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Engelsk titel: ”Drama has lost some status. But I think drama is important.” Educators’ 

perspective on prerequisites for working with drama. 

 

 

Abstract  
Swedish preschools have their own curriculum to base their educational content and 

ambitions on. The curriculum has been revisited and revised resulting in implications 

for the preschool as an institution. Drama is a subject that has remained an integral part 

from the beginning regulatory documents began to apply, and is one of the forms of 

expression where music, picture and movement are other examples of it. The purpose of 

this study is to look into the likelihoods for educators to work with drama based on the 

intentions of the curriculum and other affecting factors. By examining both old and 

current regulatory documents, as well as analysing empirical data, acquired through 

interviews with professionally active preschool educators. It became clear that actions 

leads to consequences. The result shows that preschool educators feels controlled by the 

revised curriculum despite the fact that the document has become more open for 

interpretation than it was before the revision. As a subject drama may be considered to 

have low status and is cast aside in favor of other subjects. This is not always by choice 

but it stems from the prioritizing of other subjects and other factors such as time 

constraints, competence and the political management which affects the educational 

work. The framework the educators experience affect them the most are the factors 

closest to the institution itself. Framework and factors that stem from outside the 

institution were not as obvious to the educators themselves. 
 

Sammanfattning 
Förskolan har en läroplan att utgå ifrån vad gäller innehåll och målsättning i det 

pedagogiska arbetet. Läroplanen har omarbetats och reviderats och detta har lett till 

konsekvenser i förskolan som verksamhet. Ett ämne som påverkats är drama som är ett 

av de estetiska uttrycksformerna där även t.ex. musik, bild och rörelse ingår. Den här 

studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter pedagogerna i förskolan har att arbeta 

med drama utifrån läroplanen och andra kringliggande ramfaktorer. Genom att 

analysera både avverkade och aktuella styrdokument för förskolan, samt intervjua 

yrkesaktiva pedagoger på olika verksamheter framkom det tydligt att handling påverkar 

konsekvens. Resultatet visar att pedagoger upplever sig styrda av läroplanen, trots 

läroplanens utveckling från vad som skulle kunna kallas en handbok till ett dokument 

öppet för egna tolkningar. Drama som ämne kan anses ha låg status där det 

bortprioriteras, inte av ointresse men på grund av att andra ämnen prioriteras högre. 

Ramar som tid, kompetens och den politiska styrningen påverkar också det konkreta 

pedagogiska arbetet. Vilka ramar som pedagogerna själva upplever påverkar dem är 

ramarna i verskamhetens direkta närhet. Faktorer utifrån var för pedagogerna inte lika 

synliga. 

 

Nyckelord 
Drama, Pedagogiskt drama, Preschool, Creative drama, Creative dramatics, Drama in 

education, Preschool Children, Personality, Emotional Development, Läroplan, 

Curriculum, Preschool Education, Preschool Teachers, Teacher Education. 
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Tack   
 

Vi vill främst ge ett stort tack till våra respondenter som har ställt upp och för vår 

studie. Ni har bidragit med kunnande och perspektiv till vår undersökning samt har ni 

även inspirerat och gett oss funderingar inför vårt kommande yrkesutövande. Vi vill 

också tacka vår handledare Carl-Henrik Adolfsson för vägledning och stöd i vår 

arbetsprocess. Vidare skänker vi ett tack till våra nära och kära som på olika sätt har 

hjälpt oss under arbetets gång. Sedan vill vi också tacka oss själva, det vill säga 

varandra för att ha peppat och stöttat varandra. I diskussionen oss emellan framträder 

det nya funderingar. 
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1. Inledning 

 

Historiskt har samhället och barnomsorgsverksamheten utvecklats mycket, från 

nödvändig barnpassning till en pedagogiskt utbildande institution (Holmlund, 1999). Vi 

lever idag i ett konkurrens samhälle där kunskap värderas högt (Frånberg, 2015). Barn 

förbereds redan i förskolan för sin skolgång som i sin tur skall förbereda dem för ett liv 

som ansvarstagande individer i samhället (a.a.). 

 

Förskolan har genomgått en utveckling som syns inte bara i den konkreta verksamheten, 

utan också i de styrdokument som gäller för förskolan. År 2010 skedde en revidering av 

Läroplan för förskolan, även kallad Lpfö98 (Skolverket, 2010) som förtydligade det 

pedagogiska uppdraget och stramade upp kraven på kunskapsförmedling. I en 

verksamhet som har förespråkat omsorg, fostran och lärande får det sistnämnda, lärande 

en allt mer framträdande roll. Kunskap med fokus på ämneskunskaper har som sagt 

förtydligats i Lpfö98 (a.a.) och både Ackesjö (2011) och Lundgren (2014) menar att 

förskolan allmer närmar sig skolans värld utbildningspolitiskt. I takt med detta går det 

att se hur de estetiska ämnena har fått en allt mindre plats i styrdokumenten. Från att ha 

varit ett eget avsnitt i förskolans första styrdokument Pedagogiskt program för 

förskolan (SOU, 1987:3) nämns drama i förskolans moderna läroplan endast i två 

stycken (Skolverket, 2010). I de två styckena nämns de också tillsammans med övriga 

estetiska lärprocesser som t.ex. bild och rörelse. Drama ingår alltså fortfarande i det 

pedagogiska uppdraget, men hur mycket pedagogiskt drama har pedagogerna möjlighet 

att genomföra i samband med det nya läroplanen? 
 

I den här studien kommer vi att se över förskolans styrdokuments utveckling utifrån hur 

de estetiska ämnena och drama har behandlats i dokumenten som gällt för förskolan. Vi 

kommer också att undersöka vilka förutsättningar pedagoger anser sig ha att arbeta med 

pedagogiskt drama, samt vad för ramar pedagogerna själva lägger in som påverkar dem. 

Begreppet drama kommer att användas likvärdigt med begreppet pedagogiskt drama. 

Detta eftersom varken läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) eller pedagoger som 

deltagit i vår studie gör någon skillnad på begreppen. Dock finns det en kommunicerbar 

skillnad vilket är relevant för att förstå att begreppet drama är bredare än teater och 

uppspel. 
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2 Bakgrund   
Avsnittet bakgrund kommer att förklara relevanta begrepp och tillföra relevanta fakta 

för att möjliggöra förståelse av studiens innehåll. Förskolan som instutition historiskt 

och idag kommer redogöras, samt drama som begrepp, innehåll och metod. 

 

2.1. Definition av drama och estetiska lärprocesser 

 
Drama är ett vidgat begrepp som innefattar många komponenter. Rasmusson (2000) 

menar att drama är en konstform och har sitt ursprung från teatern. Men drama har även 

sitt ursprung från pedagogiken. Drama kan ses som en gestaltning där sociala och 

kulturella kontexter ges i uttryck (Holmgren-Lind, 2007). Ytterligare en definition av 

begreppet menar Rasmusson och Erberth (2007) att drama betyder handling där 

dramatisering och gestaltning förekommer i denna handling. Här kan rollspel och roller 

vara ett hjälpmedel att ta till.  

 

Den mest markanta skillnaden mellan drama och teater är att teater fokuserar på att 

gestalta och framföra för en publik och resultatet är den viktiga komponenten i dessa 

kontexter. Drama inom den pedagogiska riktningen lägger mer vikt i själva processen. 

Drama blir därmed betydelsefullt för stunden för det som händer här och nu (Sternudd, 

2000). I användandet av drama i en pedagogisk praktik får drama ett innehåll av både 

erfarenhetsbaserad nivå och från sinnesupplevelser (Rasmusson och Erberth, 2007). 

Syftet med drama blir att kommunicera mening där olika perspektiv och reflektioner 

kan framföras, vilket gör att lärandeprocessen blir viktigare än själva resultatet 

(Sternudd, 2000). Begreppet pedagogiskt drama menar Rasmusson och Erberth (2007) 

är nutidens definition i användning av drama som metod. Pedagogiskt drama riktar sig 

som mål för personutveckling och har i syfte att lära genom drama. Undervisningen kan 

stimulera bland annat deltagarnas sociala och kreativa utveckling. 

 

Drama är en del av de estetiska uttrycksformerna likaväl som bild, musik, dans och 

poesi är. Estetik grundas från grekiskan och innefattar sinneskunskap. Konst och kultur 

har numera sin riktning till estetiken (Rasmusson & Erberth, 2007). Estetiska 

lärprocesser kan förstås som ett sett i att få ge uttryck och reflektera över sig själv i sin 

omvärld. De estetiska lärprocesserna riktar sig utanför språket där kunskap nås med 

sinnena. Kunskap knyts här ihop mellan kropp och medvetandet, lika så sker kunskapen 

mellan praktik och teori. Estetiska lärprocesser blir ett sätt att processa 

sinnesupplevelser med de estetiska uttrycksformerna (Marner & Örtegren, 2003). 

 

2.2. Förskolans läroplans historiska utveckling 

 

Den moderna förskolan härstammar ur verksamheter som barnkrubbor och 

kindergarten, där den första uppkom ur behovet av barnpassning och den andra för att 

undervisa barn från förmögnare familjer (Holmlund, 1999). Förskolans uppdrag idag 

kan ses som en fusion av de båda institutionella grenarna där omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en enhet (Skolverket, 2010). Enligt Frånberg (2015) kan förskolans 

verksamhets utveckling beskrivas som först en instutition för välgörenhet, förvaring och 

fostran, till en egen skolform i det svenska utbildningssystemet. Förskjutningen mot 

utbildning och lärande handlar om förberedelser inför skolan. 
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Barnomsorgen blev tidigt en statlig angelägenhet, så tidigt som på 1930-talet infördes 

statliga subventioner och regler (Holmlund, 1999). Den så kallade barnstugeutredningen 

genomfördes 1968 och resulterade både i en tydligare pedagogisk inriktning i 

verksamheten men även rätten till allmän förskola för från 6 års ålder (Lundgren 2014). 

Det pedagogiska arbetet påverkas direkt och konkret av de bestämmelser som gäller, 

både då och nu måste förskolan efterleva de styrdokument och lagar som gäller. I 

dagens förskola är exempel på det Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) och 

skollagen (Skollagen, 2010:800). Utvecklingen av styrdokument uppkom enligt 

Lundgren (2014) ur de höjda kravet på barnomsorgsverksamheten under 1970-talet 

vilket ledde till ett första styrdokument för förskolan: Det pedagogiska programmet 

(SOU, 1987:3) vilken redogör förskolans uppgifter och mål. Under 1990-talet kom 

förskolan att närma sig skolan då även förskolan hamnade under Skolverkets ansvar 

vilket ledde till att den nyligen tillsatta Barnomsorg-och skolakommittén fick i uppdrag 

att arbeta fram en egen läroplan för förskolan (Lundgren, 2014). Det första utdraget 

kallades Att erövra omvärlden - Förslag till läroplan för förskolan (SOU, 1997:157) 

vilket senare kom att bli: Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998). De strävansmål 

som tematiskt dominerade förskolan vid implementering av den första läroplanen var 

kopplade till normer och värden och utveckling och lärande (Brodin & Renblad, 2015). 

 

En tid efter att Lpfö98 implementerats gjordes en utvärdering av Skolverket där det 

framkom att läroplanen påverkat verksamheterna både konkret och indirekt (Skolverket, 

2008). Konkret genom förändrade arbetssätt och indirekt genom att förstärka förskolans 

pedagogiska uppdrag genom att förankra den i skolans syn på kunskap, utveckling och 

lärande. (a.a.). Den läroplan som gäller förskolan idag är Lpfö98 med revidering som 

genomfördes år 2010 (Skolverket, 2010). 

 

2.2.1. Konsekvenser i förskolans verksamhet genom revideringen av 

läroplanen 

 
Skolverket (2013) menar att förskolan har en plats i skolvärlden genom sitt uppdrag att 

förmedla kunskap och värden till barn och unga. Där kunskap, värdegrund och 

demokrati genomsyras i alla skolformer. Ackesjö (2011) framhäver att genom 

revideringen av lpfö98 år 2010 har mål kring lärande och kunskap fått en mer 

framträdande roll än tidigare. De mål som har förtydligats är framförallt målen kring 

språk och kommunikation, naturvetenskap, matematik och teknik 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Den tydliga skillnaden mellan förskola och skola 

bleknar, förskolan inriktar sig alltmer på utveckling och lärande samtidigt som 

omsorgsdelen blir allt tydligare i skolan (Ackesjö, 2011). En möjlig anledning till den 

ökade målinriktningen i förskolan tror Pettersson och Wester (2014) kan vara de dåliga 

PISA-resultaten som Svergie har presterat de senaste åren. Resultaten har lett till en 

motreaktion där ett riktat fokus läggs på kärnämnena redan från förskolan. 

