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ABSTRACT 

My goal in this study was to research how teachers with education in pedagogical 

drama think about drama and how to use it as an educational tool. The method I used 

to acquire the results was by interviews. In total I interviewed six different teachers 

which had some kind of education in pedagogical drama. This study revealed that all 

the teachers in some way used educational drama in preschool. The purpose with 

educational drama is to improve the children’s fantasy, creativity, empathy, self-

awareness and also their ability to co-operate with other children. The result also 

points out that some teachers use drama as a practical way to teach. The teachers 

believe that the children enjoy drama very much, especially children from other 

countries because they can’t speak Swedish very good and the practical drama gives 

them a chance to play with the other children. My conclusion is that pedagogical 

drama is both among the interviewed teachers and the literature a good tool to use 

and implement in the daily preschool planning. But there are some important things 

to have in mind. Those things are the need of enough time for drama in preschool, to 

have the right competence among the teachers and include influence from the 

children’s own interests. The lack of competence in any of these things can result in 

a negative outcome for the children. 
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1 INTRODUKTION 
 

 

Mitt första intryck av drama i förskolan var att det kändes mer som en lek än ett 

pedagogiskt verktyg. Min egen förståelse för det pedagogiska syftet med drama 

ökade i takt med min utbildning till förskollärare med inriktning estetiska 

uttrycksformer och drama som specialisering. Efter flera verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder (VFU) hade jag en helt annan bild av drama, att drama kan vara 

ett verktyg som kan användas för att stärka barnens utveckling och att pedagogernas 

roll är viktig. Med denna ökade kunskap och förståelse väcktes min nyfikenhet på 

hur egentligen användandet av drama ute i verksamheten ser ut.  

I Lpfö -98 (Skolverket, 2010) förs det upp en rad viktiga aspekter kring barnens 

utveckling genom lekande och socialt samspel. Det står även att förskolan ska 

inspirera och stödja barnet att utveckla sig och känna sig säker att våga tänka, agera 

och lära sig utifrån saker som språklig, etisk och estetiska perspektiv. Även att öka 

deras inblick i andras situationer, inspirera barnens samarbete och guida dem i att 

lösa konflikter, reda ut missförstånd och visa varandra gemensam respekt. Lek, 

kommunikation och skapande ska ge barnen möjligheter till sin personliga 

utveckling där sång och drama ska stärka sin egen tillit. Skapandet ska träna barnens 

förmåga att uttrycka sig, och leken där barnen får utveckla sin sociala tillhörighet till 

andra barn samt att samarbeta i grupp och utforska nya kunskaper. Samtliga tre delar 

finns med för att hjälpa barnen vidare i skolan men även i livet och utvecklingen. 

Dock står det inget hur man ska göra utan pedagogen själv ansvarar för hur, om och 

när pedagogen kan använda sig av drama. 

Studiens syfte är därför att ta reda på hur förskollärare med utbildning inom drama 

ser på drama som ett pedagogiskt verktyg. Jag hoppas att denna undersökning ska 

bidra till och ge inspiration till andra dramapedagoger, men även för pedagoger utan 

dramautbildning och barnens föräldrar och skolledningen. Att öka förståelsen för hur 

drama kan användas som ett pedagogiskt verktyg och att det kan ge ett mervärde för 

utvecklingen av drama i förskolan. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Vad drama är 

 

Ordet drama har sitt ursprung ifrån grekiskan och betyder ”handling”, i drama står 

nämligen handling i centrum (Rasmusson & Erberth, 2008). I litteraturen beskrivs 

drama på många olika sätt och innefattar flertalet olika aspekter. Rasmusson & 

Erberth (2008) skriver att dramatisering i praktiken innebär att visualisera handlingar 

med stöd av roller och rollspel. Drama beskrivs även som ett sätt att stimulera och 

utveckla kommunikationen mellan människor (Rasmusson & Erberth, 2008). Drama 

definieras också som ett socialt samspel mellan människor och omvärlden. Vidare 

beskrivs drama som ett kommunikativt ämne och att genom drama kan människan nå 

kunskaper, lära sig lära och att stärka sin identitet som individ (Öfverström, 2006).  

Två närliggande uttrycksformer är drama och teater vars skillnad anses vara diffus, 

där skillnaden dem emellan anses vara i vart själva fokusen ligger. Definitionen av 

teater är att en publik ser på när personer gestaltar en annan roll och fokus ses utifrån 

ett konstärligt perspektiv och mål (Rasmusson & Erberth, 2008). I teater är innehållet 

och stycket helt anpassat och format för att ge åhörarna en upplevelse (Wagner, 

2004). Fokus för drama i sin tur är istället på deltagarnas utveckling och den process 

de genomgår (Rasmusson & Erberth, 2008) och i drama ligger även fokus och 

upplevelse istället hos deltagarna själva (Wagner, 2004). 

Historiskt har drama mestadels använts för att utöva skådespeleri, vilket innebär att 

uttrycka sig och förmedla kunskap till en publik. Idag är det mer fokus på temat i 

drama, där individen engagerar sig och är med om att uppleva händelser och tankar 

mer än att bara förmedla kunskap (Bolton, 2008).   

Då drama är ett begrepp som innefattar många aspekter och kan betraktas som ett 

mångtydigt begrepp. Därför samlades dramapedagoger vid ett seminarium i Storvik 

1977 och diskuterade vad dramaämnet egentligen är. Dramapedagogerna enades om 

att: 

”DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform. 

DRAMA är pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer 

och andra teaterformer. 

DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet. 

DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan 

människor. 

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande. 

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, 

intressen och sociala verklighet. 

DRAMA är att genom upplevelser och bearbetning nå kunskap. 

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället.” 

(Rasmusson & Erberth, 2008, s.28). 
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2.2 Drama som pedagogiskt verktyg 

 

Förskolärarens och det dramapedagogiska ledarskapet kan beskrivas med två viktiga 

begrepp. Det är ”agerande berättandet” och ”fiktiva rummet”. Den 

dramapedagogiska verktygslådan innehåller den rumsliga, kroppsliga och språkliga 

uppfattning som barnen delvis möter i förskolan, som också är positivt för barnens 

bemötande med drama i framtiden. Arbetet med drama följs av en fördjupad 

erfarenhet inom konstnärliga och pedagogiska kvaliteteter, där dramapedagogen med 

hjälp av sina konstnärliga kunskaper erbjuder möten, där den konstnärliga formen är 

parallellt verksamt med medvetet ledarskap och lärande (Österlind, 2011). 

Österlind (2011) skriver att en estetisk inlärningsprocess inträder när barn skildrar 

och gestaltar med drama, där kännetecknet är när den estetiska strukturen och 

konstruerandet leder till reflektion och tänkande av hög kvalitet. Både det sagda och 

gestaltade uppmuntrar till nya idéer och utmanar varandras uppfattningar om 

människans existens i världen. Lärande uppstår då som ett kritiskt och kreativt sätt 

där pedagoger och barn värderar och omprövar sin existens och får en ökad kunskap 

om människors kultur och vetande i omvärlden. 

Wiechel (1983) skriver att flera yrkeskategorier som humanister, psykologer och 

pedagoger haft användning utav drama. Dock är drama ingen ”paketlösning” med 

socialt förankrade kunskapsmål, utan en arbetsform som ställer krav på ett 

mångsidigt engagemang av utövaren - i tanke, känsla och handling. 

”Drama är en speciell form av inlärning och undervisning jämsides med andra. 

Väsentligt för dramametoden är alla de tolkningar, värderingar och bearbetningar 

av det dramatiska innehållet som ständigt inträffar.” (Wiechel, 1983, s.25). 

2.3 Viktiga komponenter i drama 

I detta kapitel lyfts viktiga komponenter i drama fram. De delas in i de fyra 

områdena fantasi och kreativitet, samspel och samarbete, empati samt 

kommunikation och kroppsspråk. 

2.3.1 Fantasi och kreativitet 
 

Rasmusson och Erberth (2008) skriver att drama är en kreativ uttrycksform som 

härstammar ifrån det latinska ordet ”creo” vilket betyder att skapa. Kreativitet 

förklaras ofta som en förmåga till nyskapande, att lösa problem och till frigörelse 

från etablerade perspektiv. Vygotskij (2006) framhäver att människans kreativa 

aktivitet gör oss till en framtidstänkande skapelse, som skapar vår egen framtid 

medan vi även ändrar nutiden. En viktig fråga inom pedagogiken är barnets 

kreativitet, utveckling av skapandet och arbetets kreativa innebörd för barnens 

allmänna utveckling och mognad. Rasmusson och Erberth (2008) menar att en del 

dramaövningar är mer inriktade att stimulera fantasi och kreativitet och dessa kallas 

för kreativitetsövningar. När man arbetar med dramaövningar (kreativitetsövningar) 

anser Rasmusson och Erberth (2008) att det är viktigt att det ges tillräckligt med tid 

samt att låta barn arbeta med kreativa projekt som sträcker sig över en längre period. 

Syftet är att ge en ökad förståelse att tiden och kommunikationen är en viktig del för 

att ett projekt ska växa. Syfte är också att ge dem en chans att få uppleva olika 

känslor och hinder innan man hittar rätt och kan slutföra projektet med den känslan 
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att vi klarade av detta. Österlind (2011) lyfter att människor är olika och att denna 

olikhet är källan till kunskap och kreativitet. Även Wiechel (1983) menar att fantasin 

inte växer ur tomma intet. Ofta är det absolut nödvändigt att ha fakta för att ge 

kreativiteten en tillfredsställande grund. 

2.3.2 Samspel och samarbete 
 

Enligt Vygotskij är social kompetens ett fundament i människors utveckling 

uttrycker Strandberg (2006). Majoriteten av alla barn är i hög grad socialt 

kompetenta i ett tidigt stadie av sitt liv menar Vygotskij samt påpekar att samspelet 

mellan människor är ett lärande och utveckling och inte bara en stödjande metod 

Strandberg (2006).  

