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Syftet med vår studie är att genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur och i 
vilken omfattning drama och dramapedagogik används i några förskolor, samt vad 
förskollärarna anser om deras användning av dessa. Förskollärarna intervjuades med 
öppna frågor för att få en mångfald, men även för att ta del av deras mer personliga 
åsikter och värderingar. Resultatet visar att drama och dramapedagogik används i 
den vardagliga verksamheten. Det framkom även att drama bjuder in till samtal och 
samspel vilket leder till ökad språkutveckling samt personlig och social utveckling. 
Slutsatser som kan dras av studien är att drama och dramapedagogik är ett bra 
verktyg samt ett bra arbetssätt att tillämpa inom förskolans verksamhet.  
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1. Inledning 

Vår utbildning i lärarprogrammet börjar gå mot sitt slut och vi kände när vi gick på 
inriktningen ”lek, lärande och utveckling” att vi ville fördjupa oss i den estetiska 
lärprocessen. I utbildningen poängteras att estetiska uttrycksformer innebär att 
lärandet sker genom det som presenteras och gestaltas direkt. Estetiska lärprocesser 
är viktiga i barns utveckling, både den språkliga och den kroppsliga. Det estetiska 
förhållningssättet ger större möjligheter till att kunna urskilja, kunna tolka och kunna 
ta ställning när nya intryck ges. Det estetiska området med alla dess uttrycksformer 
grundar sig på att människan får upplevelser genom sina sinnen. Lärandet sker 
genom ett reflekterande och uttryckande förhållningssätt där kroppen är verktyget. 

Vårt val av estetisk uttrycksform föll på drama, då vi upplevde det som underhållande 
och hämningslös pedagogik med många användningsmöjligheter, eftersom 
skapandet och gestaltningen leder till många potentialer för reflektion och lärande. 
Barnen tillägnar sig kunskap på ett lustfyllt sätt genom samtal och samspel. Lärande 
sker hela tiden och genom drama tas olika lärstilar upp och fångar alla barn. Genom 
att barnen får använda sig av hela sitt kroppsspråk gynnar det även de barn som har 
svårt med språket, som då får andra sätt att uttrycka sig på. Valet av detta ämne 
gjordes för att vi ville ta reda på hur drama används i verksamheterna, då det nämns 
ytterst lite i både den nuvarande och i den kommande läroplanen. 

 En tolkning som Sternudd (2000) gör är att dramapedagogiken i de svenska 
läroplanerna successivt har fått mera plats i de olika läroplanernas huvudtexter, utom 
i Lpo94 där de försvinner helt. De dramapedagogiska perspektiv som i läroplanerna 
Lgr 62, Lgr69 och Lgr80 framträder tydligast är ur ett konstpedagogiskt perspektiv, 
vilket betyder att det är personlighetsutvecklande. En annan av Sternudds (2000) 
tolkningar är att drama ofta ses som ett hjälpmedel till andra ämnen, istället för att se 
möjligheterna med att använda sig av dramapedagogik som ett ämne i sig. I Lpo94 
nämns drama och gestaltning fortfarande, dock ej inom en kontext som visar att det 
är dramapedagogik som menas. Dramapedagogik har reducerats och ses mest som en 
del av lärandet i svenskämnet.      

Trots nyutarbetad läroplan är texten kring drama den samma som tidigare. I 
läroplanen Lpfö 98 och Lpfö 98 reviderad 2010 står följande 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(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6). 
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Genom att ta stöd från det som läroplanen uttrycker får vi automatiskt in 
värdegrundens alla viktiga delar, eftersom förskolan vilar på en demokratisk grund 
och allas lika värde där genus och jämställdhet utgör en viktig del i verksamheten. 
Användandet av drama ger barn möjlighet att tillägna sig etiska värden och ett 
lämpligt förhållningssätt eftersom drama ger barnen konkreta upplevelser och en 
ökad förståelse. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att 
dramatisering kring exempelvis en saga ger ökad förståelse och kunskap hos barnen 
på ett lustfullt och okomplicerat sätt. Vi vill därför fördjupa oss mer i ämnet inför vår 
egen yrkesroll, då vi vill använda oss av dramapedagogik eftersom vi tror på det 
arbetssättet. Genom att arbeta medvetet med drama skapas fler lärtillfällen och 
möjligheter till konflikthantering. Det har även framkommit i forskning att ämnet 
inte är prioriterat då det inte har lagts fram en enda doktorsavhandling om 
dramapedagogik sedan 2001 (Österlind, 2009).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka i vilken mån några pedagoger i förskolan idag 
använder sig av dramapedagogik som arbetssätt i verksamheten.  
 
 
1.2 Forskningsfrågor 

• Hur använder pedagogerna dramapedagogik inom förskolans verksamhet? 
• Vilken är pedagogernas uppfattning av användandet av drama? 
• Hur resonerar pedagogerna kring vilka fördelar dramapedagogik har i barns 

utveckling? 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I denna studie definieras användandet av dramapedagogik som estetisk uttrycksform 
och lärprocess i förskolan. Det som är grundläggande för dramapedagogik är att 
fokus ligger på barnens sociala och kreativa utveckling. Drama kan användas som en 
metod i barns inlärning och de får därigenom en förståelse om empati för olikheter 
som till exempel vid konflikthantering och genus (Rasmusson och Erberth, 2008). 
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2. Litteraturgenomgång 

I vår litteraturstudie börjar vi med att kort redogöra för dramats rötter, följt av en 
mer ingående presentation över vad drama och dramapedagogik innebär samt 
användningsområdet för dessa. Vi valde också att nämna en tolkning av de två 
pedagogerna Piaget och Vygotskij och deras synsätt samt teorier kring barns lärande 
och utveckling. Vi tar även stöd i styrdokumenten för att visa på de ramar och 
riktlinjer förskolan har att rätta sitt arbete efter. Vi avslutar litteraturgenomgången 
med att visa tidigare forskning. 

 

2.1 Bakgrundslitteratur/historiskt perspektiv 

2.1.1 Dramats historia 

Dramats rötter skriver Rasmusson och Erberth (2008) om, där författarna menar att 
ursprunget finns i gamla folklekar och dessa hade stor kulturell funktion. Genom 
organiserade danser och lekar uppstod en samhörighetskänsla. Barn med annat 
ursprung känner oftast väl till folklekarna och danserna samt deras betydelse för 
kulturen och identiteten. Författaren tar även upp att det var lärarinnorna i 
flickskolorna under 1800-talet som var föregångarna i modern dramapedagogik i 
Sverige. Däremot hade pojkar enda sedan medeltiden på latinskolorna fått möjlighet 
att spela traditionell skolteater. Dramapedagogiken utvecklades under 1900-talet 
med inspiration av reformpedagogiska tankegångar. Dessa hade som syfte att stärka 
barnens självkänsla och att utveckla barnens kreativitet och deras förmåga att kunna 
reflektera och ta ställning. De estetiska uttrycksformerna blev i detta sammanhang 
viktiga, eftersom det är barnens engagemang som ligger till grund för lärandet. 