Införandet av en läroplan för förskolan 1998 bidrog till att förstärka det pedagogiska 

uppdraget fastställer Skolverkets lägesbedömning 2009 (Skolverket, 2009). I 

bedömningen gjordes också uppskattningen att läroplanen nu behövde revideras. Detta 

för att stärka det pedagogiska uppdraget ytterligaret, t.ex. skulle språk och matematik bli 

prioriterade områden att arbeta med i förskolan. I bedömningen hänvisas det till 

forskning som påvisar att små barns kognitiva utveckling påverkas positivt vid tidig 

inlärning av språk och matematik (Skolverket, 2009). Frånberg (2015) hävdar dock att 

genom att skolifiera förskolan ställer det så stora krav på de små barnen att det riskerar 

att bli utslagning redan där i förskolan. Brodin och Renblad (2015) ifrågasätter också 

huruvida förskollärarutbildningen ger studenterna de kompetenser de behöver för att 
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verkställa det pedagogiska uppdraget utifrån läroplanen. Vidare menar Brodin och 

Renbad (2015) att i och med det höjda kompetenskravet på pedagoger blir fortbildning 

en förutsättning för ett fortsatt förbättringsarbete i förskolan. 

 

Genom revideringen blev lärande ett nyckelord i förskolans verksamhet enligt Brodin 

och Renblad (2015). Formuleringar i Lpfö 98 omförmulerades, samt att det tillkom nya 

stycken och avsnitt. Exempel på dessa är fler stycken om matematik och avsnitten som 

Uppföljning, utvärdering och utveckling och Förskolechefens ansvar (Skolverket, 

2010). Förstärkningen av lärande och kunskap i Lpfö98 [rev. 2010] har enligt Brodin 

och Renblad (2015) och Frånberg (2015) skett på bekostnad av förmedlig av värden, 

personlig utveckling samt fostran av barnen till demokratiska som delvis får stå tillbaka. 

Förmedlan av värden anser författarna som viktiga, dock hävdar Frånberg (2015) att 

stävansmålen riktade mot demokratiskt handlande och utveckling inte ska anses som 

underordnade strävansmålen kring matematik, teknik, språk och teknik. Demokratiska 

värden är också viktiga, även om strävansmålen mot ämneskunskap är fler till antalet. 

Stävansmålen kring demokratiskt handlande och utveckling kan dock ses som svårare 

att mäta och därför går det inte att skriva ut tydliga mål kring dem (a.a.).  

 

2.3 Dramats närvaro i styrdokumenten 
 

Drama har varit närvarande och benämnts i alla styrdokument som historiskt har gällt 

för förskolan. De tidigaste dokumenten är också de dokument där drama som begrepp är 

främst förekommande. I dokumentet som kom utav barnstugeutredningen: Betänkande 

avgivet av 1968 års barnstugeutredning är uppdelat i två delar där antalet sidor 

tillsammans blir 866 exkluderat bilagor (SOU 1972:26 & SOU 1972:27) och drama som 

metod genomsyrar i stort sett hela första delen av dokumentet och förekommer även i 

andra delen med exempel och beskrivningar av hur drama kan användas. Dokumentet 

som trädde i kraft 1987 var Pedagogiskt program för förskolan (SOU, 1987:3) vilket är  

85 sidor lång. Dokumentet genomsyras av drama som metod genom konkreta exempel 

för att nå även andra mål än drama. De tidigare dokumenten liknar mer handböcker där 

strävansmålen följs av exempel på metoder för att uppnå dem.  

 

Grunden för den moderna läroplanen ligger i Barnomsorg och skolakommittén 

betänkande Att erövra omvärlden - Förslag till läroplan för förskolan (SOU, 1997:57) 

och där nämns drama endast i ett stycke tillsammans med andra estetiska läroformer. 

Det beskrivs fortfarande som en metod för att uppnå vissa målkriterier, men utan 

konkreta förslag. Så är det även i lpfö98 i både den första versionen och i den 

reviderade där drama omnämns som metod men utan konkreta förslag vilket gör det 

öppnare för egen tolkning (Skolverket, 1998 & Skolverket, 2010). Liknelsevis benämns 

drama som metod även i Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) fast med 

skillnaden att eleverna ska uppnå vissa kunskapsmål efter att ha erbjudits det som 

läroplanen förordrar. Utvecklingen har alltså varit sådan att drama har samma 

andemening, men har skalats av och lämnar öppnare för pedagoger att tolka vad drama 

innebär konkret för verksamheten. 
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2.4 Pedagogiskt drama som metod för ämnesintegrering 
 

Drama är en beprövad metod enligt Szecsi (2008) för att stimulera och göra lärande 

lustfyllt. Som metod påverkar drama barns sociala och kognitiva 

utvecklingsmöjligheter, barnen kan aktiveras t.ex. både fysiskt, psykiskt och socialt 

genom dramaövningar (Tanriseven, 2013). Winston (1999) framhåller också drama som 

en applicerbar metod som exempelvis att göra små barn medvetna om etiska val. Vidare 

menar Winston (1999) att drama som metod ligger nära barnens egen lek och är därför 

tacksam att genomföra tillsammans med dem. Även Cranston och Kusanovich (2014) 

förespråkar drama som en passande metod för att levandegöra etiska värden. Genom 

dramatisering  kan flera tolkningar, undertoner osv framkomma för att vidare 

problematiseras. Enligt Tanriseven (2013) kan drama i förskolan också ge möjligheter 

för barn att förstärka sitt självförtroende, utveckla sin kreativa förmåga, sitt kritiska 

tänkande samt öva på sin kommunikativa förmåga. Genom drama kan barnen även 

utmanas språkligt, matematiskt eller socialt beroende på övning och vad målet med 

övningen är. Drama kan alltså användas fristående eller implementeras i annan 

undervisning vilket Szecsi (2008) illustrerar i sin studie genomförd på en ungersk 

förskola. Ett extra fokus lades på drama och dramat implementerades i flertalet andra 

ämnen där diskussion, värderingsövningar och problemlösning ingick i drama 

aktiviteterna. Detta användningssätt av drama kallade han för creative drama där själva 

processen, improvisation samt barn och pedagoger blir huvudaktörer. Creative drama 

riktar sig inte till uppspel för en publik utan är snarare till för deltagarna själva. 

 

2.5 Pedagogers kompetens och förhållningssätt till pedagogiskt 
drama 

 

Vilken plats drama som metod ges i förskolans verksamhet påverkas i mångt och 

mycket utav pedagogernas förhållningssätt och erfarenhet av drama enligt Russell-

Bowie (2013). Studien visar vidare att drama har en lägre status än ändra ämnen hos 

yrkesverksamma pedagoger som också uttryckte en låg förtrogenhet med drama som 

metod (a.a.). En annan studie genomförd av Tanriseven (2013) påvisade dock att 

lärarkandidater uttryckte sig haft god nytta av drama som metod under utbildningen. 

Lärarkandidaterna kände sig både effektivare och praktiskt mer föreberedda att börja 

arbeta som pedagoger i utbildningssystemet. Genom att ha använt sig av drama som 

metod under utbildningen, kände de sig alltså också säkrare på att använda sig av drama 

som metod. Russell-Bowies (2013) studie visar alltså på att pedagoger som inte fått 

träna sig i drama känner sig osäkra i det och undviker helst att använda det. Pedagoger 

som istället haft med sig drama i utbildningen är mer positivt inställda och använder det 

gärna (Tanriseven, 2013). Barnen i förskolan påverkas således konkret och direkt 

beroende på vilken erfarenhet av drama pedagogerna har med sig. 

 

Både Tanriseven (2013) och Szecsi (2008) menar att genom pedagogers engagemang, 

aktiva deltagande samt roll som ledare skapas möjligheter för inlärning av både 

stoffkunskap men även utvecklande av egenskaper såsom kommunikativ förmåga, 

socialt samspel osv. Pedagogen i verksamheten blir genom det tyckandet en väsentlig 

kugge för en meningsfull dramaundervisning. Både Russell-Bowie (2013) och 

Tanriseven (2013) förespråkar att drama borde införas i högre grad i lärarstudenters 

utbildning. Detta för att barnens behov av drama ska tillmötesgås i enlighet med 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I kommande avsnitt behandlas de teorier som ligger till grund för studien. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studien kommer ha en övergripande utgångspunkt och utgår från det sociokulturella 

perspektivet. Inom det sociokulturella perspektivet med Lev S. Vygotskij som 

upphovsmann menar Phillips och Soltis (2010) att fokus läggs på hur lärande påverkas i 

sociala kontexter. Lärandet är därmed ett socialt fenomen där vi lär och påverkas av 

andra människor i sociala situationer. Säljö (2000) menar att sociala och kulturella 

kontexter har betydande faktorer för barns utveckling och lärande. Vår kognitiva 

förmåga är starkt bunden med den sociala omgivningen där kommunikation, språk, 

kreativitet och fantasi utvecklas inom dessa sociala kontexter (a.a.). Inom det 

sociokulturella perspektivet används begreppet mediering vilket innefattar är det som 

skapas i samverkan mellan människor (Hwang & Nilsson, 2011). Andra viktiga begrepp 

inom den sociokulturella teorin är kulturella artefakter, och den proximala 

utvecklingszonen (a.a.). Kulturella artefakter är redskap som människor använder för att 

förstå omvärlden. Språk är exempelvis en framträdande artefakt i det sociokulturella 

perspektivet. Den proximala utvecklingszonen är den potentiella utvecklingen hos t.ex. 

ett barn. Barnet befinner sig på ett visst kunnande inom ett ämne, men med hjälp av ett 

barn som befinner sig något över barnets eget kunnande uppnår barnet lite mer än vad 

det hade klarat av på egen hand. I det sociala utbytet skedde en utveckling (Hwang & 

Nilsson, 2011). Phillips och Soltis (2010) menar att barn utvecklas i olika 

samspelssituationer och inom förskolans värld är både barn och pedagoger med och 

påverkar varandras lärande. Här blir kommunikationen och språket viktiga faktorer för 

interaktionsverktyg för lärandet. Förskolan är en social och kulturell mötesplats för 

människor där lärande och utveckling har en central roll. Här ska även drama få 

integreras i verksamheterna vilket framskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). 

 

Det sociokulturella perspektivet bidrar därmed för vissa likheter med drama, då drama 

skapas utifrån gemensamma upplevelser av de aktiva aktörerna i verksamheten. Drama 

samt teater är samhälleligt och kulturellt kontextbundet, likväl blir lärandet i 

dramatiserade situationer kontextbundet (Helander, 2003). Pedagogiskt drama riktar sig 

inom sociala och kulturella kontexter där olika uttryckssätt och kommunikation binder 

samman i relation och i grupp med andra människor. Pedagogiskt drama som arbetssätt 

har ett syfte att nå ut och lära i grupp och förmedling (Rasmusson & Erberth, 2008). 

Utifrån det sociokulturella perspektivets syn, att lärandet sker och påverkas i relation 

med andra, ger det likheter med det syfte pedagogist drama har. Det sociokulturella 

perspektivet kommer därmed att utgöra en övergripande påverkan i studien och främst 

framnå ett resultat för hur de sociala mötena kan påverka dramats utfall och plats i 

förskolan.  
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3.2 Ramfaktorteori 

 

Den andra teorin som mer konkret styr arbetet är ramfaktorteorin. Denna teori finner sin 

plats i studien för att synliggöra de estetiska ämnenas plats i förskolan och synliggöra 

vilka faktorer pedagoger anser påverkar deras arbetssätt och syn på de estetiska ämnena 

främst pedagogiskt drama. Ramfaktorteorin utgår ifrån tanken av ramar som påverkar 

förutsättningarna för de aktiva aktörerna i kontexter (Persson, 2014). Lundgren (1999) 

beskriver det som en teori som avsätter utrymme för processer att äga rum. 