En central och viktig del för samspel och sociala relationer i förskolan är att lärarens 

relation i förhållande till barn handlar om en läranderelation. Syftet är att bredda 

barnens möjligheter och att relationen inte bara handlar om bara en relation i sig utan 

någonting mer. Bortsett från det relationella kan man se på samspel som ett verktyg 

för att åstadkomma något annat som exempel att maximera möjligheterna för barn att 

tillägna sig och förbättra sina kommunikativa och språkliga kunskaper. Utifrån den 

aspekten får samspel en betydande roll i barnens utveckling och lärande (Forsberg 

Ahlcrona, 2009). 

Strandberg (2006) poängterar att Vygotskij teori om interaktioner är att dessa inte 

bara lägger grunden för samspel mellan oss människor. Interaktioner lägger också 

fundamentet för intellektuell och emotionell utveckling. 

2.3.3 Empati 
 

Drama anses vare en bra metod där empati kan tränas (Schüldt, 1994). Empati 

kommer ur grekiskans ”empatheia” och betyder ”känna med”. Empati är inte enbart 

att förstå en annans människas känslor utan omfattar även handlingskraft. Att man 

utifrån sig egen inlevelseförmåga gör något för att ändra en situation och hjälpa en 

annan medmänniska. Empati är det som gör oss mänskliga (Öhman, 2003). 

Empati är nödvändig i all mänsklig samvaro där störningar och bristande träning i 

empati kan medföra allvarliga konsekvenser för individen. Drama är fiktiv 

uttrycksform och i drama tränas exempelvis rolltagande och kunnande till inlevelse 

(Schüldt, 1994). 

Att handla empatiskt innebär att sätta tydliga och bestämda gränser för ett barns 

agerande. Hon menar att empatiskt agerande innebär att vi förstår varför individen 

gör som hon gör, men ändå ställa henne inför hur detta påverkar omgivningen 

(Öhman, 2003). Byréus (2010) skriver att empati är en väldigt viktig förmåga. Om vi 

inte kan sätta oss i varandras livssituationer och känslor så förlorar vi vårt mänskliga 

värde, vilket kan leda till att misshandel, djurplågeri och miljöförstörning får chans 

att växa. Det är viktigt att vi alla får uppleva känslan att vi är unika, att vi har något 

att bidra med som är värdefullt och att vi tillsammans finner en väg till att bryta 

förtryck. 
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2.3.4 Kommunikation och kroppsspråk 
 

Rasmusson och Erberth (2008) betonar att drama bygger på en fungerande 

gemenskap och är beroende av en god kommunikation. Kommunikation härstammar 

ur det latinska ordet ”communio” som betyder ”gemenskap”. Dahlkwist (2012) lyfter 

fram en förenklad definition av begreppet kommunikation, att kommunikation är all 

kontakt mellan oss människor. 

Kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis med hjälp av rösten eller 

kroppsliga rörelser. Kommunikation kan även förmedlas indirekt via musik och 

bilder. Dagens samhälle kännetecknas av kommunikations medier som tv, radio och 

internet (Rasmusson & Erberth, 2008). 

En ökad kunskap om hur kommunikation mellan människor fungerar underlättar 

bland annat hanteringen av konflikter samt att undvika missförstånd. Att 

kommunicera kan beröra känsliga områden, ett felaktigt ord eller en missriktat min i 

en sårbar situation kan om det vill sig illa skapa allvarliga konflikter. Med hjälp av 

ord och kroppsspråk kan vi påvisa dominans och underkastelse. Vilken status en 

person har kännetecknas ofta genom våra ansiktsuttryck, blickar, ordval och vår 

kroppshållning (Dahlkwist, 2012). 

Med kroppspråket menas hur människan uttrycker sig med stöd av kroppsrörelser, 

gester, mimik och tonfall. Kläder och accessoarer räknas in i kroppspråket samt den 

taktila kommunikation, den så kallade beröringen. Vid arbete med människor krävs 

kunskaper om att tolka den verbala och den icke verbala kommunikationen. 

Undersökningar påvisar att det vi känner utrycker vi i större utsträckning genom 

kroppspråket och i mindre omfattning genom ord. Få talar med sanning, en 

människokännare kan genom att studera kroppspråket genomskåda och bilda en 

uppfattning om vad som egentligen menas (Rasmusson & Erberth, 2008). Dahlkwist 

(2012) lyfter att vi ofta tänker på den verbala kommunikationen, att tala och skriva. 

Att vi ofta glömmer det minst lika viktiga, kroppsspråket, det ickeverbala budskapet. 

2.4 Drama i förskolan 

 

Schüldt (1994) lyfter att konventionen om barnets rättigheter (FN, 1989) skriver att 

det viktigaste med drama är att drama baseras på barnens egna erfarenheter. Genom 

drama skapas en gemenskap som vi alla kan använda och ingen som sätter gränser, 

utan vi kan dramatisera fritt och det är grundläggande för att barnen ska känna sig 

trygga och detta oavsett ålder på barnen. 

Drama är ett pedagogiskt verktyg som alltid bör finnas med som en integrerad del av 

arbetet i förskola (Rasmusson & Erberth, 2008). Flertalet förskollärare och 

fritidspedagoger har nått en bra bit på vägen med drama som verktyg i hantering av 

konflikter och problem. Pedagogen tar sig aktivt an en roll och visar sig som en 

förebild för barnen, som sedan kan känna sig tryggare och med tiden själv vara med. 

Det kan även leda till att andra pedagoger också startar en inspirerande process där 

arbetsklimatet i gruppen blir mera positivt (Rasmusson & Erberth, 2008).  Även 

Öfverström (2006) lyfter drama som ett sätt att stärka sitt självförtroende, 

självuppfattning och själv tilliten. Hon tar upp vikten av att barnen ska känna empati 
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för varandra, barnens attityder mot varandra samt värderingar och ställningstagande 

gentemot varandra.  

Genom att formulera ett så intresseväckande problem att barnen ger sig i kast utan 

någon speciell inställning, kan drama användas som problemlösande på ett sätt som 

motiverar barnen och ökar deras intresse för matematik, läsning eller något annat 

ämne (Bolton, 2008). Dramapassen i förskolan bör inte heller vara för långa, mindre 

barn kan ha kortare pass kring en halvtimme som sedan utökas med åldern 

(Rasmusson & Erberth, 2008). I förskolan finns det utrymme för drama som en 

estetisk läroprocess, som stärks av att förskolans pedagogik grundar sig på språket 

och samtalet. Språkinlärning i förskolan kännetecknas av ett större språkbegrepp som 

utöver det verbala och skrivna språket omfattar både lek och de estetiska utrycken 

(Österlind, 2011). 

2.5 Lek i förskolan 

 

Lek är viktigt för barnen som individer och för gruppen. Vid lekar inom 

dramapedagogiken bör det strävas efter samarbete och kroppskontakt istället för att 

tävla inom gruppen. I lekens tillvaro bör kärnan i värdegrunden strävas efter där 

byggstenarna är att man inte förolämpar andra personer, jämställdhet och alla har 

samma värde (Byréus, 2010). 

Genom lek kan man träna upp olika erfarenheter för att få en bild om det, som 

kommunikation, hänsyn och fantasi (Byréus, 2010). Bland dramalekarnas alla syften 

är det främsta att ge barnen möjlighet att fördjupa sina sätt att uttrycka sig. Genom 

att hela tiden öva dramatisering, blir det roligare för barnen när de känner igen 

förloppet och förstår helheten. Det medför att barnet blir mer erfaren att dramatisera, 

men också tränar samarbete i grupp och att tala inför åskådare. Även en bra träning i 

lekens regler, samförstånd och turtagande (Öhman, 2003). 

Barn behöver olika slags lekar som delas in i mindre och mer fysiska, där man lyfter 

den mer fysiska. Förskolan har ansvar för barnen under den tid på dagen då det är 

som ljusast ute och solljus är oerhört betydelsefullt för oss människor. Det är en 

förutsättning för att kunna vara ute och fysiskt röra oss där förskolan behöver ta fram 

en plan för hur man ska hantera det (Grindberg & Jagtøien, 2008). Lek är med andra 

ord det universella fenomenet och hör ihop med hälsa. Där lek gynnar utveckling 

samt hälsan. Lek leder till grupprelationer och utvecklande kommunikation mellan 

barnen (Winnicott, 2003). Öhman (2003) skriver att lek är otroligt komplett för 

barnets mångsidiga utveckling. I leken prövar barnet sitt kunnande inom omsorg, 

handling, mod och inlevelse. Lek kan även ses som empatifrämjande. När vi sätter 

leken i fokus, sätter vi också barnet i centrum och barnet stärker därmed sin 

självkänsla och förmågan att känna och ta ansvar. Han beskriver att alla barn föds 

med ett ”grobart” frö av lek. Det väntar inom barnet som en möjlighet att utvecklas. 

Hur fröets utveckling kommer att se ut beror helt på hur vi planterar det, där lekens 

möjligheter utvecklas inom en trygg relation och ett ömsesidigt samspel. 

En allmän uppfattning om barns lek är att leken är fri och lustfylld, som barnen ägnar 

sig åt innan livets allvar börjar. Men leken är allvar för barnen, som dock är förenad 

med lust (Strandberg, 2006). I förskolan är fria leken ett centralt dock slitet begrepp, 

som kan hindra vår uppfattning och värdering av den fria lekens vikt. Det är ett 

samlingsnamn för alla aktiviteter både ute och inne, i grupp eller för sig själva. Att 
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barnen sedan själva får välja vad de önskar göra. Uppföljningssamtal efter varje 

dramalek behövs, där den vuxne ställer frågor, även om barnet till en början inte kan 

svara med ord eller väldigt fåordiga svar, för att på det sättet väcka barnets tankar. 