 Rasmusson och Erberth (2008) skriver vidare om vad pedagogiskt drama är. Från 
grekiskan kommer ordet drama och det betyder handling. Ordets ursprungliga 
betydelse säger något viktigt om drama och dramapedagogik, nämligen att 
handlingen är i centrum. Med hjälp av roller och rollspel gestaltas en handling vilket 
är det som dramatisering innebär. Lärare kan låta barnen dramatisera och spela 
teater vilket är bra för deras minnesträning och även för att påverka deras sinnen. 
Författarna belyser också drama som en estetisk uttrycksform där bild, musik, dans 
och poesi ingår. Ordet estetik kommer liksom ordet drama från grekiskan och det 
betyder sinnesförnimmelse eller sinneskunskap.  

 

 

 

 

3 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2.1.2 Dramapedagogikens användningsområden 

Arbetet med pedagogiskt drama är enligt Rasmusson och Erberth (2008) något som 
lärare kan arbeta med från förskola upp till gymnasiet. Oberoende av barnens ålder 
behöver pedagogerna gå igenom de olika faserna som börjar med en uppvärmning 
genom rörelse och lek, som fortsätter med en övning med syfte att träna något 
specifikt som namn, samspel eller något annat. Huvudövningen innehåller 
dramatisering och rolltagning, detta avrundas sedan med en lugn trygghetsövning 
eller med avslappning.  

De yngre barnen lär sig leka i grupp och de lär sig därigenom att det är positivt att 
hitta på saker tillsammans. Barnen tränas också att ge och ta i samarbetet i gruppen. 
Med de riktigt små barnen från 0-3 år är det svårt att ha någon planerad dramalek av 
naturliga skäl. Det finns dock drama i deras egna aktiviteter och lekar som till 
exempel när de låtsas i pantomimer med olika låtsasföremål. Genom kroppsspråket 
och genom ljud och rörelse kan drama utföras med de små barnen. 

 Handdockor kan vara med i konflikthantering mellan förskolebarn där läraren vill få 
barnen att förstå sammanhanget och få dem att ta hänsyn till varandra i gruppen. 
Lärarna menar att handdockan konkretiserar konflikthanteringen. En stor fördel som 
dockan har är att på ett inspirerande och naturligt sätt öppna upp kontakten med 
barnen. Barnen lyssnar alltid när dockan vänder sig direkt till dem. Dockan får 
barnen att våga berätta vad de själva tycker eftersom det blir mer lustfyllt och dockan 
får inte ta parti för något barn. 

Rasmusson och Erberth (2008) belyser att rollekar även kan användas som metod i 
verksamheten. Genom att som pedagog delta i leken, dock ej som ledare, kan leken 
ledas in på olika områden som vi vill att barnen ska reflektera över. Genom detta kan 
barnen ta ställning och förstå olika sammanhang samt få en överblick på livets olika 
företeelser. I dessa rollekar kan diskussioner om till exempel solidaritet, könsroller, 
krig och fred komma upp till ytan. Ett annat sätt att arbeta med rollspel som 
författarna tar upp är att personalen improviserar för att belysa barnens konflikter. 
Detta kan göras genom att barnen får avbryta spelet och därigenom delta i 
konfliktlösningen. För att barnen inte ska känna skuld i uppkomna konflikter, så kan 
barngrupp och pedagoger gestalta djur och därigenom får barnen distans från sin 
delaktighet i konflikten. 

 Enligt Rasmusson och Erberth (2008) kan dramapedagogik också användas av 
lärare när de vill hjälpa till att stärka flickorna i gruppen. Övningar som kan användas 
här är av karaktären att få flickorna att våga ta egna initiativ, våga tävla, ta för sig, 
våga prova nya saker, våga misslyckas, kunna välja utifrån sina egna behov och 
genom detta få ett ökat självförtroende. Även rolleken är av stor betydelse i barns 
utveckling både ur kognitiv och ur social synpunkt. 
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Genom att inta vuxnas roller lär sig barnet vad det konkreta innehållet innebär. De 
prövar en yrkesroll när de leker polis, tandläkare eller tågkonduktör och lär sig 
därigenom hur samhället fungerar. När barnet går in i en roll, lär det sig något om sig 
själv, samtidigt som barnet får se tillvaron ur en annan människas perspektiv. Annat 
som tränas i rolleken är till exempel kreativitet och fantasi men även språk och 
abstrakt tänkande.  

Ett sätt att arbeta med drama i undervisningen är enligt Rasmusson och Erberth 
(2008) detsamma som pedagogiskt drama. Fokus ligger på barnens sociala och 
kreativa utveckling. Barnen utvecklar genom dramaövningar, improvisationer, teater 
och rollspel sina förmågor att uttrycka sig, sin fantasi, sin förmåga att kommunicera, 
sin förmåga att ta ställning och att samarbeta då arbetet sker i grupp. Trots detta är 
de estetiska ämnena missgynnade när det gäller forskningsresurser, vilket även 
innefattar dramapedagogiken. Detta har många lärare ändå förstått betydelsen av att 
ämnet ska utvecklas och utforskas för att kunna ta plats i skolan där teoretiska ämnen 
värderas högst.  

 

2.1.3 Dramapedagogikens hinder och möjligheter 

Dramats oexakthet beskriver Weissenrieder (2008) som en anledning till att 
pedagoger känner sig osäkra inför ämnet. Hon tar upp olika uppfattningar och 
uttalanden om varför drama inte används. Det kan upplevas som okontrollerat och 
flummigt samt att barnen flyter runt som de vill. Drama kräver dessutom speciella 
lokaler då det finns brist på utrymme i verksamheten. En del pedagoger menar att det 
finns annat i verksamheten som är viktigare, då de anser att dramat tar bort tid från 
andra aktiviteter. Hon skriver också om drama som en nödvändighet för den 
personliga och språkliga utvecklingen samt att drama tränar det sociala beteendet, 
skapar social medvetenhet, skapar friare människor, tränar samarbete, utvecklar 
kreativitet, fantasi och koncentrationen.  Enligt författaren räknas inte drama in 
bland andra pedagogiska metoder. Det klassas fortfarande som ett övningsämne, som 
något att ta till för att pigga upp tillvaron eller som ett avbrott i undervisningen som 
annars är teoretiskt fullspäckat. 

Dramapedagogiken är enligt Schüldt (1994) en metod och ett arbetssätt som skapar 
stark inlevelse och förståelse hos barnen. Genom gestaltande övningar i kombination 
med efterarbete och samtal kan barnen nå djupare insikter. I gestaltningen kan 
barnet själv få förståelse för den som blir mobbad, den som blir slagen av en förälder 
eller hur det är att vara flyktingbarn på flykt från sitt hem. Författaren poängterar att 
det inte är själva ”uppspelet” som är det viktiga i arbetet med drama, utan att det är 
processen i gruppen som leder till utveckling. Grunden för drama är att använda sig 
själv som instrument tillsammans med andra.   
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En tolkning som Wagner (1992) gör om pedagogiken av Dorothy Heathcote som är en 
av Englands mest kända pedagoger. Hon menar att genom drama kan barnen lära sig 
konkretisera och förenkla abstrakta begrepp. Drama kan även bidra till att barnen får 
en sann förståelse av givna fakta. Barnen kan genom dramat utveckla en tolerans för 
andra människor och andra föreställningar. Drama kan motivera barn att ta sig 
igenom något som de egentligen ogillar och nå resultat. Utökandet av barnens 
ordförråd stimuleras också genom drama. Att låta barnen upptäcka att de vet mer än 
de trodde att de visste. Genom dramat får barnen en klarare bild av verkligheten med 
hjälp av fantasins värld.  

