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_______________________________________________________ 

Detta självständiga arbete är en kvalitativ undersökning av den didaktiska potentialen i nio 

informanters berättelser om drama som förskolepedagogiskt verktyg. Den didaktiska 

potentialen möjliggörs genom att informanterna förhåller sig till drama som pedagogiskt 

verktyg på en mängd olika sätt. På så vis kan drama anpassas till barnen, till situationer, 

projekt och efter olika aktiviteter. Resultatet visar på en komplexitet i definitionen och 

inramningen av begreppet drama och pekar även på att det finns en mångfald av olika sätt att 

arbeta med drama som verktyg i förskolans verksamhet. Den didaktiska potentialen höjs i 

och med att det finns en kunskap och medvetenhet hos informanterna inom ämnet drama, 

vilket syns i beskrivningen av deras arbete. Slutsatsen visar att drama är en kombination av 

intryck, uttryck samt bearbetning och som i sin bredd och mångfacilitet, ger barn goda 

förutsättningar till utveckling och lärande. Därmed blir drama ett värdefullt verktyg i 

förskolans verksamhet. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

I vår förstudie har vi undersökt om och hur fem förskollärare tillämpar estetiska 
lärprocesser i förskolans verksamhet. Vårt resultat visade på att estetiska lärprocesser 
inte praktiserades i någon större utsträckning och specifikt drama fick mycket litet 
utrymme. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ger uttryck för att varje barn ska få 
möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer och vi ska i 
förskolans verksamhet erbjuda ett mångfacetterat lärande som bidrar till att utveckla 
barns berättande och gestaltande. Vidare lyfts drama i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) som ett generellt begrepp och ger ingen vidare beskrivning på hur 
detta ska tillämpas, vilket lämnar begreppet öppet för tolkning. Vi vill nu framhålla 
drama som ett värdefullt uttrycksmedel och belysa dess olika funktioner samt teorier 
om vad drama kan ha för påverkan på barns utveckling och lärande. Våra egna 
erfarenheter av drama, dels genom förskollärarutbildningen och dels genom egen 
praktik är att drama väcker känslor, både negativa och positiva. Det är därför viktigt 
anser vi, att drama som pedagogiskt redskap får erfaras i en process där både 
upplevelse, bearbetning och gestaltandet kan bidra till att skapa en helhet och 
förståelse.  

Då vi inspireras av Reggio Emilias pedagogik, vill vi beskriva synen på barns lärande 
och utveckling utifrån denna pedagogik. Dahlberg och Åsén (2011) framhåller att 
Reggio Emilias pedagogiska förhållningssätt grundar sig i en syn på kunskap och 
lärande där barns behov, intressen och hypoteser blir utgångspunkten. Vidare 
förklarar författarna att kommunikationen och det aktiva kunskapandet utgör 
grunden för synen på barns lärande som beskrivs i Reggio Emilias filosofi, där 
tillgången till en mångfald av språkliga uttryck, som bland annat drama, dans och 
musikspråk, bidrar till lärande ur ett helhetsperspektiv. Dahlberg och Åsén (2011) 
beskriver att i det pedagogiska förhållningssättet finns tron på att barn föds med en 
mångfald av uttryck som är starkt beroende av varandra men att barn blir fråntagna 
dessa språk under livets gång. Författarna framhåller därför vikten av att pedagoger i 
förskolan bevarar och lyfter barns alla språk som viktiga komponenter i barns 
utveckling och lärande. Liksom Dahlberg och Åsén (2011) menar vi att det är av stor 
betydelse att den pedagogiska verksamheten ger möjlighet till och stimulerar barnet 
att använda alla sina språk för att tolka sig själv och sin omvärld. Vi vill hävda att 
detta blir extra viktigt i förskolans verksamhet idag då ett projekterande arbetssätt 
bör tillämpas, alla uttrycksformer behövs och behöver erbjudas som verktyg för 
barnen i deras utforskande. Vecci (2014) sammanfattar ett projekterande arbetssätt 
som ett undersökande av ett specifikt innehåll på flera olika sätt och kan innefatta att 
utforska genom drama eller andra estetiska uttrycksformer. När drama används som 
ett unikt pedagogiskt redskap för barn att utveckla sin förmåga att kommunicera, 
redogöra för, gestalta, leva sig in i, föreställa sig olika saker, utveckla sin fantasi och 
kreativitet, så tänker vi att det också blir ett värdefullt arbetsredskap i förskolans 
verksamhet. Det blir därför relevant att i vår studie belysa hur drama kan bli en lika 
naturlig del av utforskandet i ett projekterande arbetssätt som exempelvis bild och 
form.  

Vi vill visa på hur drama kan bli ett kraftfullt pedagogiskt redskap i förskolans 
verksamhet, men inte på ett sätt som känns skrämmande och prestigefyllt, utan 
snarare märkvärdiggöra det vardagliga.   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att få kunskap om drama som verktyg i förskolans verksamhet 
samt hur drama kan stödja barns utveckling och lärande.  

Våra forskningsfrågor är följande: 

 

 Vad är drama? 

 Hur kan drama som pedagogiskt verktyg användas i förskolans verksamhet? 

 Varför ska drama som pedagogiskt verktyg användas i förskolans 
verksamhet? 

 På vilket sätt kan drama som pedagogiskt verktyg vara en del i ett 
projekterande arbetssätt?  

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel två redogör vi för hur vi valt ut relevant forskning och litteratur till vår 
studie. Därpå lyfter vi begrepp som behandlas i vår text och som kan behöva en extra 
förklaring. Vidare följer avsnitt som behandlar styrdokument samt tidigare forskning 
kring vårt ämne, ur ett historiskt perspektiv men även ur en mer aktuell synvinkel. 
Till sist presenteras vår teoretiska utgångspunkt, det didaktiska perspektivet.  

Studiens kapitel tre behandlar val av metod, urval och forskningsetik, här ges 
beskrivning av hur vi gått till väga vid insamling av data samt hur denna bearbetats. I 
detta kapitel diskuteras även studiens tillförlitlighet och giltighet. I kapitel fyra 
redovisar vi vårt analyserade resultat utifrån våra informanters berättelser, detta med 
utgångspunkt i ett didaktiskt perspektiv. I kapitel fem kommer vi diskutera resultaten 
i relation till tidigare forskning, använd metod och till pedagogisk verksamhet. Detta 
kapitel avslutas med slutsats och förslag till fortsatt forskning.   

2 Bakgrund 

För att finna relevant forskning, avhandlingar och litteratur har vi använt 
databaserna SwePub, Libris, Eric (ProQuest) och Primo. Vid alla sökningar har olika 
filter som ”peer reviewed” eller ”referee granskat” nyttjats för att hitta granskad och 
godkänd forskning. Sökord som dram*, förskol*, drama, förskola, gestaltning, teater, 
preeschool, har använts. Dessa ord har även kombinerats på olika sätt med hjälp av 
AND mellan sökorden. Därtill har vi sökt litteratur i tidskriften ”Pedagogisk forskning 
i Sverige”, publicerad av Malmö högskola och Lunds universitet. Vi fick få antal 
träffar på artiklar där innehållet kunde knytas till vårt syfte och frågeställningar, detta 
kan möjligen vara en följd av att drama som begrepp inte gärna används utan blir en 
del av övriga estetiska uttryck. Vi valde då att även söka på ord som exempelvis 
estetiska uttryck, estetiska lärprocesser, estetik och till sist valdes tre artiklar, två 
avhandlingar samt annan litteratur ut.  
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2.1 Begrepp och definitioner  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan drama förstås som ett generellt 
pedagogiskt verktyg. I föreliggande studie har vi utgått från informanternas egna 
definitioner av drama och vi har låtit bli att i förhand definiera drama åt 
informanterna.  

2.1.1 Drama 

Öfverström (2006) konstaterar att ordet drama kommer från det grekiska ordet 

dran, vilket innebär att göra. Vidare definierar författaren drama som en del av 

litteraturen, skådespeleri och som en del av ett konstnärligt uttryck inom 

teaterkonsten. 

2.1.2 Teater 

Öfverström (2006) framhåller att begreppet teater ursprungligen kommer från det 

grekiska ordet theatron och betyder se. Teater innefattar drama och bildar 

tillsammans med andra komponenter så som scen, kuliss och åskådare, en helhet. 

Öfverström (2006) menar att gestaltning är specifikt för teater. 

2.1.3 Gestaltning  

I texten kommer vi använda oss av ordet gestaltning i olika sammanhang, men 
definitionen kommer vara ur ett dramaperspektiv som enligt Rasmusson och Erberth 
(2016) beskrivs som dramatisk gestaltning och innebär att på olika sätt inta en roll 
och gestalta något eller någon annan än sig själv. Dramatisk gestaltning kan ske 
genom bland annat improviserat rollspel och dramatisering.  

2.1.4 Estetisk lärprocess  

Lindstrand och Selander (2009) menar att människan är av naturen en kreativ 
varelse och produkten av kreativiteten är inte enbart en avbild av något redan 
befintligt, utan ger uttryck för tolkning och förståelse. Det är alltså inte målet som blir 
det centrala utan processen. En sådan process beskrivs av Andersson (2009) som en 
estetisk lärprocess där dans, musik, bild, drama och text används för att frambringa 
kunskap inom andra områden. Det kan enligt Andersson (2009) handla om att 
exempelvis utforska matematik genom musik.  

2.1.5 Projekterande arbetssätt  

Med ett tema- eller projektinriktat arbete blir barnens lärande enligt förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) mångsidigt och sammanhängande. Ett projekterande 
arbetssätt innebär att elever undersöker ett innehåll på flera olika sätt och kan 
innefatta att utforska genom drama eller andra estetiska uttrycksformer. I ett 
projekterande arbetssätt menar Vecci (2014) att initiativtagandet i första hand ligger 
hos de vuxna så som lärare, pedagogistor och ateljeristor.  Det är de vuxnas inledande 
hypoteser och tankar kring en fördjupning inom ett område som banar vägen, men 
det är barnens nyfikenhet och lust (med stöd av de vuxnas) som för projekten framåt.  
Vidare beskriver Vecci (2014) att genom reflektion mellan vuxna och barn kan 
gemensamma beslut tas om bland annat vilken väg projektet ska ta. Barnens tankar 
och idéer ger projektet en identitet som både barnen och de vuxna bör vårda med en 
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medvetenhet, då identitet är en kvalitet värd att uppnå i sig själv. Vecci (2014) hävdar 
att lyssnandet/inkännandet på/med barnen samt flexibiliteten spelar en viktig roll i 
ett projekterande arbetssätt och har stor påverkan på vart projektet tar vägen. 
Pedagogisk dokumentation, med bland annat observationer som underlag, blir en 
viktig komponent i ett projekterande arbetssätt, i den inledande fasen men även som 
en motor för att föra projektet vidare. 

2.2 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs att olika uttrycksformer så som 
drama, musik, dans, bild, sång, rytmik och rörelse, ska utgöra både mål och medel i 
förskolans verksamhet i syfte att främja barns utveckling och lärande. Vidare 
framhålls i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att den pedagogiska verksamheten 
ska utgå från barns intresse, erfarenhet och lust. Barn upptäcker, upplever och lär 
genom att analysera världen omkring med hjälp av kreativt utforskande men också 
genom att reflektera, både enskilt och i samspel med andra. Utifrån ett projekterande 
arbetssätt, där barnen på olika sätt får utforska sin omvärld, kan lärandet bli 
innehållsrikt och meningsfullt. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ger uttryck för 
att leken utgör en viktig grund i barns utveckling och lärande. Den medvetna 
tillämpningen av leken i förskolans verksamhet främjar barns utveckling och lärande 
på ett lustfullt och fantasifullt sätt. Vidare beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) att leken bidrar till stimulans av bland annat fantasi, inlevelser, 
kommunikation, förmåga att samarbeta samt det symboliska tänkandet. Genom den 
gestaltande och kreativa leken kan barn få möjlighet till bearbetning och uttryck av 
olika erfarenheter, upplevelser och känslor. Det är till stor del genom konkreta 
upplevelser som barn kan tillägna sig etiska värden och normer. Att utveckla 
kunskaper är ett komplext område och kommer till uttryck på många olika sätt. Ett 
sätt är dock att utgå från barns erfarenheter och intresse samt erbjuda en mångfald 
av sätt att erövra kunskapen på. Genom ett temainriktat arbetssätt där socialt 
samspel, skapande, utforskande och reflektion innefattas, kan ett mångsidigt och 
sammanhängande lärande infinna sig.  

