
 

 

 

 

 

 
Dans och Drama i pedagogiskt 

arbete? 
En kvalitativ studie om drama och dans i förhållande 

till barns utveckling och lärande i förskolan   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Natalie Brundin & Liri 

Gerxhaliu 

Handledare:  Nina Modell 

Examinator:  Eva Fasth 

Termin:  HT13 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: C-uppsats 

Kurskod:  GO2963 



 

 

 

Dans och Drama i pedagogiskt arbete? 

En kvalitativ studie om drama och dans i förhållande till barns utveckling och lärande i 

förskolan 

 

Dance and Drama in Early Childhood Education? 

A qualitative study of drama and dance in relation to children's development and learning 

in preschool  

 

Abstrakt  
 

Syftet med studien är att beskriva hur några pedagoger i sitt arbete upplever dramats och 

dansens inverkan på barns utveckling och lärande i förskolan. Utifrån detta syfte ställs en 

forskningsfråga så att en djupare förståelse för undersökningen kan bildas. För att besvara 

forskningsfrågan gjordes kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger som var insatta i 

ämnet. Vår studies teoretiska utgångspunkt är Lev Vygotskijs sociokulturella teori på 

lärande som grundar sig på att allt lärande sker i gemenskap med andra. Studiens resultat 

visar att pedagogerna såg många fördelar i arbetet med drama och dans, till exempel 

gynnar dessa uttrycksformer barns självkänsla vilket är viktigt för att kreativiteten ska växa 

och detta är en förutsättning för barns utveckling och lärande. 
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1 Inledning 
De estetiska ämnena har länge varit omdiskuterade inom skolpolitiken och är ett 

fortsatt aktuellt ämne, inte minst med tanke på alliansregeringens nyligen 

omdiskuterade beslut att dra ner på de estetiska ämnena i skolan (DN, 130615, sid 

1). Ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra demokratiska medborgare och att 

alla individer ska få ett livslångt lärande men vilka ämnen är det egentligen som 

prioriteras för att uppnå detta? I förskolans läroplan står det: 

[a]tt skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk 

utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande. (Skolverket 2010:9) 

Vi har valt att fokusera på drama och dans eftersom det är ämnen som inte har fått 

lika stor uppmärksamhet som bild och musik i förskolan och skolan. Förskolan är 

början på barnens skolgång och ska förbereda barnen inför det fortsatta livet i 

skolan, därför vill vi fördjupa oss i hur pedagoger i förskolan ser på de praktiska 

ämnena drama och dans i förhållande till barns utveckling och lärande. 

I en artikel i DN lyfter litteraturkritikern Lotta Olsson fram det faktum att dansen 

inte har en särskilt framträdande plats i den svenska skolan:  

”I den svenska skolan är dans inte ett självklart uttrycksmedel. Det ingår lite 

sällskapsdans i ämnet idrott, i övrigt bestämmer varje kommun hur mycket - eller 

lite - det ska bli. De flesta barn får aldrig möta dansen.” (DN, 071008, sid 1). 

Vi har under vår studietid på universitet framförallt upptäckt vårt egna sätt att 

utvecklas genom dessa två estetiska uttryckssätt drama och dans. Under våra VFU- 

perioder har vi stött på pedagoger som har diskuterat hur barn lär sig genom att 

utöva drama och dans i förskolan. Vi har upplevt att drama och dans har används 

till en viss del i förskolan och skolan men tyvärr inte i stor utsträckning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur några pedagoger i sitt arbete upplever 

dramats och dansens inverkan på barns lärande och utveckling i förskolan. Vår 

frågeställning som studien utgår från är: Hur ser pedagogerna på drama och dans i 

relation till barns utveckling och lärande i förskolan? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att presentera vad styrdokumenten säger om drama och 

dans i förskolan. Vi kommer även att använda oss av relevant litteratur om dans och 

drama som kan kopplas till syftet med undersökningen. 

Sundin (2003) skriver att estetiska ämnen har för många pedagoger upplevts som 

något onödigt för barnens inlärning då andra ämnen anses ge en klarare kunskap. 

Vidare menar Sundin att skolans och förskolans värld har varit sen med att inse hur 

viktiga de estetiska ämnena är för barns identitetsutveckling och lärande.  

2.1 Styrdokument 
Ett av förskolans uppdrag är ”[a]tt skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom 

med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan 

att främja barns utveckling och lärande.” (Skolverket, 2010:9). 

Enligt Lpfö 98 ( s. 10) står det även att förskolan skall sträva efter att varje barn 

"utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans 

och drama.” (Skolverket, 2010:10) 

I citaten ovan beskrivs det hur stor betydelse det är att barn får använda sig av olika 

uttrycksformer och på så sätt utveckla sin skapande förmåga och lärande. 

2.2 Definition av begrepp 

Här kommer vi att definiera de begrepp som är av relevans i vår undersökning.   

 
2.2.1 Lärande 

Vi utgår från ett vidgat begrepp om lärande som inte endast innefattar 

kunskapsbildning utan även social utveckling exempelvis självkänsla, samarbete 

och kroppsmedvetenhet. Vi utgår i vår definition från Roger Säljös (2000) teorier 

om vad lärande innebär. Han menar bland annat att lärande inte endast kan knytas 

till skolsammanhang, utan att det är "ett möjligt resultat av all mänsklig 

verksamhet" (s. 13). Enligt Säljö handlar lärande om att människor får erfarenhet av 

sociala interaktioner och använder och utvecklar dessa i det fortsatta livet: ” I en 

mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med 

sig från sociala situationer och brukar i framtiden.” (Säljö 2000:13) 
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2.2.2 Kreativitet 

Kreativitet kommer ursprungligen från grekiskans Creo och betyder skapa. Det har 

fått en bredare betydelse och handlar om skapande förmågor i olika sammanhang, 

oftast förknippas det med konstnärliga och tekniska områden men kan också ha en 

betydelse som innebär individens sätt att uppfatta omvärlden och sig själv 

(Rasmusson, Erberth 2008). 

Rasmusson och Erberth menar att kreativitet innebär alla former av skapande för    

mänskligheten och individen:                                                                                 

“Det som är nytt för en individ behöver inte vara nytt för mänskligheten. Kreativitet 

kan alltså betyda nyskapande inom varje individ att upptäcka och ta bruk i sina 

inneboende resurser.” (Rasmusson, Erberth 2008: 41).  

2.2.3 Estetik 

Begreppet estetik har en allmän definition som läran om det sköna eller harmoniska 

och härstammar från grekiskans aisthesis, där det betyder den kunskap som man får 

genom sinnena (Sundin, 2003). Med estetik menas att all mänsklig kunskap 

härstammar från sinnena och genom sinnena tar vi emot olika intryck som påverkar 

känslor och intellekt (Ericsson, Lindgren 2007).  

2.2.4 Estetiska läroprocesser 

Det fria skapandet är en viktigt del i den estetiska läroprocessen då barnen får chans 

till att förstå sin omvärld och sig själva genom sinnena (Lindstrand & Selander, 

2009). 

2.2.5 Drama 

Drama kommer från grekiska och innebär handling. Drama är en uttrycksform där 

man att kommunicerar med hela kroppen och ansiktet men har även en estetisk och 

konstnärlig betydelse. Drama är ett kommunikativt ämne, kommunikation betyder 

gemenskap och är en förutsättning för drama. Att dramatisera innebär att gestalta 

och spela upp en handling med hjälp av olika roller (Uddholm, 1993).  

2.2.6 Pedagogisk drama 

Pedagogisk drama innebär att använda drama i undervisningssyfte. Fokus ligger på 

att eleverna ska utveckla sina sociala och kreativa förmågor, därför är det inom 

pedagogisk drama processen och arbetet i gruppen som är det viktiga snarare än 

resultatet (Rasmusson, Erberth 2008). Dramapedagogik har sitt ursprung i bland 

annat religion, estetik, psykologi, sociologi och teater (Sternudd, 2000). I 
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pedagogisk drama lär sig barnen samspela, kommunicera och samarbeta 

tillsammans ( Rassmusson & Erbeth 2008). 

2.2.7 Dans 

Dans innebär olika rörelser och rytmer till musik. Dans har i alla tider och i alla 

kulturer varit ett sätt att uttrycka olika känslor exempel glädje, tacksamhet och sorg. 

