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Abstrakt 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om ifall man med hjälp av pedagogiskt 

drama kan främja socialt samspel och harmoni i en barngrupp. För att kunna nå syftet 

skildras en observation av dramaaktiviteter år 2014 som följs upp år 2016 med 

kvalitativa intervjuer med tre stycken pedagoger på förskoleavdelningen ”Smultronet”, 

där man arbetar flitigt med pedagogiskt drama. Studiens teoretiska utgångspunkt är Lev 

Vygotskijs sociokulturella teori på lärande som grundar sig på att allt lärande sker i 

samspel med andra.  

 

Pedagogerna på ”Smultronet” beskriver hur barnen genom dramatiseringen får öva på 

att leva sig in i en annan individs känslor och de kan känna sig glada, ledsena eller 

oroliga precis som karaktären i det pedagogiska dramat. De upplevde sig ha en mycket 

utmanande barngrupp år 2014 där pedagogiskt drama fick en positiv inverkan på nivån 

av socialt samspel och harmoni. Även i barngruppen år 2016 kan de se effekter av 

pedagogiskt drama vilket i denna grupp tydligare kommer till uttryck i barnens fria lek. 

Pedagogerna i studien beskriver sina utmaningar i arbetet med pedagogiskt drama och 

berättar att dramaövningar i barngrupper måste, för att fungera, anpassas till dynamiken 

i den specifika gruppen. En annan utmaning de har är att se till alla barns olika behov.  

Vygotskij påpekar att alla skapelser av fantasin bygger på element hämtade ur 

verkligheten, det vill säga våra tidigare erfarenheter. Eftersom pedagogerna tycker sig 

har upplevt hur dessa tillfällen givit upphov till mer socialt samspel och harmoni går det 

inte att utesluta att det pedagogiska dramat kan ha fungerat som ett verktyg för en mer 

harmonisk barngrupp.  

Nyckelord  
Drama, pedagogik, socialt samspel, harmoni, förskola 

 

Svensk titel 
Pedagogiskt drama som verktyg för socialt samspel och harmoni i barngrupper  

 

Engelsk titel 
Drama as a tool for social interaction and harmony in preschool groups 
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1 Inledning  

Detta arbete handlar om pedagogiskt drama i förskolan. Under min förskollärar-

utbildning har jag kommit i kontakt med drama dels genom en kurs i estetiska 

läroprocesser samt en fristående kurs i drama, dels genom dramaaktiviteter under den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU:n). År 2014 hade jag en 

verksamhetsförlagd utbildnings period på en förskoleavdelning som jag kallar 

”Smultronet”, där man arbetar flitigt med dramaövningar. Jag uppfattade barngruppen 

som relativt stökig och icke- harmonisk, barnen var oroliga och ängsliga och 

ljudvolymen var extremt hög. Många av barnen i gruppen var starka individer som 

ständigt slogs om att höras och synas. 

 

Barnen hamnade ofta i konfliktsituationer med varandra, särskilt under den fria leken. 

Eftersom ledarskap stod i fokus under denna utbildningsperiod, förklarade min 

handledare att det är i just denna typ av situationer man som en god ledare måste kunna 

avleda barnen från eventuella konfliktsituationer. Och det verkade som om 

dramaaktiviteterna kunde leda bort barnen från konfliktsituationer och aktivt arbeta med 

förmågor som lyssnande, turtagande och empati. Genom ett gott samarbete mellan 

pedagogerna och barnen i barngruppen uppkom fler harmoniska tillfällen i denna 

barngrupp. Detta gjorde att jag ställde mig frågan: Kan drama användas som verktyg för 

harmoni i barngrupper? Av denna anledning har jag valt att i mitt examensarbete att 

undersöka frågan.  

Lärar- och pedagogyrket handlar om att skapa möjligheter för och tillfällen till lärande. 

Enligt läroplanen Lpfö98, (Skolverket 2011, s.5), ska förskolan ligga till grund för ett 

livslångt lärande. Under "Utveckling och lärande"(Skolverket 2011, s.9) i läroplanen, 

framgår att förskolan bland annat ska sträva efter att främja att varje barn utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den samt att varje barn utvecklar en självständighet och 

tillit till sin egen förmåga. Vidare ska förskolan ha som mål och sträva efter att varje 

barn under sin tid i förskolan ska utveckla sin förmåga att skapa och att själv kunna 

förmedla sina tankar, erfarenheter och upplevelser genom flera olika uttrycksformer så 

som bild, musik, dans, lek och drama (Skolverket 2011, s.10). Pedagoger ska ge barn 

möjligheten att få uttrycka sig med ord, med olika material samt med hjälp av estetiska 

uttrycksformer (Skolverket 2011, s.11).  

Denna studie ska därför undersöka om pedagogiskt drama kan användas som verktyg 

för att utveckla socialt samspel och skapa harmoni i barngrupper.  

I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2011, s.6) kan 

man läsa om hur viktig leken är för barnens utveckling, att man genom lekens lustfyllda 

sätt stimulerar till inlevelse, fantasi samt kommunikation. Det bidrar även till förmågan 

att kunna samarbeta och lösa olika typer av problem, och därtill även att den gestaltande 

leken kan ge barnen ett tillfälle där de kan bearbeta sina upplevelser och känslor 

  

Vidare under Utveckling och lärande finns det aktuella mål som förskolan ska sträva 

efter att varje barn; 

 

 Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 
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 Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra, 

 

 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 2011, ss.9-10)    
 

 

I ett examensarbete av två studenter från Högskolan i Borås kan man läsa: ”Det hade 

varit intressant att studera en förskola där man använder sig mycket av pedagogiskt 

drama för att se vilken effekt det har på barngruppen. Har användningen av pedagogiskt 

drama bidragit till en mer harmonisk barngrupp?” (Eriksson & Wejrot 2015,s.26). 

 

Eriksson och Wejrot (2015, ss.19-20) skriver ”att det blir en mer harmonisk och bra 

barngrupp där alla får vara med i olika samanhang. Barnen är mer fokuserande och 

deras fokus är på den som utför drama. Genom att gå in i en roll kan många barns 

självförtroende stärkas” Vidare skriver de att pedagogiskt drama är bidragande ” på 

flera områden till barns utveckling och en mer harmonisk barngrupp genom ex. ökad 

empati, turtagning och social kompetens”.   

 

1.1 Begreppsförklaring 
Jag har i arbetet valt att använda mig av begreppet ”harmoni” som en sammanfattande 

term för flera andra begrepp så som trygghet, välbefinnande och koncentration då de 

kan kopplas samman med en persons välbefinnande, detta kopplar jag till vad som står 

skrivet i Skolverket (2011) under ”Förståelse och medmänsklighet”. ”Verksamheten ska 

präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (Skolverket 2011, s.4). 

Under ”Saklighet och allsidighet” står det att ”Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan 

(Skolverket 2011, s.5).  

 

Att ges möljigheten till att kunna koncentrera sig är en viktig del i förskolan/skolan 

vilket kan kopplas till vad läroplanen säger om att arbetslaget ska ”ge stimulans och 

särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,” (Skolverket 

2011,s.11). Om du som barn inte känner trygghet och välbefinnande kan det påverka 

känslan av att tycka något är roligt det kopplar jag till läroplanens riktlinjer som säger 

att ”Förskolärare ska ansvara för” att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

”upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker” (Skolverket 2011, 

s.11). 

Jag ser även en koppling mellan orden ”hanmoni” och ”lust”, för känner man ingen 

harmoni känner man troligtvis ingen lust heller och i läroplanen står det att 

”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten (Skolverket 2011,s.9). 
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2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att bidra med kunskap om ifall man med hjälp av pedagogiskt 

drama kan främja socialt samspel och harmoni i en barngrupp.  

 

Frågeställningen är: 

 

 Hur resonerar förskolepedgogerna kring effekterna av pedagogiskt drama? 

 

Syftet uppnås genom en fallstudie av hur pedagoger på en specifik förskoleavdelning 

”Smultronet” (fiktivt namn) i södra Sverige arbetar med pedagogiskt drama, för att 

därigenom försöka utröna vilken betydelse det arbetet har för det sociala samspelet samt 

om arbetet kan leda till en mer harmonisk barngrupp. Fallstudien består av 

observationer från år 2014 vid dramatillfällen och samt en intervju med 

förskolepedagogerna från år 2016 baserad på frågor som är relaterade till syfte och 

frågeställning. 
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3 Tidigare forskning och litteratur 
Eriksson och Wejrot (2015) skriver att de flesta av pedagogerna i deras undersökning 

menar att man genom att arbeta med pedagogiskt drama i förskolan kan hjälpa barn i 

deras utveckling och att barnen med hjälp av pedagogiskt drama ges möjligheten att 

upptäcka sig själva och sin identitet. Genom drama ges barn också en möjlighet att 

förstå och sätta sig in i andra människors situationer. Vidare påpekar Eriksson och 

Wejrot (2015)  att med hjälp av pedagogiskt drama lär sig barnen även att visa varandra 

hänsyn och att alla tillåts vara med utifrån sin egna personliga förmåga. I studien 

beskrivs även hur man med hjälp av pedagogiskt drama kan arbeta med demokrati, 

normer och värden. 

 

Pape (2006, ss.12-14) skriver i sin studie att det idag finns forskning som motbevisar 

tidigare uttalanden om att barn inte kan sätta sig in i andras situationer. Hon beskriver 

att för att barn ska kunna ta ansvar och agera därefter krävs det motivation. Vuxna bör 

därför ta ansvar för att stötta barnen gällande förhållningssätt och motivation, då deras 

förmåga att ta ansvar är situationsbestämd. Papes (2006) studie anser att de viktigaste 

motivationsfaktorerna för barn är att känna gemenskap, och att de får vara med och 

leka. Hon menar att det därför för pedagoger är en central uppgift att stötta barn i deras 

samspel med varandra. 

 

Enligt Pape (2006, s. 28) kräver social kompetens kunskap, värderingar och motivation.  

Eriksson och Wejrot (2015, s. 19), i linje med Pape, skriver att ”det blir en mer 

harmonisk och bra grupp där alla får vara med i olika samanhang. Barnen är mer 

fokuserade och deras fokus är på den som utför drama. Genom att få gå in i en roll kan 

många barns självförtroende stärkas”, vilket också är något som utgör några av målen i 

läroplanen för förskolan. 

 

Pape (2006, s. 34) ger ett exempel gällande problematiken kring påklädningen på en 

förskola där barnen tog oproportionerligt lång tid på sig att klä på sig. Barnen skrek, 

sprang omkring, tramsade samt kastade kläder omkring sig. För att förbättra situationen 

bestämde sig pedagogerna för att ha ett roligt rollspel, där barnen blev tillfrågade att 

agera vuxna, medan de vuxna skulle agera barn. De skulle agera som om de befann sig 

ute i hallen under påklädning och barnen som nu var” vuxna” skulle hjälpa pedagogerna 

som nu var ”barnen” att klä på sig, ”barnen” skrek, sprang omkring och kastade kläder. 

De ”vuxna” blev helt förtvivlade över beteendet och förklarade att de inte kunde klä på 

”barnen” om de betedde sig så. Då uppmanade pedagogerna barnen att själva komma 

med förslag på hur man skulle kunna göra istället. Barnen föreslog att varje barn skulle 

sitta fint på sin plats samt att barnen skulle räcka upp sin hand och be fröken om hjälp 

om man behövde, samt invänta sin tur. När barngruppen senare samma dag skulle gå ut 

påminde pedagogerna om vad de tidigare hade förespråkat och att barnen nu skulle 

agera så som de själva förslagit. Det visade sig ha en mycket god effekt på barnen som 

hjälptes åt att komma ihåg vad det var de hade sagt att de skulle göra. 