 Enligt Järleby (2005) har drama och teater setts som ett förlösande ämne vid 
personlighetsutveckling och träning av hela människan. Ur denna synpunkt är det 
inte bara förståndet utan också kroppen, känslan, handlingen och fantasin som styr 
den mänskliga kommunikationen. Detta kan även betraktas som en holistisk 
lärandeprocess, vilket betyder att lärandet för människan ska ses som en helhet utan 
att särskilja känsla, intellekt och fysisk framtoning. Järleby (2005) menar också att 
estetik i grunden handlar om förnimmelse vilket betyder att upplevelsen går genom 
sinnena. Estetisk verksamhet upplevs ofta som frivillig aktivitet i förskolan och detta 
har inneburit att verksamheten mer eller mindre lyser med sin frånvaro. Lusten 
ligger latent hos alla människor att vilja klä ut sig och föreställa sig. Redan i 
barnkammaren visar sig beteendet och även på förskolan där barn gärna och ofta kan 
botanisera bland utklädningskläder och annan rekvisita.    

 

2.1.4 Drama i leken 

 Dramats likhet med leken är enligt Lindqvist (2002) innehållet som roll, handling, 
värld, tid och rum. Ytterligare likheter är att det i leken och i dramat finns författare, 
regissör, skådespelare och publik. Det klassiska dramats förlopp kan jämföras med 
barns lek som startar upp med en inledning, övergår i stegring, kommer till en 
höjdpunkt och som avslutas med ett fall eller någon slags kris. I dramats och lekens 
handling finns oftast kontrastiva roller som till exempel den onda och den goda. I 
leken använder sig barnen ofta av motsatspar som till exempel synlig/osynlig, 
rädsla/trygghet, makt/maktlöshet, tvång/frihet, modig/feg, jämlik/ojämnlik och 
snäll/elak. När barnen själva dramatiserar i leken att de åker bil så gestaltas inte bara 
bilens förare utan också bilen och dess rörelse och ljud.  

I leken lär sig barnet att hantera och förstå sin omvärld, därigenom är barnens lekar 
en spegel av kulturen de lever i. Ekstrand och Janzon (1995) skriver hur barn 
använder sig av drama i leken då de imiterar vuxna. Barn väljer teman för sina lekar 
från världen de lever i och kan då bearbeta svåra upplevelser då leken fungerar som 
terapi. 
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 Det kan även bidra till att stärka barnen när de känner blyghet och talängslan. Ett 
hinder i gruppen att arbeta med drama kan vara att en individ känner sig ledsen, 
trött, irriterad eller okoncentrerad och därigenom sprider stämningen sig och 
kreativiteten sjunker. 

 

2.1.5 Drama i utvecklingsteorier 

Två kognitiva teorier som Arnqvist (1993) har tolkat är Jean Piaget och Lev Vygotskij 
som är föregångarna av dessa teorier. Piaget menar att människan i sin utveckling 
strävar efter att anpassa omgivningen till sig själv. Denna process är väldigt viktig i 
Piagets teori. Barnet kan genom lek anpassa omgivningen till sig själv. I leken får 
tingen en annan innebörd än den som vi vuxna ser. En sten kan bli ett troll och en 
sked blir i fantasin ett flygplan. Piaget menar också att individen ska anpassa sig till 
sin omgivning. I rolleken ges barnen möjlighet till att förändra sig själva och sitt sätt 
att tänka för att kunna ta in rollen som de spelar. Piaget anser att ju mer socialt 
barnet blir desto mer utvecklas dess språk. Först lär sig barnet att skilja den egna 
kroppen från omgivningen, sedan sker barnets förmåga att skilja på olika föremål och 
de sinnesförnimmelser som föremålen ger. Kunskapen som barnet byggt upp utgår 
från aktiviteter som barnet har utfört. 

Vygotskijs teori som är tolkad av Arnqvist (1993) lyfter fram barnpsykologi och 
pedagogik som mycket viktigt för barnets skapande. Redan tidigt i barnets ålder finns 
kreativa processer som bäst kan ses i barnets lekar, ett exempel som kan ges är barnet 
som fantiserar att det rider på en häst, men i själva verket är det bara en käpp. Barn 
kan i leken förvandlas till olika roller som till exempel soldat, rövare och sjöman och 
genom detta visa på äkta kreativitet. Vygotskij menar också att dramatiseringen är 
det som ligger närmast barnets litterära skapande. Det språkliga skapandet och 
dramatiseringen är det vanligaste formerna av skapande bland barn. Detta är 
förståeligt då dramautövning står barnet nära. Pedagoger använder drama som 
undervisningsmetod, där barnen genom att använda kroppen kan stärka den 
motoriska naturen i deras fantasi.  

Sammanfattningsvis visar litteraturen i studien att drama är mångsidigt och 
stärkande i barns utveckling.   
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2.2 Styrdokument 

Förskolan har skollagen, barnkonventionen och läroplanen för förskolan som 
styrdokument. Skollagen är mer övergripande över vilka ramar förskolan har att 
arbeta utefter. Barnkonventionen arbetar för barns rättigheter och nämner i artikel 
29 att barns utbildning ska syfta till att ”förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett 
fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och 
vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som 
tillhör urbefolkningar”(Lärarhandboken, 2006, sid 156).  I Lpfö 98 preciseras drama i 
ett fåtal rader under mål och riktlinjer där utveckling och lärande anger att ”förskolan 
skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 
rörelse, sång och musik, dans och drama”(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 9).   

Sammanfattningsvis påtalar styrdokumenten hur förskolan ska förhålla sig och 
arbeta inom givna ramar. Förskollärarna ges tolkningsutrymme att utforma 
verksamheten så att det efterföljs och blir genomförbart. Användandet av drama och 
dramapedagogik i verksamheten ger förskollärarna möjlighet att skapa lärtillfällen 
och där ta stöd från styrdokumenten.   

 

2.3 Tidigare forskning 

Inom forskningen i dramapedagogik har Österlind (2009) universitetslektor och 
dramapedagog nyligen gjort en forskningsöversikt om dramapedagogik, där syfte och 
fokus ligger på att studera doktorsavhandlingar. Österlind skriver om forskningen 
inom ämnet som fortfarande är i uppförsbacke. År 1975 kom den första 
doktorsavhandlingen om drama- och teaterpedagogik därefter kom det endast två till 
under tjugo år. Mellan år 1995 och 2001 publicerades det däremot sju avhandlingar. 
Detta visar att forskningen inom området är en relativt ny företeelse i Sverige. Det 
har inte kommit en enda svensk doktorsavhandling om dramapedagogik sedan år 
2001. Österlind tror att detta beror på att det numera krävs doktorandtjänst med lön 
för att överhuvudtaget komma in på forskarutbildningen. Det ges inte längre 
möjlighet att forska på deltid, på egen bekostnad.  
 
