 

olika förskoleklasser. Dessa pedagoger valdes utifrån kriteriet att de jobbade med 

drama eller nyligen har jobbat med drama på något sätt i sin verksamhet. Att jag 

valde dessa fyra pedagoger berodde på att jag ringde runt till olika förskoleklasser 

och dessa var de enda som jobbade med drama och därmed ville delta i 

undersökningen. 

De lärare som var med i undersökningen fick en muntlig beskrivning av vad 

intervjuerna kommer handla om via telefon. Vid denna tidpunkt fanns pedagogerna 

även möjlighet att ställa frågor innan de behövde bestämma sig för att delta. Jag 

ringde runt till 14 förskoleklasspedagoger och utifrån dessa var det fyra 

förskoleklasspedagoger som kunde tänka sig vara delaktiga.  



10 

 

4.4 Genomförande 

Innan arbetet började på alvar så var jag tvungen att ringa runt till olika 

förskoleverksamheter för att minst hitta fyra olika pedagoger som kunde delta i 

intervjuerna. De pedagoger som deltog var de enda i kommunen som arbetade med 

drama i sin verksamhet på något sätt. 

Intervjuerna är av en kvalitativ karaktär och detta pga. att vid varje intervju gjordes 

en ljudupptagning i samtycke med pedagogerna. Detta för att kunna gå tillbaka och 

analysera svaren för att få fram ett så väl tolkat resultat som möjligt. Trost (2010) 

lyfter fram fördelar och nackdelar med ljudupptagning vid intervjuer. Fördelarna är 

att man kan gå tillbaka och skriva ut ordagrant vad som har sagts och även 

intervjuarens misstag kan lyftas fram på både gott och ont. Det som gör 

ljudinspelningar tidskrävande är att det tar tid att transkribera ut intervjuerna. 

Däremot kan intervjuarens fullständiga uppmärksamhet fokuseras på den som 

intervjuades. En annan nackdel med ljudupptagning är att det är svårt att hitta till 

specifika situationer som kan ha uppkommit under intervjun.  

Det viktigaste instrument vid en intervju är intervjuaren själv. Om intervjuaren inte 

är förberedd så kommer resultatet av intervjuerna inte lyfta fram de centrala delarna 

som var målet med intervjuerna, detta är något som Ekholm och Fransson (2005) 

lyfter fram.  

När intervjuerna genomförs är det viktigt att dessa görs i en lugn och trygg miljö, och 

det är även viktigt att det inte finns någon tidspress, menar Ekholm och Fransson 

(2005). Även Trost (2010) lyfter fram vikten av att välja rätt miljö och tidpunkt för 

en intervju. 

 

4.5 Störningsmoment 

Under alla intervjuer fanns det något störningsmoment som bromsade intervjun eller 

stressade upp den.  

Vid första intervjutillfället hade den intervjuade pedagogen glömt bort att den skulle 

bli intervjuad. Detta på grund av att hon missförstod och trodde att intervjufrågorna 

skulle mailas innan intervjutillfället. Även om en ny tid för intervjun försökte bokas 

fanns det ingen möjlighet för detta. Så intervjun fick göras samma dag med 

överhängande tidspress som enligt Ekholm, Fransson (2005) och Trost (2010) är en 

del som inte ska vara överhängande under en intervju. Även om det fanns en 

tidspress blev utkomsten av intervjun av en god och informell karaktär. Under de tre 

andra intervjuerna bestod störningsmomntet i att det inte fanns lugna lokaler att 

tillgå. Det gjorde att andra pedagoger och elever gick in eller igenom rummet under 

intervjun och därmed såg att det var upptaget. 