 

3.1 Människan i samspel med andra 

Rasmusson och Erberth (2008, ss. 51-56) beskriver hur hela vårt samhälle och 

människans tillvaro präglas av kommunikation. De förklarar att för att 

kommunikationen ska fungera krävs samspel människor emellan. Frågan är hur man gör 

för att kommunicera. Kommunikationen kommer att se annorlunda ut beroende på vilka 

gemensamma spelregler de som kommunicerar har, de vill säga parternas ”sociala kod”. 
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Den ”sociala koden” är beroende av vilken kultur vi lever i och vilken uppfostran vi har 

fått. Den kan också se olika ut beroende på i vilken del av landet man befinner sig, 

tillexempel kan man se skillnader mellan landsbyggd och städer. Genom att man 

försöker ta reda på hur andra resonerar samt uppfattar saker och ting har man en 

möjlighet att se vad som styr hans/hennes sociala kod, och därigenom få ett mer 

funktionellt samspel. 

 

Rasmusson och Erberth (2008, ss. 58-59) skriver att det finns undersökningar som visar 

att vi uttrycker med ord endast 20 % av vad vi egentligen känner och tycker, de 

resterande 80 % utrycker vi med vårt kroppspråk. Barn litar mer till kroppsspråket i och 

med att det för dem är den ursprungliga kommunikationsformen. Under ett barns första 

år har inte det verbala språket någon större betydelse för dem, de förlitar sig istället på 

och lär sig först att tolka tornfall, mimik samt den taktila kommunikationen. En förälder 

kan med ord försöka övertyga om att allt är bra men om dennes kropp visar motsatsen, 

förstår barnet att hen inte talar sanning och lär sig på så vis att man inte alltid kan lita på 

vuxna. Med detta påpekar Rasmusson och Erberth att man måste känna till kroppspråket 

samt hur man själv kommunicerar med hjälp av det. Författarna förklarar att det  är 

nödvändigt för alla som har med barn att göra. 

 
Ögonkontakten och dess karaktär spelar kanske den största rollen i kommunikationen. 

Blickens mångskiftande betydelse framgår av alla bildlika uttryck; Om blickar kun- 

de döda, han dominerade henne med sina blickar, varma vänliga ögonkast, en blick 

av stål, dina ögon äro eldar, ögon som djupa sorgebrunnar osv.(Rasmusson och Erberth 2008, s.62) 

 

Rasmusson och Erberth (2008, s.80) skriver vidare att det har visat sig att ” barngrupper 

där man kontinuerligt arbetar med pedagogiskt drama har lättare att ta emot och möta 

problem med nya barn i gruppen, eftersom man fått lära sig att samarbeta och vara 

tolerant mot varandra. Men för att det ska fungera krävs kontinuitet så att man inte 

börjar med dramaövningar först när problemen dyker upp, utan även använder dem i 

förebyggande syfte. Drama är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. 

Problem- och konflikthantering blir en väsentlig del av arbetet i splittrade barngrupper. 

Målet är, att barnen successivt skall lära sig att lösa konflikter på ett fredligt sätt, inte 

med våld och slagsmål”. 

 

I en artikel om dramapedagogik i förskolan och skolan skriven av Pinciotti (1993) 

hänvisas till att de härmningar som riktigt små barn gör kan jämföras med 

dramaövningar. 

 
 

Through creative drama activities, young children come to value and develop ways to 

move from a practical personal experience into the shared affect and group image. 

As they adjust their images and actions in response to the group, children gain skills in 

negotiating and collaborating. Through improvisational activities, young children begin 

to follow the transformational shifts that occur in group work as they develop the ability 

to think on their feet in a reflective-responsive way.(Pinciotti 1993, under Group process) 

 
Pinciotti (1993) drar paralleller mellan barns naturliga och imaginära lek samt 

dramapedagogiken. Likt Rasmusson och Erberth skriver Pinciotti hur pedagogiskt 

drama är utvecklande på flera plan för barnen, att det kan ge upphov till att barn 

förändrar hur de agerar och tänker i förhållande till andra och även i förhållande till sig 

själva. Hon påpekar vidare vikten av att arbeta med pedagogiskt drama som verktyg då 
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det gynnar barns sociala och kognitiva utveckling, vilket hon baserar på den forskning 

som idag finns om barns lek. 

 

Ullström (2006) skriver: ”lärande har en individuell dimension men är kollektivit 

bestämt, läroprocesser förutsätter någon form av interaktion med andra” (s. 13). Därför 

skriver Ullström är det en avgörande utmaning för alla som arbetar med undervisning, 

att planera det sociala och kulturella rum där ett systematiskt lärande kan ske under 

gynnsamma former (ss.13-15). Vidare skriver Ullström att människan är en lärande 

varelse, ”att leva är att lära” (s.14), samt att vi är flockdjur som lär genom samspelet 

med andra människor. Lärandet är alltså kollektivt. Trots att vi människor lever under 

en ständig social påverkan, bestämmer vi själva till stor del vad vi ska tycka och tänka. 

Lärandet hör alltså ihop med människans emancipation. Vidare skriver han att lärandet 

sker genom det egna deltagandet, vilket ställer språket i centrum då människan förstår 

världen och sig själv genom berättelser. Språket är av den anledningen det i särklass 

viktigaste redskapet som vi människor har för att kunna kommunicera. 

 

Svensson (2009, ss.30- 33) beskriver hur Vygotskij såg på det sociala samspelet 

människor emellan som ”nyckeln” till den mentala utvecklingen och att barnets intellekt 

påverkas av en stimulerande miljö som erbjuder barnet utmaningar. Hon skriver vidare 

hur barnet lär sig att använda sig av språket i olika sociala sammanhang. Svensson 

menar (2009, s.57) att det är genom två huvudstrategier som barnet lär sig talspråket, 

den första är genom individuellt undersökande och den andra genom en praktisk 

handledning av andra människor.  

 

Vidare beskriver författaren (s.140) hur viktigt sagoläsandet är för utvecklingen, 

emotionellt och intellektuellt. Genom sagoläsning tillåts det logiskt rationella att 

utvecklas fritt, sagoläsningen ger liv åt fantasin och kreativiteten och det krävs fantasi 

för att kunna se eller hitta lösningar på olika problem. Vidare krävs inlevelseförmåga för 

att vi ska kunna samarbeta med varandra något vårt samhälle kräver av oss dagligen. 

Det sociala samspelet har en avgörande betydelse när det gäller barnens möjligheter i att 

tillägna sig en förståelse för de nya ord de lär sig, samt att barn kan komma att tidigt 

intressera sig för läsning och skrivning om de lever i en rik språklig miljö (Svensson, 

2009 s.141) 

 

Svensson skriver om hur det centrala medlet för att stimulera barns språk skulle kunna 

vara barnliteratur (s.145), verbal språkutveckling genom högläsning på förskolan är 

alltså en viktig uppgift för pedagogerna i förskolan och skolan. Vidare skriver hon om 

hur lämplig förskolans miljö är gällande bearbetandet av litteratur, i form av att 

dramatisera berättelser och genom att låta barnen i sina rollekar inspireras av böcker. 

Vidare skriver hon (s.150) om hur det i den fria leken ofta förekommer inspiration tagen 

från barnliteraturen. Svensson hänvisar till konceptet ”the community of readers” det 

vill säga läsargemenskap som beskriver hur gemensamma läsupplevelser kan skapa 

samhörighet i en grupp, även rollekar inspirerade av en läst text hör till denna 

läsargemenskap. 
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3.2 Vygotskij som teoretisk ram             

Jag har valt att använda mig av Vygotskij som teoretisk ram. Vygotskij (1995, ss.7-10 

förord) ägnade sig åt den psykologiska forskningen, han utvecklade den kulturhistoriska 

dialektiska teorin, en teori om hur människan genom att använda tecken samt språket 

tolkar och förstår sin omgivning (1995, s.8). Den dialektiska teorin ”beskriver 

människans kulturella utveckling som en enhetlig, medvetande process när känsla och 

tanke hör ihop”. Människans kreativa förmåga kallar Vygotskij för fantasi, han menar 

att det är genom fantasin som man kan tolka erfarenheter och känslor. 

 

Det teatrala skapandet menar Vygotskij (1995, ss. 81-85) är något som står barnet nära 

och han förklarar två olika orsaker till detta.  Den första är att eftersom barn själva 

dramatiserar händelser knyts den personliga upplevelsen samman med det konstnärliga 

skapandet. Den andra är dramatiseringens relation med leken. Vygotskij förklarar att av 

alla former av skapande så är det dramat som står leken allra närmast. Det är även ett 

språkligt skapande, som en del i en helhet. Vygotskij understryker hur viktigt det är att 

man ser värdet i själva processen, hur barnen bygger och övar den skapande fantasin 

och dess realisation, inte skapandets produkt. Han skriver även att barnet är en dålig 

skådespelare för andra, men inte för sig själva och det är där fokus måste ligga. Av den 

anledningen måste man fånga barnens intresse för dramat och dess process, inte det 

färdiga resultatet. Vidare beskriver Vygotskij hur viktigt det är för barn att de förstår 

varför de gör något, vilket kräver att man har ett bestämt syfte och en målsättning. 

 

Lundgren m.fl. (2010, ss.189-194) skriver att Vygotskij anser ”att språket finns mellan 

människor som ett medel för kommunikation. Men det finns också inom människor” 

(s.189). Det sociokulturella perspektivet poängterar hur kunskap växer ur samspel 

människor emellan (ss.183-194) 

 

Detta resonemang innebär att man anser att vårt språk fungerar på två plan för oss; i 

relationen mellan människor samt inom människan. Vygotskij beskriver att varje 

funktion i barnets kulturella utveckling visar sig två gånger: först på den sociala nivån 

och sedan på den individuella. Kommunikationen med varandra är det som formar vårt 

tänkande, vi lär i samspel med andra. Till skillnad från Piaget som ser barnets eget 

undersökande av värden som nyckeln till kunskap, betonar Vygotskij istället deras 

beroende av den vuxne eller som han också framställer det, (s.191) ” den mer 

kompetente kamraten” i att förklara och göra världen förståelig för dem. 
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3.3 Leken ett pedagogiskt redskap för en mer harmonisk barngrupp 

Vygotskij (1995, ss.7-10 förord) beskriver att det är i leken som barnen tolkar sina egna 

upplevelser, de dramatiserar och ger sina tankar liv, överdriver och förvandlar genom att 

påpeka det karakteristiska. Genom sin lek berättar barn en historia. Vygotskij 

förespråkar att barnen utvecklar sina förmågor, samt att leken hör ihop med fantasi.     

 

Vygotskij (1995, s.17-26) förklarar att fantasin inte är en verksamhet utan mening eller 

sammanhang utan att fantasi är en livsviktig funktion för människan. Han beskriver ett 

samband som förenar fantasin och verkligheten med varandra, vilket bygger på fyra 

förbindelser. Den första formen är den att alla skapelser av fantasin bygger på element 

hämtade ur verkligheten, de vill säga våra tidigare erfarenheter. Ju mer erfarenheter en 

människa har desto mer material finns till förfogande för dennes fantasi, detta betyder 

alltså att ju äldre en människa är ju rikare är dennes fantasi.  

 

Den andra formen av samband är mellan den färdiga fantasiprodukten och en 

sammansatt händelse eller ett fenomen ur verkligheten, till exempel när man skapar sig 

en bild av den afrikanska öknen eller New York utan att man har besökt platsen. Bilden 

är resultatet av fantasins kreativa aktiviteter. Även en sekundär eller en lånad verklighet 

som en boks beskrivningar av någonting eller en annan persons beskrivningar uppnås 

det resultat där fantasiprodukten sammanfaller med verkligheten. Detta betyder att 

människan kan föreställa sig någonting som hon själv inte har sett och därför blir detta 

ett viktigt medel i människans utveckling samt dess beteende eftersom det vidgar hens 

erfarenheter, även om erfarenheten grundar sig på fantasi.  

 

Den tredje formen är det känslomässiga sambandet som yppar sig på två sätt, dels 

genom bilder som motsvarar den aktuella känslan och dels genom den sinnesstämning 

som styr det aktuella tillfället. Bilderna är på så vis ett inre uttryck för de känslor vi har. 