I den svenska skolan har dansen däremot inte fått lika stor acceptans som 

konstformerna bild, musik och litteratur och i skolan är dansen fortfarande en 

integrerad del av idrotten (Statens kulturråd, 1990).  

I dansen uttrycks upplevelser och erfarenheter på ett symboliskt sätt. Dansen är ett 

uttryckssätt som avspeglar hur det är att leva och vara människa exempelvis genom 

att uttrycka olika känslor. Dans är liksom drama ett sätt att tänka och förstå vår 

omvärld och oss själva (Statens kulturråd, 1990). 

2.2.8 Pedagogens roll 

 

I drama och dansundervisningen är lärarens roll oerhört viktig då läraren påverkar 

hur klassrumsklimatet ser ut. Läraren måste vara en tydlig, lyhörd och kunnig 

ledare och försöka använda sig av olika undervisningsformer för att kunna väcka 

intresset och skapa trygghet hos alla barn. Drama och dans är två uttrycksformer 

som ska stärka barns fantasi och sociala kompetens. När man undervisar i  drama är 

ska barns upplevelser och känslor stå i centrum. Ifall ledaren inte lyssnar till sina 

elevers behov och utgå från deras erfarenheter kan detta ge en negativ påverkan till 

barns inlärning vilket påverkar hur samspelet i gruppen blir (Lepp, 1998).  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Drama 
Viveka Rasmusson (2000) skriver i sin avhandling Drama- konst eller pedagogik?, 

att dramaämnet både har en estetisk och en pedagogisk funktion och hon diskuterar 

olika pedagogers och teoretikers syn på vilket av dessa två som ska prioriteras först 

i skolans värld. Rasmusson undersöker dramaämnets utveckling åren 1965-1995 

från att ha varit endast konstnärlig skolteater med estetiska mål till att bli 

pedagogiskt drama där sociala mål är viktigare. Rasmusson diskuterar olika 

konstpedagogers syn på dramaämnet och hon tar bland annat upp konstpedagogen 

Erik Trummlers teori om drama som konstnärlig skolteater som bygger på 

uppfattningen om hur konsten har betydelse för uppfostran. Han menar att känslan 

för det sköna (estetiken) skapar harmoni i individen, liksom den gör i samhället och 

är därför viktig i skolan. Vidare redovisar Rasmusson (2000) fler kända 

dramapedagogers syn på drama vilka menar att teater och drama inte bör kopplas 

samman eftersom fokus i drama bör ligga på den personliga utvecklingen och att 

teater snarare är en motsättning till personlig utveckling. 

Dramaämnet har idag både kommunikativ och estetiskt betydelse. När man arbetar 

med pedagogiskt drama är det processen som är viktigare än resultatet. Syftet är att 

barnen får möjlighet att stärka självförtroendet och identiteten men även den 

kommunikativa förmågan och empatin förstärks. Drama är ett ämne som enligt 

författaren ger barnen möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer. Drama 

utvecklar en individs personlighet och detta ses väsentligt i ett demokratiskt 

samhälle (Rasmusson 2000).  

Sternudd (2000) lyfter i sin avhandling Drama som demokratisk fostran fram fyra 

grundläggande perspektiv inom dramapedagogiken: det personlighetsutvecklande, 

konstpedagogiska, kritiskt frigörande och holistiska perspektivet. Det konstnärliga 

perspektivet handlar om att individen i interaktion med andra och utifrån agerande 

utvecklar sin sociala samarbetsförmåga, personlighet och kreativa uttrycksförmåga. 

Målet med det konstnärliga perspektivet på pedagogisk drama handlar även om att 

skapa en föreställning som spelas upp inför publik genom teaterbete där 

improvisationer, rollspel och forumspel är arbetsformer. Här utvecklas individens 

förmåga att gestalta genom att träna bland annat kroppsspråk, röst, samarbete, 

koncentration och avslappning (Sternudd, 2000).    
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Det personlighetsutvecklande perspektivet innebär att deltagarna skall utveckla sin 

medvetenhet om sig själva och hur andra människor beter sig i olika sociala 

situationer för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle. Rollspel och 

improvisationsövningar som grundar sig på deltagarnas personliga erfarenheter men 

även kända texter och sagor har en viktig funktion i det personlighetsutvecklande 

perspektivet (Sternudd, 2000). 

Det kritiskt granskande perspektivet handlar till stor del om hur människor kan 

bearbeta olika sociala förtryck och situationer genom bland annat forumteater och 

på så sätt utveckla en medvetenhet om vardaliga dilemman, hur samhället ser ut och 

hur man kan påverka sin egen och andras situation i handling och tal. I det här 

perspektivet är det viktigt att de situationer som bearbetas är verklighetstankytna 

(Sternudd,  2000). 

Det holistiskt lärande perspektivet innebär att konstnärliga symboler och fantasi är 

grunden för en individs lärande. Detta perspektiv grundar sig på olika pedagogiska 

teorier, framför allt Vygotskij´s teori om pedagogernas roll i att stimulera barns 

lärande och fantasins och vilken betydelse detta har för barns lärande. Här är det 

precis som i det personlighetsutvecklande och kritiskt granskande perspektivet 

viktigt att deltagarna reflekterar både i samspel med andra och enskilt. Målet med 

detta perspektiv är att deltagarna ska få djupare insikt om omvärlden och samhället 

och på så sätt få en demokratisk fostran (Sternudd, 2000). Genom undersökning av 

de olika läroplanerna kommer Sternudd fram till att det perspektiv som framstår 

tydligast i de olika läroplanerna är det konstpedagogiska perspektivet på drama. 

Däremot framkommer det att i Lgr 80 ges dramaämnet en viktig kommunikativ 

funktion med anknytning till de holistiska, konstpedagogiskt och 

personlighetsutvecklande perspektiven. Sternudd (2000) redovisar i sin avhandling 

att det i Lpo finns ett demokratiskt synsätt som har kopplingar till den demokratiska 

potentialen i det dramapedagogiska arbetet men man integrerar inte den 

demokratiska aspekten med dramapedagogiken. 

I artikeln Drama måste byggas i vardagen- dramalärares ledarskap, utgår Eva 

Österlind  (2010) från dramalärares perspektiv på ledarskap. Hon diskuterar viktiga 

aspekter av vad som kännetecknar ett ledarskap inom pedagogisk drama utifrån 

intervjuer med dramapedagoger och lärare. Österlind menar att helhet är ett begrepp 
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som kan beskriva dramalärares syn på pedagogiskt drama. Detta gäller innehållet i 

undervisningen samt upplägget. Med helhet menar Österlind att dramaarbete med 

barn innebär för dramapedagoger att integrera både känslomässiga, sociala och 

kognitiva sidor av undervisningen. Det handlar även om att få med alla elever och 

få de engagerade och intresserade. Det är viktigt att arbetet med drama har en 

fortlöpande process.   

Eleverna får enligt dramapedagogerna som Österlind (2010) intervjuat en bredare 

kunskap genom drama i och med att eleverna får ny kunskap genom de 

uttrycksformer som drama erbjuder. Till skillnad från traditionell undervisning i 

skolan så innefattar drama både sociala, känslomässiga och kognitiva aspekter 

medan den vanliga undervisningen som inte utgår från elevernas egna erfarenheter 

utesluter de känslomässiga och social aspekterna av undervisning. Genom utbildade 

och erfarna dramapedagoger kan eleverna lättare omvandla information till kunskap 

och utveckla en djupare förståelse och kunskap. 

Österlind kommer fram till att lärarnas generella syn på hur dramaundervisningen 

ska se ut är att den ska integreras men även ha en egen plats på schemat. När drama 

integreras med andra ämnen och aspekter av undervisningen blir helheten och 

kunskapen djupare. Hon menar att individen och gruppen måste integreras; det 

generella med det personliga, det känslomässiga och intellektuella med det fysiska 

och det praktiska med det teoretiska. Allt detta bör menar Österlind i dramarbetet 

integreras och vidare menar hon att lärarens viktigaste uppdrag är att på ett 

pedagogiskt sätt förmedla kunskapsstoffet till eleverna. För att göra detta måste 

man utgå från elevernas erfarenheter och i detta blir drama ett viktigt verktyg, 

menar hon.  

Slutligen menar Österlind att hennes undersökning visar på att dramalärare känner 

att det långsiktiga dramaarbetet i grupp, som kanske är viktigare än att skapa en 

teater för publik ännu inte har samma status som att exempelvis skapa en 

föreställning i slutet av terminen exempelvis (Österlind, 2010). 