Ett annat problem kan enligt Österlind vara att dramapedagogik inte är ett eget ämne 
inom forskningen. Därmed kommer dramapedagogik i skymundan när doktorander 
ska välja sitt forskningsämne. Österlind menar dock att forskningen inom 
dramapedagogik i första hand ska vara till för att ta reda på vad det kan ge och 
dessutom vad som krävs för att det ska fungera. I sina resultat ser hon dock positiva 
tecken trots hindren för forskning. Både i Finland och i Sverige arbetar forskare med 
sina avhandlingar inom dramapedagogik. I Sverige har en doktorand fått sin 
forskning delvis finansierad av kommunen.  Den första doktorandtjänsten i Sverige 
vid Stockholms universitet med inriktning på dramapedagogik utlystes år 2010.  
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Ett av de få vetenskapliga arbetena inom dramapedagogik har Forsberg Ahlcrona 
(1997) skrivit, som handlar om handdockans kommunikativa potential som 
medierande redskap i förskolan. Syftet med undersökningen var att granska vad som 
utspelar sig mellan dockan, barnet och läraren. Metoden som användes var att 
observera barnen under pågående verksamhet. Det framgick i resultatet att det inom 
svensk förskola endast sker sporadisk användning av dockor och av vissa lärare. 
Lärarna i olika studier anser att dockan är ”bra att ha i förskolan” – för att barn till 
exempel lättare kan koncentrera sig i samlingen och lyssnar bättre. De anser även att 
barnen blir mer spontana när dockan är med, vilket uppfattas som positivt, eftersom 
den som håller i dockan kan uppleva annorlunda gensvar hos barn, än den kanske 
gör, i vanliga fall. Det framgick även i resultatet att barnen utvecklar nya färdigheter, 
förmågor, känslor och relationer i förhållande till dockan. Genom detta lär sig barnen 
överskrida gränser mellan faktiska och föreställda världar. Det talutrymme som 
vanligtvis domineras av läraren tas genom dockans medverkan lättare av barnen på 
ett positivt sätt.  
 
En annan aspekt av forskningen inom dramapedagogik och dess betydelse har 
Pramling Samuelsson, et. al. (2008) sett i sin studie, som har syftet att visa på 
likheter mellan lek och drama. Resultatet visar att det finns likheter mellan lek och 
drama, då båda innehåller iscensättning, mål, ramar, förändringar och avslut. 
Författarna menar att estetisk verksamhet på förskolorna har fokus på att de sjunger, 
ritar, dramatiserar och leker, utan att reflektera över vad, hur och varför aktiviteten 
utförs.   
 
I linje med föregående avhandlingar har Sternudd (2000) skrivit en avhandling om 
dramapedagogik, där det första syftet är att undersöka om olika dramapedagogiska 
perspektiv framträder vid analys av dramapedagogisk litteratur. Sternudd fann då 
fyra olika perspektiv om detta. Det första perspektivet är det konstpedagogiska, som 
har två mål, det första målet är att individerna i interaktionen och ageringen med 
andra utvecklar sina personligheter. Det andra målet är att de som deltar genom 
dramatiseringen skapar något gemensamt som i en föreställning.  

Det andra perspektivet är det personlighetsutvecklande, där den mänskliga 
kommunikationen erövras genom att undersöka, analysera och erhålla kunskap. Det 
finns inom detta perspektiv två uttalade mål, för det första är det för att människan 
ska utvecklas för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle och för det andra är det 
för att få kunskaper i att förstå olika vardagssituationer. Det tredje perspektivet är det 
kritiskt frigörande och det tar utgångspunkt från att de inbillade situationerna som 
ska bearbetas är verklighetstrogna och sammanbundna med deltagarnas egna 
erfarenheter. Det fjärde och sista perspektivet är det holistiskt lärande, vilket innebär 
att individen får insiktskunskap och det sker även en förändring i dennes attityder till 
olika problem. Detta perspektiv bidrar även till en demokratisk fostran.  
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Det andra syftet i forskningen var att söka värdet som dramapedagogiken har 
tillskrivits i läroplanerna. Resultatet Sternudd kom fram till visar på att 
dramapedagogiken mest används som ett hjälpmedel till andra ämnen, vilket visar 
att drama inte ses för sitt egentliga egenvärde. Det tredje syftet var att undersöka om 
dramapedagogiken kan ha en demokratifostrande funktion. Resultatet visade sig i det 
fjärde perspektivet om det holistiska lärandet som står för individens insiktskunskap 
vilket leder till demokratisk fostran.  

Sammanfattningsvis visar forskningen på att drama används i verksamheten men att 
det inte reflekteras tillräckligt över dess betydelse för barns utveckling. Forskningen 
visar även att dramapedagogik inte är något efterfrågat forskningsämne. Drama ses 
inte som ett ämne i sig utan mer som ett hjälpmedel.  

 

3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi kartlägger några förskollärares 
syn på dramapedagogik och hur de använder den i praktiken. Valet föll på en 
kvalitativ undersökning då vi ville lyfta fram det enskilda och unika i varje svar och 
inte förklara, generalisera och förutsäga. Detta beskriver även Stukát (2005) och 
menar att kvalitativa studiers fokus ligger på tolkning och förståelse för resultaten, 
samt att karaktärisera och gestalta informanternas uppfattningar.    

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av intervjuer i vår datainsamling för att se i vilken 
utsträckning informanterna använder sig av dramapedagogik och hur de resonerar 
kring dramapedagogik i barns inlärning. Vi valde att följa strukturen för 
semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren har färdiga frågor med 
möjlighet till följdfrågor och genom detta gavs det möjlighet för informanterna att 
vidareutveckla sina svar, vilket Denscombe (2009) menar är gynnsamt. Vi ansåg att 
intervjuer var rätt metod för vår studie på grund av att vårt syfte var att ta reda på 
några förskollärares användning och uppfattning av dramapedagogik och inte en stor 
omfattande undersökning. Intervjusvaren från dem ansåg vi skulle vara tillräckliga 
för att få de svar och fakta som behövdes till vår studie. 

 Nackdelen med intervjuer är att det är svårt att hitta tid för dessa i verksamheten och 
att svaren ibland kan ”sväva ut” till annat orelevant som rör yrkesutövandet. Vi 
upplevde att informanterna var väl förberedda och hade utförliga svar, somliga mer 
än andra.  

10 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Vid samtliga intervjuer hade informanterna med omsorg valt avskild plats, så inga 
yttre omständigheter kunde störa. Intervjuerna har haft ett tidsspann på 30-45 
minuter. Om vi hade haft mer tid för vår studie kunde komplettering ha skett med 
observationer. Vi har använt bandspelare för att spela in intervjuerna då 
tillförlitligheten kan stärkas genom att vi då kan gå tillbaka och kontrollera svaren 
vilket Denscombe (2009) belyser som viktigt. Problematiken med en kvalitativ studie 
menar Stukát (2005) är att resultatet beror i hög grad på vem som har tolkat svaren 
och därigenom blir tillförlitligheten osäker. 

 

3.3 Urval 

Vi har valt att göra vår undersökning i en liten kommun i Sverige. Vi genomförde ett 
ändamålsenligt urval vilket innebär att vi intervjuade informanter som har liknande 
yrkeserfarenhet. Informanterna är kvinnor i åldrarna 30-45 år. Urvalet vi använder 
är ett ickesannolikhetsurval såsom Denscombe (2009) skriver att de flesta kvalitativa 
forskare använder sig av i småskaliga undersökningar. Vi strävade efter att svaren i 
intervjuerna skulle ge relevant data samt uppfylla syftet med denna studie. Vi valde 
att intervjua tio yrkesverksamma informanter på nio olika förskolor, för att ta del av 
deras erfarenheter och kunskaper kring användandet av dramapedagogik. Genom att 
intervjuerna genomfördes på flera förskolor fångar vi mångfalden av synpunkter och 
uppfattningar som Stukát (2005) menar är syftet i kvalitativa studier.    

