
Institutionen för 

pedagogik, didaktik 

och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenska

p inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Synsätt på pedagogiskt drama i 
förskolan 

En intervjustudie av förskollärare och 

dramapedagoger 

 

Författare: Cecilia Persson & Emma Lundström 

Handledare: Finn Calander 

Examinator: Anna Lundin 

 

Rapport nr: 2011ht5000 



2 
 

Sammanfattning  

Med denna studie har vi velat undersöka vilka synsätt som finns på drama inom förskolan och 

hur man förhåller sig till dessa synsätt i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer med både förskollärare och dramapedagoger. Med hjälp av 

Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv har vi skilt de olika synsätten åt som framkommit i 

resultaten. 

Slutsatsen som vi har kommit fram till utifrån vår insamlade data är att både förskollärare och 

dramapedagoger använder sig av drama på mer eller mindre medvetna sätt och att deras synsätt 

på drama kan sammankopplas med Sternudds dramapedagogiska perspektiv men även synsätt 

som går utöver Sternudds perspektiv. 
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Tack  

Vi vill börja med att tacka alla som ställt upp på våra intervjuer och delat med sig av tankar och 

erfarenheter, för att göra denna studie möjlig. Tack även till Finn Calander för att du har handlett 

oss genom detta arbete.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för alla intressanta diskussioner som arbetet medfört, 
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Inledning  

Med denna studie vill vi undersöka synsätt kring drama som finns ute i förskolans verksamhet. 

Under lärarutbildningen har vår specialisering varit ”Musiskt estetiskt lärande med barn”. Vi 

arbetade praktiskt med hur man kan använda sig av pedagogiskt drama i undervisningen, både 

som en metod och som ämne, som gjorde oss mer nyfikna på vilket sätt pedagogerna använder 

sig av drama i förskolans verksamhet för barns utveckling och lärande. Enligt våra erfarenheter 

både på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och arbete i den pedagogiska 

verksamheten används pedagogiskt drama väldigt lite trots att läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

Mål och riktlinjer) betonar 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 […] drama 

(Utbildningsdepartementet 2010,s. 10). 

Något som intresserar oss är hur man kopplar sin undervisning med drama till läroplanen för 

förskolan och hur man arbetar konkret med det i verksamheten.  
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Bakgrund   

Ordet drama härstammar från grekiskans dram som kan översättas till svenskans att handla. 

Jaget, både det fysiska och psykiska, medverkar när man gestaltar något i en handling. Man berörs 

på en djupare nivå som skapar en förståelse (Schuldt, 1994, s. 11). Det finns ett gammalt 

ordspråk som beskriver detta: ”Det jag hör glömmer jag, det jag ser minns jag, det jag gör 

förstår jag” (Schuldt, 1994, s. 13).  

Drama i skolundervisning är något som har sina rötter långt bakåt i tiden i Sverige. Martin 

Luther var en som ansåg att drama och teater påverkade sinnena och att det budskap man ville få 

fram blev mer levande. Populariteten för drama, i skolundervisningen avtog under 1700- och 

1800-talen, man ansåg inte längre att det var viktigt (Rasmusson & Erberth 2008, s. 15).  

Under 1900-talet utvecklades dramapedagogiken som var inspirerad av John Dewey och hans 

tankesätt kring learning by doing. Man ville att barnen skulle stärka sin egen självkänsla genom 

kreativt arbete och lära sig att ta ställning och reflektera. I mitten av 1900-talet betonade 

läroplanen vikten med drama i undervisningen för att uppnå målen om social och personlig 

fostran hos eleverna (Rasmusson & Erberth, 2008 s. 16). I slutet av 1970-talet gick populariteten 

för drama ner igen. Man ansåg att det var flummigt och att man skulle lägga större vikt vid andra, 

mer teoretiska ämnen istället som ansågs viktigare. En debatt sattes igång och dramapedagogerna 

ville göra det möjligt att höja statusen för dramaämnet igen genom att studera och fördjupa sig i 

ämnet även på forskningsnivå. Den första doktorsavhandlingen i norden om dramapedagogik 

skrevs av Lennart Wiechel år 1976, som hävdade betydelsen av drama och inte bara att man 

skulle se det i teatersammanhang (Rasmusson & Erberth, 2008 s. 27-28). Vissa menade däremot 

att drama bara var ett estetiskt ämne eftersom det härstammar från teaterverksamhet (Rasmusson 

& Erberth, 2008, s. 28). 

En definition på drama gjordes 1977 av dramapedagoger i Sverige som fortfarande gäller för 

vårt land: 
 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer 

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

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

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande 

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

sociala verklighet 

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället (Rasmusson & Erberth, 2008 s. 28)  

En problematik med att utveckla och forska på dramaämnet har varit att det inte finns tillräckligt 

med forskningsresurser men många dramalärare har trots detta insett betydelsen med att använda 
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sig av drama i ett samhälle där teoretiska ämnen har högre status (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 

36-37). 

Den skapande verksamheten inom förskollärarutbildningen har sina rötter långt tillbaka, under 

1960-talet fick pedagogiskt drama plats i de statliga kursplanerna men var fortfarande ett nytt 

ämne inom den svenska utbildningstraditionen. Den studerande skulle inom dramatiskt skapande 

kunna uttrycka sina känslor och tankar med gemensamma gestaltningar för att avslutas med att 

analyseras tillsammans (Halvarsson, Holmbäck Rolander, Hudner & Linholm, 2009, s. 99). I 

Uppsalas förskollärarutbildning ingick drama i ett kommunikationsblock tillsammans med bild, 

slöjd, musik, rörelse och språk (ibid. s. 116).  

Berntsson (2001, s. 210) skriver om den då nya lärarutbildningen som fick en annan struktur 

och en stärkt forskningsanknytning, hon hävdar att det krävs både kunskaper som är 

vetenskapliga och abstrakta men också kunskaper som kräver färdigheter och förtrogenheter i det 

praktiska arbetet för att få en bra verksamhet i förskolan.  Det praktiska arbetet kan innebära 

drama eftersom Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10) tar 

upp drama, som en av uttrycksformerna barnen ska möta under sin tid i förskolan, vilket kan ses 

som ett stöd i den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2004, s. 165). Rasmusson & Erberth 

(2008, s. 16) menar att pedagogiskt drama används idag på olika sätt för att öka kreativiteten och 

kunskaper hos barnen om det berörda ämnet. Enligt Grünbaum (2009 s, 46) är det dock inte 

lärarutbildningen som är grunden för det dramaarbete som sker ute i verksamheterna utan det 

mesta grundas på egna erfarenheter. Även om drama på lärarutbildningarna har varit populära 

och upplevts som lärorika bland studenterna så minskar timmarna på drama vid aktuella 

nedskärningar.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I historien använde man sig av drama för att öva skådespeleri, för att träna personligt uttryck, 

förmedla kunskap och som terapi och utveckling. Idag är det mer betydelsefullt att fokusera på 

temat i dramat för barnet, som handlar om att man ska engagera sig och inte bara överföra 

kunskap (Bolton, 2008, s. 31).  

Dramapedagogik är en undervisningsform där deltagarna handlar i verbalt och icke-verbalt 

agerande som ger uttryck för känslor och tankar med hjälp av kroppen (Grünbaum, 2009, s. 40-

41). Grünbaum (2009, s. 40) menar att det behövs ett sammanhang med olika dramaövningar och 

dramalekar för att det ska vara drama. Lösryckta övningar kan vara bra som underhållning men 

detta menar författaren inte är drama i den bemärkelsen. Bresler & Macintyre Latta (2007 s. 3) 

menar att man inom drama upplever händelser som man sedan reflekterar över så deltagarna kan 

se kopplingar mellan fiktionen och deras egen verklighet.  

En känd pedagog från England som arbetar med drama är Dorothy Heathcote. Hon menar att 

materialet man använder sig av inom drama baseras på erfarenheter, för att kunna locka fram 

kunskap hos barnen som de än inte är medvetna om att de vet. Med hjälp av drama anser hon att 

man kan nå känsla och mening på ett djupare sätt (Wagner, 2004, s. 19). Vygotskij (2006, s. 20-

22) menar att barns erfarenheter är grunden för deras fantasi och när den ökar finns större 

förutsättningar för den skapande verksamheten. Ett barns fantasi blir mer produktiv och 

betydelsefull ju mer de har upplevt med sina sinnen. När man kan tänka sig in i andras 

beskrivningar och berättelser, även om man inte upplevt det själv utvecklas även erfarenheterna 

av fantasin, man blir inte begränsad till bara sina egna upplevelser och personliga erfarenheter.  

Grünbaum (2009, s. 41) skriver om drama och teater som olika områden men som även går 

ihop med varandra. Både teater och drama grundar sig i barnens rollek och har kulturella uttryck. 

Den gemensamma leken består av dramatiska inslag (Löfdahl, 2009, s. 41).  I både drama och 

teater gestaltar man olika roller, lika som i leken. Barnen kan i rolleken träna på sociala koder 

genom att kommunicera med varandra och reproducera de vuxnas handlingar och sociala roller 

ur verkligheten (Lindqvist, 2009, s. 127). Men Vygotskij (1981, refererad i Lindqvist, 2009, s. 129) 

hävdar att barns lek inte är en enkel efterbildning av de vuxnas sociala roller utan att det handlar 

om sambanden mellan fiktion och verklighet. I rolleken blandar barnen både roller och 

handlingar i en historia.  

När man arbetar med drama lämnar man situationen man befinner sig i här och nu. Man tar 

på sig en annan roll och ingår i en låtsashandling på ett improviserat sätt där man själv hittar på 

repliker och vad som kommer att hända (Rasmusson, 2008, s. 127). Från improvisationer och 

rollspel brukar deltagarna ofta vilja gå vidare genom att spela upp en förberedd föreställning, som 
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Rasmusson & Erberth (2008, s. 161-162) menar handlar om teater. Författarna skriver också om 

en klassisk förklaring på teater, att teater uppstår när deltagare går in i en roll som spelas upp 

inför publik. Skillnaden mellan teater och drama är att teaterns kärna handlar om slutprodukten, 

själva föreställningen. Brennan & Pearce (2008, s. 2) menar däremot att i drama är 

lärandeprocessen i fokus och det handlar inte om att visa upp sina färdigheter. 