Ramteoriperspektivet ger kontext för ageranden och kan till viss del förklara varför 

aktörer i kontexten agerar som de gör (Persson, 2014). Ramarna appliceras på olika 

resurser inom en kontext vilka inom förskolans område är ramar som påverkar. Till 

exempel benämner Persson (2014) några förekommande ramar inom förskolan kan vara 

politiska ramar, läroplaner och styrdokument samt lagar och förordningar, tid, 

barngrupper, personalens kompetens, kulturella ramar, fysiska ramar (lokaler och 

material), organisation, historiska ramar (traditioner), regler. Ramar kan även placeras 

inom olika nivåer utifrån ett makroperspektiv. Dessa perspektiv är inom syn för hur 

samhället och individen påverkas av varandra. Perspektivet inrymmer tre nivåer, makro-

, meso- och mikronivå. Makronivå är den största övergripande och ger ramar inom 

politiska beslut, lagar, läroplaner och skollagar. Mesonivå innefattar exempel 

organisatoriska ramar och den lägsta mikronivån är bunden till individen och rör ramar 

på individnivå som förhållningssätt och personliga förutsättningar (Hwang & Nilsson, 

2011). Då förskolan är en del av skolsystemen bidrar de politiska målformuleringarna, 

beslut samt de lagar som sätter den omfattande agendan för vad skolväsendet ska lära ut 

till elever. Ramfaktorteorin har därmed bidragit med en ökad insikt för hur detta 

påverkar undervisningen. Den politiska styrningen i samhället påverkar och sätter ramar 

för skolans organisation. Dessutom utgör samhällsutvecklingen en påverkan för dess 

behov av att nu nå ett kunskapssamhälle. Det utger ett behov av att ge en utbildning som 

tillfredställer samhällets behov i arbetsmarknaden samt kunskap om samhällets normer 

(Broady, 1999). 

 

Tanken med ramfaktorteorin kan följas i figuren nedan. 

 

 

                    Ramar                       Process                   Resultat 

Figur 1. En modell över ramfaktorsteorins olika komponenter utifrån en syn på 

undervisning. (Eriksson, 2015, s.58)  

Med studiens utgångspunkt ifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan det synliggöra 

vilka förutsättningar de estetiska ämnena främst pedagogiskt drama har i förskolan. 

Enligt modellen ovan är det ramar som pedagogerna i studien anser påverkar deras 

förutsättningar att arbeta med drama som blir det intressanta. Utifrån dessa ramar som 

pedagogerna upplever påverkar deras förutsättningar kommer det vara bidragande 

faktorer i själva processen, alltså hur deras arbete med de estetiska ämnena främst 

pedagogiskt drama ser ut idag. Därmed ger det ett resultat för hur stor marginal de 

estetiska ämnena har i förskolan. Lundgren (1999) menar att studera och synliggöra 

ramar kan både möjligheter som begränsningar i pedagogernas arbete i förskolan 

synliggöras och diskuteras. Att studera utifrån ramfaktorteorin går det att finna 

strukturer och samband för resultatets utfall. 
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4 Syfte  
 

Förskolans verksamhet har utvecklats från att i första hand främst handlat om 

barnpassning till att som idag främst utgöra en pedagogisk verksamhet. Detta kommer 

inte minst till uttryck i förskolans styrdokument där det pedagogiska uppdraget 

förstärkts. Dessa förändringar får konsekvenser för den faktiska verksamheten. Drama 

utgör ett sådant exempel. Det har benämnts olika i de olika dokumenten som gällt för 

förskolan. Förskolan närmar sig alltmer skolan i organisation och i målkunskaper i 

styrdokumenten. Syftet med undersökningen är att klargöra vilka förutsättningar 

pedagoger har att arbeta med drama som metod i förskolan.  

 

4.1 Frågeställningar 
 

- Vilken plats har de estetiska ämnena, i förskolan som verksamhet och i relation 

till andra ämnen i förskolan? 

- Vad påverkar enligt pedagogerna själva, deras förutsättningar att jobba med 

estetiska ämnen, främst drama? 
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5 Metod 
Studiens valda metoddelar kommer här att presenteras, samt hur studien och det 

inhämtade materialet bearbetats och genomförts. Studiens etiska aspekter presenteras 

och avslutningsvis beskrivs studiens val av att undersöka empirisk data och en 

kompletterande innehållsanalys.  

 
5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

Datan kommer att analyseras utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken utgår 

från en tolkningslära för att tolka andra människors värderingar och erfarenheter som 

sedan analyseras (Allwood & Erikson, 2010). Vår studie kommer att grundas utifrån 

respondenternas uppfattningar, förutsättningar och attityder kring pedagogiskt drama 

vilket faller sig in i hermeneutikens förhållningssätt. Med att synliggöra 

respondenternas uppfattningar och bakgrund till pedagogiskt drama kan en 

vetenskapligstudie uppstå. Här kan möjligheter ske för att synliggöra för hur de 

estetiska ämnenas villkor är och vilken plats de får i dagens förskola. Allwood och 

Erikson (2010) menar att vi människor alltid har en förförståelse för något. Denna 

förförståelse kommer alltid att ligga som grund till det nya som byggs på, men det kan 

även ge oss begränsningar. Våra fördomar, erfarenheter eller vår kultur kommer att 

påverka för hur vi tolkar in ny information. Konsekvenser som kan bildas utifrån 

förförståelsen är att vi kan dra för tidiga slutsattser. Patel och Davidsson (2011) menar 

att med öppenhet för olika aspekter i tolkningsläran samt har en medvetenhet om hur 

individens egna erfarenheter påverkar kontexten kan en bredare syn skapas. Intas en 

kvalitativ förståelse- och tolkningssystem ger det en subjektivitet, engagerad och öppen 

ställning. I vår studie med ett hermeneutiskt perspektiv som fokus blir intervju som 

metod för att samla in data och ett sätt att få förståelse och tolka respontenternas 

uppfattningar om drama. Denscombe (2009) påpekar att intervju som metod vid 

insamling av empirisk data är ett enkelt sätt att få in information om andras åsikter om 

ämnet. Däremot menar Thurén (2007) att det ger hermeneutiken en nackdel med att få 

fram en korrekt sanning eller ett korrekt svar om något. Det måste tolkas utifrån sin rätta 

kontext vilket ger hermenuetiken sin fördel.   

 
5.2 Intervju som vald metod  

 

För att välja rätt metod för sin studie finns det enligt Denscombe (2009) tre frågor att 

ställa kritiskt mot sina överväganden och alternativ; Är det passande? Det vill säga, 

valet av metod bör vara användbart utifrån syftet med studien. Är det genomförbart? 

Vilket handlar om ifall det finns resurser och är praktiskt möjligt. Är det etiskt korrekt? 

Utifrån dessa frågor och med helheten av studien i åtanke bör man överväga val av 

metod. Denna studie riktar sig till en kvalitativ ansats som Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar är skapad för att förstå omvärldens uppbyggnad, människors 

föreställningar kring fenomen samt hur kreativa miljöer uppstår. Kvalitativa studier gör 

att olika processer och kvaliteter kan begripas inom olika fenomen. För denna studie blir 

datainsamling genom intervju aktuellt. Intervju är ett fördelaktigt sätt att samla in 

empirisk data inom en kvalitativ studie. I intervju som metod kan respondentens åsikter 

tydlig framträda enligt Denscombe (2009). För så bra svar som möjligt bör 

intervjufrågorna vara tätt kopplade till ämnet, men utan att bli styrande eller 

begränsande för respondenten att svara på (Kihlström, 2007). Patel och Davidsson 

(2011) påpekar att en intervju kan påverkas negativt beroende på hur standardiserad 
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(styrd) den är. Tanken är att det ska vara lagom, med det menas alltså riktad och 

relevant för ämnet som ska diskuteras. Studiens syfte är att framföra pedagogers 

perspektiv på dramats förutsättningar i förskolan och med intervjumetod kan 

pedagogers åsikter och erfarenheter synliggöras.  

 

5.3 Genomförande och urval med intervju som metod 
 

Frågorna som ställdes under intervjun var semi-strukturerad där tre kategorier styrde 

inriktningen på samtalet, med några fasta frågor i varje kategori. Respondenterna som 

förfrågades att delta i studien fick utskickat mail i förfrågan och beskrivning om 

studiens syfte och etisktförhållningssätt. Studiens empiri är hämtad från tio pedagoger 

verksamma i förskolor runt om i södra Sverige. Respondenterna bestod av pedagoger 

verksamma med barn i förskolan i olika åldrar. Vilken ålder pedagogerna jobbar med är 

orelevant för studiens resultat, eftersom det är pedagogernas uppfattning om drama 

utifrån läroplanen som undersöks. Barn oavsett ålder ska enligt läroplanen möta och 

utföra drama. För att nå fram en likvärdigt resultat har syftet varit att nå deltagare som 

både arbetar aktivt med pedagogiskt drama samt de som inte gör det. Med detta för att 

kunna få en likvärdig bild av hur pedagoger ser på pedagogiskt drama och vilken plats 

det ges i olika förskolor. För att framföra en sanningsenlig bild på pedagogiskt drama 

och vilken status drama har i förskolan/skolan samt i samhället, blir det betydelsefullt 

att söka både positiva som negativa syner kring drama. 

 

Respondenterna fick innan intervjun ta del av kategorierna av frågor de skulle ställas 

inför. De fick reflektera över studiens intervjufrågor, några ville ta del av de specifika 

frågorna innan och andra ville hellre få frågorna som de kom under intervjutillfället. De 

som ville ha tillgång till frågorna fick dem skickat till sig i god tid innan. I samband 

med växlingen av information blev respondenterna informerade om de forskningsetiska 

principerna. Utefter detta var det inga av respondenterna som hade någonting emot att 

bli inspelade så länge materialet inte skulle skickas vidare. 

 

De förskrivna frågorna gav intervjun en styrd riktning men inom kategorierna var det 

öppet för respondenterna att lyfta och berätta utifrån sina egna specifika erfarenhter. 

Genom kategorierna blev det ett öppnare samtal där vi som intervjuare fick vara flexibla 

och med i samtalen för att komma med relevanta följdfrågor utifrån det pedagogerna 

berättar om. Syftet var att därmed få fram en djupare syn på dramas villkor i förskolan 

utifrån varje respondents specifika erfarenhter. Detta för att i så liten mån som möjligt 

begränsa pedagogernas input och synpunter och på så sätt få unika resultat. Efter 

intervjuerna transkriberades intervjuerna så fort som möjligt så likt respondenterna 

svarat och uttryckt sig. Inspelningarna av alla intervjuer har raderats därefter för att 

skydda deltagarnas identiteter och bara varit gjorda till denna studie. 
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5.4 Metod för att bearbeta och analysera data 
 

Efter genomförd intervju rekommenderar Denscombe (2009) att teman, kategorier samt 

likheter och skillnader utrönas utifrån det transkriberade materialet för så tillförlitliga 

data som möjligt. På så vis kan pedagogers svar jämföras i relation med våra 

frågeställningar. Denna metod blir applicerbar i vår studie i syfte att utröna teman och 

kategorier att diskutera vidare i diskussionen sedan. I transkriberingarna kommer teman 

och kategorier att utrönas som knyts an till studiens syfte och frågeställningar. Genom 

intervjusvaren redogörs kategorier och teman som sorteras utifrån likheter och 

skillnader. 

 

5.5 Forskningsetiska principer 
 

Som vid all forskning ska studien fullfölja och respektera de fyra forskningsetiska 

principerna, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Hermerén, 2011). Vetenskapsrådet (2002) belyser beskrivning 

av de olika principerna där informationskravet innefattar att alla deltagare blir väl 

informerade om studiens forskningssyfte och är frivilligt deltagande. All insamlad data 

är endast knuten till forskningen och skall medelas till varje deltagare. Samtyckeskravet 

innefattar att forskningen får ett samtycke av deltagarna att de vill delta i studien och 

aldrig tvingas till deltagande. Nyttjandekravet som all insamlad data bara ges i syfte till 

denna studie och inget annat ändamål. Datan ska heller inte kunna påverka deltagarnas 

privatliv. Det sista kravet är konfidentalitetskravet som omfattar att respondenternas 

identitet skyddas och utomstående kan inte ta del av (a.a.). Alla dessa fyra 

forskningsetiska krav styr och förhåller sig studien kring och respondenterna som 

deltagit har fått information och gett samtyckande för innan de deltagit. Med respekt av 

respondenternas identitet skyddas deras information och deras svar har bara varit i syfte 

till denna studie. Deltagandet i denna studie har varit helt frivilligt och har när som helst 

kunnat avbrytas.  