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

När all data var insamlad började vi transkribera våra tio intervjuer och därefter 
lästes utskrifterna igenom noga flera gånger, detta för att sätta oss in i vad svaren gav 
för resultat. Sedan ordnades resultaten efter teman med anknytning till 
forskningsfrågorna och genom detta håller vi oss till den röda tråden. Vi analyserade 
och diskuterade den data vi fått in och kopplade den till bakgrundslitteraturen där 
slutsatser och pedagogiska relevansen kan urskiljas. Denscombe (2009) framhäver 
att en analys av kvalitativ data innebär att koda och kategorisera data för att se 
samband och mönster som sedan kopplas samman med begrepp som framkommer i 
studien. 
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3.5  Reliabilitet och validitet 

Vår studie har förhoppningsvis god reliabilitet, det vill säga stor tillförlitlighet genom 
att all insamlad data har inspelats på band och därefter transkriberats ordagrant. Vi 
upplevde det som att informanterna kände sig så trygga i sina svar att de var genuina. 
Denscombe (2009) beskriver bandinspelning som ett positivt instrument vid 
undersökning, då andra forskare kan ta del av materialet, men betonar också att en 
nackdel kan vara att endast det talade ordet bevaras och den icke-verbala 
kommunikationen går till spillo. 

Vi kan inte dra några generella slutsatser, då vår studie inte hade stor omfattning. 
Eftersom informanterna var anonyma vid intervjutillfället, menar vi att det gavs dem 
utrymme för att vara helt uppriktiga i sina svar, även om det inte går att påvisa till 
fullo. Syftet med intervjun var att vi ville ta reda på i vilken mån informanterna 
använde dramapedagogik i verksamheten, utan att vi lade några egna värderingar i 
deras svar. Vi hade även anpassat intervjuguiden så att antal frågor ledde till lagom 
tidsåtgång för informanterna att ägna tid åt intervjun från verksamheten. Trots våra 
tankar kring detta poängterar Stukát (2005) att informanten kan vilja anpassa sina 
svar för att vara intervjuaren till lags. Det gäller att ha dessa felkällor i beaktning i sitt 
genomförande i studien. Denscombe (2009) understryker svårigheten med att se 
trovärdigheten i kvalitativ forskning eftersom det inte är möjligt att kontrollera 
kvaliteten i forskningen. Validitet beskriver metoder och data som används och är 
relevanta i arbetet. Vi anser att vårt arbetes validitet stärks genom att det ställs mot 
tidigare forskning. 

 

3.6 Etiska ställningstagande 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns ett antal krav som ska uppfyllas vid en studie. 
Det första är informationskravet som innebär att forskarna har skyldighet att 
informera deltagarna om syftet med forskningen. För att ta hänsyn till detta krav 
sände vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) som förklarade syftet med studien samt 
intervjuguiden (se bilaga 1).  

Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att de tillfrågade har rätt att 
bestämma om de vill medverka eller inte i studien. Vi informerade om detta i 
missivbrevet genom att nämna att deras medverkan var frivillig.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att forskaren har skyldighet 
att behandla alla personuppgifter konfidentiellt och det hanteras enbart av de 
ansvariga över studien. Genom att inte skriva ut deltagarnas namn eller något annat 
som kan härledas till studien, såsom ljudband och utskrifter från intervjuerna som 
förvaras på säker plats och dessa ämnas förstöras efter genomförd och godkänd 
examination.  

12 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Det fjärde kravet är nyttjandekravet som syftar på att forskaren är skyldig att se till 
att det insamlade materialet endast används för det ändamål det är avsett, det vill 
säga till forskningen och detta krav har uppfyllts genom att endast använda det till 
vår studie. 

 

4. Resultat 

4.1.1 Dramapedagogikens användningsområden 

Det som framkom i studien var att alla informanterna använde dramapedagogik i 
verksamheten, men i olika mån. Flertalet av informanterna använde drama 
kontinuerligt och har med det i planeringen över veckans aktiviteter. Ett fåtal 
informanter utgick mer från inflytande från barnen och då används bara drama om 
intresset ligger där. Några av informanterna använde sig av dramatisering vid 
högtider och speciella tillfällen. Så här uttryckte sig en av informanterna: 

 När något av barnen fyller år kommer födelsedagsdraken på besök.                                    
 Han kan vara väldigt trött och nästan lite sur att han inte har fått                                  
 kommit fram tidigare. Det här tycker barnen är jätteskojigt. 

Exempel på aktiviteter som användes var dramatiseringar av sagor som barnen 
känner till, sång och sagopåsar med tillhörande rekvisita, rollekar med god tillgång 
till utklädningskläder, rollspel vid konflikthantering och charader. En informant 
berättade om att de själva brukade dramatisera och inta roller som Skogsmulle och 
Skräpmaja för att på ett lustfyllt och lärande sätt nå ut till barnen. Samtliga 
informanter använde sig av dockor eller djur för att gestalta och förmedla olika 
budskap som vid konflikthantering. En av informanterna uttalade sig om sitt 
arbetslags användning av rekvisita på detta sätt: 

 Vi arbetar med ett material vid konflikthantering där barnen får  
 hålla i möss som har rollen i det hela när vi samtalar. På så sätt  
 läggs ingen skuld på barnet och det känns mycket lättare att prata 
  om etiska dilemman. Barnen får mycket lättare att uttrycka sig  
 med hjälp av det här materialet.   

 

 

 

 

 

 

 

13 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4.1.2 Drama i leken                                                                 

Hälften av informanterna tog upp att de aktivt hjälpte barnen att komma in i leken 
genom att ge olika förslag på roller att dramatisera och tillhörande lekmiljö. Detta 
gjordes för att alla barn ska känna sig delaktiga, vissa behöver stärkas i samspelet och 
andra behöver tränas på att lyssna samt ge kamraterna utrymme i leken. En 
informant tog upp problematiken kring de barn som har en förkortad vistelse på 
förskolan av olika skäl: 

 15-timmarsbarnen får vi ofta hjälpa in i leken, eftersom de inte är                                         
 i barngruppen så länge och de är vana att sysselsätta sig själva när                                    
  de är hemma.   

Några av informanterna ansåg att det var svårt att precisera drama eftersom det faller 
sig så naturligt i verksamhetens olika aktiviteter. De menade på att det är ett bra 
uttrycksmedel att använda sig av för att nå fram till barn som inte har förmågan att 
uttrycka sig på annat sätt. Dessutom har drama en stor och viktig roll i barns 
utveckling av den egna fantasin. En av informanterna uttryckte detta: 

 Man märker att barn leker och fantiserar om sånt de har varit  
 med om och då är drama perfekt då de låtsas vara någon annan 
 person för stunden.  

 

4.1.3 Möjligheter och hinder 

De flesta av informanternas uppfattningar av användandet av drama var att det var 
ett väldigt lustfyllt och roligt sätt att arbeta, men att det inte används i den 
utsträckning som kunde önskas. Alla informanterna framhöll att drama är något som 
fångar och uppskattas av barnen. En av informanterna ansåg sig inte riktigt bekväm 
med att själv agera och dramatisera, därför valdes andra arbetssätt:  

 Ett hinder som kan vara är att kollegor känner sig generade inför             
 varandra och vågar då inte bjuda på sig själva. Jag tror att det är  
 den största anledningen till att vi vuxna inte dramatiserar.  