Inom dramapedagogiken kan man använda sig av olika former, beroende på vad man vill 

uppnå. Forumteater är en form av konflikthantering där handlingen ska vara verklig och det ska 

visas tydligt att någon är utsatt för förtryck. Tanken med spelet är att det bryts när förtrycket är 

som värst och åskådarna kan då påverka den förtrycktes situation till det bättre genom att själv 

ingå i spelet och påverka situationen med att agera annorlunda. Att arbeta på detta sätt gör att 

man förbereder sig inför kommande konflikter i det verkliga livet eftersom även åskådaren blir en 

aktiv deltagare (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 37).  

Teoretiska perspektiv 

Med studien vill vi undersöka vilka synsätt förskollärare och dramapedagoger har på och inom 

drama i förskolan. Enligt nationalencyklopedin är synsätt ett sätt att betrakta eller förhålla sig till 

något (Nationalencyklopedin, 2011-12-06). Med synsätt kommer vi i denna studie avse hur 

förskollärare och dramapedagoger uppfattar drama i relation till syften och mål, arbetsformer, 

förhållningssätt och innehåll som gör att de teoretiska perspektiven i denna studie till stor del 

kommer att utgå från Sternudds dramapedagogiska perspektiv.  

I dramapedagogiken utforskas den värld vi lever i genom agerande och interaktion mellan 

olika individer. Dramapedagogikens kärna handlar om att agera, där man kan se det ur olika 

perspektiv och individen får reflektera och arbeta med verkligheten utifrån olika synvinklar 

(Sternudd, 2000, s. 109). Sternudd (2000) har i sin avhandling definierat olika perspektiv på 

dramapedagogik. Rasmusson (2008, s. 37) menar att Sternudds perspektiv på drama kan vara ett 

stöd för dramapedagogen när man vill analysera sitt arbete med drama, men man ska vara 

medveten om att många dramapedagoger blandar de olika perspektiven samtidigt, under arbetets 

gång.  

Sternudds (2000, s. 49-50, 54, 63) första perspektiv är det konstpedagogiska perspektivet som har 

sin grund i Creative Dramatics-rörelsen, detta kallas också ibland för teaterinriktningen eftersom 

den metod som mest används är teaterföreställningen.  Detta perspektiv fokuserar på individens 

utveckling, utvecklingen handlar om att få uttrycka sig tillsammans med andra i en konstnärlig 

form, med alla sina personliga resurser, som sinnen, känslor, tal, rörelse och ljud. Inför publiken 

övar individen både på att uttrycka sig och att förstå hur åskådaren uppfattar det man uttrycker, 

både det verbala och det icke-verbala uttrycken. Detta görs genom att ta hänsyn till värdegrund, 

innehåll och metoder.  

Det andra perspektivet är det personlighetsutvecklande perspektivet där man ägnar mer tid till 

självreflektion och gruppdynamisk reflektion i jämförelse med det konstpedagogiska perspektivet. 
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Ageringen är lika viktig inom detta perspektiv men utifrån andra mål, målet är att individen ska 

öka sin kunskap om sig själv, i förhållande till andra människor och samhället. Det handlar om att 

lära sig kommunicera på olika sätt, att utveckla sitt sätt att argumentera, fatta beslut, ta hänsyn till 

olika värderingar och ståndpunkter och att undersöka sina attityder och värderingar samt att 

fördjupa och befästa kunskapen. Med hjälp av agering och reflektionen bidrar detta perspektiv till 

en demokratisk fostran. Detta perspektiv utgår från de medverkandes erfarenheter, 

vardagssituationer och texter som berör samhället (Sternudd (2000, s. 65, 67, 72, 80).  

Ett tredje perspektiv är det kritiskt frigörande perspektivet som inte har samma självreflektion som 

inom det personlighetsutvecklande perspektivet utan det är ett förberedande inför framtida 

beteende för att kunna påverka samhället. Reflektionen utgår från ordet och handlingen utifrån 

deltagarnas erfarenheter, man kan inte utesluta varken ordet eller handlingen för att det ska bli en 

trovärdig reflektion. Det är viktigt att man utgår ifrån samma erfarenheter, hur människor handlar 

och ordens betydelse. Forumteater, forumspel och socioanalytisk rollspelsmetod är exempel på 

hur man kan arbeta inom det kritiskt frigörande perspektivet. Det kan vara utifrån förtryckande 

situationer som kan uppstå i samhället, för att bli medveten om sin egen situation men även 

andras situationer, med hjälp av tal och handling (Sternudd, 2000, s. 82, 84, 88, 95-96).  

Det holistiska lärandeperspektivet är det fjärde perspektivet, som innebär att man grundar 

kunskaper inom det ämne som är aktuellt på känslo- och tankemässig nivå. Viktiga delar i arbetet 

är känsla, fantasi, metaforer, konstnärliga symboler, distansering och närhet. Barnen ska få 

insiktskunskap om det innehåll som behandlas, att kunskapen ska hämtas från det konkreta för 

att kunna förstå det abstrakta (Sternudd, 2000, s. 97, 107).  
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Syfte & frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka synsätt på pedagogiskt drama i förskolans 

verksamhet och på vilket sätt dessa synsätt förhåller sig till läroplanen för förskolans mål och 

riktlinjer. 

Mot denna bakgrund vill vi med den föreliggande undersökningen besvara följande 

frågeställningar: 

 Vilken syn har förskollärare och dramapedagoger på drama i förskolan? 

 På vilket sätt använder sig förskollärare och dramapedagoger av drama i förskolan? 

 Hur uppfattar förskollärare och dramapedagoger det som står om drama i förskolans 

läroplan? 

 Vilka hinder/möjligheter för att arbeta med drama i förskolan, uppfattar förskollärare 

och dramapedagoger att det finns? 
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Metod  

För att undersöka detta har vi valt att intervjua förskollärare och dramapedagoger, eftersom vi är 

två som ska skriva detta examensarbete kommer en av oss att intervjua förskollärare och den 

andra kommer att intervjua dramapedagoger.  

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Med en kvalitativ 

intervjumetod är det möjligt att de intervjuade på ett mer utförligt sätt kan beskriva och ge 

innehållsrika svar (Trost 2010, s.25). De intervjuade kan förklara varför de använder sig av 

pedagogiskt drama för att gynna barns lärande och utveckling, de kan beskriva sina didaktiska val 

och andra tankar som kan vara intressant för undersökningen. Bjørndal (2007, s. 90-91) skriver 

att intervju är ett bra sätt att kunna se att man förstår vad den intervjuade menar och att man 

lättare kan reda ut om det skulle uppstå något missförstånd. Eftersom vi vill undersöka vilka 

synsätt som finns på pedagogiskt drama inom förskolan behöver vi ha tankar från de som arbetar 

på förskolan om drama, vi vill få förståelse för hur de upplever pedagogiskt drama, vilket gör att 

denna undersökning är fenomenografisk (Marton & Booth, 2000, s. 146), där vi försöker 

undersöka det vi tycker är relevant för lärande och förståelse (Ibid. s. 147). Enligt Esaiasson m.fl. 

(2007, s.283) ger samtalsintervjuundersökningar möjligheter att reflektera och dokumentera de 

svar som inte väntas av den intervjuade, samt att poängen med samtalsintervju är att det finns 

möjligheter att följa upp samtalet vid behov.  

Vår tanke med intervjuerna är att de ska spelas in eftersom Bjørndal (2007, s. 98) skriver att 

det finns fördelar med det, han menar att det inte är lika tidskrävande under intervjun som att 

föra anteckningar. Den metoden är också mer korrekt än anteckningar och man kan också med 

fördel vara mer närvarande utan att behöva anteckna allt som sägs, man kan bara anteckna vissa 

stödord som kan vara till hjälp i slutet av intervjun när man vill sammanfatta det som sagts.  

Vid kvalitativa intervjuer ska inga färdiga frågor vara formulerade utan den intervjuade ska i 

möjligaste mån styra samtalet, men som intervjuare har man förberett olika temaområden som 

ska behandlas för att beröra det som är relevant för studien (Trost 2010, s. 71). Esaiasson m.fl. 

(2007, s. 298) menar att intervjuguidens form och innehåll är viktigt. Formen ska göra att 

samtalen under intervjun flyter på och att den som ska intervjuas ska känna sig bekväm med att 

berätta och förklara det man vill undersöka. Innehållet ska spegla det man vill undersöka, man 

ska vara noga med att det svarar på ens frågeställningar. Vidare menar han att det som står i 

intervjuguiden ska vara kort och lättförståeligt, det man vill ha i en intervju är korta frågor och 

långa svar. Eftersom vi har valt att intervjua både förskollärare och dramapedagoger har vi använt 

oss av två olika intervjuguider (se bilaga 1 och 2).  
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Urval  

I studien kommer vi att utgå från tio intervjuer, fem intervjuer av förskollärare, som Cecilia 

Person är ansvarig för och fem intervjuer av dramapedagoger, som Emma Lundström är ansvarig 

för. Trost (2010, s. 143) menar att man ska begränsa antalet intervjuer, risken blir annars att 

materialet blir svårt att hantera och urskilja viktiga detaljer. De som inte aktivt arbetar med drama 

i sin verksamhet men är anställda som förskollärare kommer i denna studie benämnas 

förskollärare. De som arbetar aktivt med drama i förskolan, som antingen har en 

förskollärarutbildning eller en utbildning inom drama har vi valt i denna studie att kalla 

dramapedagoger.  

Urval förskollärare 

Som första kontakt har telefonsamtal till gamla verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) skett, 

från båda författarnas VFU platser. Slumpmässigt valda förskollärare har också kontaktats via 

telefon med förfrågan om att ställa upp på intervju. Information om syfte och vilka som står 

bakom studien (Esaiasson, m.fl., 2007, s. 301) samt individskyddskraven (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 6) angavs innan intervjuerna. Efter att förskolläraren har godkänt att delta i studien har datum, 

tid och plats för intervjun bestämts. 