2.3 Dramaämnets historia    

Vi kommer nedan att ge historisk överblick av drama i förskoleverksamhet genom att 
teckna kortare personporträtt av inflytelserika dramapedagoger. 

Rasmusson och Erberth (2016) redogör för Peter Slade, en europeisk dramapionjär 
och pedagog, som kom att utveckla den traditionella synen på barnteater då han 
istället fokuserade på det fria skapandet. Slade menade att barnteater, där barnen var 
aktörer, inte gav barnen kreativ stimulans utan var en mekanisk upprepning för att 
tillgodose de vuxnas behov. 1954 skrev Slade boken Child drama där han förespråkar 
barns spontana ageranden som konstformer och som första uttryck.  Barn använder 
sig av kraftfulla kroppsliga och sinnliga uttryck genom dans, sång, berättandet och 
rörelse som de vuxna bör uppmärksamma och stimulera, istället för att begränsa 
genom färdiga och resultatstyrda framträdanden.  

Rasmusson (2000) beskriver att Slade distanserade sig från de traditionella 
barnteaterföreställningarna och istället presenterade en idé om teater för barn byggd 
på samspel mellan aktörer och publik. De vuxna agerade i interaktion med barnen på 
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en öppen yta, utan scen och där improvisation och dramaövningar fick ett naturligt 
inslag.   

Brian Way var enligt Rasmusson och Erberth (2016) en kollega till Peter Slade och 

var den som förde vidare de nya kreativa tankarna om drama till Sverige. Way (1967) 

såg drama som ett viktigt pedagogiskt verktyg och hans personlighetscirkel visar på 

dramats olika fördelar för individens utveckling.  

                             

                                              Fig.1: Ways personlighetscirkel 

Way (1967) hävdar att drama kan bidra till utveckling av många olika delar av 
personligheten, bland annat fantasi, känsla och intellekt, enligt tolkning av denna 
personlighetscirkel. Progressionen hos varje individ menar Way inte är mätbar på 
kort sikt utan framstegen blir synliga först efter en längre tid. Att göra framsteg 
kräver också att individen rör sig mellan cirklarna och ibland går tillbaka för att 
bearbeta och utveckla varje del.   

För dramapedagogikens understrykning har också dramapedagogen Dorothey 
Heatcote, varit betydelsefull. Wagner (1993) framhåller att Heathcote var en 
motståndare till drama som ett fritt skapande, istället framhävde hon 
dramapedagogens starkt betydande och centraliserade roll, där dramapedagogens 
handlingar och tankar står i centrum. Wagner (1993) beskriver hur Heathcote fastslår 
dramapedagogens viktiga roll som den drivande aktören och menar att dennes 
gestaltning av olika roller i sin tur kan leda till en djupare förståelse för den 
allmänbildande kunskapen hos barnen. Vidare konstaterar Wagner (1993) att 
Heathcote lyfter drama som ett teatralt uttrycksmedel med konstnärligt värde och 
genom konsten kan ett djupare kunskapande och förståelse för mänskligheten 
infinna sig. Heathcote menade att drama bör främst ses som ett redskap vilket kan 
främja måluppfyllelsen av det pedagogiska innehållet. 
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2.4 Tidigare forskning  

Nedan kommer relevant forskning och litteratur, för och om, ämnet drama att 
presenteras.  

2.4.1 Drama som konstnärligt uttryck och pedagogiskt verktyg 

Öfverström (2006) hävdar att drama är ett komplext område och kan tolkas på 
många olika sätt. Samtidigt menar författaren att drama är ett sätt att få förståelse för 
sig själv och sin omvärld. Öfverström (2006) hävdar att ”Drama är upplevelsens, 
inlevelsens och reflektionens pedagogik” (s. 113). Drama innefattar därmed 
individens möjlighet att lära om sig själv både på ett inre och yttre plan, träning i 
socialt samspel, utveckling av kommunikativa kompetensen samt ger individen 
tillgång till alla sina sinnen och ökar kreativiteten och förståelsen för kunskap ur ett 
helhetsperspektiv.  

Rasmusson (2000) bekräftar i sin avhandling, det svårdefinierade i begreppet drama 
men konstaterar att drama kan ses som både konst och pedagogik samt både som 
ämne och metod.  Det har länge pågått en debatt som kretsar kring om drama ses 
som process eller produkt och vad begreppet drama egentligen innefattar.  
Författaren framhåller att drama i praktiken används som en kombination av de olika 
nämnda dimensionerna, ämne, metod, konst, pedagogik, teater och drama, men i 
teorin har det varit svårare att ge innehållet en oomtvistlig och slutgiltig definition. 
Dramapedagogiken har vuxit fram genom en kombination av teater, rollek och en 
pedagogik där fokus ligger på att förändra mål, medel och metod inom undervisning, 
dock med en fortlöpande debatt kring drama som pedagogiskt begrepp eller 
konstutövande. Den teoretiska diskussionen kring dramapedagogikens innehåll har 
pågått under en lång tid och är ännu inte avslutad men genom en tydligare didaktisk 
kontextualisering har statusen på drama inom skolväsendet höjts. Rasmusson (2000) 
menar dock att det fortfarande finns tveksamheter i drama som begrepp och 
definition som estetiskt ämne i skola och förskola och understryker att det krävs en 
vidare diskussion och medveten användning av drama i såväl praktik som teori.  

Rasmusson och Erberth (2016) sammanfattar hur drama som pedagogisk aktivitet i 
praktiken kan utövas. Författarna föreslår att arbetet inleds med en fas som innebär 
att trygghet hos barnen uppstår. Exempel på aktiviteter kan vara 
avslappningsövningar, korta lekar med inslag av rollgestaltning, rörelse och 
samspelsövningar. Dessa övningar behöver sedan upprepas för att skapa trygghet. 
Vidare konstaterar Rasmusson och Erberth (2016) att samtal och reflektion kring det 
upplevda är betydelsefullt under den inledande fasen, då reflekterande samtal blir en 
bearbetning av de upplevda aktiviteterna samt bidrar till en accepterande miljö som 
ger barn mod att ta plats. I fas två görs utifrån ett visst tema, exempelvis en saga eller 
moraliska dilemman, dramatiska gestaltningar i olika former. Exempel på gestaltning 
i förskolans verksamhet kan vara skuggteater eller dockspel. Författarna betonar att 
improviserad gestaltning kännetecknar fas två, improvisationerna följer inget manus 
utan formas under aktivitetens gång.  Detta kan sedan leda till en fas tre som 
inbegriper en strukturerad teaterföreställning. När det gäller drama med yngre barn 
behöver dramaledaren stötta upp och hjälpa till vid planering, med utgångspunkt 
från barns idéer. Författarna hävdar att barn ofta leker teater vilket gör att det blir en 
naturlig övergång till denna fas. 
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Rasmusson och Erberth (2016) beskriver teater som en konstform som genom sitt 
begränsade tidsintervall liknar människans livscykel. Nya möten sker vid varje 
föreställning och speglar sekvenser ur en livshistoria. De konstaterar att 
teaterföreställningen alltid är unik och inte resulterar i ett konkret eller materiellt 
existerande objekt, utan gör genom själva teaterupplevelsen ett avtryck i varje 
individs inre. Vidare betonar Rasmusson och Erberth (2016) att teaterspråket 
innefattar en mångfald av olika uttrycksmedel såsom musik, dans, bild, kroppsspråk 
och verbalt språk. Teater kan vara betydelsefullt som pedagogiskt verktyg då det 
inbegriper ett mångfacetterat lärande i en processinriktad arbetsform, från idé till 
avslut.  

2.4.2 Drama som kommunikativt redskap  

Mages (2006) analyserar dramats inre samt yttre faktorer och lyfter fantasin som en 
grundläggande aspekt för barns berättande och den kommunikativa processen som 
drama bidrar till. 

Rasmusson och Erberth (2008) menar att gemenskap och kommunikation är en 
förutsättning för drama. När vi sätter kommunikation i relation till drama innebär 
detta för oss att kommunikationen sker genom alla sinnen och i inkluderande 
sammanhang. Öfverström (2006) beskriver drama utifrån ett kommunikativt 
perspektiv, vilket ger möjlighet för individen att utvecklas i mötet med andra och 
därigenom bidrar till en helhetssyn på människan och dess omvärld.  
Kommunikation via drama kan ses som ett redskap där individen får möjlighet att 
utveckla sin kunskap och förståelse för sig själv och för sina medmänniskor samt att 
kunskap kan förstås genom individens känslor och handlande. Vidare skriver 
Öfverström (2006) att kommunikation genom drama även bidrar till ett aktivt 
insamlande av kunskap och ger möjlighet att även ifrågasätta kunskaperna.  

Rasmusson och Erberth (2008) menar att både individens och gruppens trygghet och 
harmoni har påverkan på den kreativa processen, vilket i sin tur innebär att 
pedagoger som ska arbeta med drama behöver tillse att undervisningsgruppen 
känner sig trygg. Vidare beskriver Rasmusson och Erberth (2008) att en stabil och 
trygg miljö ger förutsättningar åt individens och gruppens nyfikenhet till att utforska. 
Kommunikationen som kan lära oss att samspela, våga uttrycka sig och lyssna på 
andra människor, blir ett viktigt redskap för kreativiteten i gruppen. 

Mages (2006) lyfter i sin artikel kopplingen mellan drama och barns berättande samt 
barns förståelse för historier, detta förväntas gynna barns framtida lärande. Drama 
som innehåll och metod i den pedagogiska verksamheten beskriver Mages (2006), 
ofta får stå tillbaka då fokus i förskoleverksamheten läggs på akademiska ämnen och 
att drama tillsammans med andra estetiska uttrycksformer får litet utrymme. 
Författarna menar dock att om det går att påvisa ett samband mellan drama och 
barns berättande kan förskollärare lättare motivera valet av drama som arbetsmetod. 
Mages (2006) beskriver att drama har effekt på såväl barns inre kommunikation som 
kommunikationen som sker i möten med andra människor.  

Mages (2006) konstaterar att drama som pedagogisk aktivitet väcker intresse och 
engagemang hos barn samt ger dem en möjlighet till bland annat språkstimulans. En 
kroppslig gestaltning menar Mages (2006) kan ge barn tillgång till en djupare 
mening och sammanhang i språkförståelsen samt att barn genom detta kan förstå 
sambandet mellan orsak och verkan. Drama som pedagogiskt verktyg ger barnen 
förutsättningar att använda hela sin kropp för att bearbeta verkligheten utifrån sina 
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inre föreställningar och därmed förstå världen ur ett helhetsperspektiv. Mages 
(2006) bekräftar i sin artikel att det är lättare för små barn att kommunicera genom 
det visuella och fysiska än genom enbart verbalt språk. Upplevelsen av drama som 
pedagogisk aktivitet stöttar barnen i att förvalta information då dramat gett både en 
visuell, fysisk och verbal upplevelse och Mages (2006) hävdar att det bidrar till en 
flerdimensionell förståelse som förstärker den verbala språkutvecklingen samt 
förmågan att skapa inre bilder. Vidare beskriver Mages (2006) att lekfullt drama där 
barn, med hjälp av fantasin och kreativiteten, lever sig in i en fiktiv situation också 
kan föreställa sig ljud, lukter, smaker och texturer samt förstärka sitt bildspråk. 
Drama som pedagogisk aktivitet påverkar därmed barns berättande genom att barnet 
kan bygga upp en mental bild och Mages (2006) beskriver att inre bilder och 
utveckling av barns ordförråd hör samman.  