 

5.6 Empiriredovisning med innehållsanalys och intervjuer 
 

Resultatet kommer att presenteras i två olika delar eftersom studien är genomförd på två 

olika sätt. Dels genom en innehållsanalys av styrdokument som gällt för förskolan, samt 

genom intervju av pedagoger verksamma i förskolan. Dessa olika metoder används 

parallellt för att styrka resultatet i respektive del. 

 

Den första valda metoden av empiriredovisningen är den insamlade datan som 

framkommit från intervjurespondenterna. Här kommer empirin bearbetas och 

sammanställas för att sedan kategoriseras och redogöras i resultatdelen. Nylén (2005) 

menar att empiriredovisningen kan ge en presentation av kategorier eller direkta texter 

från den studerande miljön. Författaren menar att det är av vikt att ge en tydlig och rik 

beskrivning av den verklighet som studeras. Framförs inte detta blir det svårt att avgöra 

studiens trovärdighet. Denna studie kommer att presentera den empiriska datan med 

kategorier där direkta citat kommer placeras in för att stärka resultatets trovärdighet. 

Nylén (2005) menar att med den empiriska redovisningen redogör det för forskningens 

kunskapsbidrag. Med att ge en detaljerad beskrivning och även presentera olika 

tolkningar av empirin ger det en framställning till läsaren att få en förståelse för studiens 

bidragande forskning. Studien kommer därmed utgå från ett hermeneutiskt perspektiv 

som tolkar empirin samt presenteras empirin i kategorier och teman som Denscombe 
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(2009) presenterade för att empirin på ett tydligt sätt kan framföra ett resultat som ger 

svar på studiens syfte och frågeställningar.  

 

Studiens andra valda del till resultat är en innehållsanalys av styrdokument. Nylén 

(2005) menar att en innehållsanalys är ett verktyg för att kunna urskilja samt granska 

texter och dess innehåll. För studien anses innehållsanalys vara ett lämpligt verktyg 

eftersom denna studie ämnar sig åt att undersöka de reformer som genomförts av 

politiska beslut. Det gör att diskurser kan framföras för vilka följder det kan ge för de 

estetiska ämnenas villkor i förskolorna. Dencombe (2009) framför konsekvenser med 

metoden och menar att ifall de texter som analyseras är uppbyggda på subtila och mer 

invecklade innebörder samt har underförstådda meningar, kan det ge svårigheter att få 

fram en klar mening av textens avsikt. Vidare menar författaren att den fördel som 

innehållsanalys ger är om texten är uppbyggt på ett enkelt och konkret sätt i budskapet. 

Utifrån denna studie kommer två olika styrdokument analyseras där 

kommuniseringsverktygen är av enkla beskrivningar pågrund av att det är skrivet för att 

många ska kunna tolka och förstå dokumentens budskap. Det gör att valet av metod 

passar sig till en fördel för studien att undersöka hur begrepp som dramat framställer sig 

i texterna. Detta gör det tydligt att se vad som framförs i de olika dokumenten och 

uppmärksammas på förändringar som föreskrivits fram till idag. Bergström och Boréus 

(2012) menar att utifrån texter kan begrepp som ingår i texten tolkas på många sätt och 

även beroende på individnivå. Berepp kan även vara kontextbundet i hur de tolkas och 

förstås. Utifrån detta kommer de tolkningar som framförs i studien vara bundna för 

studiens skribenter och kan tolkas annorlunda för någon annan. I det avseendet är 

respondenterna i vår studie medskapare till innehåll och tolkning av begreppen i dessa 

texter, det vill säga styrdokumenten. Genom detta kan det framträda vad som har 

förändrats och vilka konsekvenser det har gett. Därmed går innehållsanalysen ihop med 

intervjuempirin för att synliggöra om det får följder för de estetiska ämnena ute i 

verksamheterna i anknytning till respondenternas åsikter. Under diskussions kapitlet kan 

detta därmed diskuteras och problematisera för förändringarnas innebörd av att detta har 

införts.  
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6 Resultat  
Nedan kommer först en innehållsanalys av förskolans första styrdokument samt 

förskolans nuvarande läroplan skildras. Sedan kommer den empiriska datan från 

genomförda intervjuer redogöras utifrån olika teman genom ramfaktorteorin. 

 

6.1 Innehållsanalys av förskolans första stydokument och den 
nuvarande läroplanen; analys av dokumentens disposition och 
allmänna innehåll 

 

Pedagogiskt program för förskolan var det första dokumentet som reglerade förkolan 

som institution (SOU, 1987:3). Läroplan för förskolan Lpfö98 var den första läroplanen 

som gällde för förskolan som utbildningsverksamhet (Skolverket, 1998). Läroplanen 

som gäller för förskolan idag är Lpfö98 med revidering som genomfördes år 2010 

(Skolverket, 2010). Verksamheten har utvecklats från barnpassning till en allt mer 

pedagogisk verksamhet, genom tydligare målkriterier och ett förstärkt pedagogiskt 

uppdrag (Ackesjö, 2011). 

 

Pedagogiskt program för förskolan är ett utförligare dokument vad gäller både sidantal 

och skriftspråk (SOU, 1987:3). Dokumentet är på 86 sidor som är indelat i två delar 

med sex olika kapitel. Del I i dokumentet rubriceras som Förskolans pedagogiska 

verksamhet och kapitlen de är indelade i är: Mål, Barns uppväxtvillkor och utveckling, 

Innehållet i förskolan och Arbetssättet i förskolan. Del II rubriceras som Genomförande 

av programmet och innehåller följande kapitel: Planering av förskolans pedagogiska 

verksamhet och Kommunalt planerings- och utvecklingsarbete. Samtliga kapitel har 

olika underrubriker men återkommande i slutet på alla kapitel är en redogörelse för 

Kommunens ansvar. Läroplan för förskolan [rev 2010] är sammanlagt på 16 sidor och 

är också indelat i två delar där den andra delen har 7 olika avsnitt snarare än kapitel. 

Första delen är: Förskolans värdegrund och uppdrag och det andra heter Mål och 

riktlinjer. Avsnitten del 2 är indelade i är: Normer och värden, Utveckling och lärande, 

Barns inflytande, Förskola och hem, Samverkan med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, Uppföljning, utvärdering och utveckling och slutligen Förskolechefens 

ansvar. Texten i Pedagogiskt program för förskolan är flytande text med punktlistor i 

sammanfattningar och listningar. Varje kapitel har också en inledande text och avslutas 

med en sammanfattning. Lpfö98 är istället uppbyggt med en kort inledning på varje 

avsnitt och sedan punkter med mål och riktlinjer. 

 

Lpfö98 är mer avskalat textligt i jämförelse med Pedagogiskt program för förskolan. 

Dokumentet har korta koncisa förklaringar över förteelser och innehåll. Pedagogiskt 

program för förskolan har istället ett mer målande och beskrivande språk med listade 

omständigheter som ska validera argument i texten. Samt ger dokumentet konkreta 

exempel på arbetssätt och metoder för att uppnå de listade målen. Förutom konkreta 

exempel kopplade till specifika ämnen listas även olika exempel på metod och riktning 

utifrån arbete med yngre eller äldre barn. T.ex. föreslår Pedagogiskt program för 

förskolan att i sång och musik räcker det att för de yngre barnen att lyssna och röra sig 

till musik medans de äldre barnen bör lära sig enklare musikbegrepp samt lyssna på 

olika musikstilar. Lpfö98 är en rättframmare redögörelse för de mål som förskolan ska 

eftersträva att uppnå. På vilket sätt och genom vilka metoder målen ska nås är det upp 

till pedagogerna på förskolan att lösa utifrån målen i dokumentet. 
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I både Pedagogiskt program för förskolan och Lpfö98 är delar såsom mål, förskolans 

uppdrag och utveckling och lärande med även om andra ord och rubriceringar används. 

Även samverkan mellan förskola och föräldrar och förskolan, fritidshem och skola samt 

temainriktat arbete och dokumentation finns i båda dokumenten. Båda dokumenten ger 

också uttryck för utgå utifrån ett sociokulturellt perspektiv av lärande. Dokumenten 

beskriver vikten av hur barnen i förskolan lär sig av pedagoger, av varandra och 

tillsammans. Dock är det olika delar som ingår i det sociokulturella perspektivet som är 

framskrivet i de olika dokumenten. I lpfö98 (Skolverket, 2010) framskrivs det språkliga 

tydligt fram som ett redskap för lärande, just språk var ju ett område som förtydligades i 

revideringen. Lärande tillsammans i barngruppen och hur barn kan lära andra barn är 

istället tydligare i i Pedagogsikt program för förskolan (SOU, 1987:3). Dokumentet 

påstår i klartext att Barn behöver barn. Barn lär av varandra och fostrar varandra 

(SOU, 1987:3 sid 48). Det framträder att Lpfö98 är en utveckling av Pedagogiskt 

program för förskolan. Formmässigt skiljer de sig, men innehållsligt har de en liknande 

andemening. De är skrivna utifrån samma idé att förskolan har ett pedagogiskt uppdrag 

jämtemot barnen. 

 
6.1.1 Analys av dokumentens innehåll av drama 

 

Drama är förekommande i båda dokumenten, men på olika sätt. I Pedagogiskt program 

för förskolan (SOU, 1987:3) är drama både en metod som återkommer och genomsyrar i 

stort sätt hela dokumentet, samt en egen rubrik under Innehållet i förskolan. 

Dokumentet förespråkar förutom barnens egen rollek och fantasi även organiserad, 

vuxenledd dramalek. Lek i olika dess former som ger uttyck för begrepp som mediering 

och den proximala utvecklingszonen vilka är begepp centrala i det sociokulturella 

perspektivet. Lärande sker genom imitation, lek av vardagliga situationer genom 

kulturella artefakter där gruppen utvecklas av att leka och pröva tillsammans. Vidare 

beskriver Pedagogiskt program i förskolan (SOU, 1987:3) att i arbete med drama bör 

pedagogerna ha uppföljning i form av samtal eller andra uttrycksformer. Teater som 

form ska bara implementeras om barnen själva önskar det. För de yngre barnen ska de 

vuxna vara med och styra i syfte att träna det sociala samspelet och de äldre ska 

utmanas i att aktualisera livsfrågor och problematisera sin omvärld. I Lpfö98 

(Skolverket, 2010) nämns drama två gånger i dokumentet och alltid tillsammans med de 

andra estetiska ämnena som bild, sång, rytmik och rörelse. Drama är en av flera 

uttrycksformer som pedagogerna ska erbjuda barnen i förskolan att ta del av och 

uttrycka sig genom. Även om drama som kunskapstoff inte framskrivs lika tydligt är det 

likväl ett mål som står kvar i styrdokumentet för förskolan. Drama är fortfarande en del 

av verksamheten. Skillnaden är att det tidigare fanns mer text som bistod och lyfte fram 

dramat som metod utöver ett kunskapsmål. 

 

6.2 Faktorer som påverkar förutsättningar för att jobba med estetiska 
ämnen, främst drama. 

I nästa avsnitt kommer ramfaktorer som påverkar pedagogernas arbete med pedagogiskt 

drama utifrån två nivåer med underrubriker att redogöras utifrån den empiriska datan. 
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6.3 Ramfaktorer skapade av arbetslaget; kompetens, individ, intresse 
och utbildning. 

 

Pedagogerna som deltagit i studien uttrycker att det som främst påverkar deras arbete 

med pedagogiskt drama är ramfaktorer skapade av och inom det egna arbetslaget. 

Främst individer men även kollegiet påverkar enligt pedagogerna själva hur och om det 

arbetas med estetiska ämnen och pedagogiskt drama. Med individer menar pedagogerna 

både sig själva som individer och andra individer i kollegiet. 