Urval dramapedagoger 

Efter tips om pedagoger som aktivt arbetar med drama har först kontakt via e-post skett, där det 

övergripande syftet med studien tillsammans med vilka som står bakom den aktuella studien 

(Esaiasson, m.fl., 2007, s. 301) och förfrågan om intresse att delta har framkommit. Om intresse 

funnits har de berörda dramapedagogerna svarat på e-posten och sedan kontaktats via telefon för 

att bestämma tid och plats för intervjun. Dramapedagogerna har innan intervjun blivit 

informerade om individskyddskraven (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Presentation av intervjupersonerna 

Nedan kommer en presentation av de förskollärare och dramapedagoger som vi har intervjuat, 

där det framkommer vilken utbildning de har, om de fått något drama i sin utbildning och hur 

länge de arbetat i förskolan. 

För att garantera anonymitet har alla förskollärare och dramapedagoger fått fingerade namn, 

där förskollärarnas namn börjar på bokstaven F och dramapedagogernas namn börjar på 

bokstaven D. 
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Förskollärarna:  

Fanny 

Fanny gick ut förskollärarutbildningen 1976 som då var en tvåårig utbildning, men för att 

komma in på utbildningen var alla tvungen att ha praktik innan, fyra månader på förskola och 

fyra månader med spädbarn. Alla fick samma utbildning så man kunde inte välja någon 

inriktning, det såg mer ut som en vanlig skola, de hade till exempel slöjd en gång i veckan. Fanny 

tyckte att hon fick ganska mycket drama, musik, bild, slöjd och natur i sin utbildning, Fanny 

kommer dock inte ihåg om det var under båda åren på utbildningen eller om det var en termin, 

men det var i alla fall regelbundet de hade de estetiska ämnena. 

Fanny har fyra barn som hon varit hemma med, annars har hon arbetat som förskollärare 

sedan 1976. 

Frida 

Frida läste till förskollärare och blev klar år 2000, som då var en ren förskollärarutbildning. 

Frida har sedan hon blev klar arbetat inom förskolans verksamhet. Som inriktning hade de att 

välja mellan natur och teknik eller en mer estetiskt dimension, Frida valde natur och teknik 

eftersom hon inte ansåg att det var något som hon var bra på. Frida tyckte ändå att hon fick 

ganska mycket drama i sin utbildning men att de som valde inriktning mot det estetiska fick ju 

självklart mer av drama.  

Filippa 

Filippa har examen som 1-7 lärare i skolan, och blev klar i januari 2011, samma år fick hon 

tjänst som förskollärare och har sedan dess arbetat inom förskolan. Som inriktning har Filippa 

läst skriv och matematikinlärning 60 högskolepoäng och hade bild och specialpedagogik som 

tillval. I sin inriktning fick Filippa prova på drama, skapande och bild lite för att se om det var 

något för henne, att välja som en specialisering.  

Fia 

År 1974 blev Fia klar med sin förskollärarutbildning, efter utbildningen har hon arbetat inom 

förskolan men också arbetat på sjukhus samt varit hemma med sina barn. Fia har arbetat ungefär 

30 år på förskolan.  

Utbildningen som Fia gick krävde att man innan haft praktik, ett år på förskolan och ett år 

med spädbarn, utbildningen var två år lång. Alla hade samma utbildning och man kunde inte välja 

olika inriktningar eller specialiseringar. Det liknade mer en vanlig skola då. De två första 

terminerna i utbildningen var det mycket praktik, den tredje terminen var blandad både inne på 

skolan och ute på praktik och den fjärde var bara inne på skolan. Drama var något som Fia hade i 

alla de terminer de var inne på skolan, så hon tycker att hon fick väldigt mycket drama under sin 

utbildning. 
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Fredrika 

Fredrika blev klar med sin utbildning för två och ett halvt år sedan, hon har examen mot 

förskola, fritidshem, förskoleklass och lärare årskurs 1-5. Som inriktning på sin utbildning valde 

Fredrika att gå svenska/SO, det drama som de fick under utbildningen var en väldigt liten del, av 

en fem poängs kurs var det ett poäng som var drama, men Fredrika var nöjd att de fick lite i alla 

fall. Fredrika har sedan hon blev klar med utbildningen arbetat inom förskolans verksamhet. 

 

Dramapedagogerna: 

Diana 

Diana har gått förskollärarutbildningen och blev färdig våren 2010. Hon läste den gamla 

lärarutbildningen så hon har en utbildning för barn i yngre åldrar, upp till tredje klass, från 0-9 år. 

Hon har jobbat i förskolan sen hon blev färdig, sedan förra hösten, så hon har jobbat lite mer än 

ett år. Diana har läst en kurs som hette barnlitteratur, drama och media under utbildningen. Sen 

har hon också läst en dramakurs på kvällstid, på lärarutbildningen. Den gavs av lärarhögskolan 

men det var mer för sin egen skull, inte så mycket om att arbeta med drama med barnen. 

 

Daniel 

Daniel har studerat drama på universitet en termin, han har också läst drama på B-nivå, 

teatervetenskap, genusvetenskap, spanska, 2 års heltidsstudier i drama och fristående kurser i 

bland annat processdrama. Inom förskolans verksamhet har Daniel jobbat mellan 2005-2009. 

Daniels intresse för drama kom från teatern, som han började utbilda sig inom, sedan fick han en 

tjänst som dramapedagog på en förskola. Daniel är dramapedagog och berättare med 

genusperspektiv som använder sig av berättande i dramat. 

Debbie 

Debbie läste färdigt förskollärarutbildningen 2001 och har jobbat inom förskolans verksamhet 

sedan dess. Hennes inriktning inom utbildningen var natur och teknik. Drama läste hon i en kurs 

under utbildningen som leddes av universitetets dramapedagog.  

 

Daniella  

Daniella gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och efter det har hon gått 

teaterpedagogutbildningen på en folkhögskola som var en ledarskapsutbildning inom teater och 

drama. Under utbildningen fick de lära sig regi och ledarskap inom olika barngrupper bland 

annat. Hon har nu jobbat inom förskolan i fyra år. 

 

Doris  

Doris har läst dramatik på ett universitet, två terminer år 1979-1980, sedan har hon även gått på 

en annan teaterskola. Efter det jobbade hon med uppsökande teater som åkte runt på olika skolor 
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och bibliotek och ledde teaterverksamhet. Sedan dess har hon jobbat med drama för barn i olika 

åldrar ute i skolorna, både i grund- och gymnasieskolan. Nu arbetar som dramapedagog och 

förskollärare på en förskola där hon har jobbat sedan 2006.  

Genomförande  

Innan intervjuerna med förskollärarna och dramapedagogerna har provintervjuer genomförts, 

vilket enligt Esaiasson m.fl. (2007, s. 302) är en fördel för att få så bra intervjuer som möjligt. 

Formulering på frågor kan låta annorlunda när man ställer dem högt än när man läser dem. Man 

får även möjlighet att se att frågorna följer en logisk ordning.  

Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser i ett avskilt, ostört rum, utom en av 

intervjuerna som skedde på ett café. Esaiasson m.fl. (2007, s. 302) skriver att det ska vara en plats 

där den intervjuade känner sig bekväm. Intervjun som befann sig på caféet hade mer ljud 

omkring sig, vilket gjorde att inspelningen hördes lite sämre. Alla intervjuer spelades in, utom en 

där den som skulle bli intervjuad kände sig obekväm med inspelningen. Esaiasson (2007, s. 302) 

menar att om det blir ett hinder ska man självklart låta bli att spela in intervjuerna. Intervjun 

antecknades istället under samtalet vilket medförde att information kan ha uteblivit och det går 

inte få med ordagrant vad den intervjuade sagt utan endast anteckningar om det viktigaste har 

noterats.  

För att få ut det mesta av intervjuerna har Cecilia Persson och Emma Lundström strukturerat 

upp sina respektive resultat och analyser genom att först färgmarkera allt i transkriberingarna det 

förskollärarna och dramapedagogerna berättar om första frågans svar i rosa, andra frågans svar är 

färgmarkerat i grönt, tredje frågans svar är markerat med blå och den fjärde frågans svar är 

markerat i gult, detta gör vi eftersom svaren på frågeställningarna behandlas på olika ställen i 

intervjuerna. I nästa steg har vi klistrat in allt det rosa i ett dokument (förskollärarna för sig och 

dramapedagogerna för sig) för att sammanställa resultatet som behandlar den första frågan följt 

av lika arbete med resterande färger. 

Etiska överväganden 

Forskning är viktigt för att få mer kunskap om världen (Fakta info direkt 1999 s.5). Utan 

forskning skulle det vara svårare att förbättra olika metoder och öka kunskaper, vilket kan vara 

väldigt allvarligt när det till exempel kommer till människors hälsa och välmående. På grund av 

detta finns det forskningskrav som säger att man ska bedriva forskning som är av hög kvalitet 

och att man ska forska om ämnen som är väsentliga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

I denna studie kommer hänsyn tas till individskyddskraven (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) 

genom att informera innan intervjun genomförs att de som ska bli intervjuade om vad deras 

medverkan i studien kommer att användas till. Det är frivilligt att delta och att man när som helst 
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kan välja att inte delta längre, vilket kallas informationskravet (Ibid. s. 7). Detta gjordes vid första 

kontakt över e-post och telefonsamtal.  

Hänsyn kommer även tas till samtyckeskravet, genom att få samtycke till intervjun av den som 

ska intervjuas och att medvetandegöra att det är fullt möjligt att avbryta sin medverkan när som 

helst (Ibid. s. 9-10).  

Konfidentialitetskravet (Ibid. s. 12) kommer att användas genom att anonymisera alla 

personuppgifter inom studien såsom namn, arbetsplats, studieort med mera så man inte på något 

sätt ska kunna urskilja vem det är som intervjuats och medverkar i studien. 

Ytterligare ett individskyddskrav är nyttjandekravet (Ibid. s. 14) som innebär att användningen 

av informationen som kommer fram i studien inte kommer att spridas vidare och kommer endast 

att användas i den aktuella studien.  

Reflektion över metoden 

För att höja validiteten i denna studie och kunna undersöka det som vi påstår att vi ska undersöka 

(Esaiasson, m.fl, 2007, s. 70) har vi valt att använda oss av samtalsintervjuer där det är möjligt att 

ställa frågor som är relevanta för studiens syfte. Som hjälpmedel i våra intervjuer har vi utformat 

en intervjuguide var, vi använder dem som verktyg under intervjuerna för att den som blir 

intervjuad ska kunna besvara de frågor vi är ute efter. Dessa verktyg gör att reliabiliteten blir 

relativt hög med tanke på att intervjuerna blir strukturerade på liknande sätt (Esaiasson m.fl. s. 