De två sätt har alltså en gemensam känslomässig ton och förenas på så vis med 

varandra.  Det sista och fjärde sambandet, är enligt Vygostkij att en fantasiskapelse kan 

producera något helt nytt, något som inte kan kopplas till någon tidigare erfarenhet eller 

motsvarar någon verkligt förekommande sak. Det beskrivs med uppkomsten av till 

exempel ett verktyg eller vilken teknisk maskin som helst där en sådan fantasi blir 

verklighet, den materialiseras samt övergår till att vara en sak som i sin tur påverkar 

andra saker. Vygotskij (1995, s.26) anser att ”såväl känslan som tanken styr människans 

skapande”. 

 

Vygotskij (1995, s.83)  skriver att leken bör betraktas som den ursprungliga dramatiska 

formen, ”leken är barnens livsskola”(s.82). 

 

Även Pape (2006, s. 56) beskriver lekens betydelse. Författaren konstaterar hur leken är 

en central del i den sociala kompetensen, samt att för att få vara med och leka krävs en 

god förmåga i att kunna umgås med andra. Leken i sig bidrar också till att denna 

förmågan stärks, på så vis blir leken dels ett mål, dels ett medel i arbetet med social 

kompetens. 
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3.4 Estetik 

Både Paulsen (1996) och Wiklund (2009) påstår att estetik begreppet förr i tiden 

förknippades med ordet konst, men idag anses det handla mer om våra sinnesintryck 

samt hur de ställs i relation till omvärlden. Det är viktigt att barn ges möjligheten till att 

uttrycka och förmedla sig genom olika estetiska uttryck. I estetiken ska det finnas ett 

samspel mellan det omedvetna och det medvetna för att individen ska kunna utvecklas 

och på så vis finna sin identitet (Wiklund 2009, s.63). Det ska leda till ett samspel 

mellan individens inre och yttre verklighet. Wiklund skriver om hur vi människor söker 

efter uttryck för våra livserfarenheter och de känslomässiga upplevelser vi tilldelar oss, 

uttryck som kan gestaltas genom estetiska utrycksformer som drama, bild, dans, musik 

och ord. Vidare menar hon att även känsloupplevelser går att namnge så som kärlek, 

glädje, rädsla och hat. Enligt Wiklund (2009) upplever vi och känner vi dock saker som 

vi inte har en benämning på, dessa upplevelser och känslor är vad vi kallar människans 

inre liv (s.62).  Det är av betydelse att barn får gestalta sitt inre för att inte riskera att 

barn blir utåtagerande och agerar på sina inre tankar och känslor.  

 

I boken ”Konsten att lära barn estetik” av Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 

Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011, ss.12- 16) beskrivs estetiken som läran om det 

sköna. I förskolans värld används oftast begreppet estetik i anknytning till de estetiska 

ämnena och när det kommer till pedagogisk verksamhet för barn använder man ordet 

skapande istället för estetik. I boken hänvisas blandannat till Fröbel som framhöll att 

man för de allra minsta barnen bör se de olika sinnena som en källa till lärandet om sin 

omvärld. Här påtalas att barn lär med kroppen och att man genom att låta barn erfara 

världen med sina sinnen samt reflektera över dessa erfarenheter är att lära. Estetiken har 

funnits med oss i skolans värld enda sedan 1800-talet då estetiken  i hemmet var något 

som berörde alla kvinnor ur borgarklassen eftersom de förväntades kunna sjunga, spela 

instrument, måla, läsa romaner samt skriva brev och poesi. De olika författarna 

poängterar även att kända utvecklingspsykologer som Gardner, Piaget, Erikson och 

Vygotskij bidrar till befästandet av det estetiska innehållet genom lek kreativitet och 

fantasi. 

 

I boken De sju intelligenserna skriver Gardner (1994, förord) om sin egen teori om de 

flera olika intelligenserna som är ännu en förstärkning till estetiken som innehåll i 

förskolan samt skolans verksamhet. Genom sju sorters intelligenser öppnas vägen för 

sju sorters sätt att undervisa, istället för ett. 

 

Pramling Samuelsson, m.fl. (2011, s.28) menar att estetik är utvecklande för barns 

personlighet och bidrar till att barn får träna sina förmågor samt det logiska tänkandet, 

här påtalas även att estetiken är bra för den gemenskap och sociala samvarodimension 

som den utgör. Dessutom bidrar den till att barnen får träna sin motorik. Pramling 

Samuelsson m.fl. (2011, ss.21-22) beskriver även hur det ofta påstås att estetiken kan 

användas för att få barn att lära sig andra saker. När man sjunger och gör rörelser är det 

både språket och motoriken som utvecklas och i och med detta ges barnen här 

möjligheten att träna sitt samspel. Pramling Samuelsson m fl. refererar till Fröbel som 

menar att barn har en naturligt medfödd verksamhetsdrift. Det faktum att barn söker 

kamrater och sysselsättning i form av lek, är vad som bidrar till att de samspelar och 

utvecklas. Författarna hänvisar även till Hildebrandt som menar att musik kan användas 

i förskolan för att skapa en god och varm tillvaro, vilket i sin tur kan medföra att barnen 

lär sig om olika sociala värderingar samt beteenden, siffror och solidaritet.  
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Levin (2012) anser att estetiken kan ses som en redskapsfunktion, vilket innebär att 

estetik kan ses som ett verktyg för barns kunnande. Av alla de estetiska utrycksformer 

som beskrivs här ovan är det endast drama som fokus ligger på i detta arbete. 

 

3.5 Pedagogiskt Drama 

Su Jeong Wee (2009) beskriver i sin fallstudie att även om drama förekommer i 

förskolan så läggs oftast tonvikten på bild och musik, även om det som Wee uttrycker 

kan hävdas att lärande med hjälp utav drama och dans är bättre anpassat till små barns 

fysiska natur. Studien beskriver olika kvalifikationer som är viktiga för pedagoger i 

arbetet med pedagogiskt drama till exempel fantasi, respekt för andra människors idéer 

samt ett sympatiskt ledarskap. Att ha kunskap om drama som konstform och en 

förtrogenhet med dess tekniker anses också som ovärderliga tillgångar för pedagoger.  

 

Rasmusson och Erberth (2008, s.9) beskriver att ordet drama ursprungligen kommer 

ifrån grekiskan där ordet betyder handling. Pedagogiskt drama är alltså en pedagogik 

där handlingen står i centrum. Dramatisera går ut på att man gestaltar en handling med 

hjälp av olika roller samt rollspel. Huvudsakligen ligger fokus på barns sociala och 

kreativa utveckling i den moderna dramapedagogiken. 

 

Vidare (2008, ss.9-10) skriver de att fokus ligger på barns sociala och kreativa 

utveckling i vår tids dramapedagogik och att det är i arbetet med bland annat 

dramaövningar och rollspel som barnen utvecklar sin fantasi, förmågan att uttrycka sig, 

kommunicera, ta ställning, samt samarbeta då arbetet försegår i grupp. Genom att arbeta 

med att gestalta olika intryck lär vi oss inte bara mer om våra egna tankar och känslor 

utan även om andras.  
 

Författarna (2008, ss.16-17) beskriver att den mer moderna dramapedagogiken kom att 

utvecklas först under 1900-talet och inspirerades då av reformpedagogiska tankegångar. 

John Deweys och reformpedagogerna utvecklade en så kallad aktivitetspedagogik 

(”learning by doing”) som avsåg att stärka barns självkänsla samt ge dem en möjlighet 

till att utveckla sin kreativitet och sin egen förmåga till att reflektera och ta ställning. 

Som en följd av detta blev de estetiska uttycksformerna viktiga, då de i hög grad 

grundar sig på elevernas eget engagemang. 

 

Rasmusson och Erberth (2008, s.16)  beskriver fem punkter kopplade till en studie på 

vad ungdomar själva anser att de lär sig utav drama: 

 
 

 Självförtroendet blir större 

 Frihetskänslan växer 

 Identiteten förstärks 

 Den kommunikativa kompetensen berikas 

 Empati utvecklas 

                                                                           (Rasmusson & Erberth, 2008 s.16) 

 

Om arbetet med drama får dessa effekter på ungdomar är det sannolikt att liknande 

effekter kan ta sin form även hos små barn. Drama skulle då kunna vara bidragande till 

mer harmoniska individer och således en mer harmonisk barngrupp. Vilket är något som 

denna studie vill undersöka. 
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Även Sternudd (2000, s. 35) belyser hur dramapedagogiken får individer att sätta sig in 

i olika och nya situationer som frambringar större möjligheter till förståelse för andra. 

Vidare beskriver hon (2000, s. 67) hur pedagogiskt drama i form av till exempel 

rollspel, improvisationer samt olika dramaövningar utvecklar individens 

självförtroende, deras förmåga till att samarbeta, deras inlevelseförmåga samt att 

grupptryggheten växer i samband med användningen av pedagogiskt drama. 
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Metod 
Nedan kommer jag att redogöra för de metoder jag har valt att använda. Här 

introduceras urvalet av respondenter samt beskrivs mitt tillvägargångssätt. Under detta 

avsnitt har jag också valt att redogöra för forskningsetiska principer. 

 

3.6 Fallstudie 

Robert K. Yin (2007, s. 17) förklarar att fallstudier allmänt sett är den metod som 

föredras när det kommer till frågor som ”hur” eller ”varför”, samt i situationer där man 

har mycket liten kontroll över det tillfälle eller den situation som man studerar, och 

därför istället lägger brännpunkten på aktuella skeden i ett verkligt socialt sammanhang.  

 

Enligt Yin (2007, s. 109) finns det sex typer av data som krävs för en fallstudie ” 

personliga noteringar, formella skriftliga källor, intervjuer, direkt observation och 

fysiska artefakter”. Yin (2007, ss. 111-112) beskriver även att ingen av dessa sex är 

bättre än den andra, utan att de tillsammans utgör en helhet. Jag har valt att använda mig 

av observationer och intervjuer.  

 

Yin (2007, s. 31) beskriver fallstudien som en empirisk undersökningsmetod som 

innefattar att studera en aktuell händelse i dess verkliga kontext, i synnerhet då 

gränserna mellan företeelse och kontext är oklar. Eftersom min studie bygger på 

observationstillfällen ifrån år 2014 ser jag till vad Yin (2007, s. 31) skriver om hur 

fallstudien gäller för den specifika situationen när det finns flera föränderliga storheter 

än vad det gör datapunkter, där fallstudien bygger på flera källor till empiriska belägg 

samt att allt data bör löpa samman på ett triangulerande sätt. Samt en fallstudies fördel 

av tidigare analys och teoretiska antaganden vid insamling av ny analys av data. Vidare 

skriver Yin (2007, s.33) hur fallstudier också har en självklar plats inom 

utvärderingsforskningen eftersom den innehåller flera olika tillämpningsområden. 

Dessa är  (a) att förklara de påstådda kopplingarna i reella interventioner, förklaringarna 

ska koppla samman implementeringen med effekten av en viss insats; (b) att beskriva en 

intervention samt den kontext där den sätts in. Fallstudien kan även (c) illustrera olika 

teman i en utvärdering samt (d) utforska situationer där insatsen som ska utvärderas inte 

leder till väl synliga resultat. Slutligen kan den (e) utgöra en meta-utvärdering, vilket 

innebär en undersökning av en analys. Det tillämpningsområde som jag bedömer 

överensstämmer med min studie bäst är (a): vilket är att förklara hur pedagogiskt drama 

som verktyg för socialt samspel och harmoni i barngrupper kan vara möjligt.  

 

I fallstudien utförd av Wee (2007,s.490) hänvisar hon till Carrol som antyder att 

utförandet av en fallstudie är användbart inom drama när  den som utför studien är 

intresserad av och djupt engagerad i strukturen, processen samt resultatet av projektet 

”It fits research on drama education well because drama is a non- reproducible 

experience, by its very nature as a negotiated group art form. The participants within a 

drama education session or series of sessions create a unique set of social relationships 

that becomes a single unit of experience capable of analysis and study”. 