 

Kompetens inom de estetiska områdena är någonting som samtliga pedagoger menar 

avgör om det arbetas med pedagogiskt drama i förskolan. Organisation, kunskap måste 

vi ha i dom olika ämnena vi är i och vi behöver ju att ett engagemang och intresse 

naturligtvis. Egenintresse och hur individen är som pedagog påverkar också. En 

pedagog säger: Det är massor av kollegor och pedagoger som är totalt ut bromsade av 

sig själva. Det vill säga, pedagogerna litar inte till sin egen förmåga och hindrar sig 

själva. Faktorer som påverkar huruvida pedagoger vågar bjuda på sig själva är förutom 

personlighetsanlag en träningsfråga menar flera av pedagogerna. Träning som de säger 

fås genom t.ex. utbildningen eller när de blir inspirerade av kollegor med egenintresse 

och eller stor kompetens inom estetiska ämnen och drama.  

 

Finns det en pedagog med stort intresse för estetiska ämnen på avdelningen lyfter det 

hela arbetslaget menar pedagogerna. Och så började det och det har väl då kan jag säga 

[syftar på intresse av drama], smittats till andra kollegor eftersom det finns. Så jag 

driver det så.. Blir man nyfiken som kollega och man använder sig också av det, 

språket, drama, dans. En annan pedagog menar att det är främst hon som får dra stora 

delar av lasset själv. Jag kan känna att de [kollegor] tar lite för givet, ah nu är det snart 

dags för den och då kör nog [syftar till sig själv] det igen, och nu har vi det med 

vårteatern och nu har vi sagovandringen. Pedagogens kompetens gör att hennes 

kollegor tycker det är självklart att det är hon som ska vara drivande i förskolans arbete 

med drama.  

 

Pedagogerna i studien har olika bakgrund vad gäller utbildning inom de estetiska 

ämnena, men nästan samtliga av dem påpekar att det har varit en viktig del i deras 

utbildning till förskollärare. Några av pedagogerna har läst till sig ytterligare drama-

kompetens antingen innan de började studera till förskollärare, genom fortbildning eller 

på eget bevåg i t.ex. privata studiecirklar. Flera av pedagogerna uttrycker en 

föreställning om att de själva har haft mer drama i utbildningen än de som läser till 

förskollärare nu. Exempelvis säger en pedagog: Det fokuseras inte med någon 

utbildning inom drama nu för tiden, och en annan säger: Även i skolan och utbildningen 

var det mycket mer drama och bild/musik i min utbildning. Dessa pedagoger syftar även 

till att det var mer fokus överlag på drama och de estetiska ämnena i förskolan förr. 

Även de som är nyligen examinerade är av samma åsikt. Dock uttrycker en pedagog att 

det var för lite drama i utbildningen redan när den pedagogen läste på högskolan. Lite 

drama hade jag på utbildningen, men det var inte jättemycket, liten kurs på fem veckor. 

Även utbudet av fortbildningar är skralt inom det estetiska området påpekar några 

pedagoger. I fortbildningarna som finns saknas ändå färdigheten att arbeta med drama 

ämnesintegrerat, vilket pedagogen uttrycker är en förutsättning för att kunna arbeta med 

drama i förskolan.  
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6.3.1 Ramfaktorer skapade av arbetslaget; pedagogernas föreställningar och 
uppfattning om drama 

 

För att kunna arbeta medvetet med drama menar många av pedagogerna att det är 

viktigt att definiera vad drama är för någonting. En pedagog talar för att det är 

grundläggande för att kunna arbeta med pedagogiskt drama. Nästan samtliga pedagoger 

säger att drama är ett uttryckssätt, uttrycksmedel eller en form av upplevelse. Några 

kallar det för ett arbetssätt och andra kallar det för en del av skapandet. En vanlig 

föreställning hos de pedagoger som väljer att inte jobba med drama är att de säger att 

det är dem övermäktigt. Men sedan drama, när jag tänkte efter så känner jag att man 

tror att drama är så märkvärdigt och så stort. Pedagogerna uttrycker också att de 

känner en press på att prestera, där de är rädda för att göra bort sig och berättar att de 

därför väljer bort drama som metod. Man tycket det blir lite pinsamt, även om det är 

barn det handlar om, man känner inte sig bekväm i den rollen. 

 

Pedagoger som istället har sina förställningar om drama klart för sig uttrycker sig ha 

intresset, engagemanget och förtrogenheten till drama har bland annat följande att säga 

om drama: 

 
Dramaövningar och det var inga svårigheter för mig eftersom jag hade den 

utbildningen. 

 

Det är roligt, man kan fånga barnen känner jag. Det är inga problem, det är bara 

roligt. Sen tror jag att man, speglar av sig lite med. Eftersom jag tycker det är 

roligt, så tror jag barnen märker det med. Man ger liksom 100 % Inställningen 

spelar in. [Om drama som metod]. 
 

6.3.2 Ramfaktorer skapade av arbetslaget; drama som arbetssätt och metod 

 

Hur, det vill säga vilken metod av drama som används på en förskola påverkar också 

hur mycket drama som genomförs i verksamheten menar pedagogerna i studien. Vissa 

metoder är mer tidskrävande och kräver mer personal berättar de. Tid och planering är 

ord som återkommer i det empiriska materialet. Ytterligare en faktor som påverkar är 

också vad arbetslaget lägger in i begreppet drama säger pedagogerna. Det vill säga hur 

drama definieras, för utifrån det väljs metod. Ett exempel på det är: 

 
Det kräver lite planering på ett annat sätt drama än att sitta o göra andra typer av samling, 

Det tar mer tid då kanske man behöver hitta o göra lite, man vill ha mer rekvisita.  
 

Andra exempel där tid och planering anges som viktiga är: 

 
Man hinner inte med det på planeringen och då stryks det, Och då tar man något 

gammalt beprövat som man kan. [Om drama som metod]. 

 

Det krävs ändå lite planering, mycket förarbete, om du kanske vill spela en teater, så 

måste du kanske öva ett par gånger. Det tar ju lite mer tid, och det hade man lite mera 

av förr. 

 

Jag kände just det här med drama och hitta på, och lite annorlunda saker så att säga, 

upplevelser och så för barnen, man gjorde ju det förr, det för det fanns mera tid, både 

planera och utföra. 
 

Föreställning (uppspel) som metod, både att pedagoger uppträder för barnen eller att 

barnen själva uppträder säger flertalet av pedagogerna var ett vanligare inslag i 
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verksamheten förr. Idag prioriteras annat och därför väljs föreställning som metod bort 

menar pedagogerna. Ett arbetssätt som istället förespråkas mer av pedagogerna idag är 

integreringen av drama i andra ämnen. Exempel som pedagogerna tar upp gynnas av 

drama är både egenskaper som kroppsuppfattning och värderingar som empati, men 

även kunskapskunskaper som matematik och språk. Vid utövande av drama och 

dramatisering lyfte en pedagog att det är viktigt att vara uppmärksam på hur barnen 

reagerar i situationen. Beroende på vilken sorts drama-aktivitet som genomförs kan 

barnen reagera olika, det är inte meningen att drama ska vara en obehaglig upplevelse. 

Pedagogen som tog upp detta lyfte att det viktiga är att barnen inte mår dåligt av att 

delta i drama som metod: 

 
Det enda negativa skulle kunna vara om det är något barn som är enormt hämmat 

och som inte för väl i den miljön, men det får man va observant på o titta om det blir 

jobbigt för det barnet. Men det kan bli i vissa situationer som helst. Men en 

upplevelse är att våga dit i alla fall.  

 

Ett annat problem vissa pedagoger uttryckte var känskan av kravet på prestation och 

uppfattningen om att drama som metod måste vara omfattande. Många av pedagogerna 

menar dock att mycket drama ändå kommer in i förskolans vardag. Det är en stor del av 

vår vardag, både i styrda och i icke styrda aktiviteter. [Om drama]. Barnens egen rollek 

menar flera pedagoger ligger dramat som metod nära. Genom att aktivera och utmana 

barnen i deras egna rollekar implementeras drama. En del av pedagogerna uttrycker hur 

det behövs material och rekvisita som t.ex. utklädningskläder osv för att möjliggöra 

arbete med drama. Andra pedagoger är mer inne på att drama upplevs genom kroppen 

och begränsas inte av avsaknad av material och rekvisita. 

 

6.4 Ramfaktorer skapade av den politiska styrningen; organisatoriska 
ramfaktorer 

 

Dessa ramfaktorer är faktorer som pedagoger inom förskolan inte kan påverka. Det är 

styrda ramar som är lagstadgade att följas och det kommer styra förskolans reformer. 

Utvecklingen som sker i samhället ger även påverkan inom förskolan och de är bundna 

till varandra.  

 

Pedagogerna påverkas förutom på arbetslagsnivå av den organisatoriska nivån i 

förskolan. Genom den politiska ledningens styrning samt utifrån hur samhällets 

utvecklas påverkar det pedagogernas förutsättningar för att arbeta med drama. 

Pedagogerna påpekade att en god organisation är grunden för ett gott pedagogiskt 

arbete. Förutsättningsvis är det viktigt att det vardagliga ramverket fungerar vilket 

pedagogerna i intervjuerna ansåg annars kunde begränsa arbetet. En pedagog i intervjun 

påpekade till exempel att alla de vardagliga moment som ska hinnas med påverkar deras 

förutsättningar för på vilket sätt det pedagogiska uppdraget kan genomföras. Saknas en 

komponent såsom tid, personal eller att arbetsbelastningen är för hög påverkas arbetet. 

Det kan bli ohållbart att genomföra vissa aktiviteter som kräver sådant som 

verskamheten inte kan uppbåda. Vad gäller drama som metod blev det särskilt tydligt 

utifrån pedagogernas utsago, att förutsättningarna är direkt avgörande eftersom vissa 

drama-aktiviteter kräver mer av pedagogerna. Saknas det personal kan planerade 

pedagogiska aktiviteter behöva skjutas upp till en annan gång då pedagogerna kanske 

inte får ihop dagen på annats sätt. Vardagsrutinerna går inte alltid ihop enligt 

pedagogerna och det kan till exempel bero på att verksamheten inte får tillgång till 

vikarier, pedagoger på avdelningen är sjuka osv.  
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Det är det bedrövliga vardagliga ramverket, som sätter käppar i hjulet. […] att ta 

hänsyn till tjugo andra personal, att man måste hjälpa varandra, man måste 

begränsa sig, man kan inte planera, blir inte som man gjort, folk är sjuka o hej o hå 

 

Personaltätheten var det följaktligen många pedagoger som lyfte det som betydande. 

Brister det i antal pedagoger på enheterna utgör det för att det pedagogiska arbetet 

halkar efter och de kan inte uppnå sitt uppdrag utifrån läroplanens intentioner. En 

förändrad förutsättning som en pedagog uttryckte var att det var mer personal per barn 

förr samt att det fanns mer tid för planering. Trots ett minskat antal pedagoger har 

barngrupperna blivit allt större. Detta menar pedagogerna också påverkar deras 

förutsättningar att arbeta med drama. Förutom att pedagogerna upplevde att det fanns 

mer plats i verksamheten för drama har de heller inte samma möjligheter som de hade 

tidigare utifrån antalet barn och pedagoger.  

 

Pedagogerna från intervjun upplevde att tiden ständigt är en bidragande faktor som styr 

deras arbete för de krav som de ställs inför. Utövandet av pedagogiskt drama upplevde 

många av pedagogerna som tidskrävande. Tid för planering och förberedelser anser de 

begränsar dem i att använda sig av drama. Andra pedagoger i intervjun påpekade dock 

att tiden går att disponera och det hänger på hur pedagogerna prioriterar. Enligt dem 

handlar det om att se var drama kan implementeras istället för att se var det inte går att 

använda det. Exempelvis har en pedagog detta att säga angående tid för drama: 
 

Men det är mycket tid som begränsar. Tid det är hårt mot det här. Men man kan hitta 

guldstunder. Men väver man in i allt man gör. Har man bestämt sig för nu skall vi jobba 

med den här läroplanen, vi skall jobba med det här, Lägg in lite drama i det här så 

mycket roligare. Du uppnår mycket bättre mål än om du inte hade lagt in något.  

 

En annan organisatorisk faktor för arbete med de estetiska ämnena är förskolan miljö, 

det vill säga hur den är utformad. Utifrån empirin framkom det att de flesta pedagogerna 

inte kände sig styrda eller påverkade av miljön för dramats villkor. Under intervjun lyfte 

pedagogerna istället hur de såg på miljöns inverkan på sociala möten barnen emellan. 