Mages (2006) hävdar att den sociala interaktionen i drama aktiviteter gynnar barns 
utveckling och lärande genom att barnen lär sig konflikthantering och anpassning till 
omgivningen genom lek i samspel. Drama är som Mages (2006) beskriver, i motsats 
till att exempelvis teckna, sällan en individuell aktivitet. Drama kräver medaktörer i 
form av andra barn och vuxna och den vuxnes sätt att förmedla samt andra barns 
handlingar påverkar varje individs förståelse av aktivitetens innehåll. Vidare 
framhåller Mages (2006) att muntliga reflektioner tillsammans med andra gör barn 
medvetna om att ett fenomen kan förstås och tolkas på många olika sätt. Mages 
(2006) menar vidare att när barn med hjälp av fantasi, gestaltning och tillsammans 
med andra barn dramatiserar en berättelse, ges det förutsättningar att senare 
använda berättelsen innehåll i ett annat sammanhang. Fortsättningsvis konstaterar 
Mages (2006) att då individen själv får uppleva och även gestalta genom drama, 
skapas också förutsättningar till att simulera och projicera olika känslouttryck.  

2.4.3 Fantasi och kreativitet  

Vygotskij (1995) framhåller helhetsperspektivet där fantasi och verklighet inte bör ses 
som motpoler utan är starkt beroende av varandra. Människan föds kreativ och 
kreativiteten bör ses som en förutsättning för vårt tänkande, tolkande och handlande. 
Genom kreativ bearbetning av upplevelser kan barnet utifrån sina egna 
referensramar och behov skapa sig en ny verklighetsbild vilket i sin tur kan leda till 
ett fördjupat meningsskapande och utvidgat verklighetsperspektiv. Rasmusson och 
Erberth (2008) framhåller att kreativiteten är en förutsättning för drama, där barns 
idéer och impulser gestaltas genom handling. Kreativitetsprocessen beskriver 
Rasmusson och Erberth (2008) innefattar fem olika faser, dels en förberedelsefas då 
en nyfiken tanke väcks och individen känner lusten att utforska. Inkubationsfasen 
innebär sedan att tanken omedvetet bearbetas inom individen och leder sedan vidare 
till illuminationsfasen då individen får en betydelsefull och konkret idé. Under 
verifikationsfasen bearbetas, prövas och gestaltas sedan denna idé och Rasmusson 
och Erberth (2008) menar att det även kan läggas till en presentationsfas som 
handlar om möte med publik.   

2.4.4 Drama som mål och medel  

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) konstaterar att det från 
pedagogernas sida krävs ett medvetet val av lärandeobjekt utifrån styrdokumentens 
målbeskrivningar, vilket innebär att pedagogerna har en tydlig bild av vilket lärande 
som ska uppnås. Doverborg m.fl. (2013) beskriver att det finns olika sätt att se på 
lärandets objekt, ett där ett estetiskt uttryck används för att skapa lärande inom 



13 
 

annat än just det estetiska, exempelvis förståelse för värdegrundsbegrepp samt för att 
lära inom olika andra ämnen så som matematik. I dessa fall blir det estetiska 
uttrycken ett medel för något annat. Ett annat sätt att se på lärandets objekt kan vara 
att se estetikens uttryck som ett mål i sig. Det kan då handla om att utveckla något 
specifikt inom det estetiska uttrycket, exempelvis taktkänsla. I det senare exemplet 
menar Doverborg m.fl. (2013) att det skapas förutsättningar för att utforma 
aktiviteter och få förståelse för barns faktiska lärande och utveckling inom det 
estetiska innehållet.  

I en artikel av Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) 
behandlas estetiken i förskolan. Asplund Carlsson m.fl. (2008) konstaterar att små 
barn lär med kroppen, en vetskap som funnits med inom pedagogiken sedan lång tid 
tillbaka. Författarna belyser att estetiken som ämne är knutet till olika konstformer 
som musik, drama och bild samt att det inom förskolepedagogiken talas mycket om 
skapande som begrepp inom det estetiska. Trots att innehållet i förskolans 
verksamhet behandlar estetiskt skapande, så betonar författarna att det inom 
förskolan inte ofta talas om konst och konstutövande. Asplund Carlsson m.fl. (2008) 
hävdar att lärare ofta ser det estetiska fältet som en väg att möta barn i behov av 
särskilt stöd, som ett komplement kring lärandet i andra ämnesområden. 

Asplund Carlsson m.fl. (2008) framhåller att dominerande och relevanta 
frågeställningar att titta närmare på för att skapa insikt inom området estetik och 
barns lärande, är vad barnet ska lära sig, hur barnet ska lära sig samt hur läraren ska 
ge förutsättningar till barns förståelse och lärande inom det valda fokusområdet. 
Parallellt med reflektioner kring föregående behövs samtal med barnen kring vad 
som görs och hur det går till när lärandet sker, då det pedagogiska innehållet annars 
riskerar att mynna ut i aktiviteter utan mål. Det är därför relevant menar författarna, 
att framhäva lärarens betydelsefulla roll.  

Asplund Carlsson m.fl. (2008) beskriver att innan lärarna som medverkar i studien 
fått ta del av kompetensutvecklande insatser uttrycker de att lärande inom estetik 
handlar om att utveckla barnen som individer. Uttryck som glädje, att våga, få 
självkänsla och sätta ord på känslor lyfts som primära aspekter för att utveckla barns 
personlighet. Författarna konstaterar att det finns mycket rädsla för att göra fel bland 
både barn och vuxna. Det handlar om att våga utan att vara hämmad av rädslan för 
inte göra rätt samt att inget tvång skall finnas i utövandet inom estetiskt område. 
Vidare observerar författarna att lärare ofta upplever osäkerhet i det praktiska arbetet 
i barngruppen på grund av sin egen okunskap, det är därmed lättare att praktisera 
inom ett område som läraren finner intressant. Det existerar i förskolans verksamhet 
inga krav på barn och deras prestationer, lärarna upplever dock dessa krav på sig 
själva, menar författarna. Asplund Carlsson m.fl. (2008) noterar att estetiken 
används som medel för att skapa lärande inom annat område, framför allt genom att 
använda den lustfyllda och sedativa verkan som estetiska uttrycken bidrar med samt 
för att ge barn upplevelser. Med estetik som medel kan barnen lära inom ämnen som 
vanligtvis inte fångar deras intresse eller ge skjuts åt självförtroendet. Asplund 
Carlsson m.fl. (2008) bekräftar att lärare använder sig av det estetiska som medel, 
medan barn ser estetiken som mål, då barn uppfattar att de lär sig det som görs.  

Författarna menar att kompetensutveckling i kombination med en högre 
medvetenhet kring ett ämne bidrar till att lärare förändrar eller utvecklar sitt tanke- 
eller handlingssätt. Författarna betonar dock att hur någon talar om ett ämne inte 
alltid speglar den praktik som bedrivs, men menar att medvetenhet ger dock 
förmodligen uttryck även i praktiken.   
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Asplund Carlsson m.fl. (2008) observerar att lärare efter medverkan i studien och 
efter tillgång till kompetensutveckling, utvecklat en tydligare bild av sin egen 
avgörande roll i barns lärande och erhållit skicklighet i att fokusera på vad barnen ska 
lära sig. Författarna beskriver hur lärarna utvecklat sin förmåga att låta barnen få 
inflytande och låta barns tankar komma till uttryck. 

Genom att utveckla sitt kunnande i dramapedagogik blir också lärare bättre på att 
anpassa verksamheten efter barnens behov och förutsättningar. Asplund och 
Carlsson m.fl. (2008) beskriver hur lärarna ger barn möjlighet att ta plats i mindre 
grupper, för att underlätta de reflekterande samtal, vilka är en förutsättning för att se 
barn som lärande samt för att synliggöra både barns lärande som erhållna kunskaper. 
Läraren måste i många fall gå ifrån sin egen detaljerade planering, för att ge plats åt 
barns eget agerande och reflektioner, det rör sig alltså om att både arbeta mot ett mål 
men även ge barnen stor handlings- och tankefrihet. Asplund Carlsson m.fl. (2008) 
bekräftar i sin artikel att lärarna inte behöver äga estetisk expertis, däremot behövs 
kunskap som inte nödvändigtvis kunnat förvaltas inom grundutbildningen.  Vidare 
beskriver författarna att aktiviteterna som lärarna planerar, ska ge barn en 
flerdimensionell bild av målet och det kräver att barns uppmärksamhet riktas mot 
det som ska läras. Avslutningsvis menar författarna att samtal om hur estetik som 
innehåll kan användas i förskolans verksamhet medvetandegjort lärare kring estetisk 
undervisning, vilket givit barnen bättre förutsättningar att lära genom estetiska 
aktiviteter.   

2.5 Teoretisk utgångspunkt   

Genom tidigare observationer och samtal med förskollärare har vi fått kännedom om 
att drama inte får utrymme eller används med medvetenhet utifrån ett praktiskt 
genomförande, syfte och mål. Vi tänker att det är lättare för förskollärare att motivera 
valet av drama som verktyg i förskolans verksamhet om det är möjligt att, utifrån ett 
större perspektiv, förstå varför och hur drama kan användas. Både läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) och Lindström och Pennlert (2012) uttrycker att 
samspel, kommunikation, liksom eftertanke, är en central del i det pedagogiska 
arbetet. För att kunna förstå hur drama används i förskoleverksamhet kommer vi ta 
del av informanternas berättelser kring drama som pedagogisk redskap. I dessa 
samtal är det den didaktiska potentialen som står i centrum; med andra ord vad som 
iscensätts som undervisning och hur. Ett traditionellt sätt att analysera undervisning 
är genom att göra en didaktisk analys, där olika val av undervisningsinnehåll och 
metodik analyseras och vi väljer att utgå från ett didaktikteoretiskt perspektiv i vår 
studie. Ett didaktiskt perspektiv kan användas för att tolka och få svar på våra 
frågeställningar. En didaktisk analys av våra informanters berättelser om drama som 
pedagogiskt redskap i förskoleverksamhet ger oss en möjlighet att få inblick i deras 
kunskaper och föreställningar om drama. Vi menar att det didaktiska perspektivet är 
ett reflekterande perspektiv, byggt på frågeställningar, som även kan stödja 
förskollärarna i sin pedagogiska yrkesroll och vi kommer i vår studie undersöka den 
didaktiska potentialen i våra informanters berättelser.  

Jan Amos Komensky (1597-1670), vilken är mest känd under sitt latiniserade namn 
Johan Amos Comenius, är en huvudfigur i didaktisk teoribildning (Comenius, 
1657/1999). Comenius (1657/1999) och hans didaktiska frågeställningar utgör 
fundamentet i vår studie och tyngdpunkten lägger vi på hans ledande aspekt hur. 
Lindström och Pennlert (2012) beskriver att det i didaktikens hur blir intressant att 
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lyfta hur elever tillägnar sig kunskap på många olika sätt. Med individens behov och 
förkunskaper som utgångsläge förespråkade Comenius (1657/1999) ett lärande som 
sker genom görandet och inte genom att förse eleverna med färdig kunskap. 
Individens bearbetning av kunskapen leder till självständigt tänkande och lärarens 
roll är att bistå med kunskapsfrön som sedan gror och växer hos eleverna.  

Jank och Meyer (1997) beskriver att didaktiken inkluderar både teoretiska såväl som 
praktiska aspekter av undervisning. De teoretiska bakgrundsfrågorna vad, vem och 
varför bildar en helhet tillsammans med hur kunskapen praktiskt förmedlas, vilket 
kan sammanfattas som konsten att undervisa. Lärare bör ha en förståelse för alla 
sinnenas värde och relevans för att kunna tillägna sig och tillämpa de didaktiska 
kunskaperna i såväl praktik som teori. ”Man tillägnar sig inte didaktisk teorikunskap 
endast med huvudet, utan också med hjärtat, händerna och alla sinnena.”(Jank och 
Meyer, 1997, s.29).  

Tillägnandet genom didaktisk teorikunskap tolkar vi innefattar både lärande och 
undervisning. Lindström och Pennlert (2012) beskriver hur didaktiken kan ses som 
en del av pedagogiken men att didaktikens fokusområde ligger på samspel mellan 
lärare, elev och innehållet samt genomförandet av undervisning. Lindström och 
Pennlert (2012) framhåller den didaktiska triangeln som en beskrivning av 
didaktikens kärna. Barns tidigare erfarenheter och innehållet i undervisningen samt 
lärarens val av metod och uttryck skapar förutsättningar för den didaktiska 
verksamheten.   