 Ett fåtal av informanterna påtalade även att det förstorades upp och komplicerades, 
vilket ledde till att det aldrig genomfördes. Hälften av informanterna kände att de 
skulle behöva lite inspiration för sin egen del, för att motiveras och inspireras till att 
använda sig mer av drama i verksamheten. En informant tyckte:  

 Vi pedagoger skulle behöva en injektion av inspiration emellanåt                                           
 för att uppmuntra oss så att vi börjar använda oss mer av drama.  
 Jag tycker att de gott kunde erbjuda nån form av fortbildning om 
  det, så att vi i arbetslaget har samma grund att utgå ifrån. 
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Samtliga informanters utbildning och kunskap kring drama och dramapedagogik, 
hade stor variation. Vissa hade ingen utbildning alls och några hade få högskolepoäng 
i ämnet från sin utbildning. Flertalet av informanterna betonade att intresset hade 
stor inverkan på användandet av drama. En informant uttryckte sig på detta sätt: 

 Det är oftast vi vuxna som inte ser möjligheterna i att använda  
 sig av dramapedagogik. Det kan vara så att vi tycker att vi har  
 för dåliga kunskaper i vad det innebär, så därför vågar vi inte  
 använda det. Det kan kännas så stort och att drama måste vara  
 på ett visst vis för att duga. 

 

4.1.4 Dramapedagogiken i barns utveckling 

Samtliga informanter tyckte att det var stora fördelar med dramapedagogik i barns 
utveckling då det finns många möjligheter till samtal och samspel. Flera av 
informanterna betonade att det var bra för självkänslan då barnen tränar på att agera 
och prata inför varandra, även barnens fantasiförmåga utvecklas genom drama. 
Många informanter tog upp hur drama är utvecklande för språket och ökar 
ordförrådet. En av informanterna uttalade sig så här: 

 Drama är bra för de barn som har svårt med språket av olika                              
 anledningar, för här kan de ju använda sig av kroppsspråket.                                                        
  Genom att använda drama i olika sagor så har vi märkt hur                                               
 barnen bearbetar sagorna sen i sin lek när de till exempel                                                    
 ställer stolar som en bro till ”Bockarna Bruse”. Drama är ett                                                  
 bra arbetssätt som jag tycker fångar alla barn. 

Samtliga informanter ändrade uppfattning över deras användning av 
dramapedagogik och insåg att det är mest drama som används mer spontant av 
barnen i deras lek. Dramapedagogiken uppfattades av informanterna mer som en 
planerad aktivitet med budskap och syfte. Några av informanterna nämnde 
dramapedagogik som arbetssätt i ett genusperspektiv. Det ger barnen möjlighet att 
prova olika könsöverskridande roller, där flickorna stärks genom att de får ta mer 
plats och pojkarna får fördomslöst gestalta önskade roller. Detta uttryckte en av 
informanterna: 

 Alla barn tycker om att klä ut sig och det ska vara fritt att välja, 
 oberoende om det är flickor eller pojkar. Jag minns vid ett tillfälle 
  där en pojke skyndade sig till utklädningslådan för att få  
 favoritklänningen, det var den som stod ut mest när man snurrade. 
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4.2 Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att drama och dramapedagogik används i den dagliga verksamheten. 
Skillnaden var att drama kommer mer naturligt och självmant, medan 
dramapedagogik är något som pedagogerna måste ha en tanke och ett mål med . Det 
framkommer att drama är något lustfyllt som uppskattas av de flesta och att det finns 
en önskan om att det borde användas mer. Drama är även inkluderande då alla kan 
inta en roll som anpassas efter deras förutsättningar. Genom dramatisering med 
rekvisita så får barnen möjlighet att kliva in i en annan roll och detta kan vid 
konflikthantering ta bort skulbeläggandet från barnet. Det framkom även att drama 
bjuder in till samtal och samspel vilket leder till ökad språkutveckling samt personlig 
och social utveckling. 

 

5. Resultatanalys och Diskussion 

I det här avsnittet av studien kommer vi att redovisa metodvalet för undersökningen 
samt redogöra för hur valet har inverkat på vår datainsamling. Det resultat vi 
kommer fram till sätts sedan i ett större sammanhang för att kunna analyseras och 
problematiseras, samt knyta an till litteraturen.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Metodvalet det vill säga intervjuerna visade sig fungera då vi fick svar på våra 
intervjufrågor vilket ledde till att forskningsfrågorna blev besvarade. Vi tror inte att 
någon annan forskningsmetod hade gett mer övergripande svar. Den metod som 
hade kunnat vara ett komplement i vår studie är att använda sig av observationer. Vi 
kom dock fram till att detta skulle vara alldeles för tidskrävande och att det troligtvis 
inte skulle tillföra något annat än den data vi fick genom intervjuerna.  

Informationen som gavs till informanterna i missivbrevet och intervjuguiden 
förberedde och underlättade för dem inför intervjun, vilket ledde till att intervjuerna 
hölls inom ramarna för ämnet. Intervjuguiden innehöll sju frågor och eftersom 
informanterna hade haft tid på sig att läsa igenom och förbereda sig innan så var 
frågorna inte svåra att besvara. Detta ledde till att informanterna för det första var väl 
förberedda och för det andra att de i studien fick vara anonyma, så då finns det inget 
som styrker att de inte skulle vara trovärdiga i sina svar. Alla informanter tyckte att 
det var tillräckligt med frågor och att det inte fanns något att tillägga då dessa frågor 
innefattade tillräckligt med stoff. En nackdel som vi uppmärksammade var att vi fick 
anpassa oss efter när informanterna kunde avsätta tid till vår intervju och att detta 
påverkade och fördröjde vår planerade tid.  
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5.2 Resultatanalys  

5.2.1 Drama och dramapedagogik i den vardagliga verksamheten 

I denna studie har resultatet visat att drama och dramapedagogik är viktiga och 
naturliga inslag i den vardagliga verksamheten. De intervjuade i majoritet ser på 
drama och dramapedagogik som ett lustfyllt och lärorikt sätt att lära in och ta till sig 
kunskap. Dessa synpunkter överensstämmer med Rasmusson och Erberth (2008) 
som betonar vikten av drama genom leken, handdockor och dramats möjlighet att 
stärka barn i deras personlighetsutveckling. Resultatet visar på att dramatiseringar 
används för att förstärka och förmedla olika budskap. Ett tillfälle att använda sig av 
drama är vid konflikthantering där rollintagandet tar bort skulden från barnet och 
det leder till möjlighet att tillsammans lösa dilemmat.  

I sin forskning tar Forsberg Ahlcrona (1997) upp olika sätt att lösa konflikter med 
drama i grunden där gruppen har en aktiv del i hanteringen och även dockans 
möjlighet att kliva in som en tredje opartisk person. Detta benämner även 
Rasmusson och Erberth (2008) och likaså visar vårt resultat på att handdockan är en 
rekvisita som uppskattas och används kontinuerligt i verksamheten. Rasmusson och 
Erberth (2008) lyfter också fram genusperspektivet där dramapedagogik har stor 
möjlighet att stärka flickorna. I vårt resultat framgår att barnen stärks i sin 
identitetsutveckling då det ges möjlighet att inta olika könsöverskridande roller.  