Något pedagogerna också behöver ta vara på, är barnens spontana vilja att 

återuppleva sagor det tidigare lyssnat på. Genom en utvecklad kunskap inom lek tar 

barnen spontant upp sagornas tema i sin egna fria lek (Öhman, 2003). 

2.6 Lärarens roll i drama 

 

En ledares ansvar är att uppnå specifika mål och leda samspelet mellan människor i 

syfte att uppnå dessa mål. Att se sig som en ledare när man ansvarar för en fysisk 

aktivitet ger en positiv återkoppling. En av de svåraste uppgifterna en pedagog står 

inför är förmågan att ge varje barn lagom stora utmaningar. Utmaningarna måste 

vara möjliga att klara av i de flesta fall, men på ett sätt där barnen måste ta i för att 

klara dem. Syftet är barnen ska lyckas så ofta att de bygger upp en drivkraft att testa 

och en vilja att möta nya prövningar. Ledarens uppgift i samspel med barnen är att 

besvara vad barnen söker svar på, genom förundran och nyfikenhet ökar man 

barnens behov och vilja att se sammanhang (Grindberg & Jagtøien, 2008). 

Vid arbete med barn är det viktigt att få veta så mycket som möjligt om barnen. Barn 

lär genom sina interaktioner med varandra och sina tidigare erfarenheter poängterar 

(Smidt, 2010). Som lärare bör man känna lyckan av det som fungerar bra i gruppen 

och stärka det, att man ska vara observant och tydlig med vad som gäller vid nya 

lekar och att bjuda alla att delta. Grundläggande är att inte tvinga barnen att vara med 

utan låta dem själva få avgöra och respektera sina val. Det beror ofta på rädsla där 

barnen känner sig osäker om vad reglerna säger, utan låt barnen sitta vid sidan om 

och se på, säga att de går bra att hoppa in när ni vill eller vid nästa övning. En 

grundregel är att fortsätta övningen med de andra barnen, då visar man respekt för 

deras val med, man respekterar med andra ord individerna (Byréus, 2010). 

Läraren ansvarar för att tydligagöra vad dramatiseringen går ut på, dela in 

individerna i grupper och att de finns yta att jobba på för att därefter låta barnen 

fortsätta på egen hand. Vägledningen går i stora drag ut på att starta igång grupperna 

och om sociala problem uppstår reda ut dem samt i mån av tid handleda dramat 

(Österlind, 2011). 

2.7 Risker och hinder i drama 

 

Öhrn-Baruch (1983) En risk med dramastunder som är planerade och instruerade av 

vuxna är att det kan leda till att barnen känner sig tvungna att delta och att de passivt 

faller in det som vuxna planerat. Trots denna risk anser Öhrn-Baruch (1983) att 

vuxna ska fortsätta anordna dramalekar men utan att styra för mycket vilket gör det 

möjligt att fortsätta stärka barnens påhittighet (Öhrn-Baruch, 1983). 

Schüldt (1994) betonar att dramaledare har ett medmänskligt ansvar och måste vara 

medvetna om de problem som kan framkomma. Problem som negativa känslor, sorg 

och vreda kan väckas. Österlind (2011) skriver att barns kunskap uppstår i det 

interaktiva samspelet och dramapedagogiska arbetet mellan barn och pedagoger, men 

att problem kan uppstå på grund av avsaknad kompetens. Hon menar att betydelsen 

av den skapande interaktionen och rollspelets estetiska verkningsmedel kan vara en 
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svår uppgift för pedagogen att förstå när denne själv deltar. Barnens möjligheter i 

dramaprocesser bygger på lärarens kreativitet, förmåga att improvisera, uppfattning 

om lärande och att tillämpa lärarrollspel, där höga krav ställs på pedagogen. Om 

pedagogen saknar viktig kompetens finns risk att processdrama anpassas och 

tillämpas till en ”dold” traditionell förmedlingspedagogik (Österlind, 2011). Schüldt 

(1994) skriver att de pedagoger som känner sig osäkra i att leda drama 

rekommenderas att ta stöd av en annan utbildad dramapedagog. 

2.8 Teoretiska resonemang 

I drama finner vi några centrala nyckelfaktorer som är viktiga för barnens utveckling. 

Dessa nyckelfaktorer är kommunikation, socialt samspel, kreativitet, empati och det 

kroppsliga språket. Nedan följer tre forskare och deras teorier kring dessa viktiga 

beståndsdelar. 

2.8.1 Dewey - Learning by doing 
 

Deweys (1980) kärna grundar sig på två områden, “individen” och “det sociala 

sammanhanget”. Individens utveckling sker genom samspel, lära sig sociala regler 

och förstå sammanhang. Med uttrycket ”learning by doing” som många förknippar 

med Dewey (1980) menas att utveckling är en arbetsuppgift. Han menar att 

möjligheter till att aktivt prova och laborera måste finnas med i utbildningen. Han 

talar för en utbildning där individens intresse och aktivitet är grunden, där lärarna 

aktivt stimulerar, utvidgar och fördjupar utvecklingen hos individen. Höga krav ställs 

därmed på lärarnas yrkes- och pedagogiska kunskaper. Att guida och planera 

samspelet men en växande individ och skiftande miljö. Samspelet mellan utbildning, 

erfarenhet och miljö ger kunskap, med denna kunskap som utgångspunkt kan 

individen aktivt påverka samhället han lever i. Dewey (1980) skriver att barnen ska 

få bestämma över sig själv inför framtiden. Med händer, ögon, öron och en god 

uppfostran leda barnen mot den effektivitet som krävs för full kapacitet och för att de 

ska nå den högsta effektiviteten. För att nå detta mål krävs att man tar hänsyn till 

barnets hela kapacitet, intresse och de förmågor som individen har. 

2.8.2 Vygotskij - Socio-kulturell-historisk praxis 
 

Tänkande och språk är Vygotskij´s (2001) mest betydelsefulla verk. Tänkande och 

språket går nästan hand i hand men inte helt lika utan de har en komplex relation. 

Det är under barnets utveckling som sambandet mellan språket och tänkandet 

grundas. Han lyfter att språk och tänkande verkligen behöver social kommunikation 

för att utvecklas. Barnet från allra första början är socialt kompetent, där språket 

fyller en social funktion genom dialogen med andra individer.  

”Genom andra lär man känna sig själv” (Vygotskij, 2001, s.11). 

Strandberg (2006) skriver att Vygotskij också lyfter aktiviteter som de viktiga och 

avgörande för barnens utveckling i förskolan, inte vad de ”har i huvudet”. Enligt 

Vygotskij är aktiviteter kärnan och det visar sig på ett tydligt sätt när det leder till 

lärande och utveckling. Han lyfter också att det utifrån det sociala samspelet lär vi 

oss det vi sedan själva kan utföra, att de är grunden till individens kunskaper.  
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Vygotskij (2006) menar att kreativitet är en aktivitet där människan skapar något 

nytt. Där fantasi är grunden för varje kreativ aktivitet. Strandberg (2006) lyfter att 

den kreativa aktiviteten är ett av kännetecknen som leder till utveckling och lärande. 

Människan kan inte bara utnyttja utan även omskapa relationer, hjälpmedel och 

situationer. Utvecklingens potential är stor när individen kreativt deltar i 

förändringsprojekt där människan faktiskt lär sig väldigt mycket vid omformningar 

av våra relationer, hjälpmedel och situationer. Barn tar många steg i sin utveckling 

när de kan påverka den. Utveckling och lärande är inte låst till givna tillstånd, utan 

barnen överskrider dessa med hjälp av utvecklingszoner där individen testar och 

utövar sådant individen ännu inte kan. Dessa kännetecken kan samlas i det inte helt 

enkla begreppet ”Socio-kulturell-historisk praxis”. 

2.8.3 Gardners sju intelligenser 
 

Gardner (1996) myntade begreppet de sju intelligenserna. Det är ”verbal-lingvistik, 

logisk-matematisk, musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinestetisk, visuell-spatial, 

interpersonell och intrapersonell”. Människan är skapad att reagera på ett visst sätt 

vid kontakt med en viss information. Genom bestämda processer i vårt nervsystem 

framkallas utmärkande operationer vid kontakt med en viss information. Processerna 

används ständigt, förbättras och samspelar med varandra vilket resulterar i 

kunskapsformer som Gardner (1996) benämner för ”intelligenser”. 

Gardner (1996) uttrycker en önskan om att hans teori kring de ”sju intelligenserna” 

ska användas i syfte att förbättra och möjligen reformera pedagogiska förfaringssätt, 

barnuppfostran och anblicken på människans utveckling. 

Gardner (1996) Den verbal-lingvistiska intelligensen är en del av huvudområdet i 

människan förståndsmässiga förmågor och har också utforskats mest. Ett sätt att 

uttrycka språk är genom symboler och skrift. Gardner (1996) menar att kärnan i 

språket är talet, som från människans struphuvud når våra öron. Fyra områden där 

språklig intelligens visat sig avgörande i människan sociala liv. Retorik där man 

genom språket försöker övertala andra att ett visst sätt är de rätta, en treåring som vill 

ha en kaka har kommit ganska långt. Memnonik där vi använder språket som ett 

verktyg att träna minnet. De hjälper oss att komma ihåg allt från spelregler till 

manualer. Språket som verktyg för att förklara saker är djupt förankrat i undervisning 

och inlärning. Språket ger också de liknelser som behövs för att kunna formulera och 

framställa nya vetenskapliga modeller. I språket finns också en inbyggd förmåga att 

undersöka språket. Gardner (1996) lyfter upp att språket rötter finner vi i 

spädbarnens tidiga mummel som senare utvecklar sig till att vi andra året börja 

uttrycka enstaka ord som senare följs åt av lättare sammansatta meningar. Vid fyra-

fem års ålder kan barnen nästan tala språket flytande med en grammatik som liknar 

de vuxnas. 