 

Poängen med observationer är som Bryman (2011, ss. 273-275) beskriver är att de i 

jämförelse med intervjuer och enkäter ger en mer tillförlitlig information om olika 

skeenden. Han skriver även att den höga reliabiliteten kan ha att göra med att det finns 

en lång tradition i förskola/skolan när det handlar om strukturerade observationer, detta 

gör att man fått en betydande erfarenhet av metoden. Han tar dock upp nackdelen med 

att människor kan komma att förändra sitt beteende om de vet om att de observeras, 
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detta för att de som observeras kanske vill uppfattas positivt av observatören. 

Författaren påpekar vidare hur det finns en reaktiv effekt där de som observeras vänjer 

sig vid att bli observerade (vilket jag kopplar till min vistelse på ”Smultronet”) vilket 

gör att forskaren påverkar den observerande situationen allt mindre ju längre tid 

observationen tar. Bryman (2011,s.275) bedyrar även hur medvetenheten om 

observatörens närvaro minskar på grund av andra faktorers inverkan, som exempelvis 

de krav klassrummet ställer på de som observeras. Likt det som Bryman (2011,s.279) 

beskriver är den observationsdatan som här samlats in en del av en mer omfattande 

studie. 

 

Eftersom detta är en fallstudie hänvisar jag även mina observationer till vad  Yin (2007, 

s. 121) skriver, nämligen att de flesta goda fallstudier bygger på ett flertal källor. Han 

förklarar vidare hur den information som observationen ger ofta är väldigt användbar 

när det kommer till att ge en alternativ syn på ett tema som studeras, samt att det kan ge 

nya dimensioner av förståelse av antingen kontexten eller den företeelse som studeras 

(som i det här fallet pedagogiskt drama). 

 

3.7 Intervju 

Yin (2007, s. 117) beskriver att en fallstudieintervju fordrar ”att man fungerar på två 

nivåer samtidigt; man ska dels ställa ’välvilliga’ och ’icke-hotande’ frågor i sina öppna 

intervjuer och man ska uppfylla målet med frågandet. Den vanligaste följden av detta är 

att fallstudieintervjun är av en öppen karaktär, de vill säga att man kan fråga 

nyckelpersoner både om fakta och om deras åsikter om dessa”. Genom att göra på detta 

sättet kan man enligt Yin (2007, s.117) använda sig av respondentens egna 

uppfattningar som utgångspunkt till fortsatt utfrågning. Han skriver även att ju mer 

information respondenten bistår forskaren med, desto mer kan respondenten jämföras 

med en så kallad ”informant”. Yin (2007, s. 117) ” Nyckelinformanter är ofta avgörande 

för hur pass bra eller framgångsrik fallstudien blir”. Eftersom mina intervjupersoner är 

särskilt utvalda på grund av sina kunskaper kring pedagogiskt drama kommer jag 

fortsättningsvis att hänvisa till dem som informanter. 

 

Jag har valt att spela in mitt intervjutillfälle, eftersom jag likt Yin (2007, s. 119) anser 

att” en ljudinspelning ger i vilket fall som helst en riktigare och mer fullständig 

återgivning av en intervju”.Jag kommer alltså att använda mig av en öppen intervju,men 

för att vi ska hålla oss inom ämnet använder jag mig av intervjufrågor, för vilka jag har 

utgått ifrån syfte samt frågeställningar.  
 

Dalen (2015, s.34) beskriver hur målsättningen med en öppen intervju är att låta 

informanterna berätta så fritt de kan om sina livserfarenheter, hon beskriver även hur det för 

intervjuvaren kan bli krävande eftersom man blir beroende av att informanten eller 

informanterna att öppna upp sig en hel del. Därför menar Dalen (2015, s.34) att de flesta 

studenter känner sig mer bekväma med att ha en mer strukturerad intervjuform. Jag har valt 

att använda mig av vad Dalen menar är den mest använda formen nämligen (2015, s.34) ” 

en semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju”. Enligt Dalen (2015, s.42) är den 

viktigaste färdigheten som intervjuare att man har förmågan att lyssna och visa intresse för 

vad informanterna berättar. Detta styrker mitt val av att spela in intervjun, så jag helhjärtat 

ska kunna lyssna på och visa mitt intresse för vad mina respondenter har att säga, samt att 

jag kan ge mina respondenter min fulla koncentration och visa detta genom ögonkontakt. 
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3.8 Urval 

”Skogsbärets” förskola har tre stycken avdelningar, som här kallas för; ”Björnbäret”, 

”Hallonet” och ”Smultronet”. Jag valde att göra min studie baserat på ”Smultronet” som 

kan sägas vara det goda exemplet eftersom jag år 2014 såg hur de använde sig av 

pedagogiskt drama på ett sätt som ger möjligheten för barnen att uppfylla de mål 

läroplanen anger. 

 

I studien intervjuas därför ”Smultronets” tre pedagoger år 2016 med avsikt att ta reda på 

om ifall pedagogiskt drama kan fungera som verktyg för socialt samspel och en mer 

harmonisk barngrupp. Dessa tre pedagoger har jag valt att kalla ”Julia”, ”Kia” och 

”Ann”. De är 40, 43 respektive 48 år och har varit verksamma inom yrket i 20, 21 

respektive 26 år. 

”Smultronets” avdelning har 14 barn i åldrarna 1-3 år. Två förskollärare, varav en på 95 

% och en på 85 %, samt två barnskötare, en på 85 % och en på 31 %. 

Förskolan ligger i ett samhälle med cirka 5000 invånare i södra sverige. 

Alla namn ovan är fiktiva med respekt för konfidentialitetskravet som uppmanar till att 

skydda de som deltar i studien. 

3.9 Genomförande 

Under en fyra veckors period år 2014 fick jag möjligheten att observera pedagoger på 

”Smultronet” i deras arbete med pedagogiskt drama. Under ett tillfälle i veckan i 

samband med morgonsamlingen turades pedagogerna om att leda barnen genom det 

pedagogiska dramat under dessa tillfällen observerade jag genom att sitta med och titta 

samt anteckna, varje tillfälle höll på i ca 30 minuter, (se bilaga 1). Jag gavs även 

möjligheten att leda barnen genom ett tillfälle med pedagogiska dramat. Två år senare 

återvände jag till samma avdelning för att försöka få klarhet i betydelsen av att använda 

sig av pedagogiskt drama i arbetet med barn och se om avdelningens arbete med 

pedagogiskt drama kan ha fungerat som ett verktyg för socialt samspel och harmoni i 

denna barngrupp. 

 

År 2016 tog jag därför kontakt med förskolan igen. Jag skickade en förfrågan om att få 

intervjua pedagogerna på ”Smultronets” avdelning via ett missivbrev. Jag ringde även 

upp personligen och talade med en av pedagogerna som under tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar varit min handledare och berättade lite mer utförligt 

vad mitt arbete handlar om och hur jag önskar kunna genomföra en studie baserat på 

deras avdelning och med dem som det goda exemplet i att arbeta med pedagogiskt 

drama för att främja socialt samspel och harmoni i barngruppen. 

 

Jag fick omgående besked om att de kunde tänka sig att ställa upp. Något 

intervjutillfälle bokades inte in vid detta samtal utan jag förklarade att jag skulle ta den 

närmsta tiden till att läsa in mig på ämnet genom att ta del av tidigare forskning och 

litteratur, samt skriva intervjufrågor som kunde leda mig till svar på min frågeställning. 

Min före detta handledare frågade om hon och de andra två pedagogerna skulle få ta del 

utav frågorna innan intervjun, men jag förklarade att jag ville hellre att de ger spontana 

svar, och att jag inte är där för att ”förhöra” dem utan för att jag är intresserad av deras 

synpunkter och erfarenheter när det gäller drama som verktyg för socialt samspel och 

harmoni i barngruppen. 
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Intervjutillfället tog 33 minuter. För att kunna sitt ostörda  under intervjun var det 

bestämt att jag skulle hålla den i samband med att ”Smultronet” hade sin planeringsdag 

samt att intervjun skulle börja efter klockan 09:00 så att samtliga pedagoger på 

”Skogsbärets” förskolan redan hunnit med morgon fikat, då vi valt att sitta inne i 

personalrummet under intervjutillfället. I personalrummet blir det mer avslappnat och 

bekvämt, där finns det en stor soffa att sitta i och rummet är inte så stort vilket är en 

fördel när man ska göra en ljudupptagning i form av inspelning med hjälp av 

mobiltelefon. Detta rum är också ändamålsenligt med tanke på störande ljud under 

inspelningen, då det ger barnen på ”Smultronets” avdelning tillgång till deras lokaler 

under intervjun utan att vi skulle störas. 

 

Som Dalen föreslår (2015, s.35) så valde jag att börja intervjun med att ställa frågor som 

kunde får mina respondenter att känna sig avslappnade. Vilka intervjufrågor som valts 

samt hur de uppkom bygger på Dalens (2008, s.35) råd om att göra en så kallad 

intervjuguide. Som rekommenderas, började jag med att se till projektets arbetstitel 

samt problemformuleringen för att kunna framställa frågor som ihop täcker studiens 

områden. Som Dalen beskriver det (228, s.35) ska man, ” omsätta studiens överordnade 

problemformulering till konkreta teman med underliggande frågor”. Som jag nämnde 

tidigare ville jag att mina respondenter skulle känna sig avslappnade och trygga, därför 

var de två första intervjufrågorna inte tydligt knutna till frågeställningen. Dalen (2008, 

s.35) beskriver detta som ”områdesprincipen” vilket innebär att intervjun börjar med 

frågor som ligger i ytterområdet av det mer centrala i temat som ska belysas. 

 

Dalen (2015, ss.36-38) förespråkar att man spelar in intervjun för att respondenternas 

egna ord och i möjligaste mån kunna fokusera på berättandet. Hon skriver även att det 

kan vara gynnsamt att ställa frågor där man ber respondenten att beskriva något. Jag har 

valt att använda mig utav mobiltelefon då jag som forskare bör ha som Dalen beskriver 

(2015, s.37) det ” en så avslappnad attityd som möjligt till användningen av 

inspelningsutrustningen under intervjun och behärska tekniken så att intrycket blir 

professionellt”. 

 

För att påverka den ordinarie verksamheten i minsta möjliga mån bestämde jag och en 

av respondenterna att intervjutillfället skulle ske i samband med deras schemalagda 

planeringstid. För att försäkra mig om att intervjumaterialet skulle fungera, hade jag två 

stycken mobiltelefoner som spelade in ifall att inspelning av någon anledning inte skulle 

fungera eller om batteriet mot all förmodan skulle ta slut.  
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4 Forskningsetiska principer 

Jag har använt mig av information från en webbplats kallad, Codex. Där kan man hitta 

en länk till Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har använt mig av de viktiga principer som bör 

tas hänsyn till i genomförandet av en studie som denna. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandeprincipen 

(2002, s.6) 

 

I riktlinjerna anges att man har en skyldighet att ge alla berörda av forskningen 

information om syftet, det så kallade informationskravet. Eftersom denna undersökning 

är baserad på ett intervjutillfälle är det viktigt att ge information om vad undersökningen 

ska handla om. Detta gjordes via ett missivbrev samt muntligt innan intervjun(2002,s.7) 

Samtyckeskravet, innebär att man tar hänsyn till genom att informera alla personer som 

kommer att vara delaktiga i forskningen att deras medverkan är frivillig, samt att de när 

som helst i undersökningen har rätt att avbryta. Detta meddelades mina respondenter via 

missivbrevet och ytterligare en gång muntligt innan intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet,(2002,s.12) gäller skyddandet av identiteten på de som deltar i 

studien. Av respekt för denna princip ger jag samtliga av mina respondenter fiktiva 

namn, samt även förskolan och förskoleavdelningarna. Sista principen 

nyttjandeprincipen, (2002,ss.14-15) innebär att man försäkrar att allt insamlat material 

endast används i forskningssyfte, samt att det kommer förstöras när forskningsuppsatsen 

är godkänd. Jag kommer alltså att förstöra alla de anteckningar samt ljudinspelningar 

som gjorts i samband med denna studie. Avslutningsvis vill jag bestyrka att jag gjort 

alla berörda förtrogna med att min ”insamling och lagring av personuppgifter sker på ett 

betryggande sätt” (2002, s.16) 

 

5 Trovärdighet 

Bryman (2011, s.354) skriver om fyra kvalitetskriterier för forskning: 

 Trovärdighet, en motsvarighet till intern validitet. 