4.6 Databearbetning 

Efter avslutade intervjuer transkriberades intervjuerna för att skapa en bättre 

överblick över vad som kom fram i de olika intervjuerna. Efter transkriberingen av 

alla intervjuerna analyserades materialet på ett kritiskt sätt för att kunna få fram ett så 

utförligt resultat som möjligt. Detta gjordes genom att kategorisera svaren från de 
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olika intervjuerna och sedan sammanställa det till ett resultat. Efter analysen tolkades 

det insamlade materialet, detta sätt att bearbeta data på beskriver Trost (2010) om. 

Svaren som kom fram kategoriserades under tre olika rubriker med utgångspunkt i 

uppsatsens frågeställningar: 

 Begreppet dramas innebörd. 

 Därför används drama. 

 Dramaanvändning i förskoleklass 

 

4.7 Validitet 

Dalen (2008) skriver att om en undersökning ska ha validitet ska den vara trovärdig, 

överförbar, pålitlig och gå att bekräfta. I arbetets utförande har jag tagit hänsyn till 

dessa fyra punkter för att kunna lyfta att detta arbete är utfört så det går att validera. 

Detta kan göras genom att upprepa mina intervjuer vid ett nytt tillfälle och därmed få 

ut ett liknande resultat. 

Trost (2010) skriver att en undersöknings validitet innebär att den ska vara trovärdig 

och lyfta fram syftet med undersökningen på ett korrekt sätt. Denna undersökning är 

av en kvalitativ karaktär där jag tog reda på något specifikt genom intervjuer.  

Dalen (2008) lyfter att forskning ska ha en pragmatisk validitet som innebär 

resultatets användningsbarhet i verksamheten. Denna forskning lyfter hur drama kan 

användas i verksamheten och vilken typ av inlärning man kan träna med hjälp av 

dramaövningar. 

 

4.8 Etiska aspekter 

I samförstånd med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer har dessa intervjuer formats 

utifrån att intervjun ska vara frivillig och att den intervjuade ska få vetskap och 

förståelse om att det är den som bestämmer om intervjun ska fortgå eller avslutas 

pga. någon anledning som t.ex. obehag av att besvara uppkomna frågor. Både 

Vetenskapsrådet och Ekholm och Fransson (2005) lyfter fram vikten av att informera 

den intervjuade om syftet och målet med intervjun. Detta gjordes vid första samtalet 

via telefon men upprepades även vid intervjun. Trost (2010) lyfter fram vikten av att 

skapa ett förtroende till den intervjuade så denne känner sig så trygg att den vågar 

och vill öppna upp sig under intervjun. Detta gjordes genom ett allmänt samtal vid 

intervjutillfället där förväntningar av de intervjuade, vad intervjun skulle innebära 

och hur intervjun skulle gå till diskuterades och förklarades. Även nya frågor från 

intervjupersonen diskuterades. 
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5 RESULTAT 

Resultatets analys kommer kategoriseras upp under de tre huvudrubrikerna 

Begreppet dramas innebörd, Därför används drama och Drama användning i 

förskoleklass. 

 

5.1 Begreppet dramas innebörd  

Under denna rubrik har tre olika kategorier framkommit. Dessa var Att uttrycka sig, 

Ett hjälpmedel vid mobbning och Kännedom och träning i viktiga sociala delar. 

 

5.1.1 Drama en självklarhet 

Pedagogen vid en av intervjuerna ser inte på drama som en metod utan som en form, 

ett formskapande som ska vara en självklarhet i verksamheten. Tre av de intervjuade 

pedagogerna såg på ämnet drama som en naturlig del i verksamheten. Drama var 

något som fanns med och skulle finnas med hela tiden på något sätt. Därmed hade de 

inte upplevt drama som en metod även om de inte heller hade gett den något annat 

namn.  

Pedagogen vid en av intervjuerna uttrycker sig om drama på följande sätt: 

Jag har aldrig tänkt på det som en metod, utan jag tycker bara att det ska finnas. 

Det ska bara vara den formen. Jag skulle nog kalla den för en form mer än för en 

metod. Det är formskapande av något slag.  