Gardner (1996) Kroppslig-kinestetisk kärna är att analysera vår egen kropps förmåga 

att analysera föremål och vår kontroll över kroppens rörelser. Gardner (1996) menar 

att kroppslig intelligens är ett eget område, där han nämner att fullt normala patienter 

som inte kan utföra handlingar, att det saknar så kallad kroppslig intelligens. Gardner 

(1996) lyfter att talutvecklingen hos barn börjar relativt tidigt och långt innan de 

klarar av att hantera avancerade redskap. 
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Gardner (1996) menar att kroppen är mer än en maskin, att den håller våra mest 

personliga och privata känslor och önskningar. Barnet börjar med tiden betrakta sin 

kropp speciellt och bitvis bygger upp en ”jaguppfattning” som oavbrutet förvandlas 

vilket påverkar tankar och beteende i interaktionen med andra och reaktionerna inför 

deras individualitet och uppträdande. 
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3 SYFTE 
 

Drama som ett pedagogiskt verktyg kan spela stor roll för barns utveckling.  

Pedagogens roll samt de kunskaper som behövs i arbetet med drama är 

grundläggande för en gynnsam utveckling (Skolverket, 2010). Det kräver att 

pedagogerna har rätt kunskaper, därför är syftet med min studie att genom kvalitativa 

intervjuer undersöka förskollärares (pedagoger med utbildning i drama) syn på 

drama som pedagogiskt verktyg i förskolan.  

 

 

 

3.1 Frågeställningar 

 

Hur definieras drama av pedagoger i förskolan?  

 

Hur använder sig pedagoger av drama i förskolan? 

 

Vad är pedagogers syfte med att använda sig av drama i förskolan? 

 

Vilka fördelar och nackdelar upplever pedagoger att det finns med drama? 

 

Hur uppfattar pedagoger barns upplevelser av drama i förskolan? 
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4 METOD 

4.1 Intervju som metod 

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenhet hos något, det kan till exempel vara om den intervjuades livsvärld eller 

uppfattning om något fenomen (Patel & Davidsson, 2011). Kvale (1997) beskriver 

kvalitativ intervju som en kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersöknings personernas vardagsvärld. Genom intervjun finns möjlighet att 

förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. Eftersom 

jag var intresserad av att undersöka pedagogers syn på drama i förskolan föll därför 

mitt val på intervju som metod i min studie. 

När det gäller intervjun valde jag att ställa frågorna i en bestämd ordning vilket enligt 

Patel och Davidsson (2011) innebär en hög grad av standardisering. När jag ställde 

frågorna utgick jag ifrån min intervjuguide, där min strävan var att ha öppna frågor 

(vad och hur frågor), och inte använda mig av ”varför” frågor som enligt Trost 

(2005) bör användas så lite som möjligt. Mina intervjufrågor ställdes i en bestämd 

ordning vilket innebar att alla intervjuerna skedde på liknande sätt. Även om 

frågorna ställdes i en bestämd ordning strävade jag också efter att vara flexibel 

genom att ställa följdfrågor utefter de svar jag fick, detta för att få ut så mycket som 

möjligt om pedagogernas syn på drama i förskolan. 

4.2 Urval 

 

Urvalet i denna studie var sex stycken kvinnor utspridda på flera förskolor, där alla 

var utbildade förskollärare och som för närvarande arbetar inom förskoleverksamhet. 

Anledningen till att samtliga respondenter var kvinnor är inget medvetet val av mig, 

utan ett utslag av att fler kvinnor finns representerade i min målgrupp. Faktum är att 

jag inte hade några synpunkter på genus, och det könsmässigt ensidiga urvalet är 

inget medvetet val utan ett resultat på vilka som ställt upp för intervju. Alla 

intervjuade pedagogerna hade någon form av högskoleutbildning inom pedagogiskt 

drama, deras utbildning varierade från en termin till två terminer. 

4.3 Genomförande och etiska riktlinjer 

 

När jag sökte efter intervjudeltagare inleddes detta med att kontakta rektorer på ett 

tiotal förskolor i en stad i sydöstra Sverige. Jag presenterade mig och förklarade mitt 

syfte med studien och ställde frågan om det fanns pedagoger med inriktning eller 

fortbildning i drama och på vilka förskolor de arbetar. Vid dessa samtal med rektorer 

fick jag tips om pedagoger med utbildning i drama och vilka förskolor som de 

arbetade på. Därefter togs kontakt med pedagogerna och syftet med studien 

förklarades och frågan om de ville ställa upp på intervju ställdes. Pedagogerna 

informerades om att intervjuerna kommer spelas in. De informerades även om att det 

var frivilligt att delta i studien samt att de när som helst fick avbryta sin medverkan. 

De intervjuade informerades ytterligare om att konfidentialitet skulle råda då svaren 

på intervjuerna inte kommer att kunna kopplas till deltagarna, utan resultateten 
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presenteras på gruppnivå. Respondenterna informerades även om att deras svar och 

den information som framkom i studien enbart kommer att användas i 

forskningsändamål. Alla deltagarna i studien har gett sitt samtycke till att delta i 

studien. Därmed har jag i studien följt vetenskapsrådets (2002) humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskningsetiska principerna för individskydd. 

Jag skickade sedan ut ett mail med lite mer information om vad intervjuerna 

handlade om, att intervjun kommer ta ungefär 30 minuter. Från några deltagare fanns 

en önskan att få intervjufrågorna innan intervjun. Men då alla deltagare skulle få 

samma förutsättningar skickades inte intervjufrågorna med i mailet. Detta för att 

intervjun skulle bli ett naturligt samtal och det skulle det troligtvis inte bli om 

deltagarna hade vetskap om frågorna innan intervjun. 

Alla intervjuer skedde på samma vis, intervjun inleddes med en kort diskussion kring 

mailet om det var något oklart. Därefter förklarades återigen syftet med min 

undersökning, en kort introduktion om vad frågorna kommer att handla om samt om 

hur lång tid intervjun kunde tänkas ta. Jag berättade att intervjun innehåller tre 

grundfrågor och nio stycken frågor, som under vissa frågor fanns förtydligande ifall 

pedagogerna skulle inte komma på eller vad som menas med frågan. Trost (2005) tar 

upp vikten att vissa svar kan passa in på andra frågor och att man då bör följa upp det 

och inte försöka styra om till sina egna tankar (Trost, 2005). Alla sex intervjuerna 

utfördes på samma vis och frågorna som förberetts kom i samma ordning. 

Än en gång ställdes frågan om de gav sitt samtycke om att blir inspelade, vilket alla 

respondenter gav samtycke till. Jag var även beredd med papper och penna ifall 

tekniken skulle krångla, men det visade sig att jag inte behövde använda mig utav 

papper och penna. 

4.4 Databearbetning 

 

Efter sex stycken genomförda intervjuer transkriberade jag ljudinspelningarna och 

sammanställde svaren jag fått utifrån mina frågor. Efter att kvalitativa intervjuer är 

utförda har man enligt Trost (2005) oftast ett otroligt rikt material som man med hårt 

arbete kan hitta många intressanta skeende, åsikter, mönster och mycket annat i. 

Vid bearbetningen av resultatet läste jag igenom transkriberingarna ett flertal gånger, 

och jämförde respondenternas intervjusvar. När jag tolkade svaren från intervjuerna 

har jag i resultatdelen strävat efter att inte värdera svaren. Min intention har varit att 

ge en beskrivande och förstående bild av pedagogernas syn på drama i förskolan. 

Detta genom att just beskriva men även genom att dela in respondenternas svar i 

olika teman, där respondenterna svar citeras och kopplas ihop med respektive 

relevant tema.  Genom att förmedla citaten ger detta även möjlighet för läsaren att 

tolka vad respondenterna förmedlar men även möjlighet för läsaren att bedöma om 

de teman och tolkningar som gjorts i studien anses relevanta och riktiga. 

4.5 Validering 

 

Kvale (1997) lyfter fram begreppet validera i tre kategorier. Validera är att 

kontrollera, där forskaren ger en kritisk syn och ett tydligt perspektiv på 

undersökningen, för att motverka en sneddriven tolkning. Validera är också att man 
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ifrågasätter, där frågorna ”vad” och ”varför” måste besvaras före frågan ”hur”, alltså 

att undersökningsinnehåll och syfte får fokus före metoden. Den tredje definieringen 

är att teoretisera. Validitet är inte bara en fråga om metod. När de metodologiska 

frågor kring validering undersöks växer teoretiska frågor kring det fenomen som 

undersöks. Det krävs en teoretisk föreställning om vad man undersöker, för att 

avgöra om metoden undersöker det den är tänkt att analysera. Thomsson (2011) 

stödjer Kvale´s (1997) tre kategorier kring att validera och att det är något forskarna 

behöver diskutera kring. Wibeck (2010) lyfter upp om att tolka det man sett är att 

validera. Att namnge saker med dess rätta betydelse och grundligt undersöka det man 

verkligen ska studera. Det diskuteras även kring att ordet trovärdighet är ett bättre 

namn istället för validitet. 

Wibeck (2010) menar att med reabilitet menas att få fram lika resultat, oberoende av 

varandra när man studerar ett material. Med det menas också att forskarnas ska 

komma fram till samma resultat vid andra tidpunkter. 

Tyvärr så har människan lätt för att se och höra det som stämmer med hennes åsikter. 

Det är därför väsentligt att analyser kan kontrolleras, detta kräver att rätt mängd data 

finns och redovisats på ett tydligt sätt (Wibeck, 2010).  

En metod att klargöra sig om reabilitet är att låta andra forskare, oberoende av 

varandra, analysera varandras arbete för att sedan jämföra och diskutera dem 

(Wibeck, 2010). 