All pedagogisk verksamhet innehåller ett syfte, ett undervisningsinnehåll och någon 
sorts undervisningsmetod. Uljens (1997) utvecklar de traditionella didaktiska 
frågorna med att till några andra:  

I praktisk pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) – som någon gång (när?) – 
någonstans (var?) – av någon anledning (varför?) – undervisar någon (vem) – i något 
(vad?) – på något sätt (hur?) – mot något mål (vilket?) – för att denne genom någon typ 
av verksamhet (vilken?) – ska nå någon form av kompetens (vilken?) för att kunna 
förverkliga sina intressen nu och i framtiden. (Uljens, 1997, s.168). 

Vi har i vår studie valt att fokusera på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 
Frågorna hjälper oss som forskare att bilda en helhetssyn av drama som pedagogiskt 
verktyg i förskolans verksamhet.  

3 Metod  

Vi kommer här redogöra för val av datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, 
urval, forskningsetik samt giltighet och tillförlitlighet.  

3.1 Metodologi 

Syftet med studien är att undersöka hur olika individer, med olika bakgrund och 
kunskap, ser på och använder sig av drama i förskolans verksamhet. Utifrån studiens 
syfte har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod, enligt Bryman (2011) 
lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod bäst vid insamling och bearbetning av ord 
och berättelser. Bryman (2011) menar att en kvalitativ metod lämpar sig väl för att 
samla in informanters tankar om något samt ger möjlighet att i dialog med en 
forskare undersöka kvalitativa aspekter hos det undersökta. Vi valde därför att 
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använda oss av kvalitativa intervjuer för att fånga in informanternas tankar kring 
drama som pedagogiskt redskap.  

3.2 Urval 

Med avsikt att få en bredd i utfallet samt underlag till att kunna svara på våra 
forskningsfrågor, valde vi att kontakta individer med olika profession och som 
besitter särskilda kunskaper inom drama som område. Våra informanter fann vi 
genom tidigare knutna kontakter, tidskrifter samt genom sökning på internet. Detta 
kan förklaras utifrån Brymans (2011) beskrivning av målstyrt urval, då informanter 
med fördjupad kunskap kring ämnet används. Bland våra informanter, som är 
stationerade på olika platser i landet, finns förskollärare, dramapedagoger och 
adjunkt i dramapedagogik representerade. Informanterna har olika ålder, kön och 
utbildningsbakgrund. De utvalda förskollärarna arbetar aktivt med drama i sina 
verksamheter alternativt har en profilering inom drama på sina förskolor. Vi 
kontaktade 10 stycken informanter via mail och telefon för att bjuda in dem att delta i 
studien, 9 av dessa valde sedan att delta i studien och fick ta del av vidare information 
genom vårt missivbrev (se bilaga 1).  

Tabellen nedan visar våra informanters titel, roll och bakgrund samt hur de i studien 
benämns som informant A-J.  

Tabell 1: Översikt av deltagande informanter. 

 Nuvarande yrkesroll Relevant bakgrund 
Informant A Adjunkt i drama  Dramapedagog, förskolechef 

och specialpedagog i förskola 
Informant B Dramapedagog i 

barnverksamhet, ex. förskola, 
bibliotek/scenberättare   

Skådespelare, dramapedagog i 
förskola 

Informant C Dramapedagog Dramapedagog/bildpedagog, 
dramalärare i grundskola 

Informant D Förskollärare Lärarexamen tidigare år  
Informant E Förskollärare Lärarexamen tidigare år  
Informant F Förskollärare Lärarexamen tidigare år  
Informant G Förskollärare Lärarexamen tidigare år, 

danslärare 
Informant H Förskollärare  Lärarexamen tidigare år  
Informant J Förskollärare  Lärarexamen tidigare år  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens syfte samt en kvalitativ forskningsmetod har vi valt att använda oss 
av semistrukturerade intervjuer vid insamlingen av data. Inför intervjuerna 
utformades ett missivbrev, (se bilaga 1) med information om vår studie, vilket sedan 
skickades ut till informanterna. Intervjufrågorna (se bilaga 2) är semistrukturerade 
vilket innebär att frågorna är öppna för nya frågor och spontana tillägg (Bryman, 
2011).  
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3.4 Genomförande 

Vi har båda varit närvarande vid alla nio intervjuer, vilket vi sett som en tillgång då vi 
kunnat göra tillägg i samtalen utifrån individuella och spontana tankar samt att en av 
oss även kunde föra anteckningar utan påverkan på samtalet. De inledande frågorna 
och inledande samtalet rörde informanternas bakgrund innefattande bland annat 
erfarenhet och yrkestitel samt att informanterna fick information om oss och vår 
studie. Denna del av intervjun bidrog till att vi fick en tydligare uppfattning av 
informanterna samt syftade till ett relationsskapande och en trygg känsla inför 
intervjuns fortsatta del. De fortsatta frågorna följde en grundstruktur för att ge en 
innehållsrik bild i informanternas berättelser. Flexibla tillägg samt spontana tankar 
under intervjuernas gång bidrog till ett mer öppet samtal mellan oss och 
informanterna vilket var känslan vi ville frambringa. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att intervjun är ett särskilt tillfälle att både samla in och skapa material till en 
studie. Vi bad våra informanter om konkreta exempel för att sätta in svaren i ett 
tydligare sammanhang. Intervjuerna spelades in på ljudfil, detta underlättade vid 
intervjutillfället då vi kunde fokusera på dialogen mellan oss och informanten samt 
att vi kunde observera kroppsspråk. När vi sammanställde det insamlade materialet 
underlättade ljudfilen i bearbetningsprocessen då vi kunde gå tillbaka och lyssna på 
inspelningen (Bryman, 2011). För att underlätta för informanterna valde vi att utföra 
intervjuerna på respektive arbetsplats, dels på grund av att spara tid, skapa trygghet 
och för att informanterna skulle kunna knyta an det som berättades till den befintliga 
verksamheten. En av intervjuerna gjordes över telefon och samtalet spelades in på 
ljudfil samt vid en intervju skickades frågorna och svaren på mail, detta på grund av 
avståndet mellan oss och informanten samt svårigheter att hitta tid för mötet.  

3.5  Databearbetningsmetod 

Inspelningarna av intervjuerna som var mellan 30-45 minuter långa, delades upp 
mellan oss och transkriberades. För att uppnå syftet med studien och få svar på våra 
forskningsfrågor sorterade vi ut data relevant för vårt resultat. Gemensamt tolkade vi 
varje intervju, för att sedan sammanställa underlaget till en helhet, att vi båda 
närvarat vid intervjutillfällena medförde att vi kunde stötta våra tolkningar i den 
gemensamma upplevelsen. Genom tolkning av utfallet ville vi titta på hur olika 
individer såg på ett och samma fenomen (Bryman, 2011). Vi sorterade in våra svar 
under forskningsfrågorna, vilket Bryman (2011) menar kan skapa en tydligare 
struktur i texten. Vidare analyserade vi sedan resultatet utefter ett didaktiskt 
perspektiv och Comenius (1657/1999) frågeställningar vad, hur och varför.  

3.6 Forskningsetik 

Vi utgår i vår studie från de fyra forskningsetiska principerna, som både 
vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011) förespråkar, för att skydda oss och 
informanterna om en konflikt skulle uppstå. Dessa principer benämns som 
konfidentialitetskravet, informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

Informanterna blev enligt kraven om konfidentialitet informerade både skriftligt och 
muntligt om att deras deltagande i studien sker anonymt samt att de ger sitt 
samtycke till att informationen som delges får användas till studien (Bryman, 2011). 
Deltagande skedde av egen fri vilja och informanterna blev tidigt informerade om sin 
rätt att bestämma över sin medverkan och rätten att avbryta denna samt om studiens 
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allmänna syfte, innehåll och användningsområde. Det insamlade materialet används 
endast i denna studie, helt enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Genom att 
använda de forskningsetiska principerna säkras ett konfliktskydd upp mellan oss som 
forskare och deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Att vi tydligt informerat 
om studiens syfte och innehåll, samt användningsområde gör att både informanter 
och vi som studenter vet vad som är överenskommet. Vi kommer försäkra oss om att 
informanternas anonymitet skyddas genom att använda oss av fingerade namn i 
studien.  

3.7 Giltighet och tillförlitlighet  

Genom att välja informanter som är verksamma inom förskola, skola och annan 
barnverksamhet skapas giltighet då tankar kring drama som pedagogiskt redskap 
knyts till praktik i berättelserna kring drama. Att ta del av yrkesverksamma 
förskollärare som arbetar med drama i förskoleverksamhet uppnår vi en hög giltighet 
då samtalet behandlar deras levda erfarenheter. Bryman (2011) menar att giltigheten 
stärks genom att informanterna lämpar sig tillstudiens syfte. Då vi riktade 
intervjuerna till informanter med olika bakgrund hade vi en förhoppning om bredare 
variation i utfallet. Vi valde att inte skicka ut frågorna innan intervjutillfället för att få 
så spontant ärliga svar som möjligt, detta för att öka tillförlitligheten i studien då 
informanterna inte kunnat förbereda sig genom att läsa in sig på ämnet eller 
diskutera med kollegor (Bryman, 2011). Två av informanterna intervjuades via 
telefon alternativt mail, vilket gav en viss tveksamhet i undersökningens 
tillförlitlighet då vi inte kunde läsa av informantens kroppsspråk samt bevisa att det 
är dennes ord som ligger till underlag för svaren. Som Bryman (2011) framhåller så 
påverkas studiens tillförlitlighet av hur sanningsenlig och pålitlig studien är. Dock 
har vi så pass mycket bakgrundsinformation om informanterna att deras svar bör 
kunna räknas som tillräckligt giltiga. Vi är medvetna om att våra egna tidigare 
erfarenheter och intresse för ämnesområdet kan ha påverkat både samtalen under 
intervjuerna samt analysen av intervjuerna.  

4 Resultat och analys 

Vi har vid vår analys av resultatet följt frågeställningarna vad/hur/varför men sedan 
valt att presentera resultatet på ett annat sätt, där frågorna smälter in i varandra. 
Detta då det ligger en viss svårighet i att sortera svaren efter de didaktiska 
frågeställningarna, då de utifrån ett helhetsperspektiv tappar sin innebörd om de 
särskiljs.  

4.1 Dramats olika dimensioner 

Informanternas berättelser vittnar om att drama både kan ses som medel och mål, 
det är ibland tydligt att upplevelsen av drama, som estetiskt uttryck, är målet, 
samtidigt som drama även används som medel för att nå andra färdigheter och 
kunskaper. Vidare i texten kommer drama att behandlas utifrån båda aspekter. 

Begreppet drama är i informanternas intervjusvar något komplext och innehåller 
många olika delar. Gemensamt beskrivs drama som en metod för att uttrycka sig, en 
möjlighet att med hjälp av kroppen och ibland ord, förmedla känslor, historier och 
händelser vilket pedagogerna kan använda mot och med barnen för att skapa 
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igenkännande och större förståelse av sammanhang. Informanternas berättelser 
beskriver hur drama som pedagogisk aktivitet i förskolan innebär en samklang 
mellan intryck och uttryck, intryck - genom att pedagogerna använder drama för att 
levandegöra något och uttryck - genom att barnen själva använder drama för att 
uttrycka något. Drama är ett berättande genom sig själv eller genom andra och går i 
samklang med övriga estetiska uttrycksformer, såsom dans, musik och bild. Drama 
som pedagogisk aktivitet i förskolan ses som ett pedagogiskt förhållningssätt, genom 
en tro på människors inneboende skapande förmåga. I all typ av drama finns ett 
undersökande, som bearbetas genom gestaltning och diskussioner. Dramats vad-
aspekt kan utifrån informanternas berättelser sammanfattas som metod för ge 
intryck och skapa uttryck.  