I artikeln Three viewpoints on educational drama skriver Erkki Lakkso (2010) om 

tre olika perspektiv på pedagogiskt drama. Han menar att de senaste åren har drama 

i undervisningssyfte väckt mycket intresse. Lakkso fokuserar mest på process 

drama. Genom att studera lärarstudenters dagboksanteckningar har Lakkso kommit 
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fram till att drama leder till olika aspekter av lärande. Dessa handlar om att drama 

leder till personlighetsutveckling, att drama leder till bättre förståelse av omvärlden, 

att nå till en bättre förståelse av ämnen och på så sätt få en djupare kunskap.  

3.2 Dans 
I sin avhandling Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på Danslek skriver 

Gunvor Digerfeldt (1990) att barndansundervisningens syfte är att ”[b]efrämja 

barnens kroppsliga och motoriska, musikaliska och rytmiska, känslomässiga samt 

sociala utveckling.” (s 54) Digerfeldt fokuserar inte i stor utrsäckning på den sociala 

utvecklingen utan undersöker istället hur barn utvecklar sin motorik, 

kroppsmedvetande, rytmmedvetande och kroppslig gestaltningsförmåga genom 

dans i undervisningen. Hon kopplar sedan vad detta har för inverkan på barns 

utveckling. I sin avhandling har Digerfeldt bland annat kommit fram till att barnen 

har genom danslek förbättrat kroppsmedvetandet och motoriken och bland annat 

genom detta utvecklat språket, till exempel ordförrådet (Diggerfeldt, 1990).  

 

I doktorsavhandlingen Dans i skolan har Anna Lindqvist (2010) utgått från bland 

annat fenomenologiska teori i sin undersökning då det är genom kroppen vi tar del 

av olika upplevelser och får insikt om vår omvärld. Det är alltså genom våra olika 

sinnen som vi uppfattar olika företeelse utifrån den fenomenologiska ansatsen.  

Lindqvist (2010) har utgått från pedagogernas synvinkel, att genom 

dansundervisningen får barnen möjlighet att lära känna den egna kroppen och den 

sociala kompetensen byggs även upp genom olika skapade, danssätt som tillämpas i 

samspel med varandra. Kroppskännedom handlar enligt danslärarna i avhandlingen 

om förståelse, trygghet, närvaro och kunskap om den egna kroppen. Dans beskrivs 

som estetiska läroprocesser eftersom olika upplevelser, känslor med kroppen 

uttrycks i dansen. Dansen ses även som ett konstnärligt uttryck som bidrar till en 

estetisk upplevelse där man samtidigt använder sig av kroppen för att gestalta 

känslor och tankar. Hon kommer bland annat fram till att dans i skolan ger 

möjlighet att stärka självkänslan genom att våga vara sig själv och ta plats i gruppen 

men det medför även glädje, kondition och styrka (Lindqvist 2010).  

Utifrån lärarnas syn i uppsatsen så påpekar de att dansen i skolan främst bör utgå 

från barnens kreativitet. Genom att dansundervisningen inte bygger att utveckla 
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tekniska färdigheter och att det inte finns något rätt och fel stärks barnens 

självkänsla och ingen utanförskap behöver förekomma. Genom dansen får barnen 

även möjlighet att träna sin motorik, kondition, koordination, styrka och smidighet 

vilket är viktiga aspekter i barns utveckling (Lindqvist, 2010).  
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4 Teoretiskt ramverk 

I vår studie utgår vi från Lev Vygotskijs sociokulturella teori om lärande som 

innebär att lärande och utveckling sker i interaktion med andra och bygger på 

kommunikativa processer.  

Vi kommer också att knyta an till Roger Säljös sociokulturella teorier om lärande. 

Vi kommer att avgränsa oss till de aspekter av den sociokulturella teorin som kan 

kopplas konkret till vår studie om drama och dans. Fokus i vår studie kommer att 

ligga på olika aspekter av lärande inom den sociokulturella teorin.  

4.1 Kreativitet och fantasi 

Vygotskij hävdar att kreativitet och fantasi hör samman och dessa begrepp är 

centrala inom den sociokulturella teorin. Han menar att alla människor är kreativa 

och att den kreativa förmågan påbörjas redan tidigt i barndomen. Kreativitet är en 

mänsklig aktivitet som sker när något nytt skapas, både när det gäller någonting 

inom individen exempelvis en tanke eller en idé eller föremål i den fysiska världen. 

Kreativiteten är enligt Vygotskij en viktig aspekt för att lärande ska ske. Med 

kreativiteten utvecklas människor och fantasin är viktig för att kunna förstå livet 

och andra människor enligt Vygotskij. Vidare menar Vygotskij att fantasin alltid är 

hämtad från verkligheten och genom fantasin utvecklas människors erfarenheter 

och känslor, samtidigt som fantasin och kreativiteten i sin tur utvecklas av 

erfarenhet (Vygotskij 1995). 

4.2 Lek 

Vygotskij menar att kreativa processer hos människan yttrar sig tidigt i barnåldern 

vilket bäst visar sig i barnens lekar. I leken återspeglas sådant som de redan sett 

eller hört från vuxna, det är en kreativ bearbetning av upplevda intryck som barnen 

skapar en ny verklighet av (Vygotskij 1995).  

Leken är en viktig del av lärandet som betonas inom den sociokulturella teorin. 

Vygotskij (1995) menar att leken, som är ytterst kreativ är barns viktigaste 

förutsättning för utveckling och lärande. Leken är enligt Vygotskij en handling där 

barnen skapar en regelbaserad och medveten påhittad situation men som ofta 

bygger på saker de redan sett eller varit med om men de framställs aldrig exakt på 
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det vis som det var i verkligheten. Vygotskij förklarar det såhär: ”En kreativ 

bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny 

verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen. ” (s. 15f.) Vidare 

menar Vygotskij att barns eget skapande har stor betydelse för utvecklingen. Leken 

är en skapande process som leder till att kreativiteten stimuleras. Det är därför 

viktigt att barnen tillåts skapa fritt och inte utifrån färdigproducerat material som 

ligger långt bort från deras egen förståelse (Vygotskij 1995). 

4.3 Drama 

Vygotskij menar att dramatisering är den vanligaste formen av skapande hos barn 

då den är nära förknippad med leken. Barn vill genom handling förverkliga varje 

erfarenhet och fantasi vilket yttrar sig i leken där de också skapar situationer som 

inte existerar eller som de inte ännu upplevt och får på så sätt får lärdom av detta. I 

leken fostras barnet både fysiskt och andligt och leken har även en stor betydelse för 

utvecklandet av världsuppfattningen hos barnet och formandet av karaktären 

(Vygotskij 1995). 

Vygotskij menar att det är viktigt att dramaarbete utgår från barnens egna känslor så 

att barnen skapar en egen förståelse och på så sätt lär sig. En viktig aspekt när det 

kommer till barns skapande är att processen bör stå i centrum, snarare än resultatet 

(Vygotskij 1995).   

4.4 Mediering 

Mediering är ett väsentligt begrepp inom den sociokulturella teorin som betyder att 

förmedla, däremot har inte Säljö gett någon exakt formulering till begreppet. 

Människan har enligt Säljö inte en direkt kontakt med världen utan den mediteras 

genom människor och materiella verktyg. Mediering enligt Säljö (2000)  innefattar 

bland annat kommunikation exempelvis konstnärliga uttrycksformer och i vår 

studie kopplar vi detta till drama och dans som medieriande redskap eftersom dessa 

i grunden bygger på förmedling.  

Els- Mari Törnquist (2006) använder begreppet mediering i sin avhandling Att 

iscensätta lärande. Hon kopplar mediering till handling och beteende och uppger 

att mediering innebär att bli påverkad av någon eller ta intryck av någon annans 

handlingar och beteende. På så sätt påverkas människors handlingar och beteende 
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av andras intressen och idéer. Törnquist menar att dessa intryck är viktiga 

drivkrafter för utvecklandet av den konstnärliga uttrycksförmågan och lärandet och 

kopplar alltså detta till mediering. Vidare menar Törnquist att imitationen har 

betydelse eftersom den kan få en individ att gå utanför sig själv och träda in i andra 

roller (Törnquist 2006). I sin avhandling har Törnquist (2006) lyft fram Meads 

tankar om rolltagande som handlar om att genom att gå in andras roller och gå 

utanför sig själv kan man på så sätt tolka omvärlden utifrån ett annat perspektiv.  