Med reabilitet eller tillförlitlighet menas att mätningen är pålitlig, att den inte är 

utsatt för slumpvisa avvikelser. Den som genomför intervjun bör ställa frågorna på 

ett likadant sätt för att situationen ska vara lika för alla. Inte sällan menas reabilitet 

att det man mäter vid en tidpunkt ska visa samma resultat vid en senare mätning 

(Trost, 2010). 

Trost (2010) menar för att mäta validitet eller giltighet krävs att frågan eller de 

instrument man använder ska mäta det som den är avsedd att mäta. 

4.6 Metodkritik 

 

Vid forskning av kvalitativt slag samlas information efter informatörens förhållande. 

Informationen blir övertygande, dock så ställs det kritiskt i vilken omfattning den blir 

giltig för andra (Holme & Solvang, 2010). Holme och Solvang (2010) lyfter även att 

i takt med att vi ändrar planeringen under uppsatsens gång för att få en ökad 

tillförlitlighet kring de olika delarna, får vi också en större risk att information blir 

väldigt olika för de olika enheterna. Resultatet är att tolkningen inte blir entydig. 

Generalisering är ett viktigt begrepp i studier som görs. Det innebär möjligheter att 

återge resultat från en studie till en annan. Kvalitativa undersökningar kritiseras ofta 

på grund av svårigheten att generalisera resultatet, att ibland går det inte eller att det 

inte bör generaliseras (Thomsson, 2011). 

Kvale (1997) lyfter att forskningsintervjun i vissa fall avfärdats. Forskningsintervjun 

kan ge intressanta resultat och ligga till grund inför vetenskapliga undersökningar, 

men att intervjun inte är en vetenskaplig metod i sig.  

 

 



18 

 

4.6.1 Störande moment 

 

Vid intervjuer är det viktigt att få en lugn och rogivande miljö när intervjun utförs 

(Trost, 2005). Vardagliga moment är svåra att undvika, men man kan försöka planera 

och påtala detta innan intervjuerna (Thomsson, 2010). Vid alla intervjutillfällena 

förekom en mängd störande element som förorsakade störningar vilket resulterade i 

förseningar och påfrestningar. Vid den första intervjun stördes vi av oljud från ett 

närliggande kök. Under den andra intervjun blev vi avbrutna mitt under intervjun och 

blev tvungna att byta rum. Den tredje och fjärde intervjun utfördes i samma ateljé, 

där fanns en trasig fläkt som störde. Intervju fem utfördes i ett litet rum och där fanns 

en kopiator som användes och skapade oljud. Den sista intervjun slutade i en 

felbokning då rummet som intervjuaren hade bokat inte var giltigt eftersom vi hade 

ändrat om datumet för intervjun, men intervjun kunde istället utföras i ett annat rum.  
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem teman. Dessa fem teman är Pedagogernas definition av 

drama, Hur dramapedagoger använder sig av drama i förskolan, Pedagogers syfte 

med att använda sig av drama i förskolan, Fördelar och nackdelar med drama och 

Pedagogers uppfattningar om hur barnen upplever drama i förskolan. Under varje 

tema förekommer underrubriker för att förtydliga centrala aspekter i det specifika 

temat. 

5.1 Pedagogernas definition av drama 

 

Nedan följer pedagogernas beskrivningar av vad drama är. Det förekom även under 

intervjuerna att pedagogerna förknippar drama med teater. Temat delas i 

underrubrikerna Drama ett brett begrepp samt Gränsen mellan drama och teater. 

5.1.1 Drama ett brett begrepp 
 

Pedagogernas beskrivningar av vad begreppet drama innebär var ganska brett men 

det återkom flera centrala delar hos dem alla. Centrala delar som återkom var 

exempelvis att drama är något mellan lek och fantasi, att i drama har man förmågan 

att kunna låtsas och sätta sig in i olika roller. 

”Ja drama ju är, det är ju något mellan lek och fantasi… det är det där med 

fantasin att kunna sätta sig in i, att kunna låtsas att vara någonting annat eller 

någon annan… ”(pedagog 5) 

”Jag menar att drama, det innebär ju så mycket egentligen att använda alla sina 

sinnen, att använda sin kropp sitt kroppspråk.” (pedagog 6) 

Drama kan även innebära att man går in i ”sagans värld” där man gestaltar 

någonting. Pedagogerna menar även att i drama använder barnen alla sina sinnen. 

Pedagogerna lyfter upp att framförallt används kroppspråket vid arbete med drama. 

5.1.2 Gränsen mellan drama och teater 
 

Pedagogerna förknippade även begreppet drama med teater. De menar att gränsen 

mellan begreppen drama och teater är svag. Pedagogerna lyfter att i teater finns oftast 

ett färdigt manus som följs där alla inblandade vet sina roller och vad de ska göra.  

”...teater är ju ett ju för mig en teaterföreställning med manus, där finns ju ett 

tydligt manus till... ...drama är lite flytande det kan vara lite övningar, det kan 

vara berättelser, det kan vara danslekar och kan vara väldigt mycket...”(pedagog 

5) 

Däremot anser dramapedagogerna att drama är mer flexibelt och fritt. I drama kan 

barnen sjunga och spela musik. Dans och danslekar, berättelser och andra övningar 

kan också ingå i drama. Det är gränsen mellan begreppen drama och teater som 

dramapedagogerna finner diffusa. 
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5.2 Hur dramapedagoger använder sig av drama i 
förskolan 

 

Samtliga intervjuade pedagoger använde sig utav drama i någon form i sin 

verksamhet. Nedan följer en bild om hur pedagogerna använder sig av drama i 

förskolan men även en bild av viktiga aspekter som pedagogerna tänker på när de 

använder drama i förskolan. Temat delas i fyra underrubriker, Drama med 

utgångspunkt ifrån barnens intresse och delaktighet i skapandet av drama, Drama 

bör inte värderas utefter prestation, Drama genom muntlig berättandeform, 

skrivande uttrycksform, kroppslig uttrycksform samt utifrån bildmässig form och 

Planerad tid för drama och spontan drama. 

5.2.1 Drama med utgångspunkt ifrån barnens intresse 
och delaktighet i skapandet av drama. 

 

Pedagogerna uttryckte att det är viktigt att utgå ifrån barnets intresse för någon 

aspekt när det gäller att använda sig av drama. Pedagogerna ansåg även att det är 

betydelsefullt att låta barnen vara delaktiga i skapandet av dramat och att barnen får 

vara med från början med rollsättning och uppsättning av dramaproduktionen. 

”…sedan tror jag det är viktig att låta de vara med från allra första början, liksom 

att man hela tiden låter de vara delaktiga i arbetet med rollsättning, att man 

kanske lite deras intresse få styra vad de vill göra i den dramaproduktionen eller 

vad ska man säga.” (pedagog 1) 

Pedagogerna menade också att vid arbete med drama är det är viktigt att arbeta med 

saker som barnen tycker är viktiga och meningsfulla så att alla barnen får vara 

medverkande, även de barnen som känner sig blyga och osäkra. 

5.2.2 Drama bör inte värderas utefter prestation 
 

Ytterligare en aspekt som framkom i studien var att man som pedagog inte bör 

värdera barnen utefter deras prestation, det vill säga hur väl barnen utför 

dramaövningarna. Pedagogerna menar att det är viktigt då barnen gör saker 

tillsammans, att det inte ska förekomma bedömningar eller jämförelser av något slag 

från pedagogerna gentemot barnen. 

“Ja att det inte ska bli någon prestation såklart, att man inte behöver prestera och 

allting är lika bra, att man inte värderar barnens berättelser eller agerande det tror 

jag är jätteviktigt och att när man gör något gemensamt… men jag tror det är 

viktigt att man inte värdera barnens uttryck det tror jag, för att det är lätt annars 

att man sätter stämpel på det var bra, det var jätte bra men ditt var inte det kan 

man inte säga, inte göra det tycker inte jag.” (pedagog 5)   

Pedagogerna menar att drama ska vara en fri uttrycksform där barnet inte ska 

prestera eller blir värderat utifrån. Pedagogerna lyfter att barnen ska få utöva drama i 

sin egen takt och efter egen förmåga prova på drama i ett öppet och fritt klimat, där 

alla möjligheter att utvecklas ska finnas. Pedagogerna anser att en grundläggande 

uppgift för dem är att uppmuntra och stödja barnen. 
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5.2.3 Drama genom muntlig berättandeform, skrivande 
uttrycksform, kroppslig uttrycksform samt utifrån 
bildmässig form. 

 

Pedagogerna lyfte under intervjuerna fram att drama kan utföras genom att låta 

barnen skriva sina egna sagor utifrån deras egna tankar och intressen. Pedagogerna 

menar att när barnen på eget initiativ får öva och träna på att skriva en egen 

berättelse, på så vis stimuleras barnens skrivande. 

”…då har barnen själva fått skriva en saga, så först hade jag grupp ett och sedan 

började de skriva sagan ”sagan om katten” blev det då, alltså på barnens 

språk…”  (pedagog 6) 

Ytterligare en metod där pedagogerna använder drama i förskolans verksamhet är via 

berättandet. Pedagogerna låter barnen själva via muntligt berättande, berätta om 

föremål från sin omgivning. Dessa föremål involveras sedan i en saga som 

pedagogen hittar på. Barnen sitter och lyssnar och kommer känna igen sin historia 

om de föremål de berättade om i pedagogens berättelse. 

”...det här är en ko skrämma som man skrämmer kor med och så berättar jag lite 

om den, så få nästa hitta på om den, och fantisera om sin sak och sedan kan jag 

samla ihop det och berätta en saga eller historia…” (pedagog 5) 

Ännu ett sätt som pedagogerna använder sig av drama är genom att använda sig av 

kroppspråket som en uttrycksform. Pedagogerna lär barnen både att läsa av 

kroppspråk och mimik men även genom övningar där barnen härmar och gestaltar 

olika saker genom sitt kroppspråk. Genom att barnen får träna och använda sin kropp 

stimuleras och utvecklas barnens kroppsspråk menar pedagogerna. 