 

Denna syn lyfter även fram de övriga pedagogernas syn på dramats del i 

undervisningen. Detta synliggjordes tydligt vid en av de andra intervjuerna när 

pedagogen svarade på följande sätt: 

Ja vad ska jag säga drama har väl alltid funnits. 

 

5.1.2 Att uttrycka sig 

De intervjuade pedagogerna menar att drama är en metod där eleverna får utrycka sig 

på olika sätt vid olika situationer. Talet är den lilla biten i att utrycka sig. Utöver talet 

kan alla uttrycka sig genom musik, dans, bild och drama. Bara möjligheterna erbjuds 

att få uttrycka sig på alla dessa sätt finns, kommer eleverna lära sig nya saker på ett 

kreativt sätt. Eleverna kommer inte bara lära sig om sig själva utan även om sin 

omgivning. Även de elever som har svårt att uttrycka sig i vardagen kan med hjälp 

av rollspel våga lyfta fram nya känslor och tack vare detta våga växa utanför scenen 

också. En av pedagogerna uttrycker sig på följande sätt om hur man kan locka med 

de osäkra eleverna: 

Jo du kan locka fram de barnen som kanske har lite svårt att uttrycka sig annars 

och de kan få en roll och i rollen våga utrycka sig. 
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De estetiska ämnena är enligt en av de intervjuade pedagogerna ett extra sätt att 

använda sig av när något ska uttryckas. När eleverna ska slussas ut i verkligheten är 

det viktigt att vi som pedagoger har försett eleverna med så många uttrycksätt som 

möjligt att tillgå. Detta för att eleverna ska kunna integrera och fungera på ett så 

maximalt sätt som möjligt i vardagens samhälle. 

 

5.1.3 Kännedom och träning i viktiga sociala delar 

Dans, musik, drama och bild är sätt att utrycka sig på och via dessa får eleverna till 

sig något via en upplevelse som de kanske inte hade kunnat få till sig på något annat 

sätt. Detta är för att olika elever lär sig på olika sätt och genom att ge eleverna många 

inlärningsmöjligheter och metoder så ökar chanserna att fler elever lär sig. 

Med hjälp av olika övningar skapas en kroppskännedom över sin egen och andras 

kroppar hos eleverna. Eleverna lär sig även vilka oändliga möjligheter det finns i 

kroppsspråket. Drama är även en bra metod när eleverna ska lära sig hur de ska vara 

i sociala sammanhang. Att vänta på sin tur och att våga göra nya saker framför andra 

människor är viktiga delar i den sociala samvaron. Träningen av de tidigt nämnda 

bitarna är inte det enda som kan tränas utan även matematik, svenska och alla andra 

ämnen kan komma in i olika dramaövningar som gör inlärningen roligare och 

intressantare på ett annorlunda sätt. Alla dessa bitar lyfter en av de intervjuade 

pedagogerna upp. 

Man tränar barnen socialt, man tränar turtagning, de tränar att våga inför andra, 

du tränar språket. Du kan träna matte i det också. Du tränar många bitar i det. 

Och inte att förglömma att vi har roligt. 

 

Vid övningar där eleverna inte får prata med varandra så tränar eleverna på att 

förmedla och samarbeta med hjälp av kroppsspråket och därmed får de känna på hur 

viktigt kroppsspråket verkligen är.  

 

5.2 Därför används drama 

Under denna rubrik har fyra olika kategorier framkommit. Dessa är Väcker glädje, 

Utvecklande, Drama en självklarhet och Samarbetsutvecklande. 

 

5.2.1 Väcker glädje 

När pedagogerna arbetar med något av de estetiska ämnena bild, drama, musik och 

dans så är responsen från eleverna och även pedagogerna själva oftast positiv och 

energin flödar tack vare att det är ett roligt arbetssätt. 

Så här utrycker sig en av pedagogerna om elever och varför drama är en så bra 

metod. Elever tycker även om drama för deras självförtroende ökar och där med 

vågar de göra mer och mer.  