I informanternas berättelser framkommer hur drama kan användas som pedagogiskt 
verktyg i förskolans verksamhet. Några informanter förespråkar äventyrsdrama som 
pedagogisk aktivitet, äventyrsdrama innebär att använda strukturen från en saga för 
att skapa ett fantasifullt äventyr. Barnen gestaltar huvudpersonerna som får ett 
uppdrag, stöter på motgång, kommer sedan slutligen fram till en lösning och 
eventuell lärdom. Det är barnen som är aktiva aktörer med möjlighet att påverka 
handlingen men utifrån pedagogens förutbestämda ramar, tillexempel i vilken miljö 
äventyret börjar, vad och vem de möter på vägen samt vart äventyret slutar. Barnen 
får uppleva ett äventyr tillsammans med en vuxen som leder vägen genom att 
introducera olika uppdrag i en fantasivärld. Grunden i äventyrsdramat följer en 
specifik struktur med det improviserade dramat och inslag av sidospår, där barnen 
styr vägen, tolkar vi bidrar till att äventyrsdramat inte kan ses som en färdig produkt. 
Äventyrsdramats struktur går i linje med våra informanters berättelser kring hur 
drama handlar om upplevelse, undersökande och bearbetning i en process som inte 
är resultatstyrd och vi kopplar även detta till Comenius (1657/1999) förespråkande av 
ett lärande som sker genom görandet och inte genom att förse eleverna med färdig 
kunskap.  

Informant D och E lyfter äventyrsinspirerad dramapedagogik, ett begrepp de själva 
skapat och arbetar efter, där informanterna menar att de viktigaste komponenterna 
ur äventyrsdrama och dramapedagogiskt förhållningssätt ingår. Äventyrsdramat, 
menar informant D och E är det som fångar barnen, dramapedagogiken menar de 
berör barnets inre processer. De behöver inte alltid användas i samma pedagogiska 
aktivitet. I följande citat förklarar informant E äventyrsinspirerat arbete:  

… man använder någon form utav port och när man går in där, kommer man till 
en fantasivärld och där inne kan vad som helst hända och då kallar vi det för att 
man gör ett äventyr… och i ett äventyr… där har vi klara syften och mål, att det 
är det här barnen ska få vara med om…  

Informant D och E beskriver att om barnen på avdelningen arbetar med bokstäver, så 
kan en del av upplevelsen och målet med äventyret bli att lära mer om just bokstäver. 
Målet med drama som pedagogisk aktivitet blir i detta fall att använda dramat som 
ett medel för att lära något annat. Varför äventyrsdrama används som pedagogiskt 
redskap motiveras genom att vara det som fångar barnen och bidrar därmed till 
lärandet om bokstäver. Vidare beskriver informant E hur dramapedagogiken blir 
synlig:    

… dramapedagogiken är det inre, dom små dramaövningarna som vi gör. 
Tillexempel en här är jag övning, vi har en sten i skogen som ett barn i taget får 
gå upp på och ropa här är jag och då applåderar vi andra nedanför och säger 
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vem är du? […] Och då är det applåderna som ger den positiva förstärkelsen. Nu 
syns jag, jag får ta plats - just den övningen är så häftig!  

I informanternas berättelser går drama och lek hand i hand. Vad dimensionen 
innehåller med andra ord också en formaliserad lek, där pedagogens roll är 
nödvändig för att skapa styrning. Lek blir drama då en pedagog är närvarande och 
aktiv samt tillför något, ett material, en karaktär, en miljö eller ett problem.  

4.1.1 Drama eller teater  

Genom intervjusvaren framkommer att teater och drama är två skilda begrepp. 
Teater handlar för informanterna om ett prestigefyllt konstutövande som innefattar 
en scen, en publik och kuliss. I teater krävs vissa färdigheter, att kunna förhålla sig till 
regler eller att använda sin röst. Teater handlar vidare om framförallt upplevelsen av 
en föreställning, där det både innefattar att vara publik och vara den som gestaltar. 
Under intervjuerna benämns denna upplevelse både som teater och som 
dramaföreställning. Informant B förklarar på följande vis ”... teater är inte drama, 
teater är ett hantverk och spelas av skådespelare för en publik. Däremot används 
tekniken teater, alltså gestaltning, i drama. Faktum är att gestaltning är den absolut 
viktigaste tekniken inom drama.”  

Gestaltning som begrepp används för att beskriva att individen intar en roll, som kan 
skiljas från verkligheten, med förmågor, åsikter eller apparans som individen inte 
nödvändigtvis besitter. Trots att det i resultatet framgår att informanterna använder 
teatertekniker i drama och teater som aktivitet i förskolan, vill informanterna inte 
gärna lägga begreppet teater som ett innehåll i drama som förskolepedagogiskt 
verktyg och aktivitet.  

4.2 Drama som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet  

Med hjälp av små medel och material kan uttryck förstärkas och skapa magi, detta 
menar informanterna kan röra sig om exempelvis en hatt, en spegel eller ett tyg. 
Uttrycket tyget ger kan vara känslan av ett böljande hav och magin i detta skapar 
illusionen mellan verklighet och fantasi. Informant B förespråkar material som är 
öppna och kreativa, vilket vi tolkar ger möjlighet till individens fantasi och kreativitet, 
exempelvis ett tyg som kan bli vatten, ett berg och så vidare.  

Informant H och I lyfter hur de arbetar med lekar där de med hjälp av exempelvis 
skor eller andra föremål går in i olika roller med olika egenskaper, åsikter eller 
känslor. Barn och pedagoger kan tillexempel ta på sig snabba skor, långsamma skor, 
bli en glad figur eller arg figur, aktiviteten gör att barnen kan pröva på varierade 
egenskaper eller åsikter som de inte nödvändigtvis sympatiserar med. Det kan enligt 
informant A även handla om lekar där barnen får gestalta exempelvis djur som utför 
olika mänskliga företeelser, exempelvis en cyklande katt. Att använda sig av drama 
som pedagogiskt redskap genom lekarna ovan ger en bild av dramats didaktiska hur-
aspekt i förskolans verksamhet. 

Alla informanterna förespråkar sagan som utgångspunkt i förskolan, där barnen får 
uppleva och bearbeta sagor på olika sätt genom drama. Här uttrycker sig våra 
informanter på olika vis.  
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Informant F berättar:  

vi spelar teater för barnen, det kan handla om att fördjupa en kunskap, om en 
saga tillexempel. Teater ger barnen möjlighet att få uppleva sagan på ett annat 
sätt och förstärka en redan befintlig kunskap. Att få uppleva en saga på olika 
sätt, det förstärker förmågan att förstå innehållet […] repetitiv inlärning och på 
olika sätt.  

Informant B berättar:  

Jag gör dramaföreställningar för barn i förskolan, ett slags processdrama. Jag 
har en text eller saga, dramatiserar den och gör en muntlig 
berättarföreställning. Under föreställningen stannar jag ibland sagan och 
barnen får genomföra en dramaövning som undersöker någon frågeställning 
som finns i texten. Jag brukar låta barnen få en uppgift före och efter dramat 
också.  

Informant D berättar: 

”för oss blir teater en del av drama. Vi använder oss av teater men vi har ingen 
stor publik, när vi använder oss av teater blir barnen vår publik. Vi pedagoger 
introducerar många av våra teman med teater, vi presenterar våra karaktärer 
med teater då vi agerar. På så vis får barnen vara med om teater också […] för 
oss är det dock inte produkten som är det viktiga, det är vägen, det som händer 
med barnet”.  

Citaten beskriver hur informanterna själva dramatiserar inför barn. 

Informant F och G har introducerat något de kallar för teaterverkstad för barnen, där 
får barnen agera utifrån ett eget skrivet manus. Med stöd av pedagogen bygger de 
upp en historia med hjälp av bilder, det kan innebära inre bilder eller ritade 
teckningar. Historien ska börja på något sätt, med en händelse, ha en handling och 
till sist en upplösning. Teaterverkstad påminner om äventyrsdrama, med skillnad i 
att det nu krävs att barnen följer ett manus samt att processen ska resultera i en 
föreställning inför publik.  

Informanterna är överens om att det är vuxna som sätter begränsningar för drama 
som pedagogisk aktivitet i förskolan. Drama som pedagogisk aktivitet i förskolan kan 
verka prestigefyllt för vuxna och något som ställer höga krav på pedagogen, detta i 
kombination med vuxnas rädsla för att våga låtsas och leka framför andra vuxna. 
Informant A menar att det finns en problematik i begränsningarna, då vuxna i 
förskolan är förebilder och om vuxna inte vågar - hur ska barnen då våga? Det 
kollegiala lärandet värderas och ses som en tillgång i avseendet med att finna 
strategier för hur drama som uttrycksform i förskolans verksamhet kan tillämpas. 
Finns det kollegor som intresserar sig för och vågar prova på drama som pedagogisk 
aktivitet kan det bli enklare att implementera drama som en självklar del i det dagliga 
arbetet. Inspiration kan bland annat hämtas från andra förskolor, litteratur, internet, 
dramapedagoger eller workshops. 

Det framkommer i våra intervjusvar att drama kan skapa otrygghet bland såväl vuxna 
som barn och våra informanter framhåller att det är gynnsamt att inte introducera för 
avancerade dramapedagogiska aktiviteter. Hur drama kan användas på ett enkelt sätt 
blir synligt i informanternas berättelser, informanterna uttrycker att det kan handla 
om att utgå från en saga, våga prova med en mindre grupp barn och med sparsamt av 
rekvisita, detta är också exempel på hur drama kan introduceras. Det framgår i 
informanternas berättelser att det kan räcka med en hatt eller en annan röst då 



22 
 

pedagogen läser en bok för att skapa spänning och magi. Om drama görs komplicerat 
blir aktiviteten endast kravfylld, här citeras informant B: 

Ju mer tekniskt det blir desto svårare blir det. Grunden är alltid gestaltningen. 
Den kan du få hos förskolebarnen genom att säga: Det var en gång en massa 
grodor som hoppade på en äng. Så gör du ett hopp och då hoppar alla barnen 
som grodor. Drama har skapats.   

Utifrån informanternas berättelser krävs dock alltid en pedagogisk planering med 
tydlig utgångspunkt, vilket vi ser styrker den didaktiska potentialen i just denna 
aktivitet. 

För mycket spänning och magi kan bli någonting som är obehagligt och otäckt, det 
kan vara en hårfin gräns mellan en spännande upplevelse och en skrämmande 
upplevelse. Informant E uttrycker att det därför blir viktigt att ha god relation till 
barngruppen innan dramaaktiviteter startas upp, för att kunna avgöra var gränserna 
går. Det behövs en hel del repetition inom drama, att göra samma saker om och om 
igen. En del barn behöver stå bredvid och iaktta, förstå vad som ska hända och vad 
som förväntas, innan de blir aktiva eller bekväma med situationen. Som en 
introduktion, för att trygga gruppen och sedan kunna arbeta mer fördjupat inom 
drama, beskriver informant C enkla övningar som att vid exempelvis en samling, 
slänga ut en frågeställning vilken varje barn får tid att fundera kring och uttrycka sina 
tankar runt inför gruppen.  

4.2.1 Med utgångspunkt från barns intresse och behov  

Informanternas berättelser vittnar om ett arbete som utgår från barnen är en 
förutsättning för att lyckas fånga barnen och skapa lärande. Med stöd av 
förskollärarnas observationer identifieras behov och intressen hos barngruppen, vilka 
sedan sätter ramarna för kommande projekt och aktiviteter. Inom dessa ramar är det 
dock barnen som visar vägen och det är relevant att personalen kan fånga och lyfta 
det barnen intresserar sig för samt fundera kring hur det kan användas i vidare 
arbete. Vidare framkommer i berättelserna att arbetslaget som komplement till detta 
reflekterar kring hur de kan utmana barnen i att vidga referensramarna. Barnen 
intresserar sig ofta för populärkulturella fenomen såsom omtyckta filmer och figurer 
hos barn. exempelvis Frost och Lego ninjago. Det går att plocka ut detaljer ur dessa 
fenomen för att undersöka detaljerna på något vis eller sätta in i andra kontexter. 
Informanterna betonar att det är viktigt att pedagogen har skapat förutsättningarna 
för upplevelsen eller undersökandet, men barnen behöver vara en del av hela 
processen och bli medvetna om vad de är dem ska undersöka, på vilket sätt och vilken 
roll barnen har. Informant B ger ett konkret exempel på hur detta kan se ut: 

Förutsättning: Du har skapat känslan av att vi är under vatten med hjälp av en 
berättelse och vattenljud. 
Roll: Vi är fiskar som simmar i detta vatten. Vad är det för slags fiskar? Hur 
simmar dem, rör sig i vattnet? Hur pratar de med varandra?  
Vad ska vi undersöka: Fiskarna måste simma en farlig sträcka där det kan dyka 
upp en haj. Undersökningsområden kan vara kommunikation, gruppen är 
starkare än individen och så vidare. 
Hur: Tillexempel genom improvisation där du blir ”lärare i roll” och blir hajen. 
Hur löser barnen det? Eller genom en styrd lek där du eller några barn är hajen. 
Innan leken startar måste varje grupp komma på ett sätt att ta sig förbi hajen. 
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Pedagogen gör således en didaktisk anpassning av innehållet. Att utgå från barnen 
kan även handla om att utgå från något barnen kan identifiera sig med, exempelvis 
händelser eller karaktärer. Även musik eller andra verktyg som fångar barnen kan 
tillföras utifrån barns intresse och göra upplevelsen eller undersökandet mer 
spännande.  