Resultatet pekar på att det är det lustfyllda, fria och okomplicerade med drama som 
är det som uppskattas mest av förskollärarna och det finns en önskan om att det 
skulle användas mer. Barnen dramatiserar hela tiden i sin lek och därför borde värdet 
med drama lyftas fram mer i verksamheten. Detta kan liknas vid Arnqvists (1993) 
tolkning av Piagets och Vygotskijs teorier som belyser leken, fantasin och 
dramatiseringen samt betydelsen av dessa i barns utveckling. Detta kan vidare 
kopplas till Pramling Samuelsson, et. al. (2008) forskning kring likheterna mellan lek 
och drama. Järleby (2005) och Lindqvist (2002) menar att barnet lär sig förstå sin 
omvärld genom att drama ingår i leken. Detta uttrycks i resultatet genom arbetet med 
genus och vid konflikthantering.   

 

5.2.2 Hinder och möjligheter för drama och dramapedagogik 

Enligt informanternas utsagor finns hinder för att inkludera drama och 
dramapedagogik i verksamheten. De intervjuade ansåg att de inte kände sig bekväma 
i det arbetssättet och att de saknade inspiration samt att kunskaperna inom ämnet 
var otillräckliga.  

 

 

17 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Samma problematik har Weissenrieder (2008) tagit upp som olika anledningar till 
att drama väljs bort i verksamheten. Drama kan anses som okontrollerbart och att 
lokalerna inte är ändamålsenliga samt att andra ämnen prioriteras. Detta stärks även 
av Österlinds (2009) forskningsöversikt om dramapedagogik som visar att ämnet 
drama och dramapedagogik inte gynnas.  

Ett annat hinder som Ekstrand och Janzon (1995) belyser är när ett barns negativism 
påverkar resten av gruppen då detta leder till att kreativiteten sjunker.  Ytterligare ett 
hinder som Österlind (2009) tar upp i sin avhandling är att drama är ett 
lågprioriterat ämne inom forskningen, vilket leder till att det inte uppmärksammas 
och används. Dessa aspekter visades inte i vårt resultat. 

Enligt resultatet anser de intervjuade att drama och dramapedagogik har stora 
fördelar i barns utveckling då samtal och samspel på ett naturligt sätt ingår i 
rolltolkningen. Genom dramatisering ökar självkänslan för barnen då de tränar på att 
agera och prata inför varandra. Att det är personlighetsutvecklande skriver Sternudd 
(2000) om i sin avhandling och att det är genom interaktion och agering som 
personlighetsutvecklingen sker. Detta kan även kopplas till Rasmusson och Erberth 
(2008) som menar att samtal, samspel och lärande sker hela tiden.  

Genom rolltagning inom olika yrken förbereds barnen som framtida 
samhällsmedlemmar och hur samhället är uppbyggt. De får då även möjlighet att 
sätta sig in i någon annans livssituation. Enligt Sternudd (2000) sker det holistiska 
lärandet genom att använda dramapedagogik och detta leder till insiktskunskap och 
demokratisk fostran. Styrdokumenten styrker detta då verksamheten har bestämda 
ramar att utgå ifrån. Detta kan kopplas till vårt resultat där konflikthantering tas upp 
och berör dessa perspektiv. 

Resultatet visar på att de intervjuade tycker att drama och dramapedagogik har 
betydelse för barns språkutveckling, genom bland annat användandet av sagopåsar, 
sånger, rollekar, rollspel och charader. Detta styrker Arnqvist (1993) i sin tolkning av 
Piaget och Vygotskij som påvisar dramats betydelse för språkets utveckling. Drama 
utökar ordförrådet genom samtal och samspel och det ökar även barns socialisation.  

 

5.3Resultatdiskussion 

I vår studie framkommer det att de intervjuade ser drama som en naturlig del av 
verksamheten där barnen tar till sig kunskap på ett lustfyllt och lekfullt sätt.  
Dramapedagogik ser de däremot som en aktivitet som har ett planerat syfte som vid 
konflikthantering. Dessa synpunkter överensstämmer med Wagners (1992) tolkning 
av Dorothy Heathcote, där drama lyfts fram som personlighetsutvecklande då det kan 
användas för att förstärka och förmedla olika budskap.  
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Detta stämmer överens med våra egna tankar och slutsatser där vi ser att drama och 
dramapedagogik kan användas både medvetet och omedvetet i verksamheten. Den 
medvetna användningen av dramapedagogik har ett mål att uppnå, medan drama är 
något som barnen naturligt använder i sin lek. Vår tolkning är att de intervjuade ser 
drama som lustfyllt, fritt och okomplicerat och det fanns en önskan av pedagogerna 
att drama skulle användas mer i verksamheten, dock fanns det hinder som tidigare 
nämnt. Genom en statushöjning skulle drama prioriteras mer i verksamheten. Vi 
tolkar det som att om det uttryckligen betonades som en användbar pedagogik i 
läroplanen för förskolan, så skulle dramapedagogik användas mer av förskollärarna 
då de alltid tar stöd från läroplanen i sitt arbete.  

I resultatet framkom att de intervjuade ansåg att barnen hela tiden dramatiserar i sin 
lek, därför borde värdet av drama höjas. Den forskning som Pramling Samuelsson, et. 
al. (2008) har gjort kring likheter mellan lek och drama stödjer vår egen uppfattning, 
där vi anser att det inte finns några gränser för fantasin i lek och drama. Genom lek 
lär sig barn förstå sin omvärld och därigenom sker den personliga utvecklingen. Detta 
styrks även av Arnqvists (1993) tolkning av Piagets och Vygotskijs teorier som belyser 
leken, fantasin och dramatiseringen som betydelsefull i barns utveckling. 

De intervjuade påpekade även vikten av att använda sig av dockor för att på ett 
lekfullt sätt engagera barnen och väcka deras intresse, vilket Forsberg Ahlcrona 
(1997) och Rasmusson och Erberth (2008) också uttrycker. Vår uppfattning är att allt 
blir enklare att förstå och ta till sig genom att konkretisera med hjälp av rekvisita. Vi 
anser att genom användandet av dockor eller annat material i aktiviteterna görs 
lärandet mer lustfyllt och levande. Det måste kännas meningsfullt i sitt sammanhang 
för barnen så att det blir minnesvärt och något de bär med sig genom livet. 

Genusperspektivet är också något som lyfts fram i resultatet som även Rasmusson 
och Erberth (2008) menar är viktigt att arbeta med. Vårt tyckande kring arbetet med 
genus är att det är något som måste pågå ständigt och inte bara under en viss period. 
Detta är något som skall ingå i vårt förhållningssätt, då vi ständigt reflekterar över 
och tar ställning till uppkomna situationer som berör ämnet. För att det ska ske en 
förändring kring genus är det av stor vikt att vi arbetar aktivt med detta i förskolan, 
eftersom det är i förskolan vi lägger grunden för det livslånga lärandet.  

De hinder som finns för användandet av drama och dramapedagogik tolkar vi som att 
det beror på de intervjuades inställning till att dramatisera och våga bjuda på sig 
själva. Det kan vara att de känner sig obekväma eller saknar lust och inspiration samt 
att de har för lite kunskap om ämnet.  Detta kan kopplas till Weissenrieder (2008) 
som tar upp lokaler som ett hinder, detta stämmer inte med vår syn av användandet 
av drama, då detta kan ske här och nu, med eller utan rekvisita. Det bästa verktyget i 
dramatisering finns alltid med, det vill säga kroppen. Ekstrand och Janzon (1995) tar 
upp hur enskilda barn genom att vara negativa kan få med sig hela gruppen och att 
det inte blir som planerat.  
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Vi tolkar detta som att det återigen handlar om förskollärarnas inställning och 
förhållningssätt, om det går att rädda situationen genom att lyckas vända det 
negativa till det positiva.  