70). Även om vi hade liknande intervjuguider skiljde de sig åt på vissa teman, om vi hade utgått 

från samma intervjuguide hade reliabiliteten blivit något högre. Vi använde olika intervjuguider 

för att vi antog att dramapedagogerna arbetade aktivt med drama i verksamheten i högre 

utsträckning än förskollärarna och därför fick de utförligare frågor kring användningen av drama.  

I denna studie har tio intervjuer genomförts och med detta låga antal intervjuer kan inte någon 

allmän generalisering göras (Esaiasson, m.fl., 2007, s. 180).  

Antalet intervjuer som gjorts har visat många intressanta vinklingar utifrån studiens 

frågeställningar vilket betyder att alla intervjuer har varit betydelsefulla, dock har det varit 

tidskrävande att transkribera och sammanställa alla intervjuer.  

Eftersom vi inte är erfarna intervjuare kan intervjuerna fått sämre kvalitet än om vi vore mer 

erfarna. Efter genomgång av inspelningarna har vi märkt att vissa ledande frågor har ställts och 

att vissa följdfrågor, som borde ha ställs, inte ställdes.  
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Resultat och analys av intervjuer 

De resultat vi fått ut av våra intervjuer har redovisats efter de frågeställningar vi har i studien, där 

förskollärarnas resultat och analyser kommer i direkt anslutning till respektive frågeställning, 

under delstudie 1 med förskollärarna som Cecilia Persson är ansvarig för, följt av 

dramapedagogernas resultat och analyser på samma upplägg i delstudie 2 som Emma Lundström 

är ansvarig för. 

Analyserna av resultaten har utförts genom att stärka det intervjupersonerna har sagt med 

litteratur som tar upp samma saker som framkommit i intervjuerna. I slutet av detta avsnitt 

kommer en sammanställning av resultaten och analyserna. 

Delstudie 1 (ansvarig: Cecilia Persson) 

Vilken syn har förskollärare och dramapedagoger på drama i förskolan? 

Förskollärarna 

De flesta av förskollärarna anser att pedagogiskt drama i förskolans verksamhet handlar om att 

man som pedagog måste tänka till om vilket syfte man vill ha med aktiviteten för att få fram sitt 

budskap, som ska bli en konkretisering för barnen för att det ska bli ett lärande. Förskollärarna 

pratade om att man som pedagog bör vara medveten om vad man vill ha ut av sin dramaaktivitet 

med barnen och att barnen med hjälp av sina kroppar får gestalta någon eller något. 

Citat 1: […] när man ska ha pedagogisk drama måste man ha tänka efter vad det är jag vill få ut av 

det, vad är syftet med att jag ska spela upp ett drama eller en teater eller nånting med barnen eller 

själv för barnen. Man måste tänka, man måste ha ett syfte med vilket syfte, vad vill jag ha ut av det 

här (Filippa).  

Pedagogiskt drama kunde även handla om att använda sig av rollspel, handdockor, fingerdockor 

eller forumteater som en metod, ett sätt där barnen kan bearbeta känslor och kunna lämna sitt jag 

för en stund och prova på att vara någon helt annan person eller något helt annat, som kan ge en 

ordentlig tankeställare för barn, enligt några av förskollärarna. En av förskollärarna förklarar 

pedagogiskt drama: 

Citat 2: Pedagogiskt drama då känner jag lite spontant att man spelar upp händelser, situationer, 

sånt som man kanske vill att barnen ska få prova sig för och man kanske ska få ut någonting av 

det. Men det kan ju även vara en saga som man spelar upp som har ett lärande (Fia).  

Många av förskollärarna betonade även leken som drama i förskolans verksamhet, att barnen i 

leken provade på olika roller och karaktärer. Som dels kunde bli väldigt spontant att pedagogerna 

gick in i barnens lek men även då barnen själva leker och intar olika roller och karaktärer.  
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Citat 3:[…]dramalek skulle jag vilja säga att vi håller på mycket mer med här, att man dels kanske 

jag går in i leken och att man kanske får in saker, att man tar olika karaktärer i leken, att jag hjälper 

till och går in. Och kanske dels att man bestämmer sig för att de ska göra, att de ska spela 

bockarna bruse eller om man har[…] (Frida).  

Analys 

Enligt Wagner (2004, s. 139) handlar drama om planering, först och främst måste man klargöra 

för sig som pedagog vilket som kommer vara dramalektionens centrala mål, detta är något som 

förskollärarna betonade starkt när de skulle definiera vad pedagogiskt drama handlade om. 

Bolton (2008, s. 23) menar att innan man som pedagog beslutat vilken åtgärd, upplevelse eller 

övning som kommer att vara mest effektiv inom dramat bör man ha målet klart och tydligt för 

sig.  Enligt Heathcote i Wagner (2004, s. 189-191) handlar drama om att deltagarna själva ska få 

uppleva något, med en känsla som griper tag i deltagarna. Det framkom även som en syn på 

pedagogiskt drama av förskollärarna, det handlar om att barnen skulle få uppleva och bearbeta 

sina känslor.  

Synen på pedagogiskt drama, enligt förskollärarna, kunde även handla om lärandet som sker i 

konkretiseringen, Heathcote menar att upplevelserna blir tydligare med hjälp av dramatiseringar 

(Wagner, 2004, s. 23). I och med att barnen i förskolan får prova på olika roller och karaktärer får 

barnen en distans till verkligheten som gör det lättare för barnen att prata om (Rasmusson & 

Erberth, 2008, s. 151), som en av förskollärarna poängterade. 

Förskollärarna visade också att de hade en liknande syn på pedagogiskt drama och leken, 

Lindqvist (2009, s. 71) menar att leken är en estetisk form där barnens känslor påverkar 

händelseförloppet, i leken finns redan den skapande verksamheten, barnen tolkar sina 

erfarenheter och ger dem liv liksom i dramatiseringar.  

 

På vilket sätt använder sig förskollärare och dramapedagoger av drama i förskolan? 

Förskollärarna 

Alla förskollärare utom en anser att de använder sig av drama i sin verksamhet i förskolan, men 

på lite olika sätt, de flesta förskollärarna anser sig använda drama i leken, som både kan vara i 

rolleken där pedagogerna och barnen intar olika karaktärer, men också gemensamma lekar för att 

uppnå andra syften som samarbete.  

Citat 4: Alltså att gå med i barnens lek, det tycker jag är väldigt roligt och det gör jag gärna och då 

blir det antagligen att man antar någon karaktär och då blir det mera, då blir det inte drama så 

organiserat. Men jag kan tycka att det finns nån drama i det ändå, att man går in och gör olika 

karaktärer och man gör olika saker (Frida). 

Ingen av förskollärarna nämnde att de använde sig av drama som ämne utan mer som en metod 

för att uppnå andra syften, där språket blev en central roll. Exempel som tagits upp är att 
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använda drama i sagoteman på olika sätt, dels att barnen får spela upp den aktuella sagan själva 

eller att de yngre barnen som kan använda rekvisita, exempelvis djur, för att spela upp en teater 

med hjälp av dessa. En av förskollärarna som arbetar med de yngre barnen på förskolan beskriver 

ett av sina arbeten med drama: 

Citat 5: […]det kan ju vara för att åskådliggöra någonting också. Vi hade ju projekt med Alfons 

Åberg, Aja Baja, med sågen och allting det här på en storsamling och spela upp en teater där. Vi 

sågade och grejade och barnen fick komma fram och hålla om de ville, då är de ju lite mer aktörer 

men samtidigt ändå jag som har den här teatern. Att det inte ska vara läskigt att göra någonting. 

Det ska vara roligt att vara med. Det är en start på småbarnsavdelningen (Fanny). 

Förskollärarna beskrev även sitt arbete med drama där barnen skulle få prova på olika saker, att 

ett visst fenomen skulle bli tydligare genom att dramatisera eller spela upp händelser för barnen 

istället för att prata och diskutera det tillsammans med dem. Barnen skulle våga göra saker och 

det skulle vara roligt, där förskolläraren inte funderade så mycket på varför barnen gjorde 

övningarna, utan mest för att det var roligt. Förskollärarna nämner också att de använt sig av 

forumteater, små uppsättningar av teatrar där de vuxna har spelat för barnen men även att barnen 

fått komma in och blivit aktörer i uppsättningarna. En annan förskollärare beskriver sitt arbete 

med drama att det är något som förekommer varje dag. Tidigare under dagen hade de varit i 

skogen på trollvandring som hon menade var ett slags drama. 

Den förskollärare som inte använde sig av drama i sin verksamhet, tycker att drama är väldigt 

roligt och intressant och skulle gärna vara något hon skulle vilja använda sig av men tyckte det var 

svårt att vara ensam drivande, när resterande i arbetslaget inte var lika entusiastiska som hon var. 

Hon trodde också att det berodde på tidsaspekten som inte fanns för att planera för drama. 

Förskollärarna var överens om att nackdelen med drama kan vara om pedagogen försöker 

tvinga barnen att göra någonting som de inte vill, att man ska bjuda in barnen på ett lustfyllt sätt 

och barnen själva väljer när de vill komma och vara med. 

Citat 6: […]aldrig får tvinga barnen att vara med, då får man göra på något annat sätt, att man 

bjuder in och de inte kanske märker att de är med, kan du till exempel hålla den här. De kanske 

inte behöver ha hatten på sig utan bara hålla i hatten. Det får ju absolut inte vara något tvång, det 

ska ju vara roligt. Vill de inte, finns det tio andra som vill (Fanny). 

Förskollärarna var också överens om att det inte var någon specifik nackdel med drama utan att 

hela verksamheten ska genomsyra det lustfyllda och ett barn ska aldrig känna sig tvingad att göra 

något. 