4.5 Samarbete 

Inom den sociokulturella teorin har gruppens sammanhållning betydelse för 

lärandet. En grupp bildas och formas av kollektiva handlingar, detta innebär att 

gruppen har gemensamma uppfattningar om vad som förväntas av var och en. 

Handlingarna är viktiga i det sociala samspelet, när individer möts läggs olika 

handlingar ihop och nya erfarenheter bildas, vilket är betydelsefullt för att lärandet 

ska utvecklas (Törnquist 2006).  

Wenger menar att vi lär oss av varandra i gemenskap och genom att delta som 

handlande människor tillsammans med andra utvecklas lärandet (Wenger 1998). 

Enligt Wenger (1998) samverkar fyra delar av lärande. Dessa är meaning, practice, 

community och identity. Med identity menas lärande som personlig utveckling. 

Meaning innebär lärande som upplevelse och erfarenhet. Lärande som practice 

lärande som görande, att lärande sker i praktiken när man utför något. Community 

är lärande som gemenskap (Wenger 1998).  
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5 Metod 
Då syftet med studien är att undersöka hur olika pedagoger ser på drama och dans i 

relation till barns utveckling och lärande kommer vi att använda oss av kvalitativa 

forskningsintervjuer som metod.  

I vår studie har vi utgått från ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket innebär att 

man intresserar sig mer för hur världen och företeelserna upplevs, än hur det i 

verkligheten är (Bryman, 2008). Metodologiskt innebär detta förhållningssätt att 

man kartlägger hur människor upplever företeelserna. Det handlar om att förstå och 

beskriva de intervjuades perspektiv och upplevelser av sociala företeelser (Bryman, 

2008). 

5.1 Metodval 
Kvalitativa forskningsintervjuer kommer att användas för att samla empiri till 

studien. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnet utifrån den 

intervjuade personens perspektiv och att kunna se och förstå intervjupersonens 

relation till ämnet. I den kvalitativa forskningsintervjun är det inte allmänna åsikter 

som är relevanta utan beskrivningar av specifika händelser lyfts fram (Kvale, 2009).   

Den kvalitativa metoden innebär att karaktärisera olika egenskaper om ett ämne 

genom att exempelvis intervjua personer som är insatta i ämnet, det väsentliga är 

inte mängden av information i denna metod. Den kvalitativa metoden utgår inte från 

att mäta egenskaper i siffror, utan syftet är alltså att ta reda på personliga och 

specifika uppfattningar om ämnet (Kvale, 2009). 

Genom att tillämpa oss av kvalitativa intervjuer kan vi få fram intervjupersonernas 

relation till sin livsvärld. Kvale menar att livsvärlden är hur intervjupersonen 

upplever omvärlden och är alltså inte objektivt. Eftersom vårt syfte med arbetet är 

att utifrån pedagogernas uppfattning ta reda på hur de förhåller sig till drama och 

dans passar den kvalitativa metoden bäst för vår undersökning (Kvale 2009).  

5.2 Avgränsning och urval 
I en kvalitativ intervjustudie är det många faktorer som påverkar resultatet. Hur 

resultatet blir påverkas bland annat av faktorer som hur frågorna i intervjuguiden 

konstrueras, hur tillmötesgående de personer man intervjuar är och hur erfarna de 

som intervjuar är. Det är dessa faktorer som medverkar till undersökningens 

validitet, alltså huruvida man undersöker det som är väsentligt. Reliabiliteten i 
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undersökningen innebär hur pass det vi undersöker är tillförlitligt, alltså om 

resultatet påverkas av tillfälliga företeelser (Bryman, 2008).  

Enligt Kvale (2009) styr undersökningens syfte och tidsaspekt urvalet och antalet 

intervjuer. Eftersom det är intervjupersonens egna åsikter och tankar som är viktiga 

i en kvalitativ studie, menar Kvale att fokus ska ligga på förberedelser av intervjuer 

samt analysen av dessa. Vi har valt att intervjua fem pedagoger som är utbildade 

inom drama och dans.  

När det gäller den kvalitativa forskningsmetoden är det relevant med målinriktade 

urval, vilket innebär att välja ut individer som en relevans till undersökningens 

frågeställningar och syfte så att dessa kan besvaras. Ett målinriktad urval innebär 

alltså att forskaren medvetet väljer deltagare till intervjuerna och alltså inte 

slumpmässiga urval.  Målet är att välja ut deltagare som är väsentliga för 

forskningsundersökningen (Bryman, 2008).   

Vi har valt att intervjua personer som är insatta i drama respektive dans, alltså 

utbildade drama- och danspedagoger. I den kommun vi har utfört våra kvalitativa 

undersökningar fann vi inte många danspedagoger i förskolan vilket gjorde att vi 

fick intervjua två danspedagoger som arbetar på estetiska programmet i gymnasiet. 

En av dem arbetar även som danspedagog för mindre barn vilket kompletterade vår 

studie.  

Vid ett målstyrt urval är det även viktigt att tänka på att deltagarna ska skilja sig vad 

det gäller egenskaper och kännetecken så att resultatet blir varierat (Bryman, 2008). 

Vi har därför valt att intervjua både drama- och danspedagoger, både manliga och 

kvinnliga och med olika åldrar och kulturell tillhörighet. Förskolorna som vi har 

valt att göra intervju på valde vi utifrån förskolornas inriktning mot estetiska 

ämnena eftersom detta passade till vårt arbete. Vi har intervjuat tre pedagoger på två 

förskolor med estetisk inriktning, två av dem var manliga och en är kvinna. Alla har 

en lärarexamen och har stor erfarenhet av arbetslivet. 

5.3 Förberedelser av intervjuer 
Utifrån våra frågeställningar och syfte utformade vi en intervjuguide med mer 

detaljerade frågor (se bilaga A) som grund för våra intervjuer. Intervjuguiden 

grundar sig på den så kallade halvstrukturerade intervjuformen som även kallas 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Det innebär att vi söker efter teman utifrån 
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intervjupersonens egna perspektiv och livsvärld. Att intervjun är halvstrukturerad 

innebär att det inte är ett öppet samtal men att det inte heller följer ett exakt 

frågeformulär. Den här typen av intervju liknar ett vardagssamtal och man söker 

efter beskrivningar av intervjupersonens levda värld genom att göra en tolkning av 

det som sagts. 

En halvstrukturerad intervju riktar in sig på vissa teman i ämnet som är grunden till 

intervjuguiden (Kvale, 2009). Efter intervjun lyssnade vi på det inspelade och skrev 

en ordagrann transkribering som användes som underlag för analysen. 

5.4 Etiska övervägande 
Bryman (2008) betonar att det finns fyra principer när det gäller etiska riktlinjer 

inom den kvalitativa forskningen. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi gick ut och gjorde våra 

intervjuer informerades intervjupersonerna muntligt om vårt syfte med arbetet och 

vad som skulle ingå i intervjuundersökningen (informationskravet). Vi frågade även 

intervjupersonerna om tillstånd innan intervjun och förklarade att de själva hade 

makten att upphöra medverkandet i vår studie i fall de ville det (samtyckeskravet). 

Vi berättade att vi inte skulle ha med deras namn i vår studie, samt att intervjuerna 

kommer bevaras med försiktighet av oss och obehöriga kommer inte ta del av detta 

(konfidentialitetskravet). Till sist förklarade vi att de uppgifter som kommer fram 

under intervjun endast ska användas till vår specifika undersökning 

(nyttjandekravet) (Bryman 2008). 

5.5 Genomförande 

Vi sökte upp olika förskolor och skolor med inriktning drama och dans och ringde 

och bokade tid med drama- och danspedagoger. Det var svårare att få tag på 

danspedagoger i förskolan så vi bokade tid med en danspedagog på estetiska linjen 

på gymnasiet istället. 

Innan intervjuerna fick intervjupersonerna information av oss om etiska rättigheter 

och de fick även en förklaring av syftet med våra intervjustudier, hur intervjun 

skulle gå tillväga och att det skulle ta cirka trettio minuter. Vi började inte att spela 

in direkt utan vi inledde ett samtal så att vi skulle få en bra relation med 

intervjupersonen. Kvale (2009) menar att det är viktigt att ha en bra kontakt med 

intervjupersonen så att frågorna kan besvaras så bra som möjligt. Våra intervjuer 
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spelades in för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. Under 

intervjuerna skrev vi också ner lite anteckningar som en komplettering av våra 

inspelningar. Vi valde att skriva anteckningar ifall tekniken skulle strula under 

intervjuns gång. Vi använde oss av intervjuguiden när vi intervjuade men vi hade 

även följdfrågor för att hålla igång intervjuerna och få svar på vår frågeställning. 