Samtalets och samspelets del i rolltolkningen är enligt de intervjuades sätt att se och 
enligt vår tolkning viktig i barns utveckling, detta styrker även Rasmusson och 
Erberth (2008) och Schüldt (1994) som också tar upp förskolans roll att fostra 
framtidens samhällsmedborgare. Detta kan även kopplas till Sternudd (2000) som 
påvisar att användandet av dramapedagogik leder till demokratisk fostran. Vi anser 
att användandet av drama och dramapedagogik lyfter möjligheten att nå de 
grundläggande värden som läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anger: ”Verksamheten 
skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 
ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet” 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 3).    

Vi tolkar resultatet av förskollärarnas tankar kring drama och dramapedagogik sett 
ur det språkutvecklande perspektivet, som att ju mer socialt barnet blir desto mer 
utvecklas språket, vilket Arnqvists (1993)  tolkning av Piaget påvisar. I och med detta 
anser vi att barn blir socialiserade genom samtal och samspel, vilket ständigt pågår i 
barns tillvaro. Barn lär hela tiden genom att ta del av varandras erfarenheter och 
kunskaper. 

 

5.4 Slutsatser 

De slutsatser som framkommit ur resultatet från de intervjuade pedagogerna samt 
litteraturen i denna studie, är enligt vår tolkning att drama och dramapedagogik är 
ett bra verktyg samt ett bra arbetssätt att tillämpa inom förskolans verksamhet. 
Drama och dramapedagogik sprider enligt resultatet glädje och gemenskap. En 
annan viktig egenskap som nämns är att drama och dramapedagogik har möjlighet 
att stärka barnen i att våga vara mer öppna och detta kan även gälla pedagogerna. 
Barnens utveckling av fantasin, språket och den sociala kompetensen gynnas i 
samspelet och samtalet som ges via användandet av drama och dramapedagogik. De 
intervjuade anser att lärandet sker genom samspelet i leken och dramatiseringen. 
Trots att dramapedagogik inte uttryckligen nämns i läroplanen för förskolan, så kan 
vi se att mycket av det som uttrycks och eftersträvas går att nå genom att använda 
drama och dramapedagogik, som till exempel att motverka traditionella könsroller. 
Den insikt som denna studie har gett är att drama och dramapedagogik används i 
förskolan, men att dessa uttrycksformer skiljer sig genom att drama är något som 
sker spontant och naturligt, medan dramapedagogik är ett arbetssätt med ett 
budskap och syfte.  
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5.5 Nya forskningsfrågor 

Denna studie har enbart fokuserat på dramapedagogik i förskolan sett ur 
förskollärarens perspektiv. Fortsättningsvis skulle vi kunna genom barns perspektiv 
ta reda på deras tankar kring drama och dramapedagogik. Detta kan genomföras med 
barnintervjuer med korta enkla frågor, samt komplettera med observationer i 
barngruppen. En fortsatt forskning skulle öka vår förståelse ytterligare i ämnet drama 
då dessa perspektiv sammanförs. Nya forskningsfrågor skulle kunna vara följande: 

Hur upplever några barn att drama förekommer i verksamheten?   

Vilken är barnens uppfattning av användandet av drama? 

En annan fråga att gå vidare med i denna forskning är ur ett vidare perspektiv där 
alla förskolor i kommunen skulle få delta. Genom en större undersökning skulle vi 
kunna få en mer övergripande bild och vi kunde gå in mer på djupet i vilka faktorer 
som styr användandet av drama och dramapedagogik. Dessutom skulle vi då kunna 
gå vidare i vårt insamlade material och genomföra samt jämföra svaren vi får fram 
med en närliggande kommun. Dessa frågor kan vara intressanta att fördjupa sig i och 
göra ytterligare en studie kring drama och dramapedagogik. Det vi kom fram till är 
att möjligheterna till att forska vidare är stora om bara intresse, tid och finansiella 
medel finns.  

 

5.6 Pedagogisk relevans 

Vår tolkning i studien av ämnet drama och dramapedagogik har en stor betydande 
pedagogisk relevans eftersom resultatet går i linje med det litteraturen beskriver. 
Drama och dramapedagogik anses ha en positiv effekt på barnens utveckling. Drama 
och dramapedagogik kan bland annat främja den sociala kompetensen, 
språkutvecklingen, kunskapsutvecklingen och identitetsutvecklingen. Det är viktigt 
att pedagogerna har insikt i hur drama och dramapedagogik kan gynna barns 
utveckling. Denna studie visar på att drama och dramapedagogik kan användas i stor 
utsträckning eftersom det är fantasin som sätter gränserna. Barn är lek, och drama 
finns nära till hands när barn leker.   
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Intervjufrågor   Bilaga 1 

1. Hur använder ni er av drama i verksamheten? Ge exempel. 

2. Finns det ett syfte med ert arbete med drama? I så fall, vad? 

3. Finns det några hinder att arbeta med drama i er verksamhet? I så fall, vad? 

4. När använder ni er av dramapedagogik i verksamheten? Ge exempel. 

5. Skulle ni vilja arbeta mera ur ett dramapedagogiskt perspektiv? Vad skulle i så fall 
behövas för att det skulle vara möjligt? 

6. Vilken utbildning har ni i området drama/estetik som lärandeprocess för barn i 
förskolan? 

7. Vilket arbetssätt förutom drama, föredrar ni att använda er av när barn lär och 
tillägnar sig nya kunskaper? 
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Examensarbete inom kunskapsområdet pedagogik 
Lärarutbildning Vt 2011 Missivbrev till informanter  Bilaga 2 
 

Hej! 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sjunde och sista termin på lärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska skriva ett examensarbete om användandet 
av dramapedagogik i förskolan och har tänkt genomföra en studie om detta. För att få 
in material till studien kommer vi genomföra intervjuer hos er under veckorna 8-11. 
För att vi ska få med all fakta och få en bättre förståelse i svaren på intervjuerna, 
kommer vi att använda oss av en bandspelare för att spela in intervjuerna.  

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets(2002) forskningsetiska regler som består av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet tillgodoses genom att deltagarna informeras innan om syftet med 
studien. Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna medverkar frivilligt i 
studien. Konfidentialitetskravet uppfylls genom anonymitet och nyttjandekravet 
uppfylls genom att svaren som framkommer endast kommer att användas i vår 
studie.   

Anledningen till att vi valde att fokusera på dramapedagogik i förskolan är att vi ser 
möjligheterna i barns utveckling och vi tror på det arbetssättet. Genom att arbeta 
medvetet med drama skapas flera lärtillfällen och möjligheter till bland annat 
konflikthantering. Vi vill undersöka hur några förskolor använder sig av 
dramapedagogik i den vardagliga verksamheten. 

Vi ser fram emot ett samarbete med er.  
Varma hälsningar Sandra Wernersson och Ann-Brith Hellstrand 
Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni nå oss via mail 
Sandra Wernersson: swn08001@student.mdh.se 
Ann-Brith Hellstrand: ahd08001@student.mdh.se 
Ni kan även nå vår handledare Margaret Obondo: margaret.obondo@mdh.se 
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