Barn gillar att vara kreativa. Det är kreativt, roligt, utvecklande och man vågar 

pushas att våga saker som man kanske inte trodde man vågade. 
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Oftast är det de olika dramaövningarna och dramalekarna som eleverna vill göra 

upprepade gånger för att det är dessa som är roliga och kreativa. Via dessa övningar 

lär eleverna sig nya saker.  

 

5.2.2 Självtillitsträning  

Det är utvecklande för eleverna att arbeta med drama för med tiden vågar de mer och 

mer. De blir inte lika jobbigt att prova på nya saker. Pedagogen vid en av 

intervjuerna utrycker sig på följande sätt om elevernas utveckling: 

Barn vågar prova mer om man gör det succesivt, man leker fram det så tror jag 

att det är utvecklande för barnen och de vågar prova mera. Det man trodde var 

läskigt var egentligen inte det och plötsligt står man på scenen utan att man har 

tänkt på att man ska stå på scenen. Man kan lura fram det så.  

 

Pedagogerna var överens om att elevernas utveckling gick snabbare och var tydligare 

i arbetet med drama.  

Språket är ett viktigt ämne att arbeta med i förskoleklassen och här var pedagogerna 

överens om att en elev som har format olika bokstäver med kroppen har lättare att 

komma ihåg dessa senare när de ska börja skriva dem.  

 

5.2.3 Utvecklande 

Drama är något som får eleverna att utvecklas och därmed vågar de mer. Genom att 

använda sig av t.ex. dans får eleverna träna på kroppskännedom och att vara 

observanta på sin omgivning. Eleverna utvecklas hela tiden. Under de olika 

dramaövningarnas upprepningar lär eleverna sig mer och mer om hur livet kan te sig.   

Pedagogen vid en av intervjuerna lyfter fram att desto oftare dramaträningen är en 

del i vardagen så bli det naturligare för eleverna och därmed utvecklas de mer och 

mer. Denna pedagog utrycker sig på följande sätt om barns utveckling: 

Jag har ju märkt det, att barn utvecklas och vågar mer. De vågar att röra sig, 

vågar prata, vågar agera. Ju mer du har det ju mer vågar de. Att de får lov att 

göra det att det är något naturligt bara.   

 

Kreativa elever kan tycka att det är lättare att synliggöra sin utveckling via en 

dramaövning än att synliggöra den via ett muntligt framförande. Detta för de kreativa 

eleverna kan ha det svårt att få fram sina kunskaper via ord även om de har 

kunskapen inom sig. 

Genom att göra dessa olika dramaövningar för eleverna även träna på att sätta ord på 

sina känslor. Därmed så kan eleverna lättare förmedla vad de vill med hjälp av ord 

istället för att ta till tillhyggen eller knytnävarna när de blir frustrerade för något. 

Arbetet med dessa dramaövningar är speciellt viktigt för elever som har en brist i sin 

känselförmedling. Känselförmedlande dramaövningar skapar därför möjlighet för 
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dessa elever och därmed kan de träna sin känsloförmedling och få se hur andra 

förmedlar sina känslor verbalt. Pedagogen vid en av intervjuerna tydliggör varför det 

är viktigt med känselövningar på följande sätt: 

Alla barn är olika så en del är väldigt verbala en del behöver vissa med kroppen. 

Alla barn behöver träna på att sätta ord på sina känslor. Alla behöver få chansen 

att lära sig så många olika uttrycksätt som möjligt, så de har så många sätt som 

möjligt att välja på. 