Miljön var för pedagogerna inte en avgörande faktor för att arbeta med drama i 

förskolan. Dock kunde pedagogerna se att barnens egna lekar begränsades eller 

möjliggjordes utifrån miljöns utformning. Barnens fantasi kunde begränsas och deras 

kreativitet i det egna dramauttrycket i de fall miljön var förutbestämd med vad som ska 

göras på vilken plats. En annan pedagog lyfte att i utförande av drama eller teater vill 

pedagogerna ibland skapa en miljö som är inbjudande, där de anser att rekvisita är ett 

viktigt inslag. Materialet i miljön kan injbuda en viss sorts lek, där rekvisita kan locka 

barnen att spela eller uppleva drama. Sedan påpekade en pedagog vikten av att 

uppmärksamma barn som är hämmat och inte förs väl i miljön. 

 
6.4.1 Ramfaktorer skapade utifrån politisk styrning; styrdokument 

 

Den pedagogiska verksamheten är i ständig förändring menar pedagogerna. 

Verksamheten har till exempel gått från att heta daghem till att nu benämnas som 

förskola vilket har medfört en del förändringar. Pedagogerna berättar att genom 

införandet av en läroplan i förskolan innebar det nya prioriteringar sedan den tillskrevs. 

Detta har medfört att pedagogerna tillgetts strävans mål, krav och riktlinjer som de 

måste förhålla sig till. Pedagogerna som arbetat länge i yrket upplever detta som den 

största förändring som skett under deras arbetsverksamma tid. Innehållsligt framkom 

det genom empirin att de estetiska ämnena fortfarande finns kvar i förskolans kultur. 
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Många av pedagogerna upplever dock en förändring i att det estetiska har fått mindre 

utrymme i verksamheten än vad de hade tidigare. Vissa ämnen hamnar lite i skymundan 

påpekade en pedagog utifrån de prioriteringar som finns i förskolan. Pedagogernas 

synpunkter på varför detta framkommit ligger dels på att läroplanen har tagit en allt 

större plats och det har påverkat verksamheterna. Läroplanen för förskolan har gett som 

följd ett ökat krav för vad som ska ingå i förskolans verksamhet. Pedagogerna upplever 

sig också mindre fria vad gäller val av innehåll i verksamheten. De uttrycker sig ha en 

förväntan på sig att fokusera på undervisning och förmedlande av mer teoretisk kunskap 

än tidigare. Läroplanens förtydligade av förskollärarens ansvar bidrar enligt 

pedagogerna själva till en ökad känsla av krav att axla. 

  

Förutom högre krav upplevde särskilt en av pedagogerna hur definitionen av drama 

förändrats i styrdokumenten. Pedagogen uttrycker hur drama defineras mindre målande 

och met statiskt. Pedagogen säger så här: Går man tillbaka och tittar på underlaget, så 

är det inte platt. Då är det väldigt utmålat, vad dom tänker och tycker, o där finns det 

diskussionsunderlags frågor. Trots att beskrivningen enligt pedagogerna kan upplevas 

som svår att hämta inspiration från är det upp till arbetslagen att implementera drama i 

alla fall menar hon. Drama ska ingå eftersom att det är ett mål i förskolans läroplan.  

 
6.4.2 Ramfaktorer skapade utifrån politisk styrning; förskolans enheter 
 

På enhetsnivå framträdde det också ramfaktorer som påverkar pedagogernas 

förutsättningar. I empirin framkom det från alla pedagoger att det förekommer vissa 

prioriteringar från enheten vilka styr pedagogernas arbetssätt. Några av pedagogerna i 

intervjun lyfte hur den politiska styrningen sätter de riktlinjer varje enhet måste 

prioritera. Med detta menar pedagogerna att den politiska ledningen ger vissa krav på 

vad förskolorna ska prioritera för mål i undervisningen utifrån läroplanen. Mål som var 

återkommande utifrån pedagogernas utsago var mål inom de teoretiska ämnena såsom 

språk, matematik, naturkunskap och teknik. En pedagog spekulerarde kring att det kan 

handla om att olika ämnen prioriteras i olika tider. Pedagogen upplever det som att just 

nu är det de teoretiska ämnena som ska synliggöras och utifrån det fortbildas 

pedagogerna i dessa ämnen för att möta upp de kraven. Men detta kan också komma att 

förändras menar hon. Tanken är inte att ta bort ämnen utan att stärka vissa i tiden, 

menar pedagogen. I framtiden kanske det är andra ämnen som av samhället eller av 

förskolans ledning anses som prioroterade och viktiga att förmedla till barnen. 

 

Förskolan som en del av utbildningssystemet är del av en kontext och påverkas således 

även av andra instutitioner. Utifrån intervjun framkom det hur pedagogerna har 

uppmärksammat tendenser i förskolan som sker i direkt anslutning till skolan. Visar 

skolan på dåliga resultat inom matematik kan det bli ett prioriterat område redan i 

förskolan. Pedagogen uttrycker det såhär: då vill man att vi skall satsa, och att vi skall 

börja redan från början [om skolans dåliga resultat inom matematik]. I en intervju 

påpekades en skillnad mellan drama och matematik där matematiken anses som en 

mätbar kunskap vilket pedagogen menade på att drama inte är. Detta kan menar hon 

vidare kan vara en bidragande faktor till att matematik ofta väljs före drama. Dock lyfter 

hon även att: Sen kan man få in matematiken i drama, det är jag fullständigt övertygad 

om. Vidare gjordes ytterligare reflektioner av en av pedagogerna om hur dramat i 

förskolan påverkas direkt och konkret av skolan. Hon menar att de höga kraven på 

lärarna i skolan att få eleverna att uppnå uppsatta mål utifrån lgr11 gör att det naturligt 

blir ett fokus på kärnämnena. Målsättningen med kärnämnena är tydliga medans 

målsättningen med drama är så vagt som att uppleva det. Eftersom drama inte har ett 
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starkt genomslag i skolan speglar det av sig i förskolan som allt mer strävar efter att 

möta upp skolans mål och krav. Samtliga pedagoger som deltagit i vår studie uttryckte 

dock en önskan att ge drama mer utrymme i förskolans verksamhet. 

 

En oro som som beskrivs av pedagogrna är rädslan av att förskolan ska bli till en skola. 

Med ensidiga prioriteringar, det vill säga om alla förskolor fokuserar inom samma 

ämnen kan det begränsa barnens kunskapsutveckling. De får bara med sig vissa utvalda 

delar menar en av pedagogerna. Pedagogen framhäver sedan också hur betydelsefullt 

det är att förskolan fortsätter värdera det lustfyllda och kreativa lärandet som förskolan 

står för. 

 
Den här rädslan för att förskolan skall bli en skola. Det blir det när man tar bort 

tex drama, när man tar bort den biten det lustfyllda. Då blir det skola. Jag är inte 

emot skolan. Det bli det negativa klangen på skolan o det tycker jag absolut inte. 

Men det är en förskola. Och vi har inga uppnående mål. Vi har andra premisser 

att jobba efter. Och då måste vi tänka annorlunda också. Det är inte bara språket 

det handlar om, att ha ett bra underbyggt språk när du börjar skolan, då kommer 

du ta till dig undervisningen. Utan har du en bra underbyggd när du börjar 

skolan, motorik, skapande, kreativ tänkande, allting som du har kan du 

tillgodogöra en utbildning på ett helt annat sätt. 

 

Ytterligare en problematik som lyftes var om förskolans utveckling mot en teoretiskare 

undervisning skulle betyda att det estetiska i förskolan plockas bort. Det vill säga 

plockas bort mer än det redan har gjorts. 

 
Näe, det som bekymrar mig det är ju om man INTE, om inte barnen har tillgång till det 

här ute på förskolorna. Då kan jag ju säga, att jag blir bekymrad. Men jag hoppas, det är 

min förhoppning att alla barn har möjlighet att delta i någon form av dramautövande. 

Drama, dans eller teater eller vad dom kallar det. Men det här med kreativa 

läroprocesser, det har alla barn rätt till. 

 

Följande ramfaktorer som kommer redogöras är faktorer som pedagogerna i studien 

själva inte ansåg påverkade deras arbete med pedagogiskt drama särskilt mycket. Av 

dessa faktorer ingick förskolans ledning. Dock framkommer det i empirin att dessa 

ramfaktorer skapade av ledningen faktiskt påverkar pedagogernas arbete trots att de inte 

upplever det tyligt själva. Vad förskolans ledning prioriterar speglar av sig i vad 

verksamheterna jobbar med och mot vilka mål. Till exempel kan ledningen bistå med 

vilken fortbildning som erbjuds. Det som pedagogerna själva lyfte att de erbjöds 

fortbildning inom var ämnen såsom språk, matematik samt naturkunskap, det vill säga 

ämnen som prioriterats i läroplanen efter revideringen. För pedagogerna blir det 

naturligt att jobba riktat mot det ämne eller den kunskap de har eller får en kompetens 

inom enligt de själva. Ledningen är således delvis ansvariga för förskolans pedagogiska 

innehåll. En av pedagogerna nämner att enheten aldrig har blivit erbjuden någon 

fortbildning i drama och menar att det beror på hur drama prioriteras. Det har aldrig 

varit en prioritering för [drama], säger pedagogen. Flertalet av pedagogerna i intervjun 

har varken fått eller brlivit erbjudna fortbildning i drama trots visat intresse. Detta 

menar pedagogerna också kan bero på att det inte ens finns några utbildningar att tillgå. 

Till följd av ledningens prioriteringar ger en pedagog uttryck för en svårighet att utföra 

sitt uppdrag ålagt av läroplanen. Samtliga mål i läroplanen ska stävas emot. Det som 

krävs av pedagogerna är en bred kompetens, inget ämne bör väljas bort till fördel att få 

in ett annat. Som det ser ut idag känner pedagogen i fråga att vissa ämnen prioriteras 

bort för att få plats med andra. Detta uttrycker pedagogen kommer sig av vad förskolans 

ledning prioriterar och vilka krav som ställs på förskollärarna. 
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Utifrån intervjuerna upplevde många av pedagogerna att drama verkar ha låg status i 

samhället, skolan och förskolan. Deras uppfattning var dock att drama gavs mer 

utrymme i förskolan än inom skolan. I skolan och samhället finns ingen kultur för 

drama, menar en av pedagogerna. Vidare syftar pedagogen till att drama kan 

förekomma på vissa ställen i samhället kan det möjligtvis förekomma, men annars 

upplevde pedagogen att dramats synlighet och plats i oavsett kontext ofta är ganska 

begränsat. Drama värderas inte högt varken i samhället eller i skolan och definitivt inte 

som ett eget ämne. Flera av pedagogerna var av denna åsikt. De upplevde att det finns 

andra ämnen som ofta anses som mer viktiga att lära ut. En pedagog delgav sin teori vad 

som lett till denna utveckling:   

 
Drama har låg status och då blir det inte ett prioriterat mål och det är inget ämne 

i skolan på det sättet heller. Då blir det att man tittar inte åt det hållet för att få in 

ämnena i det. Det hamnar inte i blickfånget på samma sätt. 

 

Ovanstående faktorer har alla varit ramfaktorer som pedagogerna haft liten till ingen 

inverkan över. Ekonomiska resurser är ytterligare en sådan faktor som pedagogerna 

ansåg påverkade deras förutsättningar för att arbeta med drama inom enheten. Utifrån 

de ekonomiska resurser verksamheten har att tillgå begränsas eller möjliggörs deras 

arbete. För att dra igång ett större projekt kan det behövas pengar. Projektets omfattning 

upplevde pedagogerna kunde vara problematiskt. Det pedagogerna menar är att det 

oftast inte finns pengar att tillgå, vilket förhindrar hållbara och lustfyllda projekt 

tillsammans med barnen. Inköp av rekvisita och utklädningskläder som kan utnyttjas för 

fler tillfällen var ett mindre sådant exempel. När förskolan prioriterar pengar på drama 

sker det oftast genom kulturupplevelser istället för att uppleva drama på förskolan. 

Förskolorna i fråga var av inställningen att barnen ska få möjlighet uppleva drama bland 

annat genom teaterföreställningar och genom att gå på konstmuseer. En av dessa 

förskolor hade i samband detta även kulturgrupper ansvariga för genomförande av 

drama på enheten också. Drama finns alltså ute i förskolans verksamheter men 

genomförs olika beroende på vad som prioriteras. 
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7 Diskussion  
 

Följande avsnitt kommer att problematisera det centrala innehållet i resultatet. 