 Överförbarhet, svarar mot extern validitet. 

 Pålitlighet, kan jämföras med reliabilitet. 

 Och En möjlighet att styrka och konfirmera, motsvarar objektivitet. 

 

Trovärdighet uppnår jag genom hur väl jag beskriver studien då jag inte utelämnar 

något samt att jag så tydligt som möjligt skildrar studien samt dess förutsättningar. 

 

Pålitligheten i mitt resultat ligger i att pedagogerna inte tagit del av intervjufrågorna 

innan, de har inte kunnat sitta och diskutera eller prata ihop sig om vad de tycker eller 

hur de har uppfattat olika tillfällen. Detta gör att svaren de ger mig blir spontana och 

trovärdiga, vilket i sin tur garanterar kvalitet i mitt resultat. Pålitligheten uppnår jag 

även genom vad det innebär att jag kommer tillbaka, pålitligheten stärks av att vi har en 

sedan tidigare relation till varandra. Jag är övertygad om att de svar jag fått av 

respondenterna har jag fått för att pedagogerna känner sig trygga med mig. Detta är 

gynnsamt för graden av pålitligheten i deras svar. När de berättar om tillfällen där jag 

inte själv vart närvarande och kunnat se det respondenterna beskriver så vet jag hur de 

arbetar och förhåller sig till barnen detta stärker också graden av pålitlighet i mina 

resultat.  
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Överförbarhetens kriterium handlar om i vilken utsträckning resultatet kan vara giltigt i 

annat sammanhang. Det prövas jag med genom medveten om fällorna som hade kunnat 

uppstå om det hade varit en annan person som genomfört undersökningen eller om det 

varit en annan förskola än ”Smultronet” då hade det kunnat se annorlunda ut. 

Förutsättningarna hade troligtvis inte blivit de samma om förskolan inte hade jobbat så 

kontinuerligt med användandet av pedagogiskt drama, resultaten kan komma att se ut på 

ett visst sätt på grund av de enskilda individerna i barngruppen eller arbetslaget de 

kanske agerar annorlunda då de vet att de är med i en studie. Men eftersom jag känner 

respondenterna till viss del sedan tidigare har vi fått förtroende för varandra och vågar 

lita på varandra. 

 

En möjlighet att styrka och konfirmera är något jag uppnår genom att i möjligaste mån 

opartiskt genomför studien. Men finns det inte nackdelar eller risker med att jag sedan 

tidigare känner mina respondenter, och att det är just jag som genomför denna 

undersökning? Jo, visst gör det. Enligt Bryman (2011, s. 359) påverkas respondentera i 

en kvalitativ studie högst sannolikt av forskarens egenskaper eller som i detta fall av 

mig, av min ålder, kön och personlighet. Vidare är inte kvalitativ data strukturerad som 

kvantitativ data och tolkningen av den påverkas av den person som utför 

undersökningens personliga dragningar och välvilliga förståelser. Detta gör det enligt 

Bryman (2011, s. 369) kanske omöjligt att invända mot kvalitativa forskningsresultat. 

Mina förhoppningar är dock att eventuell påverkan som orsakas av min ”välvilliga 

förståelse” inte är avgörande för tolkningen av resultatet. Det är kvaliteten på de 

teoretiska slutsatserna som utformas  på underlag av den kvalitativa data som är det 

viktiga när det gäller möjligheten av att kunna dra allmänna slutsatser (s.369) 
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6 Resultat och analys 
Att jag har valt att kalla ”Smultronet” för ”det goda exemplet” tycker pedagogerna 

”låter stort”.  Jag upplever att pedagogerna blir smickrade över denna fråga och att de 

inte har sett på dramat eller sin egen roll i denna typ av pedagogiska arbetssätt som 

något särskilt, för dem är det helt naturligt och ett självklart sätt att förmedla nya 

kunskaper på.  

6.1 Intervju med pedagogerna år 2016 

För att analysera materialet från min intervju har jag plockat ut så kallade nyckelord ur 

materialet, denna metod kallas att man kodar sitt material. Varje valt nyckelord 

beskriver ett avsnitt i min intervju. Att arbeta fram vad som är väsentligt att ha med 

genom den här metoden  är en central aspekt i analysprocessen enligt Dalen (2015, 

s.78). Syftet är att göra materialets innehåll lättare att förstå, på en mer teoretisk nevå.  

 

1. Val av dramaövningar  

(Intervjufråga: Berätta lite om hur ni resonerar när ni väljer ut era drama-övningar. 

Varför just dessa?) 

Pedagogerna berättar att de oftast väljer sina dramaövningar utifrån böcker som de 

själva tycker är lämpliga och som de tillsammans tycker innehåller dels de mål 

förskoleavdelningen själva satt upp för den aktuella terminen samt att de utgår från ett 

eller flera mål ur Skolverket (2011). Genom att man väljer en bok ger man barnen en 

språngbräda som är mjuk och trygg eftersom den först inte kräver deras medverkan. 

Genom att barnen först och främst får bekanta sig med bokens innehåll i form av 

traditionellt sagoberättande, blir själva storyn inte något nytt för barnen. De ”känner” 

alltså redan storyn och det blir en trygghets faktor för barnen att bära med sig in i nästa 

skede, som nu bygger på barnens egna deltagande. Pedagogerna berättar att de inleder 

varje ny dramatermin med att det är pedagogerna själva som utför dramatiseringen, och 

att det peppar barnen och inspirerar de inför att de själva sen ska få prova på. 

En av pedagogerna säger: 

Ibland känner man direkt när man valt ut en bok att så här kan vi göra denna gången, men i bland 

diskuterar man tillsammans och i senaste dramat med ”Ludde och telefonen” föll det sig naturligt att det 

tillexempel bara var ett barn åt gången som vart med i dramat då, och det föll sig naturligt till den här 

boken (”Kia”, 2016-03-18)  

Analys: 

Jag kan se en klar koppling mellan det sätt som pedagogerna väljer att utforma sina 

dramaövningar och hur de sedan genomför dessa med Vygotskijs tankar om värdet i 

processen (se punkt 3.2) och även Vygotskijs tankar om hur viktigt det är för barnen att 

de förstår varför de gör något och hur det kräver ett bestämt syfte och en tydlig 

målsättning. Processen är ytterst viktigt för att barnen ska känna sig trygga och våga 

utvecklas med dramatiseringen. Den metod pedagogerna har valt gör att barnen 

succesivt får komma in i en roll och när barnen väl ska dramatisera och vara Lilla Anna 

är de trygga med karaktären och vet ungefär vad som väntar. Det faktum att barnen 

också succesivt slussas in i rollen som Lilla Anna gör att de förhoppningsvis kan få 

förståelse för vad som händer och vad som är det slutliga målet; att de själva ska kunna 

spela Lilla Anna. Ulf P. Lundgren m.fl. (2010, s.192) beskriver denna typ av process 

med den engelska termen ”scaffolding” där man som pedagog i början ger mycket stöd, 
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som efterhand avtar för att till slut helt upphöra när den som är lärande själv behärskar 

den aktuella färdigheten, ”resultatet av en sådan process visar en viktig princip för hur 

man i ett sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande”. Pedagogens 

professionella kompetens fordrar dock att man kan ta hänsyn till den enskilda 

individens utvecklingszon för att man som pedagog inte ska göra hela arbetet själv och 

därigenom gör barnen till en passiv åskådare.  

Jag upplever att pedagogerna lyckas fullt ut i sitt arbete med pedagogiskt drama när till 

och med det yngsta barnet i barngruppen på 1,5 år deltar genom att dramatiserar efter 

boken och visar sig kunna återberätta och gestalta innehållet av boken. 

Att pedagogerna har valt att använda sig av traditionellt sagoberättande kan kopplas till 

Svenssons (se punkt 3.1) beskrivningar gällande valet att introdusera dramat genom 

traditionellt sagoberättande. Svensson beskriver hur viktigt sagoläsandet är för 

utvecklingen, emotionellt och intellektuellt samt hur gemensamma läsupplevelser kan 

skapa samhörighet i en grupp. Pedagogerna kan genom användningen av en saga först 

låta barnen lyssna till historien utan att fundera på sitt eget agreande. Barnen kan i lugn 

och ro ta till sig och förstå historien, de får möjlighet att känna det Lilla Anna känner 

utan att behöva vara Lilla Anna samtidigt som de får känslorna beskrivna för sig. Vidare 

så har barnen möjlighet att under lässtunden skapa en gemenskap, de har fått höra 

samma historia och kan tillsammans relatera till det de hört och de kan ha fått t.ex. 

skratta tillsammans vilket är ett naturligt sätt för människor att knyta band till varandra. 

Jag tror att nyckeln till att lyckas med att få barn att utvecklas genom drama är att 

succesivt bygga upp dramatiseringen så att barnen kan utvecklas samtidigt som 

dramatiseringen utvecklas vilket sker genom att man börjar med att berätta historien och 

sedan bygga på utifrån det. 

2. Den sociala utvecklingen  

(Intervjufråga: Vad anser ni pedagoger på ”Smultronets” avdelning om dramats 

eventuella inverkan på dessa barns sociala utveckling?) 

Ann berättar att arbetet med pedagogiskt drama har blivit något som genomsyrar hela 

deras sätt att arbeta. Kia menar på att drama är ett väldigt bra sätt att arbeta på, eftersom 

det ger en möjlighet till att låta varje barn komma fram och delta samt ha inflytande. 

Julia betonar även vikten av att alla barn är med på sina villkor. Pedagogerna klargör 

tydligt för barnen, att vill man inte klä ut sig behöver man inte göra det och för vissa 

barn tar det lite längre tid innan de känner sig bekväma med att vara den som står i 

centrum. De säger att pedagogiskt drama är ett bra sätt att öva sig på att stå i centrum. 

Ann beskriver vidare hur pedagogiskt drama är lärorikt för de barn som sitter bredvid 

och tittar på när ett av de andra barnen i barngruppen är uppe och gestaltar en roll ur den 

aktuella dramatiseringen. Kia belyser även att barnen får erfarenheterna av turtagande 

och att visa varandra respekt samt att lyssna på varandra. Här instämmer samtliga av 

pedagogerna. De poängterar hur viktigt det är att barnen lär sig att lyssna på varandra 

och att varje enskilt barn får känna sig lyssnad på av de andra i barngruppen. 