 

5.2.4 Samarbetsutvecklande 

Genom att arbeta med olika övningar där eleverna inte får prata utan ska 

kommunicera på andra sätt, tränas samarbetsförmågan. Det kan vara enkla övningar 

som att ställa sig i storleksordning eller göra något annat där man kan se svaret 

framför sig och inte behöver få det rättat. Vid dessa övningar är det inte bara 

samarbetet som tränas utan förmågan att ta till sig ledarrollen. Pedagogen vid en av 

intervjuerna tog upp samarbetsarbetet på följande sätt:  

Många dramaövningar där man inte ska prata då ser man hur man ska samarbeta. 

Hur ska vi göra för att denna övning ska bli bra. T.ex. barnen ska ställa sig i 

storleksordning utan att säga något och där ser man lätt vilka barn som tar över 

för det finns alltid några barn som gör det. Ibland händer det inget för man vet 

inte hur man ska ta tag i övningen och detta är mycket intressant att se. 

 

Att kunna samarbeta är viktigt i dagens samhälle för det är något man gör nästan i 

alla dagens situationer. Vid alla förskoleklasserna så använder pedagogerna sig av 

dramapedagogiken i arbetet med samarbete. Vikten med detta arbete förklarade en av 

pedagogerna på följande sätt: 

Det handlar mycket som kroppsspråk och samarbete. Det är ju viktigt för att de 

behöver ju kunna detta i samhället och det är våran uppgift att lära dem det. Så 

de funkar tillsammans. Många övningar vi har här går ut på att lära sig samarbeta 

med andra och träna på det. Det är svårt att klara sig i livet om man inte kan det. 

 

5.2.5 Ett hjälpmedel vid mobbning 

Med drama som hjälpmedel kan pedagogerna lyfta fram och synliggöra olika 

mobbningssituationer för eleverna utan att sätta någon i rampljuset. Detta gör att 

pedagogerna kan locka fram olika situationer som har hänt utan att någon känner sig 

utsatt eller åsidosatt. Eleverna vågar öppna sig mer med tiden och kanske vågar visa 

det som de inte säga med ord. Pedagogen vid en av intervjuerna tycker att 

mobbningsarbete genom dramaövningar är ett bra sätt att arbeta på för att: 

…man kan ta hjälp av det när barn far illa, man kan spela teater och locka fram 

olika berättelser. 

 

Detta sätt att arbeta på hjälper även eleverna att få nya synsätt att använda sig av när 

en mobbningssituation uppstår. Även att få sätta in sig i rollen som den mobbade 
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skapar empati hos eleverna och därigenom kan de olika mobbningssituationerna 

minska. 

 

5.3 Dramaanvändning i förskoleklass 

Under denna rubrik så framkom det fem olika kategorier. Dessa är Temaarbete, 

Schema lagda aktiviteter, Spontan dramaanvändning, Drama integrerat med andra 

ämnen och Självtillits träning. 

 

5.3.1 Temaarbete 

Att använda sig av drama i ett temaarbete är det som pedagogerna först tänker på när 

de fick frågan om hur de arbetar med drama i verksamheten. Här har pedagogerna 

arbetat med drama renodlat och integrerat med andra ämnen. Vid tre av fyra 

intervjuer så kom pedagogerna fram till att drama var en stor del av den dagliga 

verksamheten och inte bara i temat. En av pedagogerna som intervjuades kom fram 

till att hon bara använde sig av dramat i temaarbete och på en termin kunde de arbeta 

med två olika teman. Ett av dessa teman hade sett ut på följande sätt: 

Förra året gjorde vi en vad ska man säga, en kabaré. Där en del barn valde att 

dansa till Manboy t.ex. Några barn valde att göra sketcher och sen fick vi ihop 

det utifrån vad barnen gjorde, mima, dansa, spela teater. Vi gjorde det som en 

röd tråd i ett program, alltså att programmet var den röda tråden där hallåan var 

ett återkommande momentet. Det var Let´s danse, Eurovision. Det var Halv åtta 

hos dig istället för Halv åtta hos mig och så var det barnprogram också. 