Innan vi gick frågade vi även våra intervjupersoner om tillstånd om att ringa i fall 

att vi hade fler följdfrågor vilket intervjupersonerna godkände.  

5.6 Bearbetning av insamlat material 
 

Efter intervjuerna transkriberade vi de inspelade svaren och anteckningarna 

ordagrant. Sedan skrev vi ut svaren och läste igenom för att hitta centrala teman i 

texten. Detta gjordes för att få en överblick och för att få en struktur över arbetet. 

Kvale (2009) menar att det första som ska göras efter intervjuerna har skrivits ut att 

tolka materialet. Efter att vi hade tolkat vårt utskrivna underlag gjordes en 

beskrivning av forskningsmaterialet då vi bara tog med det som var viktigt i vår 

studie och det som kunde besvara våra frågeställning. Kvale (2009) menar att det är 

viktigt att ta bort information som inte är relevant, till exempel upprepningar och 

annat som inte har med vårt ämne att göra. Det var en fördel i arbetet att vara två 

stycken, då vi på detta sätt kunde få en mer mångsidig bild av materialet och på så 

sätt undvek att missa viktig information från intervjuerna. Därefter analyserade vi 

materialet med hjälp av vår teori och lyfte fram de uppfattningar angående drama 

och dans som intervjupersonerna gav uttryck för.   

5.7 Metodkritik 
 

En nackdel med den kvalitativa forskningsmetoden är att utifrån svaren inte kan dra 

allmänna slutsatser utan att resultatet styrs av de intervjuades perspektiv. Svensson 

och Starrin (1994) menar att en nackdel med den kvalitativa metoden är att då 

kvalitativa intervjuer är tidskrävande så kan man inte genomföra så många; detta 

minskar möjligheten att generalisera. Den kvalitativa forskningsmetoden anses vara 

subjektiv eftersom den bygger på forskarnas och intervjupersonernas uppfattningar 

om ämnet. Det går inte att i en kvalitativ studie kategorisera resultatet på samma 

sätt i som i den kvantitativa, eftersom resultatet bygger på intervjupersonernas 
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uttalanden. I stället redovisas resultatet i den kvalitativa undersökningen genom 

citat från intervjuerna (Bryman, 2008). 
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6 Resultat 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur några pedagoger i sitt arbete 

upplever dramats och dansens inverkan på utveckling och  lärandet i förskolan. 

Utifrån vår forskningsfråga och vårt syfte kommer vi att redovisa pedagogernas 

åsikter kring drama och dans i tre olika teman.  

 

6.1 Tema 1: Lärande och utveckling i drama och dans 

Alla dans och dramapedagoger vi har intervjuat hade en positiv syn när det gäller 

barns sociala utveckling i samband med dans och drama. Pedagogerna menar att 

barnens självkänsla växer genom drama och dans och barnen vill och vågar uttrycka 

sig mer med hjälp av dessa uttrycksformer. Här nedan kommer exempel på detta: 

Drama hjälper barnen konkret till att lära sig för livet och sen kan man också 

använda drama för att dom ska kunna lära sig att prata och uttrycka sig...och 
stå för vad dom vill. 

Det vi har sett har vi kunnat jobba med väldigt mycket med blyga barn med 

dans och stärkt dem. Vi har fått in barn som inte har vågat säga hej men med 

lite dans och drama utvecklas dem vågar de helt plötsligt stå inför en hel 

grupp och vill visa olika rörelser. 

I framförallt dansen så utvecklas barns kroppsmedvetehet vilket är viktigt för lärandet 

(Digerfeld, 1990). Detta är något som flera danspedagoger uttryckte:  

Dans är ett sätt att lära känna sin kropp, att våga använda sin kropp när 

barnen vill uttrycka en känsla. Då får barnen tänka och göra något samtidigt 

vilket är ett lärande i sig. 

I arbetet med både drama och dans använder barnen kroppen och 

kroppsmedvetenheten utvecklas vilket pedagogerna menar är en viktig förutsättning 

för barns utveckling. En danspedagog uttrycker att dansen innebär stor glädje för 

barnen vilket även det är en viktig förutsättning för barns sociala utveckling. Här 

nedan kommer följande exempel:  

Dels så får de kroppsmedvetenhet och mer medvetenhet om sin motorik... 

och sen upplever jag att det är sån glädje i dansen så att deras utveckling 

påverkas såklart av att de har rolig och ser att dom kan saker tillsammans 

med andra dom får samarbeta i olika övningar så det är också en social 

träning.  
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I dansen uttrycker man sig med kroppen och man blottar sig själv väldigt 

mycket detta gör att man lär känna sig själv och sin egen kropp bättre...det 

tycker jag man märker på många elever, att självförtroendet och identitet 

stärks. 

Ja, alltså att känna sin kropp är ju väldigt viktigt för alla människor och 

börjar man det redan när man är liten så har man ju med det naturligt 

sen...jag kan uppleva att många som inte gör det blir väldigt mycket i sitt 

huvud, att det är kunskaperna i huvudet som är viktiga att man glömmer bort 

kroppen ibland…medan de här barnen som får träna både det kroppsliga och 

motoriska och samtidigt jobba såklart med huvudet, det gör man ju i dansen 

också det är ju jättemycket att tänka på, att man binder ihop hjärnhalvorna 

och att det är jättebra för framtiden att man kan ta in kunskap på olika sätt 

både genom sin kropp men också att sitta stilla och ta in det bara genom 

huvudet. 

Pedagogerna anser att drama kan vara ett verktyg för att barnen ska lära sig att 

respektera andra människor, våga står för sina åsikter och samtidigt vara delaktig i 

gruppen vilket är grundläggande för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. 

Här nedan kommer exempel på detta: 

När man ser att det finns vissa grupperingar i gruppen, att några barn inte vill 

leka med andra och man tycker att alla ska kunna leka med alla, eller alla ska 

kunna ha respekt för varandra, att alla ska kunna uttrycka sig och lyssna på 
varandra..alla dom där viktiga sociala beteenden kan vi utveckla med drama.  

Genom drama som verktyg väcks barns intresse genom olika aktiviteter och detta 

gör att barnen får tänka själva. Hur pedagogerna lägger upp arbetet i gruppen är 

viktigt för den fortsatta processen. Här kommer exempel: 

Ja...det är viktigt för mig med en början och ett slut...att jag börjar med att 

samla gruppen och får ett lugn i gruppen...och såklart att jag kan barnens 

namn...jag brukar alltid börjat med en övning när man tittar på ett barn i 

taget så det är fokus på ett barn...så att blir som en slags presentation fast 

man gör det varje gång då...så det är viktigt med början och ett avslut. 

Under intervjun förtydligar pedagogerna att genom drama får barnen stor tillit till 

sin själv. Drama berör barnen på djupet och barnen mår bättre genom drama då 

känslor och görandet ger mer mod och förståelse för andra. Dramapedagogerna 

menar att drama kan användas som ett verktyg för att låta barnen lära sig lösa 

konflikter och kunna uttrycka sig på olika sätt i vardagen. 
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6.2 Tema 2: Lekens och fantasins betydelse i drama och dans 

 

Vårt resultat visad att leken är en central del i arbete med drama och dans med barn. 

Det visade sig i vår undersökning vara viktigt att låta barnen använda sin fantasi 

och att arbetet bygger på deras egna förståelse om omvärlden.  

Drama är så lekfullt. Det är leken som är nyckeln...man kan nå barnen 

genom leken, så barnen så småningom lär sig gestalta och lära känna sin 
egna kropp genom att uttrycka sig. 

Drama går in i leken, och är en naturlig del i vardagen, då barnen leker och 

tar på sig en roll exempel när man blir en mamma, pappa i leken. 

Vår undersökning visade hur viktigt det är att utgå från barnens perspektiv och vara 

en god förebild i arbete med både drama och dans. Så här uttrycker en danspedagog 

detta: 

Pedagogernas delaktighet och intresse bidrar till att denne blir en bra förebild 

för barnen som visar att allt är okej och detta ger barnen styrka och mod att 

våga pröva sig fram själv. 