Pedagogerna berättar att pedagogiskt drama är även hjälper till att främja barns 

språkliga utveckling eftersom de alla ges möjligheten att få prova på att stå inför 

varandra och prata det i sin tur bidrar till att stärka barnens individuella och sociala 

utveckling. Pedagogiskt drama och rollspel låter barnen leva sig in i olika situationer, 

situationer som  för dem kan vara helt nya genom det får barnen känna på olika sociala 

situationer.  
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Nä, men vi tycker att det är ett väldigt bra sätt att jobba på, det här med drama (”Kia”, 2016-03-18)  

För att varje barn ska få komma fram å det är deras sätt  att delta och ha inflytande känner vi (”Kia”, 

2016-03-18) 

Och det här har vi gjort i många år nu. Ja, det har nog blivit lite av vårt arbetssätt kan jag känna, vi 

utgår ofta från en bok ju och det här med att barnen får leva sig in den genom dramat (”Ann”, 2016-03-

18) 

Och alla barn är med på sina villkor, en del barn behöver lite mer tid innan man vill vara med eller vill 

vara i centrum (”Julia”, 2016-03-18) 

Det är också ett sätt för de barnen som sitter bredvid och tittat, att se på någon annan, visa respekt, 

lyssna på andra. Lyssna är ju verkligen viktigt. Och att man får känna på båda sidorna, både vara i 

centrum och vara lyssnare (”Ann”, 2016-03-18) 

Att man lär sig lyssna på andra är ju en jätte viktig social bit, det blir ju mycket språkligt också, dramat 

är ju återberättande det började vi ju med den hösten att spela in dramat och låta barnen återberätt så på 

så vis ger dramat också väldigt mycket språk (”Kia”, 2016-03-18) 

Och just i ”Lilla Anna” var det ju verkligen att uppleva språket också, liksom hur är det när man ligger 

under bollen, hur känns det, det är att få leva sig in i något (”Ann”, 2016-03-18) 

Och det här med att leva sig in i en situation, det är ju också att lära sig känna på olika sociala 

situationer (”Ann”, 2016-03-18) 

Analys: 

I avsnitt 3.1 skriver jag om hur Rasmusson och Erberth beskriver hur hela vårt samhälle 

och människans tillvaro präglas av kommunikation men att vi med ord endast uttrycker 

20 % av vad vi egentligen känner och tycker och de resterande 80 % utrycker vi med 

vårt kroppspråk. När vi dramatiserar så kan vi berätta en hel historia utan att behöva 

använda ord. Barn som inte ännu lärt sig att prata ordentligt eller förstå alla ord vi säger 

kan följa berättelsen genom det vi kommunicerar med vårt kroppspråk. Barn som sitter 

och tittar kan förstå vad som händer men kan inte själva sätta ord på det. Om då en av 

pedagogerna sätter ord på händelsen genom frågor "Hur mår du Lilla Anna?", "Vad gör 

du Lilla Anna" som de som dramatiserar får svara på eller genom konstateranden som 

"Lilla Anna är under bordet" så lär sig de barnen som tittar på, kopplingen mellan 

kroppsspråket och talspråket. Pedagogerna agerar även enligt de två huvudstrategier 

som Svensson (se avsnitt 3.1) menar att barn lär sig talspråket, den första är genom 

individuellt undersökande, barnen får testa på själva att vara Lilla Anna och svara på 

frågor under tiden hen dramatiserar och den andra genom en praktisk handledning av 

andra människor, pedagogerna handleder barnet med frågor som om Lilla Anna 

verkligen är under bordet och inte på bordet. Genom dessa olika tillvägagångssätt får 

barnen hjälp med, enligt Ullström (se avsnitt 3.1), det i särklass viktigaste redskapet 

som människan har för att kommunicera; språket. Språket utgör en del av nyckeln till 

människans sociala samspel. 

 

Rasmusson och Erberth (se avsnitt 3.1) skriver att pedagogiskt drama utvecklar barn 

genom att barn lär sig att respektera andra, samarbeta och förstå varandra och 

därigenom har barn t.ex. lättare att ta emot och möta problem med nya barn i gruppen, 

eftersom man fått lära sig att samarbeta och vara tolerant mot varandra. Pedagogerna 

beskriver hur barnen vid dramatillfällena får erfarenheter av turtagande och får öva sig 

på att visa varandra respekt för varandra samt att lyssna på varandra eftersom barnen får 

turas om i dramatiseringen. Att visa sina medmänniskor respekt och att vänta på sin tur 

är enligt min uppfattning en annan del av nyckeln till vårt sociala samspel. 
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Svensson (se avsnitt 3.1) beskriver hur viktigt sagoläsandet är för utvecklingen, 

emotionellt och intellektuellt. Pedagogerna beskriver hur barnen genom dramatiseringen 

både som den som dramatiserar och som åhörare får öva på att leva sig in i eller känna 

en annan individs känslor. Genom drama övar barnet på sin inlevelseförmåga, det 

känner sig glad, ledsen eller orolig som Lilla Anna. Att känna empati och ha förståelse 

för andra människor är en annan del i nyckeln till människans mycket komplicerade 

sociala samspel. 

 

Detta tyder på att genom pedagogiskt drama kan barn utrustas med flera viktiga 

byggstenar för att utvecklas socialt och för att hitta nyckeln till människans sociala 

samspel. 

3. Drama som verktyg till harmoni  

(Intervjufråga: Har dramat bidragit till mer harmoniska barngrupper? Hur?) 

När  jag ställer pedagogerna frågan om det pedagogiskta dramat har bidragit till en mer 

harmonisk barngrupp. Svarar Kia, ”Denna gång tycker jag inte att jag har känt det. Vi 

tyckte att det blev för svårt, dramat blev för mycket att lyssna på det var därför vi 

byggde på med bilder på väggarna. Bland annat för att kunna fånga barnens 

uppmärksamhet lite mer” (2016-03-18). Kia refererar här till bilderna ur boken ”Ludde 

och telefonen” som de valde att sätta upp på väggarna i det rum som använders när de 

utför pedagogiskt drama på ”Smultronet”. 

De berättar vidare att de denna gång valt att låta barnen ha fri tillgång till dramats 

utklädningskläder vilket bidragit till en positiv utveckling i barnens fria lek. Här 

upplever pedagogerna att barnen känns mer harmoniska då de väljer att tillsammans 

själva återgestalta dramatillfället på egen hand. De berättar även om hur barnen själva 

bygger vidare på kunskaper de gagnat sig genom 2016 års drama tillfälle ”Ludde och 

telefonen” som bygger på att Ludde svarar i telefonen och varje gång han svarar är det 

ett djur som talar med Ludde och beskriver sig själv. Barnen leker dels att de är Ludde 

och dels att de är de olika djuren men de leker även att de ringer andra som tillexempel 

sin egen mormor eller farmor, mamma eller pappa. Ann säger här ”och det är ju socialt 

utvecklande” (2016-03-18). 

Vidare förklarar de hur de allteftersom tiden går men det för terminen valda dramat, går 

tillbaka och reflekterar över vad som var bra och vad som vart mindre bra, och hur gör 

vi för att gå vidare. Som nu när de reflekterar över hur de kan gå vidare när barnen leker 

med sagorna fritt. Ann påpekar svårigheten i att klart kunna fastställa om det är 

barngruppen som är annorlunda eller om det är den valda dramatiseringen, eftersom det 

är så många faktorer som spelar in. När de blickar tillbaka på dramatillfället år 2014 

”Lilla Anna leker med bollar” kan de idag säga att den dramatiseringen var mer aktiv i 

sin karaktär i förhållande till ”Ludde och telefonen” där fokus ligger på att lyssna. 

Något som pedagogerna upplevde att barnen tyckte blev lite långtråkigt, och därför har 

de fått anpassa ”Ludde och telefonen” till just denna grupp genom att inte göra 

dramatiseringen av hela boken. Man måste hela tiden bara beredd på att ändra efter 

barnens förmåga samt deras intresse. ”Kia” och ”Julia” säger: 

Man kan tycka att det blivit mer harmoniskt denna gången, eftersom vi nu valde att lägga fram våra 

utklädningskläder eller det som tillhörde teatern då så att de får leka fritt med det. Och det har vi ju 

aldrig gjort innan heller och det kan jag ju känna att det har ju blivit en väldigt fin lek i den fria leken här 

nu då (”Kia”, 2016-03-18) 

 Ja och så är de ju mer harmoniska, för de leker ju väldigt fint med det (”Julia”, 2016-03-18) 
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Analys: 

Jag upplever att pedagogerna genom dramat bidragit till mer harmoniska barngrupper 

både år 2014 och år 2016. Men harmonin visar sig på olika ställen i respektive 

barngrupp eftersom gruppdynamiken är olika i varje enskild gruppkonstellation. 

Barngruppen 2016 kan jag koppla till Vygotskij (se avsnitt 3.3) som beskriver att det är 

i leken som barnen tolkar sina egna upplevelser, de dramatiserar och ger sina tankar liv. 

Som pedagogerna beskriver fann barngruppen år 2016 sin harmoni i den fria leken. Den 

fria leken är kravlöst engagerande och ger barnen känslan av självständighet som i sin 

tur ökar självförtroendet och stärker barnens identitet. Jag tror det ökar välbefinnandet 

som yttrar sig i form av harmoni, detta kopplar jag till Rasmusson och Erberths (se 

avsnitt 3.5) fem punkter ur en studie om vad ungdomar anser att de lär sig av drama, 

som jag tidigare nämnt är det därför sannolikt att liknande effekter även kan ta sig form 

hos de små barnen. Vygotskij ( se avsnitt 3.3) påpekar vidare att alla skapelser av 

fantasin bygger på element hämtade ur verkligheten, de vill säga våra tidigare 

erfarenheter. Det är alltså det pedagogiska dramat som ligger till grund för barnens 

skapande i den fria leken och eftersom pedagogerna tycker sig har upplevt hur dessa 

tillfällen givit uppskov till mer harmoni går det inte att utesluta att det pedagogiska 

dramat har fungerat som ett verktyg till en mer harmonisk barngrupp. 

Med barngrupp 2014 i åtanke infann sig harmonin mer tydligt under själva 

dramatillfällena, eftersom barngruppen år 2014 var mer orolig i sitt vardagliga tillstånd 

gav dramat barnen harmoni genom vad Vygotskij förklarar (se avsnitt 3.3) som olika 

former av samband som förenar fantasin och verkligheten med varandra. En av dessa 

former är det känslomässiga sambandet som yppar sig, dels genom bilder som 

motsvarar den aktuella känslan och dels genom den sinnesstämning som styr det 

aktuella tillfället. Bilderna är på så vis ett inre uttryck för de känslor vi har. De två sätt 

har alltså en gemensam känslomässig ton och förenas på så vis med varandra. Eftersom 

barnens verklighet var så icke harmonisk och styrdes av deras ilska och frustration blev 

deras känslomässiga tillstånd och deras sinnesstämning inte harmonisk. Men under 

dramatillfällena bröts denna vardag och dramat gav barnen en känsla och 

sinnesstämning av harmoni baserad på fantasi som med tiden kom att yttra sig även i 

deras verklighet. 

Det sista och fjärde sambandet, är enligt Vygostkij att en fantasiskapelse kan producera 

något helt nytt, något som inte kan kopplas till någon tidigare erfarenhet eller motsvarar 

någon verkligt förekommande sak. Jag tror att det var det som fick dramat att ha en sån 

positiv inverkan på barnen år 2014 eftersom dramat som fantasiskapelse, var något helt 

nytt för barnen som endast kopplades till glädje nyfikenhet och harmoni i samspel med 

varandra. Istället för den kaosartade tillvaro de annars hade. 

Jag vill av denna anledning mena att dramatillfällena kan ge upphov till en med tiden 

mer harmonisk oh socialt samspelt barngrupp. 
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4. Gruppdynamiken och dess utveckling i 2014 års barngrupp  

 
(Intervjufrågor: Kan ni beskriva år 2014 barngrupp, hur upplevde ni den? Hur blev det 

sen? Varför?) 

 

När jag bad pedagogerna att se tillbaka på år 2014 barngrupp och beskriva hur de 

upplevde den beskrev de först hur duktiga de barnen i den barngruppen var samt hur fint 

de lekte med varandra. Men när vi tillsammans blickade tillbaka på den period då jag 

hade vart hos dem, kom andra minnen tillbaka. ”Dom var ju faktiskt inte riktigt trygga 

alla de här barnen, det var ju väldigt ledsamt faktiskt” (Ann, 2016-03-18). Kia fortsätter, 

” Det var ju många starka individer i denna barngrupp, mycket konflikter” (Kia, 2016-

03-18).”Just det, man glömmer ju” (Julia, 2016-03-18)  

 

De säger att de upplevde hur inskolningarna av dessa barn tog lång tid innan det blev 

riktigt bra. Visserligen är inskolningsperioden en utmaning eftersom det är många nya 

barn och nya personligheter som ska få möjligheten att finnas till i en ny gruppdynamik 

och att det lätt kan bli lite oroligt under denna period, men att denna gruppen barn 

utmärkte sig i detta avseendet. De klarlägger dock det att barnens personligheter inte 

förändrades så mycket utan var barnen tillexempel envisa så var de lika envisa under 

hela sin tid på avdelningen. De berättar om två flickor som aldrig tycktes komma 

överens med varandra de bråkade hela tiden därför styrde pedagogerna det så att de 

flickorna hamnade på olika avdelningar när de sen gick vidare från ”Smultronets” 

avdelning till ”Hallonet” respektive ”Björnbäret”. 