 

5.3.2 Schema lagda aktiviteter 

Dans är en del i dramaarbetet och denna estetiska del är en återkommande punkt i 

verksamheten på en av de intervjuade pedagogernas schema. Att skapa med kroppen 

är samma som att spela teater, man vill förmedla något genom kroppens rörelser. De 

olika fördelarna som finns i att arbeta med dans i förskoleklassen men även i ettan 

har pedagogen vid en av intervjuerna observerat i sin barngrupp. Detta genom att ha 

dans med förskoleklassen och ettan tillsammans två dagar i veckan. Pedagogen 

berättar om detta arbete på följande sätt: 

Jag har detta med förskoleklassen och ettan, de jobbar tillsammans och då 

märker jag skillnaden från den första förskoleklassen jag hade då och släpper till 

ettan och får tillbaka att jobba med. Då har jag lärt mig under åren att man måste 

jobba i mer än ett år. Där är en vinning en jättestor vinning och dom barnen som 

har haft det innan är mer spontana och lär förskoleklassen och då hänger de bara 

på mer. Det är jätte intressant och det är roligt. 

 

Att använda sig av de estetiska ämnena på det sätt som förklaras i citatet over är bara 

en av alla oändliga möjligheter som finns i dramaarbetet. Att ta in drama när 

pedagogen har samling är inte svårt. Det kan pedagogen göra genom att använda sig 
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av olika föremål för att förstärka en saga eller att göra olika klappramsor 

tillsammans. 

Pedagogen vid en intervju berättade om hur de introducerade nya bokstäver för 

eleverna och detta gjorde de genom en dramauppvisning. 

Varje vecka kommer vi och presenterar en ny bokstav på tisdagarna och då är vi 

utklädda till något och spelar upp något som handlar om bokstaven och pratar 

om saker som börjar på den bokstaven. 

 

”SET” är en metod som pedagogerna arbetar med i förskoleklassen, i denna metod 

kommer olika dramaövningar in. Pedagogen vid en av intervjuerna förklarar arbetet 

med ”SET” på följande sätt:  

Vi jobbar med något som heter SET och det är ”social-emotionell-träning” som 

alla ska jobba med och där kommer också dramaövningar in och socialträning. 

Målet med detta är att barn ska kunna säga nej till droger. Det är det de bygger 

på. 

 

Drama kommer in i undervisningen oftare än vad pedagogerna kunde tro och detta 

var slutsatsen som tre av de fyra intervjuade pedagogerna kom fram till vid 

intervjuns slut.  

 

5.3.3 Spontan dramaanvändning 

Den spontana dramaanvändningen kan komma in via den fria leken, där pedagogen 

kan spinna vidare på en lek som eleverna själva har tagit initiativ till. Eleverna ser 

olika tv-program och försöker återskapa dessa och då använder de sig av drama utan 

att det är drama för dem, utan bara en rolig lek. Eleverna på en av de intervjuade 

förskoleklasserna sätter ihop egna föreställningar som de sen vill visa upp för 

kompisar och pedagoger.  Pedagogen vid en av de andra intervjuade 

förskoleklasserna använder sig av spontan dramaanvändning genom att ta in olika 

förstärkande hjälpmedel. 

Man kan spela lite fingerdockor. Man kan plocka in det med hjälp av dockor. 

Barnen själv under den fria leken sätter upp lite teater och visar. 

 

Den fria dansen är även en spontan och frigörande aktivitet som får eleverna att 

slappna av och inte vara så rädda för att göra bort sig. I början kan det vara mycket 

fniss och stela rörelser, men desto oftare pedagogen använder sig av den fria dansen 

desto mindre fniss och desto större och frigörande rörelser kommer eleverna på och 

vågar testa.  

 

5.3.4 Drama integrerat med andra ämnen 

Genom att använda sig av drama vågar eleverna mer och mer med tiden. Drama är 

som att leka och det är roligt att leka fram kunskapen. Pedagogen vid en av 



18 

 

intervjuerna tycker att drama som hjälpmedel är en bra metod i ett integrerat arbete 

med andra ämnen och detta för att pedagogen tycker om dramaarbete. 