4.3 Varför använda drama som pedagogiskt verktyg? 

I informanternas berättelser framkommer att drama kan integreras i all 
förskoleverksamhet samt bli en förlängning och förstärkning av leken. Informant A 
beskriver att drama kan ur ett specialpedagogiskt perspektiv vara en väg till leken. 
Drama är ett sätt menar informant A, att komma loss med fantasi och kreativitet hos 
de barn där leken inte kommer av sig självt.  

Syftet med drama som pedagogisk aktivitet i förskolan menar våra informanter är att 
varje individ ska bli lyssnad på, träna på att lyssna och berätta, inte att finna ett rätt 
svar. Ett viktigt mål är att, med hjälp av drama, stärka individerna och en gemensam 
utgångspunkt är leken och det lustfyllda lärandet, vilket är en förutsättning för att 
drama ska bli till. Det framkommer i informanternas berättelser att pedagogerna har 
en viktig roll som aktiva agenter, där reflektion bör ta stor plats. Reflektionen bör ske 
såväl före, under som efter processerna. Reflektionen inkluderar barn och vuxna och 
bör ske såväl tillsammans som enskilt. Vi kan koppla detta till Comenius (1657/1999) 
beskrivning av individens bearbetning av kunskapen, vilken han menade leder till 
självständigt tänkande. Informant B förtydligar och ger konkreta exempel på 
frågeställningar som kan vara ett stöd för förskollärarens egna personliga reflektion 
runt en dramaaktivitet: 

Fungerar gruppen. Fick alla vara med? Fick alla prata och uttrycka sig? Deltog 
alla i övningarna och lekarna? Om inte, vad gick snett? Vad kan jag göra för att 
förändra det? 

Individen. Finns det någon individ i gruppen som behöver något speciellt? Kan 
jag utmana den individen nästa gång? Ta mer plats kanske. Tänka efter innan 
deltagaren handlar. 

Innehållet. En dramalek havererade. Kan du förändra den? Ersätta övningen? 
Spänningen var stark under ett visst moment. Ta med till nästa gång, 
tillexempel Barnen hängde inte med på instruktionerna. Förenkla. 

Den didaktiska anpassningen som pedagogen gör, skapar medvetenhet i hur drama 
kan anpassas för varje individ och för gruppen samt ger också kännedom om varför 
drama som pedagogisk aktivitet i förskolan, ska tillämpas.  

Det framkommer i informanternas berättelser att det är av stor vikt att titta på 
individernas likheter och olikheter. Att därefter vrida och vända på normbegrepp i 
syfte att bryta tydliga könsnormer samt utmana barnens tänk är viktiga aspekter att 
som pedagog beakta i arbetet med drama. Olikheter ses som ett värde i 
verksamheterna och både individen och gruppen kan stärkas genom ett medvetet 
arbete med drama som pedagogisk aktivitet. Alla ska få ta plats menar informanterna 
och det kan för pedagogen ibland handla om att lyfta eller dämpa individer, höja eller 
sänka status för att få en balanserad gruppdynamik. Informant G beskriver att 
pedagogerna arbetar aktivt med att göra gruppkonstellationer efter barns gruppstatus 
och utmaningsbehov.  
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Gemensamt uttrycker våra informanter att drama alltid används för att skapa 
nyfikenhet och väcka intresse hos barnen. Ur en varför-aspekt används drama alltså 
som pedagogisk verktyg för att skapa intresse för annat pedagogiskt innehåll än 
dramat i sig.  

4.3.1 En väg till barns utveckling och lärande 

Det framkommer i informanternas berättelser att svårigheter finns i att bedöma om 
och hur drama som pedagogisk aktivitet i förskolan påverkar barns utveckling och 
lärande. Anledningen till att det inte går att bedöma tolkar vi beror på att det i många 
fall handlar om en inre, tyst kunskap och progression hos barnen. Varje individ lär 
och tränar olika saker. Det framkommer dock i informanternas berättelser att drama 
har en positiv inverkan på varje barn men att lärandet och utvecklingen sker inom 
varje individ och det går därför inte att generalisera vad individer utvecklar och lär 
genom drama som pedagogisk aktivitet i förskolan. Några informanter upplever att 
drama i allmänhet får väldigt liten plats i förskolan och detta kan bero på att det finns 
svårigheter i att utvärdera effekten av drama i verksamheten, detta då 
kunskapsutvecklingen är svår att sätta fingret på. Andra estetiska uttrycksformer som 
tillexempel bild upplevs lättare att utvärdera då det blir en synlig utveckling i barns 
alster samt att drama kräver ett större engagemang och aktivt deltagande från 
pedagogernas sida.  

Varför-dimensionen beskrivs av informanterna ofta som något vilket har att göra 
med en värdering av undervisningens resultat. Legitimeringen av undervisningen 
sker med andra ord ofta utifrån vilket lärande som antas kunna utvecklas. Ett sådant 
lärande är dock svårt att tydligt peka på, flera informanter beskriver hur lärande i 
drama ofta innebär en tyst process. Barnet utvecklas, men ofta i form av en inre 
process som inte nödvändigtvis låter sig bedömas. 

Informant A reflekterar: ”Det handlar om det inre, jag undrar ibland om det är därför 
det inte heller får sådan genomslagskraft, att många tycker att det här med drama 
och lek är så flummigt” 

Allt drama sker i grupp och i gruppen menar våra informanter att barnen övar socialt 
samspel, lär sig när de ska ta plats och när de ska stå tillbaka. Individen lär genom 
deltagande i grupp, samtidigt som gruppen är en nödvändig förutsättning för att 
kunna lära som enskild individ. Informanternas berättelser vittnar om att drama 
utvecklar det verbala berättandet hos barnet och individens möjlighet att bearbeta på 
olika sätt, detta genom att barnen ges upplevelser som leder till ordförståelse och 
kunskaper som vidare används i andra kontexter, vilket vi tolkar besvarar en varför-
aspekt på drama som pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet. Informanterna 
beskriver hur barnen tar med sig sina upplevelser från drama aktiviteterna in i leken 
och i vardagliga situationer, bland annat vid konflikthantering kan det vara lättare att 
lösa tvister om barnet har ett konkret gestaltat exempel att utgå ifrån. 

Informant B talar om detta och kallar det lärande för livet: 

Att utsätta sig för att tänka på och undersöka svåra frågor innan man möter 
dem i sitt eget liv är att lära sig för livet, jag kan inte se något viktigare. Drama 
är självklart inte det enda sättet att arbeta med sådana frågor men det är ett 
effektivt, roligt och inte minst spännande sätt att attackera frågor om moral, om 
hur vi ska vara mot varandra, att diskutera rädslor och så vidare. 
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Vi tolkar det som att informanten menar att en anledning till varför drama bör 
användas som ett sätt att bearbeta svåra frågor är för att det är ett effektivt, roligt och 
spännande sätt. 

Drama som pedagogiskt redskap framhåller informanterna förkroppsligar kunskaper 
och gör dem tydligare, hur andra människor uppfattar mig, hur jag uppfattar mig och 
hur jag uppfattar andra. Genom drama kan barn utveckla sin empatiska förmåga 
samt bearbeta och uttrycka sina känslor. Drama ger också möjlighet till att bearbeta 
moraliska dilemman vilket kan leda till att barn blir tillåtande och respektfulla 
gentemot varandra. I mångt och mycket handlar drama som pedagogisk aktivitet i 
förskolan om att stärka individen, för att denne i sin tur ska kunna fungera i mötet 
med gruppen. Exemplen ovan ger tydliga svar på didaktikens fråga varför drama bör 
användas som pedagogiskt redskap. 

Drama kan bidra till mer konkreta kunskaper, det vill säga fördjupning eller teori 
inom ett visst område eller ämne, och ger oss en bild av varför-aspekten. Informant B 
förklarar; ”gör du ett drama om tillexempel USA […] lär du dig på vägen konkreta 
saker om USA, namn, historia och så vidare.”  

I informanternas berättelser framkommer att arbete med, vad de kallar för, 
dramaföreställningar/teater och med teaterverkstad förekommer, där syftet är att 
barnen ska få förståelse för uppbyggnaden av en historia. Här ges barnen insikt i att 
historien har en början och ett slut och ger dem även en möjlighet att förstå 
skillnaden mellan lek och teater, eller lek och drama. Genom detta kan barnen få 
kunskap om att de behöver hålla sig till det som är överenskommet om syftet är att 
göra en teater, i en teater behöver barnen förhålla sig till ramarna och manuset, 
annars blir det ingen teater utan en lek.  

Varför drama bör användas som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet 
bekräftas i informanternas berättelser, genom drama som pedagogiskt verktyg kan 
styrdokument som bland annat barnkonventionen bearbetas och läroplanens mer 
konkreta strävansmål kan uppnås. Informanterna använder sig av äventyrsdrama och 
dramaföreställningar för att behandla barns rättigheter och värden utifrån bland 
annat barnkonventionen och läroplanen, vilket bekräftar hur informanterna går 
tillväga för att bearbetar styrdokumenten. Genom att göra dessa dramatiseringar kan 
barnen förstå och påverka handling och konsekvens, de blir medvetna om sitt värde, 
rättigheter och kan bearbeta olika dilemman. I föregående stycke har vi tydlig 
didaktisk potential, med vad, hur och varför-aspekt.  

De av våra informanter som är verksamma i förskolan just nu, arbetar utifrån ett 
projekterande arbetssätt och ser drama som ett naturligt inslag i verksamheten. I 
respondenternas berättelser framkommer att drama används som pedagogiskt 
verktyg och knyts an till alla estetiska uttrycksformer och nyttjas dels för att väcka 
intresse hos barnen och som en motor i projekteten. Tillsammans med andra 
estetiska uttrycksformer blir drama ett sätt att nå en fördjupning inom ett område. 
Att arbeta med drama i ett projekt innebär inte att det ska resultera i någon form av 
produkt, utan det handlar om utforskande med hjälp av kroppen. Både barn och 
pedagoger kan gå in i roller kopplat till projektet, en form av utforskande drama, där 
olika egenskaper, känslouttryck och sinnliga karaktärsdrag kan undersökas. 
Undersökandet får ta tid och sker i långsam process, där barnen visar tempot.  
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5 Diskussion  

Nedan presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion. 