I arbete med drama kommer tankarna från barnen själva... dom själva som 

tar ställning, som en bra pedagog så kan man ta det där och säga: men ok..då 

kommer vi överens att så här ska man inte göra, och då kan man ordna 

åtgärder, man kan komma överens med barnen så här ska vi göra framåt, 

eller här på den här avdelningen eller det här dagiset mobbar vi inte 

varandra, på den här förskolan lyssnar vi på varandra..ja...men det som är bra 

är att det inte kommer uppifrån, att nu gör vi såhär..att det blir barnen själva 

som inser den här situationen, och dom själva hittar vilket som är det bästa 
sättet att kunna förstå varandra eller att kunna samarbeta på ett socialt sätt. 

 

Genom våra intervjuer framkom det att drama och dans står nära leken då barnen i 

leken bearbetar känslor och går in i olika roller på samma sätt som man gör i drama 

och dans med barn.  

Barn bearbetar mycket med rollekar, de leker av egna erfarenheter. Alla barn 

har olika erfarenheter så barnen lyckas lära sig något av varandra. 

En danspedagog uttryckte att dansen går in mycket i leken eftersom dans 

med barn är så lekfullt och glädjande och barn går in i olika roller i dansen 

precis som i drama. 
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6.3 Tema 3: Gruppens och pedagogens betydelse i drama och dans 

Vårt resultat visade att alla drama och danspedagoger vi intervjuade hade en 

likvärdig uppfattning om målen med dramats och dansens i undervisningssyfte. Det 

skiljde sig däremot i hur man i praktiken använder drama och dans och vilka 

övningar som används. Det handlar exempelvis om att använda rollspel för att 

förebygga konflikter eller lära barnen abstrakta begrepp. Här nedan kommer olika 

exempel: 

Jag jobbar ju också med dansmatte...matematik och dans när man lär sig 

matematik genom att dansa, det är ett typiskt sånt exempel när en del barn 

kanske har jättesvårt för att sitta och lära sig det abstrakta i matematiska 

begrepp... medan när man får göra det med sin kropp och med rytmer och 

tillsammans med dom andra elever så när man ser saker så blir det väldigt 
konkret. 

Vidare menar en danspedagog att barnen får chans att uttrycka sig med hela 

kroppen och exempelvis träna på att sitta stilla. En danspedagog uttrycker följande: 

Till exempel det här med att vänta har många barn svårt för idag..allt ska ske 

väldigt fort och direkt..man är väldigt fokuserad på sig själv...jag har 

övningar som hjälper barnen att man skapar en stämning oftast en magisk 

stämning så att man blir förväntansfull....man vill vara i centrum men det är 

en och en som får vara i centrum och dom andra ska titta på eller dom ska 

härma men det handlar inte om dom utan dom har uppgifter liksom att lösa 

så....en träning i att hålla ut och vänta och att få titta på dom andra och titta 

på sina kompisar och att lära sig av de också.  

När man går i skolan och sitter mycket stilla det är då man blir man passiv i 

sin kropp…för framförallt yngre barn är kroppen lika viktig som för orden 

för dom. 

I vår studie uttryckte pedagogerna att när man jobbar med drama och dans i en 

grupp är det viktigt att alla i gruppen känner sig trygga, därför är det viktigt att 

bygga upp denna trygghet och sammanhållning innan man går vidare processen i 

arbetet. Här nedan kommer några konkreta exempel på det:  

Vi börjar alltid med lite enkla dramaövningar och när vi sedan börjar med 

teatrar brukar det vara sådana sagor som barnen känner till...Bergakungens 

sal är väldigt bra för det finns inga repliker i den. Då är det väldigt bra med 

att börja med en sån för barn som inte har språket...för att ta en saga med 

mycket repliker är skrämmande för barn som inte har språket. Barnen vill 

spela teater men de vågar inte prata. Genom att börja enkla dramaövningar 

bygger man upp självkänslan därifrån. 
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Man är bara sig själv i dansen...det är viktigt att man börja jobba med 

gruppdynamiken...får man inte den tryggheten och säkerheten vågar man 
inte uttrycka sig, göra fel eller utmana sig själv. 

En grupp behöver tid på sig och det handlar mycket om att man visar sig när 

man dansar och det kan vara känsligt i början...men det gäller att få dom 

trygga.. att det är tydliga ramar och när dom vet mitt sätt att jobba på mitt 

mönster jag följer så händer det jättemycket i gruppen och dom vågar mer 

och mer såklart ju längre man har dom...någonting som förbättras 

jättemycket det är tillexempel balansen och kreativitet kan finnas redan hos 

små barnen....men man jobbar mycket med deras egen fantasi, deras egna 

idéer och det är också något som kommer allt eftersom man lämnar mera 

utrymme...jag lämnar mera utrymme för dom att också vara med och 

påverka.. och komma med idéer. Pedagogerna i vår undersökning menar att i 

arbetet med drama och dans är pedagogens vägledande roll viktig och det 

måste finnas ett engagemang i sitt arbete, se barns olika behov och stötta 
barnen så att barnen får mod till att vilja lära och utvecklas. 

Pedagogens roll, jag ser pedagogens roll till drama ska vara stödjande och 

inspirerande...den ska komma med bra ideér som är anpassade till barnens 

mognad, vi ska inte prata om ålder, för alla ibland är det nåt barn som...alla 

har samma ålder men det finns olika mognader inom gruppen..så en bra 

pedagog ska kunna se att det finns olika nivåer och då ska ändå kunna 

inspirera allihopa...och sedan ska den kunna få alla att kunna uttrycka sig i 

sitt egen nivå...framförallt ska vi ha det där barnperspektivet, det är det bästa 
med en bra pedagog…att se från barns perspektiv. 

En annan danspedagog förklarade att trots att arbetet ska utgå från barnen så är det 

fortfarande viktigt med struktur och tydlighet från pedagogens sida i de olika 

aktiviteterna:  

Tydliga ramar men ändå inte styra barnen tekniskt som man gör när man 

jobbar med äldre och dans....när man jobbar med barndans så är det barnens 

egna kreativitet som spelar roll och att det inte finns något som är rätt eller 

fel...men man ska hålla sig inom dom ramarna som finns. 

Dom flesta övningar som jag jobbar efter har väldigt tydliga ramar... men i 

dom ramarna finns det utrymme för barnens egen fantasi det kan ju vara till 

exempel.... där använder jag musiken jättemycket som inspiration...det kan 

vara att man åker till olika länder då åker man på ett tåg tex. alla rör sig på 

ett visst sätt...sen går man av och är i ett land ex hopplandet eller långsamma 

landet och då får alla vara långsamma tillexempel med jättelugn musik och 

då är barnen långsamma på sitt sätt...för alla är långsamma. 

Följande exempel har visat att i arbetet med drama och dans med barn är det 

processen och gruppens samspel som är viktigt för att alla barn ska våga uttrycka 

sig och på så sätt kunna utvecklas i samspel med andra. Däremot betonade en av 

danspedagogerna som arbetade med gymnasieelever att dansens tekniska sidor och 
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olika dansformer är det centrala i ungdomars undervisning men för att nå detta så 

var arbetet med gruppens samspel viktigt för vidare utveckling. 
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7 Analys 

Studiens resultat utifrån tre teman kopplar vi samman till vår analys där vi utifrån 

samma teman sammanställer resultatet med det teoretiska ramverket.  

7.1 Lärande och utveckling i drama och dans 
Pedagogerna i vår undersökning fokuserade mycket på hur drama och dans 

utvecklar barns sociala kompetenser redan i tidiga åldrar. Att använda dans och 

drama som uttrycksmetod stärker bland annat barns självkänsla och inspirerar 

barnens kreativitet vilket är viktigt för all sorts lärande.  

Den sociokulturella teorin om lärande innebär att utvecklandet av lärande, kultur 

och identitet bygger på kommunikation mellan människor (Säljö 2000). Drama och 

dans är kommunikativa uttrycksmetoder som bygger på samspel. Pedagogerna i vår 

undersökning uttryckte att barns identitet och självkänsla stärks med dessa 

uttrycksmedel. Både när det gäller drama och dans så har pedagogerna i praktiken 

blivit medvetna om att dessa utvecklar kroppsmedvetenheten och att lära känna sin 

egen kropp och sig själv och detta gör att identiteten och självförtroendet stärks.  