Jag tycker att det är en bra metod. Hade du frågat en pedagog som tycker om 

musik, hade hon sagt att musik är en bra metod. En bra metod är en metod man 

tycker om att arbeta med. 

 

Genom att använda drama som metod och sammanfläta den med andra ämnen som 

svenska, matematik eller något annat så ökar intresset hos eleverna och 

undervisningen blir mer kreativ.  

Som tidigare har nämnts så ser inte alla pedagogerna drama som en metod utan som 

en form, med andra ord ett formskapande. När man ser på drama som en form så 

synliggörs det tydligare att drama finns med i verksamheten i en större grad än vad 

pedagogerna innan hade trott. 
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6 DISKUSSION 

Här kommer jag lyfta fram likheter och skillnader från tidigare forskning och denna 

studie under rubriken Drama användning i förskoleklass. Även om fortsatta 

forskningsmöjlighet kommer att belysas här. 

 

6.1 Dramaanvändning i förskoleklass 

Rasmusson (2000) skriver att drama är ett ämne som behandlar språk och konstform 

i barn och ungdomars värld men den behandlar även gestaltning och rollspel i olika 

pedagogiska sammanhang. Detta görs via skolarbete eller lek i en fiktion som de 

skapar för att kunna undersöka sin egen verklighet. I de intervjuade pedagogernas 

förskoleklassverksamheter var det ingen som pratade om fiktionsvärldar där deras 

undervisning genomfördes i, men alla pratade om olika teman och i dessa kommer 

den magiska världen in där eleverna får lära sig nya saker om sig själva, andra och 

sin omgivning. 

Det pedagogiska dramat har som mål att utveckla elevens egna förmågor, menar 

Pusztai (2000). Att drama eller teater är ett sätt för eleverna att utveckla sina 

förmågor på, de framkommer även i intervjuerna i denna studie där eleverna får 

skapa en egen kabaré och utifrån deras intressen skapades den röda tråden. Det 

framkom även att drama var så naturligt på vissa av förskoleklassverksamheterna att 

eleverna skapade själva sina föreställningar som de visade upp för varandra och 

pedagogerna. 

Szecsi (2008) skriver i sin artikel om hur de arbetar med drama i förskolan med barn 

i åldrarna 3-7 år. Här använder lärarna sig av drama i olika former för att eleverna 

ska få en inblick och erfarenhet i verkligheten på ett kreativt sätt. Detta synsätt har de 

även i tre av de intervjuade förskolorna. Här är drama en metod där eleverna får 

uttrycka sig på olika sätt vid olika situationer. Talet är den lilla biten i att uttrycka sig 

menar en av pedagogerna. Utöver talet uttrycker eleverna sig även genom musik, 

dans, bild och drama menar pedagogerna. En av de intervjuade pedagogerna menar 

att om möjligheterna att uttrycka sig på dessa sätt finns, kommer eleverna lära sig 

nya saker på ett kreativt sätt om sig själv och sin omgivning. Även de barn som har 

svårt att uttrycka sig normalt kan med hjälp av en roll våga lyfta fram nya känslor 

och tack vare detta våga mer och mer utanför scenen menar en annan av de 

intervjuade pedagogerna. 

Det står i läroplanen (Skolverket, 2011) att de estetiska ämnena ska finnas med i 

undervisningen, ändå har eleverna på en av de intervjuade förskoleklasserna bara de 

estetiska ämnena i sitt temaarbete och inte vid något annat tillfälle.  Detta gör att 

eleverna inte får använda sig av dessa ämnen i samma grad mellan de olika 

temaarbetena. Detta är till skillnad från eleverna på de andra intervjuade 

förskoleklassernas verksamheter, där drama är en naturlig del i elevernas dagliga 

verksamhet.  