Analys 

I och med att pedagogerna går in i barnens lek och tillsammans med barnen gestaltar och 

samtalar om olika karaktärer skapas en gemensam värld (Lindqvist, 2009, s. 18). Om de vuxna 

använder sig av rolleken på ett medvetet pedagogiskt sätt, som förskollärarna menar att de gör, 

kan viktig information om barnets livssituation visas och de vuxna kan påverka barnen socialt 

och kognitivt (Rasmusson & Erberth, 2008, s.157-158). Vidare menar Rasmusson & Erberth 
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(2008, s. 159) för att de vuxna ska kunna gå med i leken måste de våga gå med på ett naturligt sätt 

och kunna leka som ett barn, därför är det speciellt viktigt att hantera leksituationen vid 

dramaundervisningen, är barnen vana vid att ha med de vuxna i rolleken blir det ett naturligt sätt 

för dem även i dramaundervisningen.  

Förskollärarna berättar också att de använder små uppsättningar av teatrar med hjälp av 

sagoteman i sitt arbete med drama. Lindqvist (2009, s. 18-19) menar att precis som i en saga ska 

man i leken ut i den okända och klara av olika faror och prövningar, detta gör att leken och 

berättelsen har ett nära band. Rasmusson & Erberth (2008, s. 127) menar att genom att gå in i 

andra roller och karaktärer tränas förmågan att förstå andra människor samt inlevelseförmågan.  I 

och med att pedagogerna går in i olika roller och karaktärer ger det liv i lekarna eftersom de då 

agerar i dialog med barnen och barnen blir förda in i fiktionen (Lindqvist, 2009, s.83).  

Många av förskollärarna belyste drama som en metod för att uppnå andra syften som 

exempelvis språket. Heathcote i Wagner (2004, s. 251, 245) menar att när man arbetar med drama 

ger det barnen en anledning till att tala. Heathcote menar också att drama hjälper barnen att hitta 

det språk som de har inom sig för att sedan kunna uttrycka sina känslor och uppfattningar på 

nytt. Rasmusson & Erberth(2008, s. 52) menar att språket är en väsentlig del i arbetet med drama 

och den kreativa gruppen, finns det ingen kommunikation mellan varandra tappar dramat sin 

skapande process. Barnen lär sig använda språket i leken, det är inte själva leken som styr 

sammanhanget i leken utan språket som skapar ett sammanhang i leken så leken fortsätter 

utvecklas och karaktärer och roller kan formas (Lindqvist, 2009, s.106). 

Förskollärarna betonade också vikten av att det ska vara roligt i arbete med drama. Rasmusson 

& Erberth (2008, s. 79) menar att syftet med att arbeta med drama med yngre barn är att barnen 

ska få uppleva det positiva i att göra saker tillsammans. Schuldt (1994, s. 15) menar att drama som 

är baserat på leken är roligt eftersom leken finns så nära till hands för barnen. 

Att använda sig av forumteater inom drama är ett effektivt sätt om man vill bearbeta 

konflikter i den vardagliga världen, det blir lättare att prata om och förstå handlingen utan att 

komma för nära individen (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 151). Vilket några av förskollärarna 

nämnde att de använder sig av. 

För att genomföra drama behöver pedagogen göra en genomtänkt planering, man behöver 

dels ta reda på vilket syfte och mål man har med den aktuella planeringen men också att man tar 

hänsyn till gruppens storlek, tid, lokal, förväntningar och förkunskaper hos barnen (Grünbaum, 

2009, s. 49). Grünbaum (2009, s. 67) skriver vidare att det behövs tid att prova och vidareutveckla 

sina dramapedagogiska idéer. En av förskollärarna ser det som en nackdel med arbetet med 

drama, att det är svårt att vara själv med denna planering, eftersom det kan bero på att tiden för 

planering inte räcker till. En annan nackdel som förskollärarna var överens om handlade om att 

man aldrig skulle tvinga barnen att vara med utan barnen ska vara med för att de själva vill vara 

med. Grünbaum (2009, s. 66) skriver att det är viktigt att i tidigt skede i dramaarbete 

diskutera tillsammans med gruppen om vilka förväntningar som gruppen har och att den 
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som håller i dramapasset tydliggör att ingen kommer tvingas att göra någonting som de 

inte vill delta i, drama ska vara frivilligt eftersom den skapande processen fungerar dåligt 

under tvång.  

Hur uppfattar förskollärare och dramapedagoger det som står om drama i förskolans 

läroplan? 

Förskollärarna 

Förskollärarna anser att det som står i läroplanen är väldigt tolkningsbart även den del som 

handlar om drama. Enligt tolkningarna av förskolans citat om drama har förskollärarna beskrivit 

att det är något som barnen någon gång under sin tid på förskolan ska få använda sig av på ett 

eller annat sätt, en förskollärare placerar in drama under leken eftersom hon anser att leken är så 

pass viktig, ”[o]ch då är det ju dramatisering en viktig del i leken, att man kan hänga med i leken 

och vara olika personer. Men jag tror även att det är tänkt att man ska använda det pedagogsikt 

och så där, det tror jag” (Fia). En del av förskollärarna tycker även att drama och de estetiska 

ämnena kommer lite i skymundan i läroplanen, men belyser samtidigt att det är något man inom 

förskolan ska göra med barnen. En av förskollärarna har läroplanen som ett stöd i sin yrkesroll 

att hon faktiskt kan gå tillbaka och se att hon uppfyller alla krav som läroplanen har på förskolan 

och dess verksamhet, ”[…] man gör ju saker som man kanske inte tänker på är drama” (Fanny). 

Analys 

Många av förskollärarna tolkade det som står om drama i läroplanen till leken. I förskolans 

läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 6) står det att leken är ett viktigt inslag i förskolans 

verksamhet för barnens utveckling och lärande, att använda leken på ett medvetet sätt stimulerar 

barnens inlevelseförmåga, fantasi, kommunikation, samarbete, kunna lösa konflikter samt 

förmåga till ett symboliskt tänkande. I läroplanen går det att läsa vidare att barnen i den skapande 

och gestaltande leken får möjlighet att bearbeta känslor, erfarenheter, upplevelser och att uttrycka 

sig. I Allmänna råd och kommentarer (Skolverket 2005, s. 28) står det att barnen i förskolan ska 

ges tid, rum och material för olika former av lek. Leken är ett viktigt inslag i den pedagogiska 

verksamheten, som är nära förknippat med drama (Lindqvist 2009, s. 58), vilket förskollärarna 

menade är ett sätt att arbeta med drama. 

Förskolans läroplan har inga uppnåendemål utan mål att sträva mot och anger i vilken riktning 

man ska arbeta mot (Skolverket, 2004, 128), men inte hur, vilket jag tolkar att förskollärarna 

menar med att de estetiska ämnena kommer i skymundan. Enligt Skolverket (2004, s. 10, 165) är 

det upp till de professionella i verksamheten som ansvarar över tillämpning av målen och hur de 

ska tolkas. Det framkom även att förskollärare kunde gå tillbaka i läroplanen och se till att krav i 

läroplanen uppfylldes, i och med att förskolan fick sin första läroplan har det visat sig att 

läroplanen är ett stöd för det pedagogiska arbetet.  
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Vilka hinder/möjligheter för att arbeta med drama i förskolan, uppfattar förskollärare och 

dramapedagoger finns? 

Förskollärarna 

Alla förskollärarna hade drama under sin utbildning, däremot är det skillnader mellan hur mycket 

drama de upplever att de fått under utbildningen. Några av förskollärarna anser att de fick alldeles 

för lite drama under utbildningen för att kunna arbeta med det mer aktivt än de gör. En del av 

förskollärarna anser inte att det går att skylla på utbildningen eftersom de upplevde att de fick 

väldigt mycket drama under sin utbildning. De tror istället att sin brist på att använda sig av 

drama mer i verksamheten beror på att de inte arbetat med tillräckligt inspirerade och engagerade 

pedagoger som kunnat dra igång dem mer. En av förskollärarna beskriver sin brist på att inte 

använda sig av drama:  

Citat 7: […]jag är väldigt intresserad och skulle vilja göra det mycket mer men för det gäller ju att 

man är ett arbetslag som också är intresserad också, för det är svårt att driva igenom någonting när 

man är själv om någonting och få alla dagliga rutiner att funka ihop tillsammans med om man ska 

planera ihop något sånt själv […][o]ch den här tiden att kunna planera en sån grej är ju svår om 

man själv är drivande men ingen annan vill driva (Filippa). 

 Förskollärarna är mycket överens om att de gärna skulle vilja arbeta mer med drama i sin 

verksamhet, förslag om att få gå kurser, läsa in sig på ämnet eller att man i början av sin karriär 

började arbetet med drama skulle förenkla och göra så fler använde sig av drama i förskolans 

verksamhet på ett mer medvetet sätt, ansåg förskollärarna. 

Analys 

För att stimulera och utveckla sin egen fantasi och tänkande inom sin dramapedagogiska 

kreativitet behövs vidareutbildning, möten med andra pedagoger och ett eget skapande 

(Grünbaum, 2009, s. 67). Detta är något som flera av förskollärarna ser som ett hinder i varför de 

inte använder sig av mer drama i sin verksamhet. Däremot menar Heatcoat enligt Wagner (2004, 

s. 47, 22) att det inte finns någon given startpunkt att börja använda sig av drama, utan det 

handlar om att hitta sin väg in och börja där man själv är. Heatcoat menar också att det inte 

behöver vara utbildade dramapedagoger för att använda sig av drama i sin undervisning, hon 

menar att det tidigare har satsat allt för mycket på att vidareutbilda dramaspecialister men tycker 

att fler lärare borde använda sig av drama som metod för att åstadkomma något, som på annat 

sätt inte skulle bli lika effektivt. Enligt Bolton i Rasmusson & Erberth (2008, s. 156-157) är drama 

en utmärkt metod om man vill skapa insikt och förståelse hos barnen och att lärarna skulle ha 

stor nytta av att använda sig av mer pedagogiskt drama i sin undervisning, vilket vi kan se i 

intervjuerna, en vilja att göra mera. Schuldt (1994, s. 20) anser att alla lärare som är intresserad av 

drama kan undervisa i drama, bara om man är medveten om att problem och starka känslor kan 

framkallas.  
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Delstudie 2 (ansvarig: Emma Lundström) 

Vilken syn har förskollärare och dramapedagoger på drama i förskolan? 

Dramapedagoger  

När dramapedagogerna skulle definiera vad pedagogiskt drama betyder för dem var det många 

som särskiljde drama från teater genom att förtydliga att man i drama inte uppträder framför 

andra utan att det är något man gör tillsammans med gruppen man befinner sig i. 