”... men mesta jag har jobbat mycket med pantomimer att inte säga någonting 

utan att man ska gissa med bara mimik och kroppspråk andra övningar är ju 

uppvärmningsövningar, att låtsas att kasta saker till varandra som inte syns, 

gestalta genom att kasta en ballong (lätt), kasta en sten (tungt) saker, alltså det är 

mycket med de berättelserna med danssagor, mycket med att man kryper in att 

man bär tunga stenar in i en grotta…” (pedagog 5) 

Ytterligare ett sätt som pedagoger använder sig av drama är genom bilder och ljud. 

Att pedagogen gestaltar drama genom att använda sig av bilder eller olika typer av 

ljud som barnen lär sig känna igen. Pedagogen kan visa bilder från en saga och med 

hjälp av rösten föreställa olika saker ur bilderna och genom händerna skapa olika 

ljud som ger liv i bilderna, det är en slags form av drama menar pedagogerna. 

”… sen kan man ju gestalta olika sagor på andra viss men inte genom drama då, 

jag tänker på flanosagor eller sånt som man kan ändå kanske dramatiserar 

”bockarna bruse” exempelvis med fast det är med bilderna men inte barnen som 

är med utan det är jag som kanske dramatisera den med att föreställa rösten och 

klappa hård klappa lite ljusare och det är också en form av dramatisering.” 

(pedagog 1) 

Det visade sig att dramapedagogerna i denna studie använder sig av en eller flera av 

dessa aspekter av drama i förskolans verksamhet. Hälften av de intervjuade 

pedagogerna menade att de använde flera av dessa sätt i sin verksamhet och har 

kommit långt i deras arbete med drama.  Andra hälften av de intervjuade 

pedagogerna lyfte att de hade kommit en bit med vissa av dessa delar, samt att en av 

pedagogerna menade att de precis börjat etablera drama i sin verksamhet.  
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5.2.4 Planerad tid för drama och spontan drama 
 

När det gäller användandet av drama i förskolan så var dramat enligt pedagogerna 

delvis medvetet planerad i verksamheten, men även att oplanerade former av drama 

förekom bland barnen. Pedagogerna menar att de ofta ser barnen genomföra 

oplanerad drama både inomhus men också utomhus där barnen spontant leker med 

varandra och gestaltar olika figurer. 

”… det är både planerat när vi man har föreställning men de trollen då är det 

väldigt planerad, och sedan kanske man dansar eller gör rörelse till musik, det 

kanske kan var ibland när det passar eller när barnen vill. Och sagor är de också 

ibland planerade och ibland inte planerade beroende på barnen vad de vill och 

finns alla möjligheter.” (pedagog 3) 

Det poängterades av dramapedagogerna att det var viktigt att fånga upp detta 

spontana drama som barnen utförde av egen vilja och intresse, det vill säga drama 

som barnen spontant utövade genom olika former. 

5.3 Pedagogers syfte med att använda sig av drama 
i förskolan 

Nedan beskrivs pedagogernas syften med att använda sig av drama i förskolan. 

Pedagogernas syften presenteras i tre underrubriker. Drama för ökad gemenskap, 

självkänsla, självförtroende och samarbetsförmåga, Drama som praktisk 

lärandeform och Drama för att utveckla barns fantasi och kreativitet. 

5.3.1 Drama för ökad gemenskap, självkänsla, 
självförtroende och samarbetsförmåga. 

 

Flertalet av pedagogerna använder sig av drama för att barnen ska få lära känna 

varandra och tillsammans skapa en gemenskap. Pedagogerna lyfter att barnen ska få 

träna och utveckla sin samarbetsförmåga med andra barn. 

”... en viktig bit att arbeta med drama att känna att man få flöde att blir lustfylld 

att få agera eller att vara tillsammans...” (pedagog 5) 

”samtidigt är ju genom drama utvecklas de ju liksom, kan öka självförtroendet, 

känna självkänsla som vågar stå inför andra och göra sådant som kan kännas lite 

läskigt, blir stärkta utav det, bara genom att visa att man vågar agera så då växer 

de ju som individer” (pedagog 2) 

Ytterligare syfte var att använda sig av drama för att öka barnens självkänsla och 

självförtroende genom att låta barnen stå inför andra barn och berätta, vilket 

pedagogerna menar att några av barnen upplever som läskigt. Pedagogerna 

poängterar att genom att träna inför andra barn får barnen att våga ta för sig mer och 

stärka sin identitet genom användning av drama i verksamheten. En betydelsefull del 

enligt pedagogerna är att låta barnen välja när och hur de önskar framträda så att de 

inte tvingas till något barnen inte vill göra. 
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5.3.2 Drama som praktisk lärandeform 
 

Ytterligare syften med att använda sig av drama i förskolan var att drama är en 

metod där man lär sig genom att utföra något praktiskt. 

”Att drama används som ett verktyg på nått sätt för att forskning visar ju också 

att för barn som inte är så teoretiska lagda aså är mer praktiskt lagda lär sig 

genom praktik…” (pedagog 6) 

Pedagogerna lyfter att en praktisk lärandeform kan vara lämpligt för barn som har 

svårare med teoretiska instruktioner, att de lär sig lättare genom att få prova sig fram. 

5.3.3 Drama för att utveckla barns fantasi och kreativitet 
 

Det lyftes från de intervjuade pedagogerna att ett syfte med drama är at träna barnens 

fantasi. Pedagogerna menar att barnen har ett öppet sinne som är full av fantasi och 

genom drama finns stora möjligheter för barnen att utveckla sin fantasi. 

“grundsyfte generellt sätt för drama kan jag tycka är att hjälpa barnen uttrycka 

sig kreativ, att vidhålla deras fantasivärld som man gärna kopierar själv så, man 

önska hade den kvar ibland, att de ser genom drama finns oändliga möjligheter 

och inte så många hinder.” (pedagog 4) 

Det framkom även att drama används av flertal pedagoger i syfte att uppmuntra och 

träna barnens kreativitet. Pedagogerna uttryckte att barnen genom olika berättelser 

och sagor får utveckla sina kreativa sinnen. 

5.4 Fördelar och nackdelar med drama 

Nedan följer pedagogernas syn på fördelar och nackdelar med drama. Temat delas i 

underrubrikerna, Inga direkta nackdelar och Svårigheter i drama. 

5.4.1 Inga direkta nackdelar 
 

Under mina intervjuer uttryckte pedagogerna inga direkta nackdelar, utan deras 

inställning och uppfattning av drama var mycket positiva. De lyfte upp flertalet 

fördelar med att använda drama. Det första är att drama är en estetisk läroprocess, 

där en pedagog tycker att drama bör genomsyra all verksamhet i förskolan 

”Jag ser inga som helst nackdelar med att använda drama i förskolan, jag ja jag 

ser bara positiva alltså effekter av att använda det absolut, det handlar ju mycket 

om att stärka deras självförtroende, deras självkänsla…” (pedagog 6) 

Det framkom också från studien att pedagogerna menar att drama kan leda till ett 

ökat självförtroende samt en ökad självkänsla. Pedagogerna menar att drama kan få 

blyga barn att våga mer samt att man genom drama kan utveckla gruppen och 

samarbetet inom gruppen. 

”Jag tror eller fördelarna för det är ju som jag sa förut det här med att bygga 

grupper och få ihop en barngrupp så kan man använda sig mycket av drama och 

olika dramaövningar…” (pedagog 5) 

Majoriteten av pedagogerna lyfter en fördel av att använda sig av drama med barn 

som inte är födda i Sverige. Pedagogerna menar att när barn som precis flyttat till 
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Sverige och när barnet inte talar det svenska språket så bra är drama ett bra verktyg. 

Men även för barn som inte kan prata eller höra på grund av medfödd skada. 

”Vi har haft några barn som inte pratar så mycket svenska och då har man märkt 

på de barnen att när de får använda sitt kroppspråk istället, använda kroppen och 

uttrycka sig med som ett annat medel än språket då, så känner man att de barnen 

har vuxit jätte mycket, alla barnen har utvecklats väldigt mycket positivt…” 

(pedagog 6) 

Pedagogen menar att barnen kan istället för att använda sig av det muntliga eller det 

skriftliga språket, använda sig av sitt kroppspråk. Barnen känner sig då inte 

begränsad av språket utan kan vara delaktiga tillsammans med de andra barnen. 

5.4.2 Svårigheter i drama 
 

När det gäller nackdelar med drama upplevde pedagogerna inte att det finns några 

direkta nackdelar. Pedagogerna menade att det snarare finns svårigheter när det 

gäller användandet av drama i förskolans verksamhet. Det ena som pedagogerna 

lyfte som en svårighet var att det finns en viss brist på pedagoger med utbildning 

inom drama och att det utgör ett hinder för drama i verksamheten. 

”...jag kan inte se några nackdelar det skulle vara i så fall att nackdelarna är att 

det borde vara flera pedagoger som har mer kunskap om drama…” (pedagog 5) 

”… jag  hade gärna gjort mer drama själv för barnen men mer med tiden att man 

vill förberedda sig att man har dåligt med tid för det...” (pedagog 3) 

Det andra som pedagogerna menade var ett möjligt hinder i drama var bristen på 

tillräcklig tid för drama. Pedagogerna menar att det inte finns tillräckligt mycket tid 

för att planera in dramaövningar i förskolans verksamhet. 

5.5 Pedagogers uppfattningar om hur barnen 
upplever drama i förskolan 

Nedan berättar pedagogerna hur de uppfattar vad barnen tycker om drama. Temat 

presenteras i underrubrikerna Barnen tycker om drama och Blyga barn behöver 

längre tid. 

5.5.1 Barnen tycker om drama 
 

Det framkom under intervjuerna att de intervjuade dramapedagogerna hade en 

positiv uppfattning om att majoriteten av barnen tycker drama är väldigt roligt och 

kul.  