Konsekvenser av en förändrad läroplan samt ramfaktorernas makt kommer att dryftas. 

 

7.1 Konsekvenser av en förändrad läroplan, i dokumenten och i 
verksamheten  

 

Som innehållsligt begrepp har drama inte förändrats i förskolans styrdokument. Det är 

snarare formen och formuleringen av begreppet drama som har förändrats. Enligt 

Rasmusson och Erberth (2007) är den moderna definitionen av drama i pedagogiska 

sammanhang användning av drama som metod. Drama har varit både ett mål och ett 

metodinnehåll i styrdokumenten, främst historiskt men även idag. Äldre dokument som 

Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26 & SOU, 1972:27) och Pedagogiskt program för 

förskolan (SOU, 1987:3) har haft drama framskrivet både som mål men behandlar även 

drama som metodinnehåll. Styrdokumentet som gäller för förskolan idag, lpfö98 

(Skolverket, 2010) har fortfarande drama som ett mål, men dokumenten är inte 

uppbyggt sådant att det ger ingående beskrivningar eller förlag på metod för att uppnå 

målen. Därför beskrivs heller inte exempel på olika sätt att arbeta med drama på. 

Pedagogiskt program för förskolan (SOU, 1987:3) som dokument är utformat mer likt 

en handbok där drama behandlas som ett eget ämne med egen rubrik, samt som metod 

som återkommer i bearbetning av andra ämnen. I lpfö98 (Skolverket, 2010) nämns 

drama som en av flera uttrycksformer tillsammans med dans, rytmik, bild och musik 

och dokumentet är utformat som ett referensmaterial med mål verksamheten ska sträva 

efter att uppnå. Drama gavs alltså högre status i äldre dokument än i dagens, vilket 

stämmer överens med den bilden pedagogerna som deltagit i vår studie målar upp för 

oss. Estetiska arbetssätt var vanligare förr, vilket pedagogerna som intervjuats själva ger 

uttryck för. Förr fanns mer tid, drama prioriterades osv. Det hände någonting när 

läroplanen infördes 1998, vilket utkristalliserade sig ännu tydligare efter revideringen 

2010 (Skolverket, 1998; Skolverket, 2010). Det har skett en skiftning i prioritering. 

Förskolan som verksamhet har till viss del som målsättning att förbereda barnen för 

skolan där målen inte längre är att sträva mot, de ska uppnås (Ackesjö, 2011; 

Skolverket, 2011). 

 

Drama som metod har i forskning framhållits framgångsrik för att stimulera barns 

lärande samt deras kommunikativa och kognitiva utveckling (Szecsi, 2008; Cranston & 

Kusanovich, 2014; Tanriseven, 2013). Som metod ligger drama alltså nära i linje med 

läroplanens syfte att undervisa och utmana barnen i förskolans verksamhet (Skolverket, 

2010). Dessutom ligger det i linje med det sociokulturella perspektivet om lärande i 

sociala kontexter och vikten av kommunikation. Därför borde drama som metod inte 

vara motsägande förkovran av ämneskunskaper i förskolan. Ämnesintegrering och 

implementering av drama skulle istället kunna stärka lärandet vilket både pedagogerna i 

vår studie ger uttryck för, samt Szecsi (2008) som menar att drama stimulerar lärande. 

Dock går det att se tendenser av att praktiska ämnen som drama väljs bort i förmån till 

matematik och språk, vilka har blivit prioriterade områden i den reviderade läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010). Förskjutningen mot ämneskunskaper kommer sig 

enligt pedagogerna ur en minskad frihet, de teoretiska ämnena kräver mer plats eftersom 

att de ofta är prioriterade av enheten och kan utläsas som prioriterade i läroplanen. Det 

vill säga kan de anses som betydelsefullare än andra ämnen. En pedagog uttryckte oro 

för utvecklingen av förskolan och menar att lärandet måste fortsätta vara lustfyllt och 
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kreativt, där drama och estetiska ämnen representerar det lustfyllda lärandet. Även 

Frånberg (2015) uttrycker en oro över kraven som ställs på de små barnen 

kunskapsmässigt idag. Förskolan är en pedagogisk institution och en del av 

utbildningssystemet, men förskolan är ingen skola. 

 
7.1.1 En öppnare läroplan, mer styrd undervisning 

 

Läroplanen som dokument har förändrats och blivit generellare i sina formuleringar, 

ändå upplever sig pedaogerna mer styrda än tidigare. Känslan av minskad frihet handlar 

enligt pedagogerna om vilka ämnen de ska jobba med och hur. Genom revideringen av 

läroplanen (Skolverket, 2010) har pedagogerna fått ett tydligare pedagogiskt uppdrag 

där ämneskunskaper har prioriterats (Ackesjö, 2011). Ämnesmålen framskrivs tydligare 

och som prioriterade områden även om de egentligen inte kan anses som viktigare än 

andra ämnen och teman (Frånberg, 2015). Förskolan ska sträva efter att uppnå alla mål i 

läroplanen, det går inte att välja bort något (Skolverket, 2010) vilket även pedagogerna 

som deltagit i vår studie ger uttryck för. Ändå uttrycker pedagogerna att drama ofta 

värderas efter ämneskunskaper och väljs bort till förmån för matematik eller språk. En 

pedagog menad dock att prioriteringen som är i förskolan just nu är en fas och menar att 

olika ämnen prioriteras i olika tider. Just nu är det ämneskunskaper som anses viktiga 

och då satsas det ordentligt på dem. I framtiden kommer andra ämnen att vara mer 

aktuella. Som det ser ut just nu är det dock matematik och språk som pedagogerna 

menar värderas högt av ledning och styrning uppifrån. Pedagogerna upplever krav att få 

in både så mycket som möjligt, men ofta och gärna ämneskunskaperna. 

 

Genom införandet av läroplanen med revidering (Skolverket, 2010) är det ett ökat krav 

på vad som ska ingå i verksamheten. Det kan inte vara lika planlöst och luststyrt som 

det enligt pedagogerna kanske varit tidigare. Aktiviteter och innehåll ska planeras och 

vara medvetna pedagogiska val. För att göra medvetna och pedagogiska val krävs en 

viss kompetens. Det förändrade underlaget har förutom att det har gett ett tydligare 

uppdrag också försett pedagogerna med ett större eget ansvar i genomförandet av 

undervisning. En pedagog menar att läroplanen (a.a.) som underlag är platt och ger inte 

alls samma vägledning inom drama som det kanske behövs. Användandet av drama är 

tätt knutet till förtrogenhet med ämnet hävdar både Russell-Bowie (2013) och flera av 

pedagogerna som deltagit i vår studie. Vidare kan erfarenheten av drama och 

förtrogenheten med metoder hos pedagoger se väldigt olika ut vilket har framkommit i 

resultatet. Drama ska dock ingå och det är upp till pedagogerna att agera utifrån de mål 

som finns uppsatta i läroplanen (Skolverket, 2010). Att lägga in innehåll i begreppet 

drama och att tillämpa är det som är svårt enligt pedagogerna.Vad drama är och hur 

drama genomförs som metod i förskolan finns inte beskrivet i läroplanen (Skolverket, 

2010) som det gjorde i Pedagogiskt program för förskolan (SOU, 1987:3).  

Pedagogerna känner sig begränsade av sin kompetens eller avsaknad av sådan och 

känner sig således mer styrda. Satsar ledning istället på vidareutbildningar inom andra 

ämnen påverkar det också. Pedagogerna säger det själva, utbudet av fortbildning inom 

drama är skralt och det ligger oftast på pedagogerna själva att skaffa den kompetensen. I 

motsats till drama är matematik som ämne mer rättframt i vad det innefattar och det 

satsas på vidareutbildningar inom detta enligt pedagogerna. En annan pedagog menar 

också att matematik är mer mätbart och således mer tacksamt att arbeta med. 
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Varför pedagogerna upplever sig mer styrda trots ett mindre bestämt formulerat 

dokument har en förklaring. Även om pedagogerna har hela lpfö98 (Skolverket, 2010) 

med alla 30 strävansmål att jobba utifrån, påtrycks de att delvis arbeta mer med några 

utvalda. Inget mål ska glömmas bort, men några anses som extra viktiga. I en 

verksamhet som också har begränsat med resurser och tid gäller det då att prioritera. 

Drama anses av många pedagoger både som svårt och tidskrävande. Samt är det heller 

inte framskrivet tydligt i läroplanen hur eller varför det är viktigt att jobba med drama 

(Skolverket, 2010). Därför kanske det blir svårt för pedagogerna att välja drama. 

 

7.2 Ramfaktorernas makt i förskolan 
 

Ramar skapar de förutsättningar som aktörerna, i det här fallet pedagogerna har att agera 

och fordra sig utifrån i förskolan som kontext (Persson, 2014). De ramfaktorer som 

pedagogerna i studien har gett uttryck för har delats in i två olika kategorier utifrån var 

de är skapade. Dessa blev: ramar skapade av arbetslaget samt ramar skapade från högre 

instans, det vill säga politiskt styrning. Pedagogerna som deltagit i vår studie gav 

uttryck för att det var ramarna skapade av och inom det egna arbetslaget som påverkade 

deras arbete mest, i både positiv och negativ bemärkelse. Det gavs exempel på 

pedagoger som inspirerade varandra, men även pedagoger som begränsade varandra 

beroende på olika faktorer som t.ex. intresse och kompetens. Detta stämmer överens 

med det som framkommit i tidigare forskning att förtrogenhet med metoden gör det 

lättare att implementera den (Russell-Bowie, 2013). Vad gäller ramar skapade av 

politisk styrning var pedagogerna i vår studie inte lika samlade i vad som påverkade 

dem och inte. Den fysiska miljön, storlek på barngrupp, personaltäthet, organisation och 

struktur samt ekonomiska resurser är faktorer som pedagogerna själva har liten till ingen 

möjlighet att påverka. Detta upplevde vi dock inte att pedagogerna i studien la allt för 

mycket vikt vid. Förutom hur prioriteringen av ämneskunskaper i läroplanen 

(Skolverket, 2010) har lett till en förskjutning mot skolans arbetssätt, vilket i likhet även 

Frånberg (2015) hävdar händer i förskolorna. Även Broady (1999) lyfter att lärande och 

undervisning har blivit allt viktigare i förskolan. Det intressanta är dock att även om 

lärande ska lyftas, behöver det betyda att praktiska ämnen och metoder tas bort? I 

Pedagogiskt program för förskolan (SOU, 1987:3) ingick drama inte bara som ämne, 

utan var en metod som återkom genomgående i dokumentet. Idag är det inte lika tydligt 

framskrivet i läroplanen, vilket kanske gör det lättare att glömma bort (Skolverket, 

2010). Möjligtvis är den låga prioriteringen av drama en konsekvens av att pedagogerna 

drivs på att lägga mer tid och resurser på ämneskunskaper, vilket resulterar i mindre tid 

till annan verksamhet som t.ex. estetiska ämnen och drama. Som motreaktion till detta 

fanns det dock en pedagog i studien som menade, att även om det är matematik och 

språk som prioriteras, så har arbetslaget gemensamt tagit ett beslut till att inte välja bort 

de estetiska lärosätten i förmån till ämneskunskaperna. Teoretiskt sett ges här 

arbetslaget mer makt och låter sig påverkas mer på den nivån än att de ser sig styrda av 

de förutsättningar som har blivit dem tilldelade genom den politiska styrningen. 

Ledning och högre instanser sätter enligt pedagogerna bara de grundläggande 

förutsättningarna. Vad som sedan händer med förutsättningarna är fullt påverkbart. För 

det är ju i arbetslaget, i den faktiska verksamheten som val och prioriteringar äger rum, 

utifrån tolkningsföreträde och verkställande av läroplanen (Skolverket, 2010).  
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Tid är också en grundläggande faktor som pedagogerna har liten påverkan över. 

Pedagogerna uttrycker att de har fått mer att göra, det vill säga fler mål att eftersträva 

enligt läroplanen (Skolverket, 2010) men att de inte fått utökad tid för planera och 

genomföra målen. Likväl om pedagogerna inte har mycket makt över vilken tid de får, 

menar dem att det yttersta ansvaret för hur tiden förvaltas ändå ligger inom deras makt. 