Citat 8: Man jobbar inte mot en uppsättning utan man jobbar med mål som man som pedagog 

sätter upp. Man kanske vill jobba med att stärka en grupp, känslor eller någonting och så använder 

man drama som metod för att göra det. Det är aldrig meningen att det ska bli teater av det (Daniel) 

De menar att det kan vara roligt att ha teater ibland men att det inte är i fokus när man arbetar 

med drama, att man har ett djupare syfte med sin dramastund. Många menar att man använder 

sig av pedagogiskt drama som redskap för att arbeta med mål man satt upp från läroplan. Flera 

menar att man kan undersöka och härma livet genom drama. Man kan till exempel använda sig av 

forum- eller processdrama så det blir pedagogiskt, menar en av dramapedagogerna. Man kan 

använda sig av det på ett sätt som gör att man lägger det utanför sig själv och istället gör det till 

en situation där man kan använda sig av dramat på olika sätt. En av dramapedagogerna menade 

att när man lever sig in i något, som man kan göra med hjälp av dramat, underlättar det i 

läroprocessen.  

En av dramapedagogerna belyste att man med drama upplever en dubbel känsla av det 

verkliga och det fiktiva, att man vet att man inte går in i ett berg på riktigt, samtidigt som man 

faktiskt gör det tillsammans med gruppen i den fiktiva situationen. Drama kan vara: 

Citat 9: […]ett sätt som verkligen ger resultat. Min erfarenhet är att barn har väldigt lätt att ta sig 

till det, de har så mycket fantasi och de har inte kommit in i det här som många vuxna kommit till, 

att man får begränsningar och så. Då tycker jag att det är helt ypperligt att använda det med barnen 

för att de har lätt att använda saker i fantasin och praktiken, alltså att växla om det, så det ger ju 

väldigt väldigt bra resultat i grupp om man väljer att använda drama, faktiskt. (Daniella) 

Analys 

Det var många av de intervjuade som sa att deras syn på pedagogiskt drama är något annat än 

teater, att man har ett djupare syfte för gruppens deltagare. Rasmusson & Erberth (2008, 161-

162) menar att det inom drama är deltagarnas process och utveckling som är det centrala, till 

skillnad från teatern, där den konstnärliga produkten, alltså själva teatern, står i centrum.  

Några påpekade att man inom drama undersöker livet, liksom Lindqvist (2009, s. 127) menar 

att barnen gör både i rolleken där de återskapar sociala roller och relationer. Vygotskij enligt 

Lindqvist (2009, s. 129) menar att barnen blandar verkligheten med fiktionen i leken precis som 

en av dramapedagogerna talade om att man också gör under dramapass.  
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Att läroprocessen ökar när man lever sig in i något håller Schuldt (1994s, 13) med 

dramapedagogerna om eftersom man använder sig av flera sinnen. Under ett dramaarbete 

använder man sig både av sitt intellekt och sina känslor och efter att man har arbetat med 

gestaltning får man minnen i musklerna, känslorna och intellektet vilket gör att man kan minnas 

informationen man fått bättre.   

På vilket sätt använder sig förskollärare och dramapedagoger av drama i förskolan?  

Dramapedagoger  

Alla dramapedagoger har nämnt att de använder drama som metod för att lära sig andra saker. 

Exempel som tagits upp är hur man är snälla mot varandra, gruppgemenskap, känslor, hur man 

är som människa, genus, barnens inflytande, för att öka självkänsla hos barnen, konfliktlösande 

med mera. De tycker att det är en bra metod för gruppen, pedagogen kan sätta upp mål som 

barnen tillsammans och på ett roligt sätt jobbar för att uppnå. En av dramapedagogerna säger att 

hon upplever att barnen med hjälp av drama är omedvetna om att de lär sig saker, men att de 

faktiskt gör det hela tiden.  

De flesta arbetar med drama utan att det behöver bli teater av det, att man till exempel inte 

behöver ha individuella roller utan att man hellre upplever situationer tillsammans som grupp. 

Exempel som tagits upp på hur man kan arbeta med drama har varit en följetång där barnen ska 

lösa olika uppgifter eller med olika dilemman där någon behandlas illa så barnen tillsammans får 

komma fram till hur man ska göra istället, för att det ska gå rätt till. 

Citat 10: Sen så har de en viss samling i veckan till exempel, där brukar vi ha upp ett dilemma som 

jag och min kollega brukar […] använda saker som har hänt de senaste veckorna i gruppen och 

utan på ett utpekande sätt spela upp det för dem och de får trycka på stoppknappen när de tycker 

att det är något som inte känns schysst liksom, något som inte går rätt till enligt dem. Då stoppar 

vi och pratar om det, vad som hände, då bollar dem det. Från början fick vi dra väldigt mycket i 

det men nu är de väldigt sådär att de är riktiga problemlösare och ger också förslag att vi kanske 

ska göra såhär, då spelar vi upp och provar det. Ofta brukar det vara att vi spelar upp det tre fyra 

gånger i alla fall för att slutligen frågar vi om det känns okej för alla inblandade, ja men då har vi 

liksom löst ett problem. (Daniella)  

En av dramapedagogerna arbetar med mindre barn som är mellan 1-3 år och berättade att man 

kan ha mer utmaning för de större barnen men att med de små gäller det att börja i en liten skala, 

att de kanske behöver träna på att vara tillsammans och träna på turtagning och så vidare. 

Pedagogen påpekar att det är en utmaning att arbeta med så små barn. 

En av dramapedagogerna utmärker sig och berättar att de ofta gör småteatrar från sagor, i 

samband med till exempel samlingar där de andra barnen får vara publik. I dessa teatrar får 

barnen träna på turtagning, de får bestämma vilken roll de vill vara och då får de ofta dela den 

rollen tillsammans med något annat barn, de tränar på bland annat språket, utvecklar sin fantasi 

och kreativitet. Det viktiga i dessa projekt är att barnen får vara med och bestämma hur det ska 

läggas upp, allt utgår från barnens intresse och det menar hon är en stor fördel. En av de andra 



27 
 

dramapedagogerna säger att hon också ibland arbetar med teater, för att det är roligt, men menar 

att det är synd att det blir uppvisning av det, att det kan bidra till att man kan tro att det handlar 

om att prestera bra och inte glömma repliker. Hon menar att det är mer givande med drama om 

man ser till lärprocesser och att man i drama törs mer. En av dramapedagogerna säger: ”man 

använder fantasin för att undersöka saker. Du undersöker saker som är på låtsas innan du råkar 

ut för det. Där är en skillnad från teatern. Med teatern jobbar man mot en publik med ett mål 

som är verkligt” (Daniel). Denna dramapedagog jämför dramat mycket med leken, att man i 

dramat undersöker verkligheten på låtsas, precis som man gör i leken, med ett mål som 

pedagogen satt upp.  

Några av dramapedagogerna har tagit upp att det är ganska tidskrävande att arbeta med drama, 

men de menar att så är det med allt man ska planera för. Om man har en struktur som man trivs 

med kan man använda sig av den och känna sig lite friare att utveckla den, menar en av 

dramapedagogerna och fortsätter genom att förklara att deras dramastunder kan liknas vid en 

samling där det är samma upplägg varje vecka. Detta ger en trygghet hos de små barnen, att de 

vet vad som kommer att hända men att man kan utveckla det så det ändå uppstår något nytt som 

ger spänning för barnen.  

Citat 11: Det kräver en del jobb om du ska göra det, men det gör ju allting. Det är enkelt att börja 

ett drama men ju mer bearbetat det är, desto större chans har du att lyckas. Ska du lyckas riktigt 

bra med drama måste man kunna improvisera. Kan man inte improvisera utan tror att allt ska gå 

på räls så kan man inte jobba med drama. I livet själv vet man inte vad som händer. (Daniel) 

En svårighet som en av dramapedagogerna som arbetar med barn mellan 1-3 år tagit upp, när det 

gäller drama, är hur man ska få en meningsfull dokumentation: 

Citat 12: det är en utmaning att dokumentera så det inte blir och så gjorde vi det här, och så gjorde 

vi det här, och så gjorde vi så här, och så gjorde vi det här. Man får försöka hitta vad det var vi 

lärde oss. Det håller vi i arbetslagen fortfarande att prata om, vilka frågor vi kan ställa till dem och 

till oss som faktiskt svarar på något mer än vad vi gjorde idag. Det här projektet tar mycket av vår 

tid och om man inte hittar ett bra sätt att göra det på så kan det vara mycket tid som kanske bara 

försvinner. Det är ju viktigt att det känns meningsfullt om man ska hålla på med det (Diana) 

Nackdelar med drama som några av dramapedagogerna tagit upp har mest berört att man kan 

leda det på fel sätt. En menar att man måste vara förberedd, har man tänkt ut saker som kan 

hända är man mer förberedd när det faktiskt händer. Det är också viktigt att man ser till barnens 

integritet, när man arbetar med drama kan man inte göra fel och det är viktigt att visa barnen, 

menar en dramapedagog som också säger att man ska vara en pedagog som är med och hjälper 

under dramapasset, utan att tillrättavisa, och att man ska vara medveten och se om något inte går 

rätt till.. En dramapedagog berättar även om vikten av att man som pedagog går in i dramat på 

allvar, för barn känner på sig om man gör det och då blir det ett bättre drama.  

Kritiska moment i drama kan enligt de intervjuade vara att det blir för högljutt om man har för 

stor grupp, att man inte är tillräckligt förberedd inför hur dramat utvecklas, att tekniken och 
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lokalen inte fungerar som man tänkt, men detta ska inte vara något hinder menar 

dramapedagogerna utan man får improvisera och göra det bästa av materialet man har tillgång till.  

Hjälpmedel till dramat som vissa tagit upp har bland annat varit musik, de menar att man med 

musik kan få in mer känsla och det är då lättare att leva sig in i rollen, musik kan förmedla bland 

annat spänning, rädsla eller glädje. En av dramapedagogerna berättade att hon inte använder sig 

av så mycket rekvisita utan att det ibland kan bidra till onödiga konflikter. Man kan använda sig 

av något litet som en hatt, en spira eller en väska så man vet att om man använder en gammal 

hatt så föreställer man ett troll och så vidare. Vidare menar hon att inlevelse för en roll kommer 

inifrån och då kan det vara onödigt med ytterligare rekvisita som utklädningskläder till exempel 

och att man kan använda sig av sådana saker vid andra tillfällen, som i den fria leken.  