”De tycker det är kul och våra barn är ju ofta i teaterrumet och försöker spela…” 

(pedagog 1) 

Pedagogernas positiva uppfattning om att barnen tycker drama är roligt visar sig 

genom att barnen ofta självmant spelar teater och drama. En pedagog lyfte att barnen 

berättade om att de gått på teater med sina föräldrar på fritiden och barnen upplevde 

det som roligt, att det inspirerade barnen att utföra drama i förskolan. 
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5.5.2 Blyga barn behöver längre tid 
 

I vissa fall så berättar pedagogerna att barnen i ett första skede känner att det inte är 

roligt eller att de inte vill vara med. Pedagogerna menar att barnen tvekar till att vara 

med just för att de känner sig blyga eller osäkra. 

”… en del tycker det är jobbigt men tar man det bara naturligt om det kommer 

eller att man håller på med ett tag så ser de att det är roligt och vill göra det mer 

och mer, så upplever jag det i alla fall allt vi gör här.” (pedagog 3) 

Pedagogerna berättar att efter barnen suttit bredvid och sett på medan de andra 

barnen utövar drama, och att barnen sedan själva provat på så har det gått bättre och 

barnen känner att det är roligt. Pedagogerna lyfter att man ska respektera barnen val 

och låta de sitta vid sidan om tills barnen känner sig redo av egen vilja, att då låta 

barnen få komma med. 

5.6 Sammanfattning 

Nedan sammanfattas resultatets fem olika teman. 

5.6.1 Pedagogernas definition av drama 
 

Pedagogernas beskrivningar av vad begreppet drama innebär var ganska brett men 

det återkom flera centrala delar hos dem alla. Centrala delar som återkom var 

exempelvis att drama är något mellan lek och fantasi, att i drama har man förmågan 

att kunna låtsas och sätta sig in i olika roller. Pedagoger förknippade även begreppet 

drama med teater, och att gränsen mellan drama och teater är svag.  

5.6.2 Hur dramapedagoger använder sig av drama i 
förskolan 

 

Grundläggande aspekter som pedagogerna tänker på när de använder drama i 

förskolan är att det är viktigt att utgå ifrån barnets intresse och att arbeta med saker 

som barnen tycker är meningsfulla. Pedagogerna ansåg även att det är väsentligt att 

låta barnen vara delaktiga och att inte värdera barnen efter deras prestation. 

Pedagogerna menar att barnen ska få möjlighet att utöva drama i ett öppet och fritt 

klimat. Det framkom att pedagogerna använder drama genom muntlig 

berättandeform, skrivande uttrycksform, kroppslig uttrycksform samt utifrån 

bildmässig form. Pedagogerna lyfte även fram att de både planerade tid för drama 

samt tog tillvara på barnens spontanta användande av drama. 

5.6.3 Pedagogers syfte med att använda sig av drama i 
förskolan 

 

Pedagogers syfte med att använda sig av drama i förskolan är för starkare 

gemenskap, ökad självförtroende och samarbetsförmåga. Drama som praktisk 

lärandeform är en metod där man lär sig genom att utföra något praktiskt och att 

detta kan vara lämpligt för barn som har svårare med teoretiska instruktioner eller 
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svårigheter med ett främmande språk. Ytterliggare ett syfte är att utveckla barns 

kreativitet och fantasi. 

5.6.4 Fördelar och nackdelar med drama 
 

Pedagogerna lyfter inga direkta nackdelar utan pedagogerna var mest positiva i hur 

de upplevde drama. De positiva som pedagogerna lyfte var att drama är en estetisk 

läroprocess. De lyfte även att drama ökar självförtroendet bland barnen. Ytterliggare 

en fördel med drama är att barn som flyttat till Sverige som inte kan språket, eller 

barn med medfödd skada kan genom drama och det kroppsliga språket vara delaktiga 

och kommunicera med andra barn. Även om inga nackdelar lyftes menade 

pedagogerna istället att vissa svårigheter fanns i samband med arbete kring drama. 

Svårigheterna enligt pedagogerna är bristen på tid för att planera för drama i 

verksamheten samt avsaknaden av kompetens bland pedagogerna. 

5.6.5 Pedagogers uppfattningar om hur barnen upplever 
drama i förskolan 

 

Pedagogerna upplevde att barnen tycker drama är något som roligt och kul. 

Pedagogerna lyfter att barn går på teater på fritiden med sina föräldrar och det 

inspirerar barnen till att utöva drama på förskolan. Det framkom även att barnen 

ibland kan känna sig blyga eller osäkra men efter att de suttit och sett på, och sedan 

själv provat så har det gått bättre och barnen känner att det är roligt. 
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6 DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolelärares syn på drama som 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Nedan belyses olikheter och likheter ifrån resultatet 

av de intervjuade pedagogerna och vad litteraturen tar upp. 

6.1 Skillnaden mellan drama och teater är diffus 

 

Det framkom under intervjuerna att dramapedagogernas definition av drama var brett 

men det går att tyda flera återkommande nyckelbitar. Dessa var att drama är något 

mellan lek och fantasi, att gestalta olika roller. Att man använder sig av alla sinnen 

men att kroppspråket lyftes fram som något väldigt viktigt. Rasmusson och Erberth 

(2008) skriver att dramatisering i praktiken innebär att visualisera handlingar med 

stöd av roller och rollspel.  

Vid intervjuerna framkom det att pedagogerna förknippade begreppet drama med 

teater men att det inte kunde redogöra en klar skillnad. Vilket jag tycker delvis 

stämmer in med vad (Rasmusson & Erberth, 2008) säger att två närliggande 

uttrycksformer är drama och teater vars skillnad anses vara diffus, där skillnaden 

dem emellan anses vara i vart själva fokus ligger. Definitionen av teater är att en 

publik ser på när personer gestaltar en annan roll och fokus ses utifrån ett konstärligt 

perspektiv och mål. Fokus för drama i sin tur är istället på deltagarnas utveckling och 

den process de genomgår (Rasmusson & Erberth, 2008). Här finns en viss likhet med 

hur pedagogernas definierar skillnaden. De lyfter att teater följer ett utarbetat manus 

där alla involverade har en klar bild av sin uppgift medan i drama är definiering 

mångfaldig med benämningar som musik, danslekar, berättelser och andra övningar. 

En orsak som jag anser ligga till grund för pedagogernas förknippning av drama med 

teater, är som (Bolton, 2008) skriver att historiskt har drama mestadels använts för 

att utöva skådespeleri men att idag är mer fokus på temat i drama. Det menas att vår 

uppväxt präglats av det klassiska drama och teater i ett, men att på senare tid har ett 

annat sätt att se på drama det växt fram. 

6.2 Drama – ett betydelsefullt verktyg 

 

De visade sig att samtliga pedagoger i denna studie använder sig av drama i någon 

slags form i sin verksamhet. Nedan belyses skillnader och likheter mot vad 

litteraturen säger. 

Pedagogerna yttrade vikten av att när man använder sig av drama måste man utgå 

ifrån barnens egna intressen där barnens delaktighet i processen kring drama är 

viktigt, och att barnen får arbeta med saker som enligt dem själva är betydelsefullt 

vilket också lyfts fram i konventionen om barnets rättigheter (FN, 1989) att det 

viktigaste är att drama baseras på barnens egna erfarenheter. Jag instämmer delvis 

med pedagogerna och litteraturen, det jag instämer om, är att utgå från barnens eget 

intresse och delaktighet, att det är bäst för barnens lärande. Det som jag ser kan bli 

svårt i verkligheten, om det är möjligt att utgå från alla barnens intresse när 

barngruppen på förskolan i dagens samhälle är så stora?  Det skulle behövas mindre 

grupper och fler pedagoger i förskolan.  
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Det lyftes även fram av pedagogerna att det är viktigt att inte bedöma barnen efter 

hur det presterar under och i dramat. Barnen i dramat bör få befinna sig i ett öppet 

klimat utan krav på prestationer och bedömningar. Jag håller med pedagogerna att 

man inte ska bedöma barnen i drama. Det lyfter även Grindberg och Jagtøien (2008) 

att det är ledaren som tillsammans med barnen ska hjälpa dem att ge svar på vad 

barnen söker svar på, att genom förundran och nyfikenhet ökar man barnens behov 

och vilja att se sammanhang. Byréus (2010) lyfter att vid lekar inom 

dramapedagogiken ska barnen helst inte tävla utan sträva mot samarbete och 

kroppskontakt. Jag anser att om man hela tiden kritiserar barnen är risken stor att 

man håller tillbaka barnens utveckling. Litteraturen lyfter hela gruppen som en enhet 

där gemenskap ska stärkas, men om pedagogerna dömer barnen efter prestation inom 

drama genom olika slags tävlingar, så finns risk att man lyfter vissa barn som bra och 

andra mindre bra och det leder i sig till en slags favorisering och klyftbildning som 

inte gynnar barnen. 