Vår undersökning visade att dansen och drama är viktig för att barn ska få insikt om 

sociala färdigheter genom att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt, samarbeta, 

lyssna och visa respekt för andra. Dessa sociala färdigheter kan endast utvecklas om 

det sker i interaktion med andra enligt den sociokulturella teorin som bygger på 

lärande i samspel med andra. Pedagogerna i vår undersökning menade att drama 

och dans bygger på just handling och gemenskap i gruppen, detta stöds av Wenger 

(1998) som menar att lärande sker i gemenskap med andra och genom handling. 

När det gäller både drama och dans uttryckte pedagogerna att drama och dans kan 

integreras med andra ämnen och kan användas som verktyg för att lättare ta till sig 

och nå en bredare kunskap. Exempelvis så använde sig en av pedagogerna av 

dansmatte där barnen får lära sig matematiska begrepp genom att både använda det 

fysiska och det kognitiva. En annan dramapedagog uttyckte att genom drama kan 

barnen lära sig olika sociala situationer samtidigt som dessa uttrycksformerna 

integreras med andra ämnnen och barnen får på så sätt lättare att ta in andra 

kunskaper. Detta stöds av Österlinds forskningartikel (2010) där hon skriver att när 

dramaarbete integreras med andra ämnen så får barnen en djupare kunskap. Hon 
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menar bland annat att det praktiska och teoretiska bör integreras och de 

intellektuella med det fysiska för att dramaundervisningen ska bli så meningsfull 

som möjligt. För att läraren ska kunn förmedla kunskap till barnen krävs det att 

läraren utfgår från barnens erfarenheter vilket drama är ett bra verktyg för 

(Österlind, 2010). 

 

7.2 Lekens och fantasins betydelse i drama och dans 

I vår undersökning framgick det även att dans och drama är något som används i 

barns vardagliga lek då barnen bearbetar olika erfarenheter för att gå in olika roller 

och lär om sig själva och varandra. Detta är något som överensstämmer med de 

teorier om rolltagande som Törnquist diskuterar i sin avhandling där hon utgår från 

Meads tankar om rolltagande. Genom att spela olika roller i drama och dans får 

barnen ta del av verklighetsanknytande upplevelser och barnen får därmed större 

förståelse för andra människor (Törnquist, 2006). 

 

Genom våra intervjuer framkom det att drama är nära förknippat med barns lek 

eftersom drama precis som leken handlar mycket om att gå in i olika roller och 

bearbeta erfarenheter och känslor. Utifrån detta resultat kan drama ses som något 

som bidrar till barns utveckling och lärande, detta stöds av Vygotskijs teori om 

lekens betydelse för barns utveckling och kreativa förmåga. Då han menar att barns 

utveckling och lärande bygger på barns kreativa lekar (Vygotskij 1995).  

 

Pedagogerna i vår undersökning uttryckte att leken är viktig i arbetet med drama 

och dans eftersom barn leker av egen erfarenhet, bearbetar känslor och lär sig av 

varandra. Pedagogerna menar att man kan nå barnen genom leken och olika roller. 

Genom att man gestaltar olika roller lär sig barnen att uttrycka sig och lära känna 

sin egen kropp. Leken är inom sociokulturella teorin central för lärande och för att 

barns utveckling. Genom leken lär sig barnen gå in i olika roller och lär sig hantera 

olika situationer i livet vilket är en viktig aspekt för lärande inom den 

sociokulturella teori (Vygotskij 1995).   

Inom den sociokulturella teorin kopplar man samman kreativiteten med fantasin där 

människans kreativa processer börjar tidigt hos barn och detta kan man tydligt se i 

barns lekar då de bearbetar intryck och erfarenheter på ett kreativt sätt. Vygotskij 
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menar att kreativitet är en viktig förutsättning för människans lärande. Vår 

undersökning visar att pedagogerna upplever att i arbetet med drama är det viktigt 

att tankarna kommer från barnen själva och att de själva får uppleva olika sociala 

konflikter och situationer så att de kan lära sig. Vygotskij menar att i dramaarbete 

med barn är det viktigt att det inte är styrt av de vuxna utan att det ska utgå från 

barnens egna tankar så att deras kreativitet stimuleras vilket i sig leder till att deras 

erfarenheter utvidgas. Några pedagoger i vår studie uttryckte hur viktigt det är att 

arbetet utgår från barnens egen fantasi och genom drama kan barnen erfara olika 

situationer på ett konkret sätt genom att öva på att uttrycka sig.  

Vår studie visade att barns eget skapande är viktigt för dramaarbete. Pedagogerna 

betonade även att imitera och gå in i olika roller är centrala och viktiga delar i 

drama och dansundervisning med barn.  

Begreppet handling som hänger ihop med mediering inom den sociokulturella 

teorin innebär just att lärande sker genom att utbyta erfarenheter med varandra. 

Detta kopplas ihop med imitation eftersom handling här innebär att genom att ta del 

av andras handlingar och beteende så lär sig individer (Säljö 2000), vilket görs när 

individer imiterar. Imitationen har därför betydelse eftersom den kan få en individ 

att gå utanför sig själv och träda in i andra roller. Törnquist skriver utifrån Meads 

tankegångar att rolltagande har en viktig betydelse för lärande om omvärlden, detta 

genom att gå in andra roller och gå utanför sig själv så kan på så sätt omvärlden 

tolkas utifrån ett annat perspektiv (Törnquist 2006).  

7.3 Gruppens och pedagogens betydelse i drama och dans 

Flera pedagoger i vår undersökning menade att det är viktigt att sätta upp tydliga 

ramar i arbetet med barnen men samtidigt låta dem skapa fritt, inte endast för att få 

struktur i arbetet utan också för att barn behöver ramar och viss struktur. Vygotskij 

påpekar även vikten av ramar i barns egen lek, barn leker fritt men sätter upp regler 

och ramar i deras lekar och att detta är viktigt för barns utveckling och lärande. 

Detta kopplas till vårt undersökningsresultat då flera pedagoger betonade att det är 

viktigt att ha struktur och ramar i arbetet med dans och drama men att det alltid ska 

finnas utrymme för barnen att få tänka fritt innanför ramarna (Vygotskij 1995). 
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8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

I vår studie användes den kvalitativa forskningsmetoden, då vi ville undersöka hur 

några pedagoger upplever dramats och dansens inverkan på barns lärande utifrån 

deras verksamhet och erfarenheter i förskolan. Detta kan inte besvaras med den 

kvantitativa metoden eftersom den inte förklarar personliga upplevelser utan istället 

bara besvarar kortare frågor och man sammanställer resultatet utifrån mängd och 

siffror. Vi intervjuade en danspedagog i gymnasiet och detta bidrog till en annan 

vinkel på vårt resultat. I alla skolformer fram till gymnasiet är dansen ett verktyg för 

att stärka elevernas självförtroende och sociala utveckling, men när man arbetar 

med mindre barn är leken och det fria skapandet det centrala.  I gymnasiet är det 

dansens olika tekniska former som bidrar till att stärka elevernas självkänsla 

eftersom de lär sig behärska olika danstekniker vilket gör att de får starkare intresse 

för dansen och på så sätt ett starkare självförtroende och det blir lättare att ta in 

andra ämnen också. Danspedagogen som vi intervjuade i gymnasiet menade även 

att det sociala samspelet i gruppen är viktigt för att eleverna ska känna trygghet i sig 

själva och gruppen. 

 

Då vi endast intervjuat pedagoger som har utbildning inom drama och dans och är 

insatta i dessa ämnen, var det givet att de skulle ha en positiv syn på dessa ämnens 

inverkan på barns lärande. Hade vi istället vänt oss till förskolor som inte använder 

sig av dessa ämnen i stor utsträckning hade vi kanske inte fått så positiva svar och 

inte heller så ingående svar. Vi valde medvetet pedagoger som har stor erfarenhet 

och kunskap om dessa ämnen och även om det självklart medför att de har en 

positiv syn på drama och dans, så har vår undersökning visat att det finns skillnader 

gällande hur pedagogerna i praktiken använder sig av dessa ämnen och i vilka 

syften.  
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8.2 Resultatdiskussion 

 

Genom vår studie kom vi fram till att dans och drama är verktyg som kan användas 

på många olika sätt och i olika syften i arbete med barn och dessa ämnen står även 

med i läroplanen. Ericsson och Lindgren (2007) menar genom att låta barnen 

använda sig av olika estetiska ämnen utvecklas barnen sociala och kommunikativa 

förmåga. Utifrån tidigare forskning och intervjuerna fick vi en bredare förståelse för 

hur viktigt drama och dans är och vi tycker därför att dessa ämnen borde finnas med 

i alla verksamheter från förskolan upp till gymnasiet. Resultatet visar att drama och 

dans har en positiv inverkan på framförallt barns sociala utveckling och stärker 

barns självförtroende och identitet som är ett av skolans viktigaste uppdrag enligt 

målen i läroplanerna, trots det så har drama och dans en mycket liten plats i svenska 

förskolan och skolan. Detta betonar Sundin då han menar att skolans och förskolans 

värld har varit sen med att inse hur viktiga de estetiska ämnena är för barns 

identitetsutveckling och lärande (Sundin, 2003). 