Analys 

Under intervjuerna kunde man se att alla dramapedagoger använde sig av drama som metod för 

att barnen skulle utveckla andra mål ur läroplanen. Schuldt (1994, s. 13) menar att drama kan vara 

en bra metod för att stärka självförtroende och självinsikt hos deltagarna, arbeta med 

grupproblematik eller att lära sig rena faktakunskaper. Heatcote i Wagner (2004, s. 251) är också 

av åsikten att man kan blanda in nästan alla ämnen i drama.  En av dramapedagogerna berättade 

att de arbetade utifrån olika dilemman, vilket jag tolkar som forumteater, detta är något som 

Rasmusson & Erberth (2008, s. 151) rekommenderar för att belysa konflikter som kan 

förekomma i barngrupperna.  

Dramapedagogen som arbetar med de små barnen påpekade att det är en utmaning att arbeta 

med så små barn. Rasmusson & Erberth (2008, s. 81) håller med om att det kan vara svårare att 

planera en dramalek med de mindre barnen i jämförelse med de större eftersom de har svårare att 

koncentrera sig i en långvarig aktivitet. Dramapedagogen sa också att det kan vara viktigt för så 

små barn att lära sig att umgås i grupp. Rasmusson & Erberth (2008, s. 79) håller med om att 

man kan börja med övningar som bidrar till bland annat kommunikation, trygghet och fantasi. 

Författarna menar också att det är bra att barnen känner sig trygga med övningarna vilket man 

kan bidra till genom att ha liknande upplägg med till exempel samma lek i början av passet. Detta 

har också visats i resultaten att vissa dramapedagoger arbetar med, att man kan likna det med en 

samling men att det samtidigt händer något nytt under passet också.  

En av dramapedagogerna berättade att de arbetade med teater utifrån sagor när barnen visar 

intresse för det, Rasmusson & Erberth (2008, s. 140) skriver att det passar bra att spela upp vid 

tillfällen när barnen visar intresse för det. Heathcote i Wagner (2004, s. 21) arbetar såsom 

dramapedagogen ovan som säger att alla projekt börjar med barnens intresse, hon kan hjälpa till 

att locka fram dramat men hon styr det inte. Däremot var det vissa av dramapedagogerna som 

inte arbetade med teater med barnen utan lät barnen gå in i en dramavärld på ett annat sätt. 

Wagner (2004, s. 189) förklarar klassrumsdrama som något där deltagarna själva får en upplevelse 

medan teatern helt riktar sig till att publiken ska uppleva något, men i båda formerna använder 

man sig av verktyg som hör till teatern.  
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Att det är tidskrävande att arbeta med drama var några som intervjuades överens om. 

Grünbaum (2009, s. 49) menar att det är en fördel om man tar hänsyn till ramarna som finns 

tillgängliga för undervisningen innan den äger rum. Vissa dramapedagoger påpekade att 

ramfaktorerna kring undervisningen inte skulle vara ett hinder utan att man får improvisera och 

göra det bästa av situationen om något inte skulle gå enligt planeringen. 

En åsikt som kommit upp genom intervjuerna var att det upplevdes som en svårighet med 

den pedagogiska dokumentationen, att se vad barnen egentligen hade lärt sig när de än inte har så 

utvecklat språk. Rasmusson & Erberth (2008, s. 82) menar att man kan läsa av barns 

kroppsspråk, att deras kroppsspråk är det naturliga sättet för dem att uttrycka sig innan de lärt sig 

att tala. En av dramapedagogerna sa att hon upplever det som att barnen lär sig hela tiden men 

att de inte är medvetna om deras lärande. Wagner (2004, s. 19, 21) skriver att Dorothy Heathcote 

använder dramat för att locka fram något som barnen inte vet att de vet, men med hjälp av 

dramat kan man bli medveten om kunskapen som ligger dold i det omedvetna. Författaren 

fortsätter förklara Heathcotes arbetssätt med att skriva att hon använder sig av barnens fantasi 

för att de ska få betrakta verkligheten på ett annat sätt som gör att deras medvetande vidgas. 

Liksom en av dramapedagogerna betonade, att barnen ska få använda sin fantasi i dramat för att 

undersöka olika situationer på låtsas.  

Det har framkommit att man som pedagog ska gå in på allvar i rollen för att det ska bli så 

trovärdigt som möjligt så påminner det om Heathcotes i Wagner (2004) sätt att arbeta, hon 

menar att de medverkande i dramat ska gå in helhjärtat i det för att det ska bli så trovärdigt som 

möjligt för alla (s. 27).  

Angående vilka hjälpmedel man kan använda sig av för drama var det några av 

dramapedagogerna som använde sig av musik. Rasmusson & Erberth (2008) menar att man till 

fördel kan använda sig av musik, dels till rörelseaktiviteter men också till avslappning och för att 

bli inspirerad till att improvisera. Författarna menar också att det kan vara roligt att använda sig 

av färger, kläder och annat i dramaarbetet (s. 78) vilket en av dramapedagogerna inte håller med 

om utan anser att det kan skapa onödiga konflikter.  

Hur uppfattar förskollärare och dramapedagoger det som står om drama i förskolans 

läroplan? 

Dramapedagoger  

De flesta dramapedagogerna tycker att det som direkt står om drama i förskolan är tolkningsbart, 

mest för att det inte står något tydligt om hur man ska använda sig av drama i verksamheten. 

Åsikter har även visat att de tycker att man kan tolka det som att man inte alls behöver använda 

sig av det med tanke på att vissa förskolor inte medvetet jobbar med drama och eftersom det står 

som ett strävansmål i läroplanen. En av dramapedagogerna menade dock att det inte är så 

tolkningsbart med tanke på att det klart och tydligt står att man ska använda sig av det, som en 
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metod av många. En av dramapedagogerna ville också belysa vikten av målet ur läroplanen 

genom att säga  

Citat 13: […]språket är inte bara det vi talar utan det finns olika typer av uttrycksformer där drama 

kan vara en, att det är viktigt att man får utvecklas i att man ska ha olika kompetenser och att man 

kan uttrycka olika saker på olika sätt […] [d]e får möta uttryck, vilket kanske är en förutsättning för 

att kunna uttrycka (Diana).  

Eftersom det står så otydligt om hur man ska använda sig av drama i förskolan och eftersom det 

har så nära relation med leken kan man, enligt en av dramapedagogerna, kanske tro att man 

använder sig av drama om man har sångsamling med olika rörelser eller lekar, fastän det inte är 

på ett så genomtänkt sätt. ”Det är lite luddigt, klart fritt för tolkning. Sen kräver man ju inte att 

alla ska jobba med drama så heller men det vore bra om man kunde få in inverkar på något sätt, 

alltså vilken inverkan det ändå har.” (Daniella).  

Analys  

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det under målen att barnen ska få 

utveckla sin skapandeförmåga och att de ska få uttrycka sig med olika uttryckssätt, däribland 

drama (s. 12). Vissa av dramapedagogerna menade att det kan finnas olika tolkningar av detta 

mål, varför alla inte medvetet använder sig av drama som ett av uttrycksmedlen, medan en av 

dem sa att man inte kan tolka det på det sättet eftersom det står att det ska vara en av metoderna 

att arbeta med. Målen inom förskolan är strävansmål som visar vad den pedagogiska 

verksamheten har för inriktning och vad man ska sträva mot att kvalitetsutveckla (Skolverket, 

2005, s. 10). 

En av dramapedagogerna menade att drama är ett av många sätt att uttrycka sig på. För att 

kunna öka olika kompetenser är det viktigt att få möta olika uttryck för att kunna använda sig av 

dem. Sternudd (2000, s. 54) menar att vara medveten om, våga, vilja, och ha förmåga att uttrycka 

sig är viktigt i en demokratisk fostran.  

  Enligt Dorothy Heathcote i Wagner (2004, s. 19) är det mest meningsfullt att söka kvalitet i 

en upplevelse, att man har en mening och kan nå det känslomässiga hos människan med hjälp av 

dramat. Detta tolkar jag som det dramapedagogen menade med att många tror att de använder 

sig av drama när de har rörelser i en sångsamling eller en lek som inte har någon djupare tanke 

bakom, att man på det sättet inte får en kvalitativ upplevelse av drama.  

Vilka hinder/ möjligheter för att arbete med drama i förskolan, uppfattar förskollärare 

och dramapedagoger finns? 

Dramapedagoger  

Alla dramapedagoger tror att man, på olika sätt, kan öka intresset för drama. Många tror att man 

kan ha bilden av att drama ska vara mer avancerat än vad det egentligen behöver vara.  
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Citat 14: Ja, min bild av drama som man har på utbildningen, förutom att man leker dramalekar 

och vi hade skuggteater och så, men jag tror att bilden av drama är att man ska göra kulisser och 

så, att det ska vara så svårt. Om man tänker rollek och sagor eller sånger så blir det inte så svårt 

(Debbie) 

Majoriteten av dramapedagoger tror att man försvårar det som handlar om drama och några vill 

poängtera att drama ligger nära leken, att man kanske sänker ambitionsnivån lite då.  

Vissa av dramapedagogerna menar att man ute i förskolor tror att drama bara handlar om 

teater och att det kan skrämma, att man är orolig över att det ska bli uppträdanden, att folk blir 

rädda för det. En av dramapedagogerna tycker att man, även om man är blyg och tillbakadragen, 

kan arbeta med drama och göra det till sitt eget. Man kanske inte vill leda en grupp i drama men 

man kan trots detta delta och använda sig av det som är levande i drama.  

En av dramapedagogerna lyfter också fram aspekten att det kan finnas för lite erfarenhet, 

kompetens och kunskap för att använda sig av drama, att man kanske går in i det halvhjärtat och 

att barnen känner det på sig och med detta blir det ytligt.  