 
De var ju ganska duktiga allihop, de lekte ju så fint, de kom verkligen igång med det här med rolllekar  

(”Julia”, 2016-03-18) 

 

I början där på hösten då det var ju oroligt, barnen var ju inte trygga, det tog tid innan inskolningarna 

blev riktigt bra, vissa var ju ganska envisa hela tiden här medans de var kvar, många barn med starka 

viljor (”Kia”, 2016-03-18) 

 

Barnens personligheter förändrades inte under hela tiden de var ju kvar. De var bestämda, envisa och 

starka individer. En pojke skulle ju ha sin vilja igenom hela tiden, och det har ju fortfarande inte ändrat 

sig, så de personligheter de kommer med de är ju kvar hela tiden (”Kia”, 2016-03-18) 
 

Analys: 

Pedagogerna hade i princip förträngt hur år 2014 barngrupp såg ut i början av terminen, 

deras minnesbild var av hur den såg ut när barnen skulle lämna ”Smultronets” avdelning 

och gå vidare. Jag ser detta som en anledning till varför jag valt att kalla denna 

avdelning med sina pedagoger för ”det goda exemplet” då tillvaron går från att vara 

kaosartad på grund av ilska, ledsamhet och allmänt oroliga barn till mer harmoniskt och 

socialt samspelande barn under en termins upplägg med pedagogiskt drama som 

verktyg. Jag kopplar detta till vad Pape (se avsnitt 3) skriver om att de viktigaste 

motivationsfaktorerna för barn är att känna gemenskap, och att de får vara med och 

leka. Hon menar att det därför för pedagoger är en central uppgift att stötta barn i deras 

samspel med varandra. Det upplever jag att pedagogerna gör genom deras sätt att arbeta 

på med pedagogiskt drama. 

I avsnitt 3 skriver jag även om hur Pape ger exempel på problematik kring påklädning 

där dramats inverkan på barngruppen visade sig ha en mycket god effekt på barnen, 

gruppdynamiken och dess utveckling. Jag tolkar pedagogernas positiva tankar kring 
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2014 års barngrupp som ett bevis på att social träning med hjälp av drama kan bidra till 

en mer harmonisk barngrupp.  

5. Drama och harmoni  

 

(Intervjufrågor: Kan ni säga något om hur barngruppen påverkades av de olika drama-

aktiviteterna? Har ni sett några tecken på att drama kan bidra till en mer harmonisk 

och ”samspelande”barngrupp? Vilka tecken?)  

 

Nästa fråga jag ställde var hur pedagogiskt drama påverkade just 2014 års barngrupp 

enligt pedagogerna. Pedagogerna upplevde att det pedagogiska dramat var ett till fälle 

under dagen där barnen fängslades av dess existens.  
 

När de är intresserade av något så tror jag att det blir positivt för barngruppen också (”Ann”, 2016-03-

18) 
 

Det pedagogiska drama tillfället distraherade barnen i den otrygghet som annars rådde i 

barngruppen. Under dessa tillfällen rådde harmoni, och dramat fångade deras intressen. 

De fortsatte med att diskutera hur duktiga de alla var under dessa tillfällen, och  hur 

även det allra minsta barnet på bara ett och ett halvt år imponerade med sin förmåga att 

gestalta och återberätta”. När barnen är intresserade av någonting tror jag att det blir 

positivt för barngruppen också” (Ann, 2016-03-18). Då detta var en svår och utmanande 

barngrupp så kanske drama tillfället inte bidrog till en mer harmonisk barngrupp hela 

tiden, men den gjorde det för stunden och med tanke på vad pedagogrena började att 

minas av denna barngrupp, som bara var av positiv klang går det inte att utesluta att det 

var med dramat som verktyg vad som lede till hur pedagogerna mindes denna 

barngrupp idag. 

Vidare berättar de hur de hur de nu när de ser tillbaka på år 2014 drama tillfällena minns 

just dessa som mer rolig än andra. De upplever att barnen i barngruppen 2016 också 

tycker att dramat är roligt men att barnen inte fängslats av det på samma sätt som 

barngruppen år 2014 gjorde. De säger: 
 

När man tänker tillbaka nu på dessa dramatillfällen så kan man ju jämföra att, de dramatillfällena 

kändes ju mycket roligare (”Ann”; 2016-03-18) 

 

Ja det är ju lite de man jämför med, nu har dramat inte vart lika roligt, och inte lika givande för barnen 

så som man upplevde det då. Barnen nu har också tyckt att det har vart roligt men kanske lite för 

långdraget (”Kia”, 2016-03-18) 

 

Ja, under denna stund rådde harmoni (”Ann”,2016-03-18) 

 

Dramat var nog väldigt positivt för gruppen, det tror jag nog (”Ann”, 2016-03-18) 

 

Barnen då var så lugna under det dramat, nu är de mer oroliga, mer på varandra och tappar 

koncentrationen (”Julia”, 2016-03-18) 

 

Analys: 

 

Under min utbildning har jag ständigt upplevt att det är genom samspelet med andra 

människor som utveckling och välbefinnande skapas. Något som jag även tror ligger till 

grund för mer harmoniska individer och i det här fallet barngrupper, något jag nu känner 

mig övertygad om kan uppnås med hjälp av pedagogiskt drama. 
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Kopplat till vad Rasmusson och Erberth skriver under avsnitt 3.1 om hur hela vårt 

samhälle och människans tillvaro präglas av kommunikation. Samt att för att 

kommunikationen ska fungera krävs samspel människor emellan. Vill jag påpeka hur 

användbart pedagogiskt drama är för alla i detta avseende men att det självklart finns 

skillnader i hur en barngrupp eller när en barngrupp har behov att att använda de 

kunskaper som pedagogiskt drama kan ge.  

När man ser till skillnader på barngruppen från 2014 och från 2016 blev barnen i 

barngruppen år 2014 lugnare och mer harmoniska under själva dramatillfällena medan 

år 2016 barngrupp uppnår harmonin i den fria leken, varför det är så kan vara svårt att 

svara på men det skulle kunna bero på att gruppen har en bättre dynamik från början, att 

de är tryggare med varandra helt enkelt. Det går heller inte att utesluta att det skulle 

kunna vara ett tecken på att drama inte alltid fungerar som en lugnande eller stärkande 

inverkan på en grupp som inte kommit in i någon form av utmanande mönster. I en 

sådan grupp kanske själva dramatillfället skapar med oro för individerna om de inte 

känner sig trygga med att dramatisera, i en sån situation skulle kanske pedagogerna 

behöva lägga mer tid på att själva dramatisera för barnen för att på så vis väcka större 

intresse samt få barnen att känna en större trygghet i att själva våga dramatisera. Då 

handlar det alltså om att anpassa dramat mer till gruppen, precis som när man 

individanpassar. Pedagogerna agerar således genom ett av förskoleavdelningens egna 

mål nämligen att barnen ska vara delaktiga genom att spela teater efter egen förmåga. 

De betonar även (som tidigare nämnts) vikten av att alla barn är med på sina villkor och 

pedagogerna klargör tydligt för barnen, att vill man inte klä ut sig behöver man inte 

göra det. Även pedagogernas val i att låta barnen i barngrupp 2016 ha fri tillgång till 

dramats utklädningskläder exemplifierar hur de anpassar användandet av det 

pedagogiska dramat utefter barnen i barngruppens behov och vilja i att använda dramat 

vilket i detta fall bidragit till en positiv utveckling i barnens fria lek. Vilket i sin tur givit 

pedagogerna upplevelsen av att barnen känns mer harmoniska då de väljer att 

tillsammans själva återgestalta dramatillfället på egen hand. 

Åter igen ser jag till vad Rasmusson och Erberth skriver i (avsnitt 3.1)  att i ” 

barngrupper där man kontinuerligt arbetar med pedagogiskt drama har barnen lättare att 

ta emot och möta problem med nya barn i gruppen, eftersom man fått lära sig att 

samarbeta och vara tolerant mot varandra. Svensson (avsnitt 3.1) skriver om hur det 

krävs fantasi för att kunna se eller hitta lösningar på olika problem, samt 

inlevelseförmåga för att vi ska kunna samarbeta med varandra något vårt samhälle 

kräver av oss dagligen. Kopplat till författarnas ord samt resultatet av pedagogernas sätt 

att arbeta på upplever jag att arbetet med pedagogiskt drama tydligt och konkret främjar 

barns behov av kreativt tänkande och bearbetande av olika situationer och händelser 

som de dagligen är med om, vilket leder till ett gott socialt samspel barnen emellan och 

som påföljd  trygghet och harmoni i barngruppen. 

6. Utmaningar i arbetet med pedagogiskt drama  
 

(Intervjufråga: Vilka utmaningar upplever ni att ni har stött på i arbetet med drama-

aktiviteterna?) 

 
De utmaningar de tycker sig finna är hur de ska kunna fånga intresset hos barnen i varje 

barngrupp på det viset som barnen i barngruppen år 2014 barn gjorde. De menar att det 

är betydelsefullt att pedagogerna tillsammans planerar och anpassar dramaövningarna 
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efter varje barngrupp och de olika individerna som utgör varje enskild grupp. Samt att 

inbjuder varje barn till att våga eller vilja vara i centrum. De säger: 

 
Barn som inte vill vara i centrum, är också en utmaning. Att försöka få de att vara i centrum, det kan 

räcka med att man inte behöver ha rekvisitan på sig eller att man få locka på något annat sätt, man 

kanske inte säger riktigt rätt ut att nu ska just du vara huvudfiguren utan lindar in det lite (”Ann”, 2016-

03-18) 

 

Betalningen är ju att se hur glada de är när de har gjort det, de har ju faktiskt vuxit lite då (”Kia”, 2016-

03-19) 

 

Nu har vi barn som, ja hon har ju inte velat på drama stunden men i den fria leken så har hon det. Så det 

är ju också en av utmaningarna att som pedagog se det där istället, och synliggöra för barnet att du 

vågar ju faktiskt. Och hon är ju bestämd också, nu har ni bestämt att jag ska göra detta och då gör jag 

inte det, utan jag gör det när jag vill. Och då går det jättebra, det är ju också en utmaning att få med alla 

individer (”Ann”, 2016-03-18) 

 

En annan utmaning är ju att man går vidare hela tiden och att man utvecklar dramat, det tycker jag är en 

utmaning (”Kia”, 2016-03-18)  

 

Det är viktigt att både barnen och vi växer. Detta är ett väldigt bra arbetssätt där man får med så 

jättemånga bitar 

 (”Ann”, 2016-03-18) 

 

Barnen ska ju ha inflytande, detta är vårt sätt att ge dem de (”Kia”, 2016-03-18) 
  

Analys: 

 

Pedagogernas svar visar att dramaövningar i barngrupper måste, för att fungera, 

anpassas till dynamiken i den specifika gruppen. I vissa barngrupper behöver man lägga 

mycket 

energi på att få barnen intresserade av drama och våga agera medan andra grupper kan 

snabbare ta sig an att själva dramatisera och behöver istället mer utveckling i själva 

dramatiserandet. Trots att man anpassar dramat efter barngruppen kan det dock inte 

alltid vara svaret. I vissa fall kanske drama inte är lösningen men det kan i alla fall 

hjälpa till. Om barnen inte kan ta till sig dramat och själva dramatisera i ordnade former 

så får de i alla fall inspiration för sin lek, vilket också utvecklar barnens sociala samspel 

(se avsnitt 3) Där Pape beskriver lekens betydelse och hur leken är en central del i den 

sociala kompetensen, samt att för att få vara med och leka krävs en god förmåga i att 

kunna umgås med andra. 