Sternudd (2000) skriver att oberoende av vilken metod eller perspektiv som används 

i dramaarbete är målet att skapa en inre demokratiska förutsättningar inför det 

kommande livet. Detta menar även en av de intervjuade pedagogerna där hon säger 

att det är vår uppgift, som pedagoger, att lära eleverna det som de behöver för att 
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kunna fungera ute i verkligheten. Detta gör pedagogerna genom att ge eleverna olika 

övningar som tränar deras samarbetsförmåga och turtagning för att nämna två viktiga 

delar som eleverna behöver. 

Sternudd (2000) refererar till Wagner (1985) som säger att eleven kan utveckla ett 

självständigt tänkande genom reflektion, distans och inlevelse. Vid intervjun på en 

av förskoleklasserna så lyfte pedagogen att vid olika dramaövningar tränar eleverna 

sin reflektionsförmåga, sin distans till sig själv och omgivningen och sin 

inlevelseförmåga i olika situationer.  

Öfverström (2006) skriver även om Deweys grundsyn på inlärning som är ”learning 

by doing” där han menar att man lär sig genom att göra och här är drama och leken 

en stor dela i att göra. Att låta eleverna göra, är en stor del i de intervjuade 

pedagogernas verksamhet. Här får eleverna träna på självtillit, turtagning och 

samarbetsförmågan för att nämna några färdigheter de tränar med hjälp av olika 

dramaövningar och lekar. En av de intervjuade pedagogerna lyfter att det är lättare 

att se elevernas utveckling genom arbetet med olika dramaövningar. 

Löfgren (2006) skriver om metoden DRACON, DRAma for CONflict management. 

Här används drama för att synliggöra konflikthanteringen och pedagogerna använder 

sig av drama i konflikthantering även om denna metod inte är den som används i 

benämning vid konflikthanteringsarbete. En av pedagogerna har inte arbetet med 

konflikthantering på detta sätt än men hade tänkt på det och skulle kanske göra det i 

framtiden. 

I undersökningen framkom det att pedagogerna använde sig av drama på många 

olika sätt i sin verksamhet. Därmed har de skapat sin egen blandning av metoderna 

dramakommunikation som enligt Öfverström (2006) innebär att de estetiska ämnena 

är integrerade med övriga ämnen, Löfgrens (2006) metod DRACON, där drama 

används för att synliggöra konflikthanteringen och även en blandning av Sternudds 

(2000) fyra olika dramapedagogiska perspektiv: konstpedagogiskt perspektiv, 

personlighetsutvecklande perspektiv, kritiskt frigörande perspektiv och holistiskt 

lärande perspektivet.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att gå vidare och undersöka elevernas syn på ämnet drama i 

förskoleklassen. Vad är drama för eleverna? Hur tycker eleverna att drama används? 

Varför ska dramanvändning finnas med i undervisningen? Det är några frågor som 

skulle vara intressant att få svar på i en fortsatt forskning. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

Inledande frågor: 

1. Har du någon dramautbildning/fortbildning? 

2. Har någon annan i arbetslaget någon 

dramautbildning/fortbildning? 

3. Hur länge har ni arbetat med drama? 

 

VAD HAR BEGREPET DRAMA FÖR INNEBÖRD? 

1. Vad är drama för dig i ett allmänt perspektiv? 

2. Vilken annan innebörd kan drama ha om du går mer på djupet? 

 

VARFÖR ANVÄNDS DRAMA? 

1. Varför läggs det vikt vid drama som metod? 

2. Hur vet man att drama är en bra metod? 

 

HUR ANVÄNDS DRAMA I EN FÖRSKOLEKLASS? 

1. Hur arbetar ni med drama? 

 I vilken del av verksamheten använder ni drama? 

2. På vilket annat sätt har ni arbetat med drama? 

3. Varför använder ni just drama som metod? 
 