Analys 

En del av dramapedagogerna tog upp att de tror att det finns en missuppfattning om att drama 

ska vara svårt och avancerat att jobba med. Rasmusson & Erberth (2008, s. 78-79) menar att man 

inte ska begränsas om man inte har tillgång till, eller av någon annan anledning inte kan använda 

sig av ljud, färger, kläder och så vidare med tanke på att dramat grundas i deltagarnas verbala och 

ickeverbala uttryck. Det enda man behöver är en golvyta som man kan röra sig på. Det kan till 

viss del finnas fördelar av andra hjälpmedel också men det huvudsakliga som ska ingå under ett 

dramapass är deltagarna och deras engagemang i det man gör.  

Några av dramapedagogerna poängterade att man kan tänka att dramat på många sätt är 

väldigt likt leken och att detta kan vara en hjälp att komma igång med sitt dramaarbete. Lindqvist 

(2009, s. 74) menar att det finns många likheter mellan leken och drama, bland annat att det både 

i leken och i dramat finns roller, handlingar, en tid och ett rum.  

Att drama ofta betraktas som teater och att det kan skrämma om det ska bli en uppvisning av 

det är en missuppfattning som kan finnas ute på förskolorna, enligt dramapedagogerna. Sternudd 

(2000, s. 49) menar att man inom alla dramapedagogiska perspektiv använder sig av agering, men 

på olika sätt, vilket betyder att all sorts dramapedagogik är lik teatern, men man använder det på 

olika sätt inom de olika perspektiven och det är inom det konstpedagogiska perspektivet man har 

en föreställning som slutprodukt.  

En av dramapedagogerna trodde att brist på kunskap, erfarenhet och kompetens kunde vara 

en av anledningarna till att man inte arbetade med drama mer ute på förskolor, om detta tycker 

Heatcote i Wagner (2004, s. 21-22) att man kan lära sig och att man kan göra det till sitt eget 

beroende på vilken lärarstil man har och vad man har för mål med undervisningen. Pedagogen 

menade också att man ska gå in i dramaarbetet helhjärtat så att barnen känner att det är på riktigt, 

vilket också Heathcote i Wagner (2004, s. 87) vill åstadkomma genom att arbeta och övertyga 
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både sig själv och deltagarna om att alla ska tro på dramat, hon vill att alla i alla fall ska försöka 

tro på lögnen. 

Sammanfattning av resultat och analys 

För att sammanfatta förskollärarnas och dramapedagogernas synsätt på drama har vi i tabellen 

nedan placerat in intervjupersonernas resultat. Detta tycker vi går att hänvisa till Sternudds olika 

dramapedagogiska perspektiv. Andra synsätt på drama har även framkommit utöver Sternudds 

dramapedagogiska perspektiv, som vi tycker handlar om förhållningssätt och innehåll. 

 

Tabell 1 

 

 Förskollärare Dramapedagoger 

Konstpedagogiska 

perspektiv 

 Uppsättningar av teatrar  Teater 

Personlighetsutvecklande 

perspektiv 

  Deltagarnas process 

och utveckling i fokus 

 Undersökning av det 

egna livet 

Kritiskt frigörande 

perspektiv 

 Forumteater  Forumteater 

Holistiskt 

lärandeperspektiv 

 Uppleva och bearbeta 

sina känslor. 

 Konkretisering 

 Leken 

 Konkretisering 

 Leken 

 Användning av olika 

sinnen 

 Känslor 

Övriga förhållningssätt 

och innehåll 

 Planering 

 Vikten av det roliga i 

arbete med drama 

 Drama får aldrig ske 

under tvång 

 Tolkning av läroplan 

 Hinder i arbete med 

drama 

 Planering 

 Upplevelser 

 Pedagogisk 

dokumentation 

 Hjälpmedel 

 Tolkning av läroplan 

 Hinder i arbete med 

drama 
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Diskussion  

Under detta avsnitt kommer vi att diskutera fram olika synsätt på pedagogiskt drama som vi har 

sett under våra resultat. Vi kommer att utgå från Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv för 

att försöka urskilja de olika synsätten på drama, vi kommer även att föra diskussion från övriga 

delar av uppsatsen som vi upplever är relevanta för studien. 

Utifrån resultaten finns det synsätt bland förskollärarna och dramapedagogerna som passar in 

under Sternudds (2000, s. 49) konstpedagogiska perspektiv, som är inriktat mot teatern, även om 

det inte är det dominerande synsättet på drama enligt det som kommit fram under våra intervjuer. 

Synen på det konstpedagogiska perspektivet anser vi inte skiljer sig mellan förskollärarna och 

dramapedagogerna eftersom det perspektivet förekommer inom båda yrkeskategorierna, vilket är 

en markant skillnad från det personlighetsutvecklande perspektivet där förskollärarnas synsätt 

inte utmärkte att det skulle passa in under det perspektivet. Däremot utmärkte sig hos 

dramapedagogerna i större utsträckning inom det personlighetsutvecklande perspektivet. Efter 

resultaten som framkommit tror vi att detta kan bero på att dramapedagogerna har mer kunskap 

och erfarenhet av att arbeta med pedagogiskt drama än förskollärarna och att på ett bättre sätt 

kunna utmana barnen i självreflektion och reflektioner i grupp som Sternudd (2000, s. 65) menar 

att det personlighetsutvecklande perspektivet handlar om.  

I resultaten har det visat sig att både förskollärare och dramapedagoger har använt sig av 

forumteater i sitt arbete med drama, vilket enligt Sternudd (2000, s. 85, 82) hör till det kritiskt 

frigörande perspektivet där man vill uppnå en förberedelse inför problem man kan möta i 

samhället.  

Den dominerande synen på drama hamnar under Sternudds (2000, s. 97) holistiska 

lärandeperspektiv. Leken har betonats av både förskollärarna och dramapedagogerna, vilket vi 

tolkar höra ihop med det holistiska lärandeperspektivet eftersom Sternudd menar att fantasi, 

känsla, distansering och närhet är viktiga delar inom detta perspektiv, som vi anser är viktiga 

komponenter till leken. En skillnad som vi har uppfattat är att förskollärarna använder leken som 

en form av drama, att förskollärarna ser de dramatiska inslagen i den fria leken eftersom det är en 

så stor del av förskolans verksamhet. Däremot använder sig dramapedagogerna av leken i sina 

dramaaktiviteter, som vi uppfattar är på ett mer medvetet sätt eftersom dramat har en mer 

självklar plats i deras verksamhet.  

Utöver Sternudds dramapedagogiska perspektiv har vi sett att andra synsätt på drama 

framkommit, som vi ändå tycker är relevanta för studien. Även om Sternudd också poängterar 

förhållningssätt och innehåll, anser vi att delar av resultaten inte direkt kan placeras under 

perspektiven eftersom det mer handlar om det praktiska och konkreta runtomkring drama. Det 

som framkommit utöver Sternudds perspektiv, om det praktiska och konkreta omkring drama, 

har varit liknande tankar från både förskollärare och dramapedagoger. 
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Innan studien genomfördes var våra erfarenheter av drama i förskolan nästintill obefintliga 

och därför trodde vi inte att man i så stor utsträckning använde sig medvetet av drama. Efter 

genomförda studier kan vi konstatera att det används i större utsträckning och har ett bredare 

synsätt på drama än vad vi trodde. Även om vi kan urskilja av resultaten att dramapedagogerna 

använder sig mer av drama och har ett bredare synsätt vad gäller drama, så uppfattar vi att 

förskollärarna använder det mer än vad vi tidigare trott, både i den fria leken och i den planerade 

verksamheten. Förskollärarna har även ett brett synsätt om drama men kanske inte utnyttjar det 

fullt ut, som vi tolkat utifrån intervjuerna att de skulle vilja. 

Som man kan läsa i bakgrunden till denna studie har dramapedagogikens popularitet gått fram 

och tillbaka genom tiderna. Utifrån resultaten av våra intervjuer kan vi utläsa att intresset för 

drama är stort eftersom dramapedagogerna väljer att arbeta med drama och förskollärarna skulle 

vilja arbeta mer med drama. 
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Konklusion 

Vi anser att dramapedagogerna berör alla Sternudds dramapedagogiska perspektiv medan 

förskollärarnas synsätt inte berörde det personlighetsutvecklande perspektivet. Även om 

förskollärarna varit inne på tre av de fyra perspektiven anser vi att de inte går lika djupt in på dem 

som dramapedagogerna. Med detta kan vi se att dramapedagogerna har ett bredare synsätt på 

drama i förskolan än förskollärarna. 

Något som vore intressant att fortsätta forska på, som en fortsättning på denna studie, vore att 

se vilken status de estetiska ämnena har i jämförelse med de teoretiska ämnena. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till förskollärare: 

Tema Undertema Analys 

Bakgrund  Utbildning 

 Inriktning 

 Drama i utbildningen 

 Antal år i verksamheten 

Om det finns någon grund för 

förskollärarna att stå på för att 

arbeta med drama 

Pedagogiskt drama/ drama  Skillnaden på drama 

och pedagogiskt drama 

 Arbetar med 

 Arbetar inte med 

 Syftet med drama 

 Nackdelar med drama 

Varför arbetar (inte) 

förskolläraren med drama, hur 

och vilken syn har de på 

drama i förskolan. 

Styrdokumenten  Vad säger Lpfö-98 

 Tolkningsbart 

 Innan förskolan fick 

sin läroplan 

Är förskollärarna medveten 

om vad som står i läroplanen 

och hur tolkar de det som står. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för dramapedagoger: 

Tema Undertema Analys 

Bakgrund  Utbildning 

 Utbildningens inriktning 

 Drama inom utbildningen 

 Arbete inom förskolans 

verksamhet 

 Intressets ursprung 

Om det finns 

någon grund för 

dramapedagogerna 

att stå på för att 

arbeta med drama 

Pedagogiskt drama  Begreppet pedagogiskt drama 

 Användning av pedagogiskt 

drama, varför 

 Möjligheter att utveckla 

intresse för pedagogiskt 

drama 

 Barns utveckling och lärande 

 Fördelar/nackdelar 

 Problem som uppstått 

Hur arbetar 

dramapedagogerna 

med drama och 

vilken syn har de 

på drama i 

förskolan. 

Styrdokument  Det som står i styrdokument 

 (Skillnader före och efter 

lpfö98) 

 Områden inom läroplanen 

för pedagogiskt drama 

Är 

dramapedagogerna 

medveten om vad 

som står i 

läroplanen och 

hur tolkar de det 

som står. 
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