Rasmusson och Erberth (2008) för fram att både den verbala och ickeverbala 

kommunikationen är viktigt vid arbete med människor samt kroppsspråket i form av 

rörelser, mimik och tonfall. Gardner (1996) lyfter att kärnan i den kroppsliga 

intelligensen är att undersöka vår egen kropps förmåga att analysera föremål och vår 

behärskning över kroppens rörelser. Det framgår i resultatet från intervjuerna att 

pedagogerna lyfte fram olika formsätt inom drama, där pedagogerna tränade barnens 

skrivande genom att låta barnen skriva sina egna berättelser, samt den muntliga 

formen lyftes fram där de genom att låta barnen muntligt berätta historier och ta olika 

föremål som de berättar om. Bland de intervjuade pedagogerna betonades de att 

använda drama som en praktisk metod där man med kroppen utför och lär sig olika 

saker Pedagogerna lyfte även fram att de använde kroppsspråket inom drama, både 

att läsa av och tolka kroppsspråket och mimik men även att barnen får själva imitera 

och förkroppsliga olika ämnen genom kroppsspråket. Pedagogerna lyfte att det 

underlättar speciellt för barn som har svårare med teoretiska anvisningar. Det 

stämmer väl in med Dewey´s (1980) och förknippningen till utrycket ”learning by 

doing” som betyder att man lär och utvecklas genom praktiska arbetsuppgifter. Jag 

instämmer med litteraturen vilket också faller in på hur pedagogerna beskriver deras 

sätt att använda drama. Jag anser att det är viktigt med det kroppsliga språket i 

barnens tidiga år, när språket inte är fullt utvecklad får de hjälp av kroppslig 

kommunikation att uttrycka känslor men även genom leken uppleva känslor och 

olika situationer. Grindberg & Jagtøien (2008) menar att barn behöver olika lekar 

som är mer och mindre fysiska, men lyfter den mer fysiska. Winnicott (2003) skriver 

att lek gynnar utvecklingen och barnens hälsa. Öhman (2003) menar att leken är 

väldigt komplett för barnens mångsidiga utveckling. 

Rasmusson och Erberth (2008) menar att kommunikation kan förmedlas via bilder 

och musik där vi daglig möter information via tv, radio och internet. Det framkom 

från intervjuerna att pedagogerna också använder bilder och ljud inom drama där 

barnen får lära sig att känna igen olika ljud och bilder. 

Rasmusson och Erberth (2008) menar att tillräckligt med tid är viktigt för barnen i 

arbete med drama, vilket i resultatet från studien visade det sig att pedagogerna hade 

planerad tid för drama i sin verksamhet. Pedagogerna tog också upp att det är viktigt 

att fånga upp barnens spontanitet, där fokusen ligger i barnens eget intresse och vilja. 

Det stämmer också med vad litteraturen tar upp där Öhman (2003) menar att 

pedagogerna måste ta vara på barnens spontanitet. 
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6.3 Drama stimulerar fantasi och kreativitet 

 

I Lpfö -98 (Skolverket, 2010) står det att skapandet ska träna barnens förmåga att 

uttrycka sig, och leken där barnen får utveckla sin sociala tillhörighet till andra barn 

samt att samarbeta i grupp och utforska nya kunskaper. I denna studie framkom de 

att flera av pedagogerna använder sig utav drama i förskolan där syfte är att barnen 

ska få lära känna varandra och de tillsammans skapar en gemenskap samt träna sin 

samarbetsförmåga. Pedagogerna lyfter fram intressanta aspekter som Lpfö -98 

(Skolverket, 2010) lyfter som viktiga delar. Strandberg (2006) nämner Vygotskijs 

teori om interaktioner, de utgör grunden för samspelet men också den mentala och 

känslomässiga utvecklingen. Jag instämmer med pedagogerna och litteraturen om att 

drama är bra för att barnen ska få kontakt med varandra och utveckla en gemenskap. 

Det stärker även barnen som individer vilket pedagogerna lyfter. Pedagogerna 

använde också drama i syfte att utveckla och att stärka barnens självförtroende. Både 

Öfverström (2006) och Öhman (2003) påvisar att med hjälp av drama tränar barnen 

sitt självförtroende. Öfverström (2006) lyfter fram ytterligar ett viktigt argument som 

inte framträder i resultaten av de intervjuade pedagogerna, att med drama kan man 

träna barnens empati, attityd mot varandra och värderingar. Öhman (2003) menar 

också att lek främjar empati och barnens utveckling.  

Flertalet av det intervjuade pedagogerna använde sig utav drama som ett verktyg där 

man genom skildringar och berättelser stimulerar och tränar upp barnens fantasi och 

kreativitet. De får stöd av litteraturen där Vygotskij (2006) skriver att barnens 

kreativitet är en kraftfull aspekt för barnens allmänna utveckling och mogenhet. 

Rasmusson och Erberth (2008)  menar att de finns vissa övningar inom drama, så 

kallade kreativitetsövningar som inriktar sig på stimulering av barnens fantasi och 

kreativitet. Pedagogerna och litteraturen lyfter intressant fakta som jag håller med om 

att målen i drama är att stödja och främja barnens utvecklings, där drama är en bra 

och skonsam metod för det ändamålet. 

6.4 Pedagogerna önskar mer tid och kompetens 

 

I mina intervjuer lyfte pedagogerna inte fram några direkta nackdelar. Även om 

pedagogerna inte lyfte fram några kontreta nackdelar med drama så framförde de 

vissa svårigheter som kan uppstå i samband med drama. Det var svårigheter som 

avsaknad av utbildade dramapedagoer och tidsbrist, där man inte hinner planera 

dramaövningar. De pedagogerna lyfter upp i avseende till kompetensbrist ser vi 

också att Österlind (2010) lyfter upp, hon skriver att problem kan uppstå när 

kompetens saknas. Schült (1994) menar att osäkra pedagoger bör söka stöd hos 

pedagoger med utbildning inom drama. Österlind (2011) påstår att barnens 

möjligheter i dramaprocesser bygger på lärarens kreativitet, förmåga att improvisera, 

uppfattning om lärande och att tillämpa lärarrollspel, där höga krav ställs på 

pedagogen. Om pedagogen saknar viktig kompetens finns risk att processdrama 

anpassas och tillämpas till en ”dold” traditionell förmedlingspedagogik. Jag håller 

med om att de kan bli ett problem om tid och kompetens saknas. När tid saknas blir 

pedagogerna stressade och det kan resultera i stressen övergår till barnen och 

försämrat drama. Även att de osäkra pedagogerna inte har någon att rådfråga och de 
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kan medföra negativa påföljder för drama. Jag menar att rätt kompetens är 

grundläggande vid arbete med barnen då barnen befinner sig i sin utevecklingsfas 

och är känsliga för intryck. Något som inte pedagogerna nämner är konfliker. Det 

står i skolverket (2010) att förskolan ska stödja och lära barnen att lösa konflikter, 

reda ut missförstånd och visa varandra gemensam respekt. Dahlkwist (2010) lyfter 

att en ökad kunskap om hur kommunikation mellan människor fungerar underlättar 

bland annat att hantera konflikter samt att undvika missförstånd. Jag håller med att 

det är viktigt att pedagogerna måste kunna hantera konflikter, agera rättvist och avge 

ett gott intryck på barnen. Byréus (2010) menar att läraren måste känna av det som i 

gruppen fungerar bra och stärka det samt vara observant, men även vara tydlig med 

vad som gäller vid nya lekar där alla barnen ska bli inbjudna att delta. Viktigt dock 

att inte tvinga barnen utan låta dem själv välja när och hur det vill vara med.  

Litteraturen lyfte något som inte kom fram vid intervjuerna. Det var risken att barnen 

inte aktivt agerar i de vuxnas inplanerade dramastunder och barnen kan se det som 

ett tvång att delta (Öhrn-Baruch, 1983). Trots denna risk anser Öhrn-Baruch (1983) 

att vuxna ska fortsätta anordna dramalekar men utan att styra för mycket vilket gör 

det möjligt att fortsätta stärka barnens påhittighet. Det är viktigt anser jag att vid 

planeringen av drama ha i åtanke barnens intresse och önskemål, inte att man bara 

panerar för planerandets skull. Det behövs en balans mellan vad som måste göras och 

barnens förslag i planeringen annars riskerar man som Öhrn-Baruch (1983) säger att 

barnen blir passiva och känner sig tvingat till något, som sedan kan minska barnens 

hela intresse för drama anser jag. 

6.5 Även de blyga barnen tycker att det är kul 

 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna hade en uppfattning av att barnen tycker 

att drama är roligt, kul och intressant. Byréus (2010) menar att man inte ska tvinga 

barnen att vara med, utan låta de sitta vid sidan och vänta, för att sedan vara med vid 

ett senare tillfälle. I denna studie lyfte vissa pedagoger upp att barn till en början kan 

känna sig blyga och osäkra och inte vill vara med från början, som enligt Byréus 

(2010) kan bero på osäkerhet kring vilka regler som gäller vid övningen. 

Pedagogerna menade att efter barnen suttit vid sidan om och tittat på och sedan 

själva vågat pröva på själv så utrycker pedagogerna att det gått bra och att barnen 

känner att det är kul. 

6.6 Förslag på fortsatta studier 

 

I resultatet från studien visade det sig att pedagogerna lyfte upp tidsbristen och 

drama. Att tiden inte räckte till för att planera in drama. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur man kan lösa detta med tidsbristen. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur pedagoger utan utbildning i drama ser på 

drama som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Eftersom denna studie var av kvalitativt slag skulle det vara intressant att göra en 

observationsstudie. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

● Vilken utbildning har du?  

 

● Har du någon utbildning inom drama och/eller har någon annan på 

avdelningen utbildning i drama? 

 

● Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Frågor relaterade till pedagogers syn på drama i förskolan  

● Vad innebär drama för er? Hur skulle du definiera drama?  

 

● Använder ni er av drama i er verksamhet? Hur använder du/ni er av 

drama?  

● Kan du ge några konkreta exempel? (exempel verktyg i undervisningen, 

osv). 

● Om inte. Hur kommer det sig att ni inte använder er av drama?  

 

● När använder ni er av drama? 

● (Planerad, oplanerat/flexibelt?)  

 

● Från vilken ålder (på barnen) anser du att det är lämpligt att använda 

drama? 

 

● Vad bör man tänka på när man arbetar med drama med 4-5 åringar? 

 

● Vad är ditt/ert syfte med att använda er av drama?  

            (Vilka mål har du/ni med att använda er av drama?) 

 

● Hur tycker/upplever du att barnen upplever drama?  

 

● Vilka är fördelarna/nackdelar med drama i förskolan? 

● Lpfö -98 (Skolverket, 2010) Anser du att drama är ett bra redskap för 

att uppnå läroplanens mål? 

 