5.1 Metoddiskussion  

Att använda kvalitativa intervjuer anser vi gett oss ett gediget material till studien och 
informanternas berättelser har varit betydelsefulla samt gett svar på våra 
forskningsfrågor. Vi tänker att om vi inte använt oss av det som Bryman (2011) kallar 
målstyrt urval och istället valt informanter som inte arbetat aktivt med drama, 
kanske innehållet inte blivit lika rikt. Dessa informanters svar, i en kombination med 
de aktuella informanternas svar, hade dock kunnat vara ett intressant komplement 
till studien och tillfört en mer jämförande aspekt. Nackdelen med långa intervjuer i 
samtalsform var att vi fick plocka bort mycket intressant material som inte konkret 
svarade på våra forskningsfrågor och syfte. Samtalen med de inblandade 
informanterna har dock gett oss mycket användbara tankar och information som vi 
kommer att ha nytta av i vår framtida yrkesroll. Vi påstår att vårt resultat kan 
användas för att diskutera den svenska förskolan i allmänhet och att resultatet inte 
bara berör på en lokal nivå.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Dramats komplexitet 

Resultatet, liksom tidigare forskning, visar på att drama som område är komplext och 
innefattar en rad olika begrepp och definitioner. I förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) uttrycks att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 
2016, s.10). Vi ser att informanterna lyfter drama som en syntes av intryck och 
uttryck och från våra egna erfarenheter har vi fått uppfattningen att upplevelsen av 
en drama aktivitet är lika viktig som barns egen inlevelse. Vad, hur och varför drama 
ska vara en del i förskolans verksamhet lämnas dock öppet för tolkning i läroplanen, 
vilket vi uppfattar bidrar till att drama, som tidigare nämnts är ett komplicerat 
begrepp, i många fall väljs bort till förmån för mer konkreta former av undervisning. 
Flera informanter talar om drama som lek, att dessa begrepp skulle vara synonymer. 
Begreppen skiljs dock åt i läroplanen (Skolverket, 2016) och det framkommer i 
informanternas svar, att skillnaden ligger i att vid drama behövs vissa ramar, annars 
stannar det vid lek. Detta väcker nyfikenhet hos oss då vi inte bara föreställt oss 
drama som lek, utan även drama som en estetisk konstform. Vi relaterar här till 
Heatcotes beskrivning av drama som ett teatralt uttrycksmedel med konstnärligt 
värde och genom konsten kan ett djupare kunskapande och förståelse för 
mänskligheten infinna sig (Wagner, 1993). Vi vill dock betona, liksom våra 
informanter att drama bör lekas fram, likväl som att det konstnärliga värdet får 
komma fram.  

Teater är ett begrepp som nämns i intervjuerna. Trots att informanterna inte gärna 
vill jämställa drama med teater, så framkommer det i deras berättelser att de flesta 
informanter använder sig av teater i någon form. I drama behövs bara den egna 
kroppen menar informanterna, i teater behövs tillägg av rekvisita och manuskript. Vi 
väljer att tolka informanternas inställning till teater och drama som att 



27 
 

informanterna i många fall tar avstånd från just begreppet teater, då föreställningen 
av detta handlar om att barnen ska spela teater vilket kräver en prestation och 
resultat. Prestationer och krav ser vi som blivande förskollärare inte riktigt går i linje 
med förskolans läroplan. Drama ska mer handla om ett utforskande av känslor, 
kommunikation, rolltagande samt situationer genom lek och övningar. Vi hävdar 
dock att precis som att introducera ett nytt material och dess användningsområden 
för barnen, exempelvis lera, så kan drama och även teater bli en ingång till vetskapen 
om dramats användningsområden. Vi tänker att de vuxna kan erbjuda teater för 
barnen för att ge barn upplevelsen av och tillgången till just det estetiska uttrycket. 
Teater ger också som Rasmusson och Erberth (2016) beskriver en upplevelse som 
bearbetas i individens inre, vilket informanterna även lyfter kännetecknar drama. 
Wagner (1993) beskriver hur Heathcote framhävde pedagogens betydande roll som 
den drivande aktören och menar att pedagogens gestaltning av olika roller i sin tur 
kan leda till en djupare förståelse för den allmänbildande kunskapen hos barnen.  

5.2.2 Medveten användning av drama 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) konstaterar att det från 
pedagogernas sida krävs ett medvetet val av lärandeobjekt utifrån styrdokumentens 
målbeskrivningar, vilket innebär att pedagogerna har en tydlig bild av vilket lärande 
som ska uppnås. Som också informant A beskriver så krävs en medvetenhet kring 
pedagogens aktiva roll som medutforskare för att bidra med meningsskapande. 
Meningsskapande, vilket kräver att pedagogen också är aktiv i praktisk handling, och 
inte begränsar sig till att göra aktiva val. Asplund Carlsson m.fl. (2008) konstaterar 
att kompetensutveckling i kombination med en högre medvetenhet kring ett ämne 
bidrar till att lärare förändrar eller utvecklar sitt tanke- eller handlingssätt. Asplund 
Carlsson m.fl. (2008) betonar dock att hur någon talar om ett ämne inte alltid speglar 
den praktik som bedrivs, men menar att medvetenhet ger dock förmodligen uttryck 
även i praktiken. Vi tänker att anledningen till att våra informanter har funnit goda 
strategier för drama och lyckas tillämpa drama som naturligt inslag i verksamheten, 
beror på att de har ett stort intresse för drama och har kunskap genom utbildning 
eller fortbildning inom området, något de sökt på eget initiativ. För att bidra till att 
drama får mer utrymme i förskolans verksamhet behöver drama därför få ett större 
fokus både i lärarutbildning och genom fortbildning, vilket Asplund Carlsson m.fl. 
(2000) styrker. I informanternas berättelser kan vi utläsa att det är av stor vikt att ha 
en pedagogisk planering med tydlig utgångspunkt, i drama liksom i all annan 
undervisning, vilket även stödjer den didaktiska potentialen i informanternas 
användande av drama som pedagogisk aktivitet i förskolan. Det viktigaste i all typ av 
arbete med drama, oavsett om det är ett äventyrsdrama, teater eller dramalek, är att 
det finns en didaktisk planering med tydligt syfte, innehåll och mål. När vi ska 
motivera dramats betydelse blir en teoretisk förståelse en viktig förutsättning. Jank 
och Meyer (1997) hävdar att den didaktiska potentialen stärks om det finns en 
gedigen teoretisk bakgrund, knuten till det praktiska pedagogiska innehållet.  

När vi sökt efter forskningslitteratur kring drama i förskolan hittar vi lite nordisk 
forskning kring ämnet och att det som förekommer dessutom vänder sig främst till 
grundskola. Andra estetiska uttryck, exempelvis musik och bild tycks ha en mer 
naturlig plats i förskolan enligt våra informanter, förmodligen då dessa estetiska 
uttrycksformer lättare kan utvärderas utifrån barns faktiska progression. Mycket av 
utvecklingen och lärandet, under och till följd av drama, sker enligt vårt resultat inom 
varje individ. Way (1967) nämner att det rör sig om bland annat fantasi, känsla och 
intellekt. Vidare hävdar Way (1967) att progressionen hos varje individ inte är mätbar 
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på kort sikt, utan framsteg blir synliga först efter en längre tid. Way (1967) betonar 
att det krävs process och bearbetning utifrån de tidigare nämnda dimensionerna som 
rör varje individs personlighet. 

Asplund Carlsson m.fl. (2008) observerar att lärare ofta upplever osäkerhet i det 
praktiska arbetet i barngruppen på grund av sin egen okunskap, det är därmed lättare 
att praktisera inom ett område som läraren finner intressant. Det kollegiala lärandet 
är vidare något som värderas högt hos våra informanter och ses som en tillgång i 
avseendet med att finna strategier för hur drama som pedagogisk aktivitet i 
förskolans verksamhet kan tillämpas. Finns det kollegor som intresserar sig för och 
vågar prova på drama som pedagogisk aktivitet, kan det bli enklare att implementera 
drama som en självklar del i det dagliga arbetet. Asplund och Carlsson (2008) samt 
våra informanter betonar att drama som pedagogisk aktivitet i förskolan kan verka 
prestigefyllt och något som ställer höga krav på pedagogen, detta i kombination med 
vuxnas rädsla för att våga låtsas och leka framför andra vuxna. Vi tänker att istället 
för att se det som prestigefyllt, kan vi som blivande förskollärare kan se det som en 
del av vår förskollärarkompetens. Om förskollärarna har kompetens behöver de inte 
känna sig osäkra eller oroliga. Om läroplanen (Skolverket, 2010) ger uttryck för att 
drama bör ingå i förskolans pedagogiska innehåll, ska vi som förskollärare också 
kunna tillämpa detta. Vi funderar på om det kanske till och med ska ligga lite prestige 
i arbetet med drama, drama ska ses som något viktigt. Det viktiga bör dock inte ligga i 
resultatet utan i processen då Lindstrand och Selander (2009) framhåller att lärandet 
sker i processen - inte i resultatet. Som informanterna också betonar så sker lärandet 
inom varje barn, där processen och lärandet ser olika ut. Eftersom skolan idag styrs 
av en slags bedömningsdiskurs där resultatet av lärandet ska tydliggöras, ser vi hur 
drama som pedagogisk aktivitet, både i skola och förskola, har svårt att hävda sig. 
Även om de flesta informanter menar sig se att barnen lär sig, är det ofta i form av 
tyst kunskap. I relationen till kraven på ett tydligt ”resultat av lärande” får drama en 
mer perifer roll.  

Vi vill påstå att förskollärare har en gedigen utbildning, genom 3,5 år på högskola. 
Förskollärare bör därför kunna lita på att de är kompetenta på ett mångfacetterat 
sätt, med det menar vi att förskollärarkompetens innebär att vara kompetent inom 
många olika områden och att vardagen ställer komplexa krav på att kunna hantera 
olika situationer och problem. Liksom informant A beskriver är det viktigt att 
reflektera kring frågan: om vi vuxna inte kan och inte vågar prova, hur ska barn då 
förväntas göra detta? Vad signalerar vi vuxna till barnen genom detta? Som 
Rasmusson och Erberth (2016) beskriver så är individens trygghet en förutsättning 
för våga utforska nya områden. Tryggheten kan även som i våra informanters 
berättelser vara målet i sig, aktiviteter kan då behöva upprepas flertalet gånger på 
samma sätt i en tillåtande miljö. Vi tänker att det är viktigt att lyfta att ambitiösa 
förskollärare vågar använda sig av drama, utan att förlöjliga sig själva eller någon 
annan. Om drama ses på detta vis kan det också kännas mer självklart att utöva.  

5.2.3 Drama som mål eller medel  

Asplund Carlsson m.fl. (2008) noterar att estetiken används som medel för att skapa 
lärande inom annat område, framför allt genom att använda den lustfyllda effekten 
som estetiska uttrycken bidrar med samt för att ge barn upplevelser. Med estetik som 
medel kan barnen lära inom ämnen som vanligtvis inte fångar deras intresse eller ge 
skjuts åt självförtroendet. Våra informanter lyfter, som tidigare nämnts, dramat som 
medel för att lära något annat och Asplund Carlsson mfl (2008) hävdar att lärare ofta 
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ser det estetiska fältet som en väg att möta barn i behov av särskilt stöd, för att 
underlätta lärandet inom andra ämnesområden. Även informant A uttrycker att 
drama kan användas som ett specialpedagogiskt verktyg, dock inte för att lära annat 
utan för att stimulera fantasin och kreativiteten. Vygotskij (1995) framhåller att 
människan föds kreativ, och kreativiteten ses som en förutsättning för vårt tänkande, 
tolkande och handlande. Vidare beskriver Vygotskij (1995) att barn genom tidigare 
referensramar samt kreativ bearbetning av upplevelser, vidgar sina 
verklighetsperspektiv och får fördjupat meningsskapande. Om drama är ett effektivt 
verktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv, både enligt informanter och forskning, 
borde det inte då användas i större utsträckning som pedagogisk aktivitet i förskolans 
verksamhet? Alla barn borde sannolikt ha nytta av och rätt till denna stimulans av 
fantasi och kreativitet som drama bidrar med. Vi reflekterar kring om det kan vara så 
att pedagoger i förskolans verksamhet tenderar att börja i fel ände. Det kan enligt 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tolkas gynnsamt för framtiden att redan i 
förskolan lägga stor fokus vid akademiska ämnen, trots att det kanske istället vore 
mer gynnsamt att inför barns framtid, fokusera på barns olika sätt att uttrycka sig på. 
Mages (2006) konstaterar att drama som konstform ofta får stå tillbaka då fokus 
läggs på akademiska ämnen och att drama tillsammans med andra konstformer får 
litet utrymme som inlärningsmetoder. Att låta de estetiska ämnesområdena få ta mer 
plats i läroplanen och i förskolans verksamhet ser vi som en gynnsam framtidsplan. 
Att visa på varje estetiskt uttrycks unika kvaliteter, och ge barn tillgång till dessa, tror 
vi kan gynna barns utveckling. Att kommunicera, förstå sig själv och andra samt att 
känslomässigt hantera sig själv och sin omvärld är några exempel på hur barn 
behöver utveckla en social förmåga, både för att förstå sig själv och i samspel med 
andra. Dahlberg och Åsén (2011) beskriver det som att barn får tillgång till hela sitt 
sociala och emotionella ”jag” och tillägger att kommunikation kan ske genom många 
olika språk som kroppsspråk, teckensystem, talat språk, skrivet språk med mera.   