Alla pedagogerna beskriver dans och drama som viktiga arbetsverktyg för att nå ett 

lärande med barnen. Vi tyckte att det var intressant att flera drama- och 

danspedagoger uppfattade att drama och dans är bra att använda vid arbete med 

tystlåtna barn och att barnen så småningom vågar uttrycka sig inför gruppen och 

även i andra sammanhang än drama och dans. Detta ser vi som en intressant aspekt 

eftersom vi har märkt under våra VFU-perioder att pedagogerna inte alltid vet hur 

de ska hantera barn som inte våga prata och uttrycka sig. I både drama och dans 

visade det sig att barnen lär känna både sig själva och sin kropp vilket vi ser är en 

viktig aspekt då kroppsmedvetande är en viktig för barns utveckling. Way påpekar 

också detta i sin bok och menar att rörelser och drama är väsentligt för att barn och 

ungdomar ska behärskar sin egen kropp vilket leder till ett utvecklat självförtroende 

(Way, 1976). 

I vår studie framgick det även att drama och dans kan användas integrerat med 

andra skolämnen för att barn ska få en bredare förståelse och djupare kunskap. När 

barn använder flera sinnen samtidigt och tar in kunskap blir deras förståelse större 

och ämnet blir mer konkret och på så sätt kan man nå till de barn som har svårt med 

det abstrakta. 
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En intressant sak som framgick i resultatet var att dramarbete enligt vissa pedagoger 

inte behöver vara en långvarig process för att utveckla barns lärande, utan det kan 

även användas som korta moment för att lösa mindre vardagliga situationer som till 

exempel konflikter eller funderingar som barnen har.  

 

8.3 Slutdiskussion 
 

Skolans dubbla uppdrag är demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. För att 

kunna bli en demokratisk medborgare måste man kunna förstå sig själv och sina 

medmänniskor. I vår undersökning kom vi fram till att med drama och dans 

utvecklas förståelsen om omvärlden och sig själv, vilket är grundläggande för att 

kunna utveckla ett demokratiskt tankesätt.  

När det gäller vårt syfte med studien att ta redan på hur drama och dans inverkar på 

barns utveckling och lärande så kom vi fram till att dessa uttrycksformer främjar 

barns lärande och utveckling på många olika plan. Vi fick upp ögonen för hur stor 

betydelse dessa ämnen har för barns utveckling och lärande och hur pass viktiga 

dessa är för barns socialisationsprocess. Vi kom fram till att dessa uttrycksformer 

ger stora möjligheter i arbetet med barn och är väsenliga och därmed anser vi att 

man ska föra med sig dessa uttrycksformer redan i förskolan. Vår studie har även 

gett oss insikt om är att dessa skapande uttrycksformer bör ta en större plats i det 

vardagliga pedagogiska arbetet då både litteraturen och det vi kom fram till i 

undersökningens resultat tyder på detta.  

 

8.4 Pedagogiska implikationer 

 

Vår studie har gett oss en större förståelse för hur viktiga dessa uttrycksformer 

drama och dans är då de främjar barns lärande och utveckling, därför vill vi 

använda oss av drama och dans så mycket som möjlighet i vårt framtida yrke. Det 

är viktigt som pedagog att ständigt granska sitt förhållningssätt i drama och dans så 

att verksamheten kan förbättras.  
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8.5 Fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att intervjua flera pedagoger för att ta reda på om 

pedagogerna verkligen använder sig av drama och dans i så stor utsträckning som 

de uppgett. Vi skulle även vilja undersöka utifrån barnens perspektiv hur de själva 

upplever dessa ämnen. Eftersom drama och dans inte är obligatoriska skolämnen 

skulle vi vilja undersöka hur dessa ämnen skulle kunna integreras tillsammans med 

bild och musik. En annan intressant sak att undersöka hade varit att studera hur 

rektorer ser på skolans uppdrag i förhållande till barns lärande, är skolan till för att 

skapa arbetskraft eller att utveckla människor och lära dem för livet och hur mycket 

arbetar man i verkligheten efter dessa mål i läroplanen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

36 

 

9 Källförteckning 
 

Litteraturförteckning: 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: 

Liber 

Dans i skolan: en metodikskrift från Danshögskolan. (1990). Stockholm: 

Danshögsk. i samarbete med Statens kulturråd 

 

Digerfeldt, Gunvor (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på 

danslek. Diss. Lund : Univ.  

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica (2007). En start för tänket, en bit på väg: 

analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan. Karlstad: Region 

Värmland 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

Lepp, Margret (1998). Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och 

yrkesmässig växt: en studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen. Diss. 

Lund : Univ 

Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: 

upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Rasmusson, Viveka & Erberth, Bodil (2008). Undervisa i pedagogiskt drama: från 

dramaövningar till utvecklingsarbete. 3., förnyade uppl. Lund: Studentlitteratur 

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur 

Sundin, Bertil (2003). Estetik och pedagogik: [i dynamisk balans?]. Stockholm: 

Mareld 

      Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv.     

      Stockholm: Prisma 

 

Törnquist, Els-Mari (2006). Att iscensätta lärande: lärares reflektioner över det 

pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext. Diss. Lund : Lunds Universitet 

 

Uddholm, Mats (1993). Pedagogen och den musikaliska människan: en bok om 

musik i vardagsarbetet. Mölndal: Lutfisken 

      Vygotskij, Lev Semenovi  (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg:     

      Daidalos 

 

Way, Brian (1976). Utveckling genom drama: [dramatisk improvisation som 

pedagogiskt hjälpmedel]. 5. uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand 



  

 

37 

 

 

Wenger, Etienne (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. 

Cambridge: Cambridge University Press 

Østern, Anna-Lena, Björkgren, Mårten & Snickars-von Wright, Birgitta (red.) 

(2010). Drama in three movements: a Ulyssean encounter. Vaasa: Faculty of 

Education, Åbo akademi University  

Internetsidor: 

Amin Jabar, Ehn Tina, Fridolin Gustav. 2003. Ge esteiska ämnen en starkare 

ställning i skolan. Dagens nyheter. 13.06.15 00:05 http://www.dn.se/debatt/ge-

estetiska-amnen-en-starkare-stallning-i-skolan/ (Hämtad 2013-11-26). 

Olsson, Lotta. 2007. Dansen är vårt första språk. Dagens nyheter. 07.10.08 08:17 

http://www.dn.se/kultur-noje/scen/dansen-ar-vart-forsta-sprak/ (Hämtad 2013-12-

15). 

Lindqvist, Anna (2010). Dans i skolan [Elektronisk resurs] : om genus, kropp och 

uttryck. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32496 

Lpfö98 (rev), Läroplan för förskolan (reviderad) (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Rasmusson, Viveka (2000). Drama - konst eller pedagogik?: kampen om ämnet 

speglad i den nordiska tidskriften Drama 1965-1995. Diss. Lund : Univ. 

Sternudd, Mia Marie F. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran?: fyra 

dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner. Diss. Uppsala : 

Univ. 

 

http://www.dn.se/debatt/ge-estetiska-amnen-en-starkare-stallning-i-skolan/
http://www.dn.se/debatt/ge-estetiska-amnen-en-starkare-stallning-i-skolan/
http://www.dn.se/kultur-noje/scen/dansen-ar-vart-forsta-sprak/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32496
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


 

38 
 

Bilaga A- Intervjuguide 
  

1) Hur arbetar ni i praktiken med drama och dans? 

2) Hur tycker ni att dessa ämnen påverkar barns sociala utveckling? 

3) Kan ni ge konkreta exempel på hur dessa ämnen påverka barns sociala utveckling? 

4) Hur tycker ni att drama/dans påverkar barns lärande? 

5) Hur ser du på pedagogens roll i arbetet med drama och dans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