Problematiken tycks ligga i att drama som metod anses som mer tidskrävande än 

möjliga andra metoder, vilket pedagogerna menar inte är en ursäkt. Dock kan det anses 

som en förklaring. Flera av pedagogerna i studien likväl som Tanriseven (2012) är 

överens om drama som metod för ämnesintegrering kan vara utvecklande både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Pedagogernas syn på att barn utvecklas socialt genom drama som 

metod i sociala kontexter påvisar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket också 

ligger i linje med läroplanens syn på lärande (Skolverket, 2010). Lösningen enligt 

pedagogerna i studien är att bestämma vad som ska göras och hitta sätten hur de ska 

göras. Svaret på det ger en annan pedagog som menar att det är genom god 

organisation, struktur och kompetens. 

 

7.3 Lika för alla: pedagogers olika kompetenser ger barn olika 
undervisning  

 

En studie genomförd av Russell-Bowie (2013) undersökte sambandet mellan erfarenhet 

av drama som metod och användning av drama. När pedagoger kände sig förtrogna och 

trygga i metoden kunde de applicera den. Vid osäkerhet valdes istället andra metoder. 

Detta fastställer pedagogerna som deltagit i vår studie att det kan se ut på det sättet i 

verksamheterna. För några pedagoger likställs drama med teater och genom det 

upplever sig pedagogerna som tvungna att prestera. De ställer krav på sig själva på ett 

sätt som inte är relevant för dramautövandet som undervisningsmetod. Genom dessa 

föreställningar begränsar pedagogerna sig själva och väljer istället andra metoder och 

arbetssätt. Till följd av detta kan barngrupper, rent hypotetiskt få en begränsad tillgång 

till drama i förskolan. Drama är ett strävansmål i läroplanen och kan egentligen inte 

väljas bort (Skolverket, 2010). Dock har det framkommit i vår studie att det ofta 

bortprioriteras. På vilket sätt pedagogerna definierar drama, det vill säga vad de själva 

lägger in i begreppet påverkar också hur det används. Anser pedagogen att drama är 

stort och svårt begränsar det användandet av drama i verksamheten. Exempel vi fick av 

pedagogerna i vår studie på tillämpande av drama kunde vara; att läsa en saga och 

förställa rösten som en sorts dramatisering. Dramatisering av sagor är ett sätt att 

tillämpa drama, dock kan det vara så mycket mer. Lägger pedagogerna i verksamheten 

dock inte in ett bredare innehåll i begreppet drama blir de begränsade i sitt val av andra 

metoder. Barnen får till följda av detta endast med sig en viss del av en viss sorts 

dramautövande. Pedagoger och arbetslag med en bredare syn på drama har fler vägar att 

gå i val av metod och genomförande, vilket ligger bättre i linje med att verkställa målen 

i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2010). Andra exempel på drama vi tagit del av 

genom pedagogerna är t.ex. vårteater och sagovandring. Det vill säga drama i större 

skala med rekvisita och dramatiserande pedagoger. Fler exempel var hur pedagogerna 

utmanade barnen i barnens egna rollekar. I de olika exemplen får barnen möjligheter till 

olika lärande, utifrån läroplanens syfte är det dock tydligt att barnen ska bli erbjudna en 

bredd. Genom ett bredare drama-begrepp kan pedagogerna också erbjuda barnen mer. 

Eftersom att det finns en osäkerhet kopplat till drama finns risken att begreppet drama 

används slentrianmässigt. Det vill säga att pedagoger lägger in mening och innehåll i 

drama bara för att kunna säga att de har uppnått målet utifrån läroplanen (Skolverket, 

2010). Vidare gavs det dock uttryck för i vår studie hur pedagoger förtrogna med 

metoden som menar att genom drama kunde fler mål i läroplanen uppfyllas på ett 
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mycket bra sätt. Lärandet var lustfyllt, likt det Szecsi (2008) förespråkar. 

 

Hur kan den ojämna fördelningen av dramaundervisning motverkas? Pedagoger som 

väljer att inte använda drama som metod menar att de själva känner att de saknar 

kompetensen. Detta lyfter även Russell-Bowie (2013) som en faktor, implementering av 

en metod kräver kompetens. Kompetens anger även de pedagoger som känner sig 

besitta den vara avgörande. Det är tack vare deras kompetens som de kan använda sig 

av metoden. Dock har pedagogerna i vår studie uttryckt att det saknas dramautbildning i 

utbildningen till förskollärare. Både vad gäller den ordinarie utbildningen, men även att 

det är begränsat med möjligheter till fortbildning inom ämnet. De pedagoger med 

komtepens berättar att de har erfarit kompetensen genom sitt egenintresse till drama. 

Antingen har de sökt upp eller krävt vidareutbildningar, varit del av studiecirklar eller 

liknande och således förskaffat sig kompetensen. Både pedagoger i vår studie och 

forskare som Russell-Bowie och Tanriseven (2013) menar att drama borde ha större 

plats i lärarutbildningarna idag. Förutom vinsten av att bli bättre förtrogna med drama 

som metod i den egna undervisningen kom Tanriseven (2013) fram till i sin studie att 

lärarkandidater som blivit undervisade genom drama som metod var bättre förberedda 

på att börja arbeta som pedagoger.  
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8 Konklusion och vidare forskning 
 

Revideringen av läroplanen har lett till ett starkare pedaogiskt uppdrag. Barn ska ha rätt 

till fler möjligheter för lärande än någonsin. Dock ser vi tendenser till att barnen i 

förskolan teoretiskt kan få en ganska ensidig undervisning. Återkommande inriktningar 

på olika förskolor är matematik och språk, de områden som blivit förstärkta i 

läroplanen. Förskolorna arbetar mycket med matematik och språk och tar del av 

fortbildningar inom dessa ämnen osv. Drama väljs bort för att bland annat dessa ämnen 

ska få plats. I motsats till detta framkommer det genom tidigare forskning och i vår 

studie att pedagoger ser både möjlighet och mening med att arbeta ämnesintegrerat 

genom drama. Som metod kan drama anses som applicerbart och flexibelt, flera 

pedagoger uttryckte att de kan få in flera måluppfyllelser genom drama. Stofflärande 

kan förstärks och svårtmätta mål som etiska avväganden, empatisk förmåga och 

förmedling av demokratiska värden blir möjliga. Drama i sig är dock ingen 

universalmetod som ger ett lyckat resultat oavsett implementering. Det finns olika sätt 

och metoder att använda drama på och det är vikigt att ha en viss kompetens eller i alla 

fall en medvetenhet hur drama kan användas. Det vår studie kan bidra med att klarlägga 

är vikten av en bred kompetens hos pedagoger i förskolan. Vad pedagoger är förtrogna 

med gällande ämne och kompetens, spelar till viss del roll för vilken undervisning 

barnen i förskolan får ta del av. Även hur andra omgivande förutsättningar, det vill säga 

ramfaktorer har en viss makt över det pedagogiska arbetet. Men genom att vara 

medveten om dessa ramar går, kan de motverkas att vara begränsade och pedagogerna 

kan förhoppningsvis se lösningar istället för begränsningar. 

 

Vidare funderingar vi fick efter avslutad studie är följande. Med anledning av 

uppfattningen att matematik och språk är ämnen som prioriteras högt och arbetas med i 

hög grad på förskolorna hade det varit intressant att undersöka om det verkligen 

stämmer. Det vore av intresse att genom en kvantitativ studie undersöka vilka, och i hur 

hög grad förskolorna arbetar med samtliga olika mål i läroplanen. Efter den kvantitativa 

mätningen skulle undersökningen kunna gå vidare i att försöka fastställa varför vissa 

mål väljs framför andra. Möjligen även vilka konsekvenser det ger barnen som enligt 

den reviderade läroplanen ska ta del av en så bred och möjligskapande verksamhet som 

möjligt.  
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Marner, A. & Örtegren, H. (2003). En kulturskola för alla – estetiska ämnen och 
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Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie. Om analysarbete i 

kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Russell-Bowie, D. E. (2013). A Tale of Five Countries: Background and Confidence in 

Preservice Primary Teachers in Drama Education across Five Countries. Australian 

Journal of Teacher Education, vol:38 nr: 7/5. Sydney: Australia. Hämtat 2015-05-15 

från: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2013v38n7.7 

 

Skolverket (2008). Tio År efter förskolereformen. Nationell utvärdering Av förskolan. 

Rapport 318. Stockholm: Fritzes. Hämtad 2015-10-24 från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2096  

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan (2013). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverkets lägesbedömning 2009. Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 

vuxenutbildning. (2009). Stockholm: Skolverket. Hämtad 2015-10-24 från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2280  

 

Skollagen (2010:800). Hämtad den 2015-09-21 från 

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar  

 

SOU. (1972).  Förskolan del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning, 

SOU. 1972:26. Stockholm: Liber förlag.  

 

SOU. (1972). Förskolan del 2. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning, 

SOU. 1972:27.  Stockholm: Liber förlag.  

 

SOU. (1987). Pedagogiskt program för förskolan. SOU. 1987:3. Stockholm: Allmänna 

Förlag. 

 

Sternudd, M. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra 

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

Bilaga A - Informationsbrev 
 

Hej!  

 

Vi heter Evelina och Sofia och vi läser till förskollärare på 

Linnéuniversitetet. Vi går nu vår sista termin och ska skriva ett 

examensarbete om pedagogiskt drama i förskolan. Det vill säga, 

pedagogers inställning och möjligheter att utöva pedagogiskt 

drama. 

 

Vi skulle bli väldigt tacksamma om ni vill delta i vår studie och 

där vi kan genomföra en intervju med Er till vårt examensarbete. 
 

Vid intervju kommer en av oss till Er förskola för att genomföra 

en intervju mellan 20-35 minuter. Deltagandet är frivilligt och ni 

kan när som helst avbryta. Alla uppgifter kommer att behandlas 

på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av 

utomstående. Materialet kommer att behandlas med god 

forskningssed och med respekt för alla deltagande och dess 

integritet. Alla uppgifter kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 
 

Vid frågor kontakta oss gärna. 
 

Tack på förhand! 
 

 

Med vänlig hälsning Evelina Karlsson och Sofia Larsson 
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Bilaga B – Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat inom skol- och barnomsorg? 

 

- Hur länge har du haft anställning på denna förskola? 

 

Drama som kunskapsstoff/Målkriterium 
- Berätta hur verksamheten har utvecklats, vad har förändrats under din 

arbetsverksamma tid?  

 

- Vilken status anser du att de estetiska ämnena, främst pedagogiskt drama har?  
tex I samhället? Inom skolväsendet? På förskolan? 
 

- Hur skulle du definiera drama utifrån läroplanen? 

 

Under Förskolans uppdrag: 
”Att 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.” (sid 10). 
 

- På vilket sätt tycker ni att ert arbete med drama stämmer/inte stämmer med målen i 

läroplanen?  Följdfråga: Hur ser ni på det? 

 

- Vad finns det för mening med att arbeta ämnesintegrerat med drama? 

 

Ramfaktorer/Möjlighet att utföra drama 
- Vad har du som pedagog fått dina erfarenheter av pedagogiskt drama ifrån? 

 

- Vad påverkar dina möjligheter för att jobba med estetiska ämnen/pedagogiskt drama? 

 

- Påverkar ledningen det konkreta arbetet med pedagogiskt drama? I så fall hur? 

 

- Varför anser du att man ska jobba med pedagogiskt drama? Eller varför inte?  

 

- För den som inte vill, verkar osäker på pedagogiskt drama – Vad skulle få dig att jobba med 

pedagogiskt drama?  

 

Utövandet av drama 
- Hur ofta använder ni er av pedagogiskt drama på er verksamhet? Följdfråga: När gör 

ni det? Hur gör ni det? 
Varför då? Vad påverkar ert arbete/arbetssätt? Ramfaktorer? Vilken form av drama använder ni er av i er 

verksamhet? 

 

- Berätta hur du jobbade tidigare med estetiska ämnen/drama? 

Hur jobbar ni nu? 

(har några förändringar skett?) 

 

- Hur skulle du vilja jobba med pedagogiskt drama? 
Inga begränsningar – önska fritt 
 