Informanterna beskriver hur de i många fall använder drama som medel, för att 
stärka individer och barngrupp. Mages (2006) beskriver att drama har effekt på 
barns inre kommunikation såväl som på kommunikationen i möten med andra 
människor. Mages (2006) framhåller att drama bidrar till samspel mellan människor, 
alltså förmågan att förstå samband mellan vad som sker och vad som blir, vilket leder 
till att barn kan bearbeta verkligheten utifrån sina inre föreställningar och på så sätt 
se världen ur ett helhetsperspektiv. Som informanterna också beskriver så ger drama 
en möjlighet för individen att bland annat bearbeta och uttrycka sina känslor samt 
utveckla sina empatiska förmågor, för att på så vis få en vidare förståelse för andra 
och bli mer tillåtande och respektfulla gentemot varandra. Informanterna betonar 
vidare att allt drama sker i grupp och att barn får öva socialt samspel i dessa 
sammanhang. Mages (2006) konstaterar att de interpersonella effekterna av drama 
bland annat ligger i att lära sig det sociala samspelet, lära sig konflikthantering, 
anpassning till sin omgivning, vilket vidare ses som gynnsamt för barns utveckling 
och lärande. Detta tolkar vi som att drama är en nyckel till socialt hållbar utveckling 
och kan styrkas med läroplanens (Skolverket, 2016) beskrivningar kring 
grundläggande värden samt den förståelse för medmänsklighet som förskolans 
verksamhet ska bidra till.  

5.2.4 Drama som drivkraft 

Våra informanter förespråkar drama som en del i ett projekterande arbetssätt och ser 
drama som ett naturligt inslag i varje projekt. Med ett tema- eller projektinriktat 
arbete blir barnens lärande enligt Läroplanen (Skolverket, 2016) mångsidigt och 
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sammanhängande. Som resultatet också visar kan drama tillsammans med andra 
estetiska uttrycksformer, bli ett gynnsamt sätt att väcka intresse hos barnen, ett sätt 
att nå fördjupning inom ett område samt fungera som en drivkraft i projekten. Ett 
projekterande arbetssätt kan liknas vid det Rasmusson och Erberth (2008) beskriver 
som kreativitetsprocessen, där nyfikna tankar och lusten att utforska leder vidare till 
konkreta idéer som bearbetas, prövas och gestaltas. Vecci (2014) belyser att det är 
genom reflektion mellan vuxna och barn som gemensamma beslut kan fattas om 
vilken väg projektet ska ta. Våra informanter menar att det är viktigt att pedagogen 
skapar förutsättningar för upplevelsen eller undersökandet, men barnen behöver vara 
en del av hela processen och genom reflektion bli medvetna om sin egen påverkan. 
Detta kan styrkas som ett didaktiskt utgångsläge och knyts till Lindström och 
Pennlerts (2012) förespråkande av didaktiken som ett reflekterande perspektiv, med 
fokus på samspel mellan barn, lärare och- eller innehåll.   

Aktiviteten ”att gestalta” går som en röd tråd genom arbetet samt i alla begrepp och 
definitioner som ryms inom området drama. Gestaltning innebär enligt Rasmusson 
och Erberth (2016) att på olika sätt inta en roll av något eller någon annan än sig själv 
och informanterna framhåller att denna gestaltning kan ske både genom en 
dramaföreställning eller som en väldigt enkel dramaaktivitet. De olika 
dramaaktiviteterna kan vi knyta an till våra första tankar kring drama som en 
sammansättning av att uppleva, bearbeta och gestalta samt i Öfverströms (2006) 
förklaring av drama som ”upplevelsen, inlevelsen och reflektionens pedagogik” 
(Öfverström, 2006, ss.113).  

6 Slutsats 

En röd tråd genom informanternas svar blir i alla intervjuer att de använder sig själva 
som instrument, detta för att ge barnen ett intryck av ett konstnärligt uttryck, en 
upplevelse samt kunskaper och djupare förståelse för framförallt känslor och 
dilemman. Några av våra informanter betonar även publikens roll, att vara den som 
betraktar och det ansvar som detta medför. Att vara betraktare, som lyfter och 
uppmuntrar andra, menar dessa informanter är minst lika viktigt som att vara den 
som agerar. Drama är en kombination av intryck, uttryck och bearbetning som i sin 
bredd och mångfacilitet ger barn goda förutsättningar till utveckling och lärande. Vi 
ser att drama är ett gynnsamt verktyg i arbetet med mycket av det som läroplanen 
förespråkar, från grundläggande värden och normer till ett mer ämnesinriktat 
innehåll.  Drama kan ses som ett meningsskapande, konstnärligt uttryck, bidrag till 
barns identitetsskapande, konflikthanterare, motor i ett projekterande arbetssätt, 
kort och gott: Drama som drivkraft.  

Vi har genom hela vår studie sett att det finns olika kritiska områden så som att 
förskollärare relaterar till teater och drama på olika sätt och att drama är svårt att 
genomföra för att det finns något sorts krav på ett ”tydligt resultat”, konsekvenserna 
kan bli att förskollärare väljer bort drama som pedagogiskt verktyg.  

6.1 Undersökningens relevans för förskolepedagogiskt arbete 

Föreliggande undersökning bidrar till en ökad medvetenhet och kunskap kring 
dramats vad och hur samt varför drama bör användas som ett värdefullt pedagogiskt 
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verktyg i förskolan. Detta ser vi som gynnsamt för det mångfacetterade lärande som 
läroplanen (2016) förespråkar att förskolans verksamhet ska bidra till.  

7 Förslag till fortsatt forskning  

Då både forskning och våra informanters berättelser pekar på att drama inte används 
i stor utsträckning så ser vi det intressant och angeläget att ta reda på hur det ser ut i 
praktiken. Vi tänker oss att en större observationsstudie av genomförd undervisning i 
kombination med uppföljande intervjuer kring undervisningen.    

Vidare har vi genom vår studie fått förståelse för att leken har betydelse för drama, 
att drama är en förlängning av leken eller att drama är lek. Vidare forskning skulle 
därför kunna reda ut detta lite närmare då vi valt att inte lägga fokus på detta i just 
denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Referenslista 

Andersson, C. (2009). Gatukonstpraktik – ett informellt (kun)skapande. I       
Lindstrand, F., Selander, S. (Red.) Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och 
kunskapsformer (ss.19-30). Lund: Studentlitteratur.  

Asplund Carlsson, M., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (2008). Från görande 
till lärande och förståelse. En studie av lärares lärande inom estetik. Nordisk 
Barnehageforskning, 1(1), 41-51. 

Bengtsson, J. (1997). Didaktiska dimensioner. Möjligheter och gränser för en 

integrerad didaktik. Pedagogisk Forskning i Sverige., årg 2, nr 4, s 241-261. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Comenius Amos, J. (1657/1999). Didactica magna: Stora undervisningsläran, i 

översättning och inledning: Tomas Kroksmark. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, G. & Åsén, G. (2011). Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia. I Forsell, A. (Red.) Boken om pedagogerna (ss. 238-263). Stockholm: 

Liber. 

Doverborg, E., Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. (2013). Att undervisa barn i 
förskolan (1. uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

Jank, W. & Meyer, H. (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. I: Uljens, M. 

(red.) Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lindstrand, F. & Selander, S. (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker 
och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. 

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2006). Undervisning i teori och praktik: en 

introduktion i didaktik. Umeå: Fundo. 

Mages, W. (2006). Drama and Imagination: A Cognitive Theory of Drama's Effect on 
Narrative Comprehension and Narrative Production. Research in Drama Education., 
11(3), 329. 

Rasmusson, V. (2000). Drama – konst eller pedagogik? Kampen om ämnet speglad 

i den nordiska tidskriften Drama 1965-1995. Lund: Lunds universitet. 

Rasmusson, V. & Erberth, B. (2008). Undervisa i pedagogiskt drama: Från 
dramaövningar till utvecklingsarbete (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Rasmusson, V. & Erberth, B. (2016). Undervisa i pedagogiskt drama: Från 

dramaövningar till utvecklingsarbete (4:e [moderniserade] uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan: Lpfö 98 (reviderad 2016). Stockholm: 

Fritzes. 

Uljens M. (red.) (1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 



33 
 

Vecci, V. (2014). Blå cikoriablommor. Ateljén i Reggio Emilias pedagogiska 

verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets Rapportserie 1:2011. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

Wagner, J. B. (1993). Drama i undervisning en bok om Dorothy Heatcotes pedagogik. 

Göteborg: Daidalos.  

Way, B. (1967). Utveckling genom drama; Dramatisk improvisation som 

pedagogiskt hjälpmedel. Stockholm: Wahlström och Widstrand. 

Öfverström, C. (2006). Upplevelse, inlevelse och reflektion - drama som en aktiv 
metod i lärandet: En teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare 
tänker när de använder drama som metod. Avhandling. Linköping: Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

DRAMA SOM DRIVKRAFT  

Information om deltagande i intervjustudie  

Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola och 
som nu ska skriva examensarbete inom förskolepedagogiskt område. I vår förstudie 
har vi undersökt om och hur estetiska lärprocesser tillämpas i förskolans verksamhet. 
Vårt resultat visade på att detta inte praktiserades i någon större utsträckning på de 
medverkande förskolorna och specifikt drama fick mycket litet utrymme.  

Vi ser drama som ett spännande och lustfyllt uttrycksmedel och vill genom 
kommande studie visa på fördelarna med dramaarbete i förskolans verksamhet. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i undersökningen då vi tror att du besitter 
kompetens och erfarenheter som är värdefulla för oss. Studien syftar till att bidra 
med kunskap kring hur drama kan användas som verktyg i förskolans verksamhet 
samt hur detta kan gynna barns utveckling och lärande.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen följer i övrigt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (se mer information 
nedan).  

Intervjun tar ca 30 min och kommer att spelas in på ljudfil. Materialet kommer 
avidentifieras, vilket innebär att du som informant eller din förskola inte går att spåra 
i det färdiga arbetet. Det är endast vi studenter och handledare som kommer att 
lyssna på, samt bearbeta det inspelade materialet, vilket kommer att makuleras när 
uppsatsen är klar.   

Du som utvald informant ger, efter att ha tagit del av denna information och svarat på 
våra frågor, ditt samtycke till att delta i studien.  

Tack, din medverkan är viktig för oss!  

  

Ann Hamrin                                                                                  Emma Hedin  

ahn14022@student.mdh.se                                                       ehn14007@student.mdh.se  

073-9245617                                                                                 070-4026652  

  

Handledare  

Karl Asp  

Mälardalens Högskola  

021-101303  

karl.asp@mdh.se  



35 
 

För mer information om etik, se Vetenskapsrådets hemsida på: 
https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 Berätta om dig själv, bakgrund/utbildning, formell legitimation/examen 
 

 Vad är drama? Vad betyder detta för dig?  
 

 Hur och i vilka sammanhang arbetar du med drama i förskolan? Motivera 
även varför.  
 

 På vilka sätt skulle du beskriva att drama är ett värdefullt pedagogiskt redskap 
i förskolans verksamhet?  
 

 Hur reflekterar du kring drama som pedagogiskt redskap? På vilket sätt menar 
du att det bidrar till barns utveckling och lärande och hur synliggöras detta för 
barnen?  
 

 Hur gör du när du utgår från barns intresse i ditt arbete? Ge konkreta 
exempel.   
 

 Arbetar ni utifrån ett projekterande arbetssätt på din förskola? 

Om ja, Hur kan drama vara ett verktyg för barnen i det som barnen utforskar?  

 Finns det några fördelar/nackdelar eller svårigheter med drama?  
 

 Vilka råd kan du ge till dem som ännu inte arbetar med drama men som vill 
tillämpa detta i sin verksamhet? Ge konkreta exempel. 

 

 

 