 

En annan utmaning är att se till alla barns olika behov  lika mycket, har man starka 

individer i en barngrupp kan det lätt bli så att de är ledande och då är det viktigt att 

kunna fokusera lika mycket på de barn som helst inte står i centrum. Och som pedagog 

inte lägga någon press på dessa barn, utan istället hitta sätt att utveckla dem på som 

passar dem bättre. Men med begränsade resurser och tid, är det en utmaning att kunna 

anpassa undervisningen dels till varje enskild individ och dels till hela gruppen. 
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7 Diskussion 
Vad som är orsaken till en orolig eller  icke harmonisk barngrupp kan vara svårt att 

veta. Men för att nå resultatet, en mer harmonisk och socialt samspelt barngrupp ser det 

ut som om pedagogiskt drama kan vara ett verktyg för att uppnå detta. Att pedagogerna 

först bara minns barngruppen i positiva termer skulle kunna tyda på att dramatillfällenas 

inverkan på barnen, vilka spred sig med tiden utanför själva drama tillfället och fick 

större betydelse för barnens samvaro med varandra vilket skapade mer socialt samspelt 

och harmonisk barngruppen efterhand. Barngruppen år 2016 kanske inte har samma 

behov av att med hjälp av dramat uppnå mer harmoni eftersom den gruppen i sig verkar 

ha en mer harmonisk gruppdynamik från början. Kanske minns pedagogerna 

dramatillfällena 2014 års barngrupp som mer roliga är andra för det var de som låg till 

grund för resan mot en mer harmonisk barngrupp? 

 

Drama, lek, utveckling och lärande, kommunikation och socialt samspel, harmoni. I min 

studie tycker jag mig kunna se hur dessa grenar går hand i hand med varandra, och det 

ena föder det andra så att säga. Att ha pedagogisk drama som ett verktyg till 

kommunikation och socialt samspel samt om det kan bidra till en mer harmonisk 

barngrupp, ja det tror jag på. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Med observationen år 2014 i åtanke kan jag styrka att pedagogerna arbetar som de säger 

sig göra i intervjun, detta ger en ökad validitet vad gäller dessa pedagogers resonemang 

kring och erfarenheter av att arbeta med pedagogiskt drama i verksamheten. Vid 

intervjun kunde jag ställa följdfrågor och på så vis få fördjupad syn på pedagogernas 

erfarenheter och uppfattningar. Jag gavs också möjligheten att få vidare förklaringar på 

dels tankar och dels tillfällen, om det var något som var oklart. 

 

Under en intervju måste man vara beredd på det oförutsägbara, vi hade valt en plats och 

en tid som skulle göra intervjun så fri från störningar som möjligt, på dörren till intervju 

rummet var det även uppsatt en lapp om att det pågick en intervju och att vi inte ville bli 

störda mellan klockan: 10:00-11:00 detta förutsätter dock att denna lapp läses. Mitt i 

intervjun kom en av kvinnorna som jobbar i köket in för att ställa in disk, det räckte inte 

att hon såg att vi satt där inne utan vi var tvungna att berätta att det var en pågående 

intervju och att inspelningen  stördes av att hon arbetade i rummet, hon avböjde kvickt 

och intervjun kunde fortgå. Eftersom vi alla var så avslappnade och inte kände någon 

större stress över det inträffade var det lätt att fortsätta diskussionen där den hade blivit 

avbruten. 

 

En senare upptäckt var att en av inspelningarna hade slutat att spela in ungefär tre 

minuter in i intervjun. Det belyser vikten av att inte förlita sig fullt ut på att tekniken 

alltid fungerar och att gardera mig med två telefoner kom till att bli intervjuns räddning. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Som Vygotskij (1995) beskriver ska barn ges möjligheten till att utveckla sin kreativitet. 

Mitt resultat visar på hur pedagogiskt drama som  kreativ form kan användas vid många 

tillfällen. Som vid problemlösningar tillexempel, dels av pedagogerna men också av 

barnen själva. I deras fria lek genom egna idéer och lösningar samt hantering av olika 

situationer. Vi människor ställs dagligen inför olika slags problem i yrkeslivet och 

privat. För att ge barn så goda möjligheter som möjligt att klara sig i dagens 
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konfliktsamhälle är det bra att barn ställs inför olika dilemman där de enskilt och i 

grupp får komma med olika kreativa lösningar. Vårt samhälle bygger på att vi kan 

sammarbeta med varandra i olika situationer, men att samarbeta kan vara svårt inte bara 

för barn utan även för många vuxna. Om man som pedagog kan lära barn att samarbeta, 

hitta egna lösningar och våga bidra med egna idéer med hjälp av pedagogiskt drama, 

bör det ses som en stor tillgång i det pedagogiska arbetet med att forma framtidens 

generationer. 

 

Om man tycker sig sakna en bra sammanhållning, trygghet, självkännedom eller 

gemenskap i barngruppen kan pedagogiskt drama användas med fördel. Pedagogiskt 

drama ger upphov till att både barnen och pedagogerna lär känna varandra bättre samt 

att man ges möjligheten att få en större förståelse för varandra. Med detta sagt vill jag 

poängtera hur fördelaktigt drama kan vara i samband med inskolningar, där varken 

barnen eller pedagogerna känner varandra. Med pedagogiskt drama som verktyg kan 

man på ett lekfullt sätt till exempel skapa gemenskap och trygghet.  Genom 

användningen av pedagogiskt drama kan pedagogerna även ta tillvara på det som för 

tillfället barnen själva är intresserade av och på så vis fånga barnens intressen.  

 

Att pedagogiskt drama används mer eller mindre flitigt och att tidsbristen är en 

anledning går inte att argumentera emot, men att det skulle ha att göra med hur 

intresserade pedagogerna är utav att arbeta på detta sätt tycker jag inte är ett giltigt 

argument när man kan se att det kan vara bidragande i så många avseenden för barnen 

och barngruppen. Eriksson och Wejrot (2015, s. 26) skriver ” Resultatet visar att 

pedagogiskt drama är bra att använda sig av vid konflikthantering med barn”. Även 

Pape (2006) som jag tidigare hänvisat till se (s.3) förespråkar pedagogiskt drama vid 

konflikthantering. Eftersom konflikter är någonting som förekommer dagligen på 

förskolan, något även mina respondenter beskrivit, kan pedagogiskt drama verka i 

förebyggande syfte för att skapa möjligheter till konflikthantering som förhoppningsvis 

på sikt ger en barngrupp med färre konflikter och mer harmoniska barn. 
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8 Didaktiska konsekvenser 
Mina respondenter, all litteratur jag har tagit del av och mina egna erfarenheter säger att 

pedagogiskt drama är lätt att integrera med andra ämnen samt att pedagogiskt drama är 

användbart i avseendet att fånga barns intresse och nyfikenhet. All positiv input jag fått 

ta del av när det gäller pedagogiskt drama som verktyg i förskolan får mig att vilja 

sträva efter att pedagogiskt drama ska ses som en självklar del i förskolans verksamhet, 

och att varje pedagog ska finna glädje och inspiration att själva arbeta aktivt med denna 

pedagogiska metod då den så tydligt kan främja barns utveckling i så många olika 

avseenden. Men som jag tidigare nämnt i analysen från punkt 6. Måste inte pedagogiskt 

drama trots att man anpassar det efter barngruppen alltid vara svaret. I vissa fall kanske 

drama inte är lösningen men det kan i alla fall hjälpa till. 

 

Drama kan ge en tryggare och mer harmonisk barngrupp, och det kan användas vid 

konflikthantering både då de förekommer samt i förebyggande syfte. Det kan skapa 

större gemenskap och en bättre sammanhållning i barngruppen, och det är ett naturligt 

och lekfullt sätt för pedagogerna och barnen att lära känna varandra, och förstå 

varandra. Pedagogiskt drama kan med andra ord vara ett bra verktyg för socialt samspel 

och harmoni i barngrupper.  

 

Denna studie hoppas jag ger insikter om hur användningen av pedagogiskt drama kan 

fungera som pedagogiskt verktyg.  

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Jag hade tyckt det var intressant att fortsätta i detta spår och jämföra en förskola där 

man använder sig flitigt av pedagogiskt drama samt en förskola där man inte använder 

sig av pedagogiskt drama för att se om den avsaknaden har någon negativ innebörd för 

barnen och på så vis skapa anledning att ge pedagogiskt drama en permanent plats i 

förskolan.   

 

TACK! 

Ett stort tack till mina respondenter som gett mig sin tid, sina erfarenheter samt material 

att arbeta med. Tack till min syster som gett mig positiv kritik och vägledning under 

arbetet. 
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11 Bilagor 

11.1 Observationstillfälle pedagogiskt drama 
År 2014 tillbringade jag  min verksamhetsförlagda utbildning på förskoleavdelningen 

”Smultronet”. Förskoleavdelningens egna mål under denna termin (2014) var utformade 

i två punkter;                                                                  

 Språkstimulans med inriktning prepositioner och färger 

 Barnen ska vara delaktiga genom att spela teater efter egen förmåga 

                                                 

Förskolan utgick även från ett mål ur läroplanen som ser ut på följande vis; 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och 

kommunicera med andra (Skolverket 2011, s.10)    

 

Här skildras ett dramatillfälle på ”Smultronets” förskoleavdelning år 2014. 

Metoder som pedagogerna valt att använda, kopplat till den (av pedagogerna) valda 

boken ”Lilla Anna leker med bollar” (Sandberg, 1973). 

Pedagogerna på ”Smultronets” avdelning börjar med att titta på barnens förkunskaper 

gällande prepositioner och färger. De inleder terminens kommande pedagogiska 

dramatillfällen med traditionellt sagoberättande, bygger sedan vidare med flnosagor  

och dockteater. Pedagogerna ger även utsatt tid åt olika skapande aktiviteter där barnen 

får tillgång till material kopplade till boken tillexempel så kallade pompombollar, mjuka 

bollar i olika stolekar och färger som barnen själva får välja ut och klistra fast på 

pappren. Det första dramatillfället dramatiseras utav pedagogerna själva för att väcka 

intresse och nyfikenhet hos barnen och därefter låter pedagogerna barnen själva 

dramatisera boken. Pedagogerna utför enskild dokumentation för varje enskilt barn och 

tar fotografier från dramatiseringstillfällena till varje barns portfolio. Varje 

dramatillfälle spelas in med hjälp av en Ipad, barnen tränas sen vid ett senare tillfälle att 

återberätta vad som händer och vad de gör under drama tillfället genom att tillsammans 

med pedagogerna titta på inspelningen, här bandar pedagogen samtalet hon har med 

barnet om den film där just det barnet spelar Lilla Anna.                                                      

Dramatillfällets utförande påminnande om en samling, alla barnen i barngruppen får 

sätta sig i en halvcirkel. Den andra halva av cirkeln är själva scenen. En pedagog håller i 

dramat och en slumpmässig lista avgör vems tur det är att få lov att dramatisera ur 

boken. Den ända påverkan av hur listan är skriven är barnens ålder, pedagogerna har 

medvetet låtit några av de äldre barnen utföra de första dramatiseringarna för att värka 

som förebilder för de yngre barnen då tanken om att ju fler gången man har fått ta del av 

en process stärks viljan och modet till att själv pröva. Det barn som ska dramatisera får 

komma fram till pedagogen som med en rödvit randig t-shirt ”förvandlar” barnet till 

Lilla Anna, han eller hon är inte längre Pelle eller Moa utan har nu blivit Lilla Anna. 

Det är Lilla Anna som gör och ser det som händer i boken och pedagogen stimulerar 

detta agerande genom att fråga och säga till barnet som har blivit Lilla Anna; 

Pedagogen leder barnet genom dramat med att tillexempel säga: - Lilla Anna sätter sig 

under bordet. När barnet har gjort detta frågar pedagogen, -Vart är du nu Lilla Anna? 

Och stimulerat på så vis barnets verbala språkutveckling. Om barnet inte ännu har 

skapat sig en förförståelse om hur under bordet ser ut, har barnet tillgång till boken 



  
 

33 

under varje dramatillfälle och pedagogerna ser till att den sidan som ska dramatiseras 

ligger uppe för barnet som utför dramatiseringen. Blir barnet osäker går de själva fram 

och tittar på bilden. Pedagogen bekräftar att barnet gör det som bilden i boken visar. Ja 

just det, Lilla Anna lägger den lilla bolen i den stora hinken. Säger pedagogen och visar 

med kroppsspråket och ansiktsuttryck hur barnet som spelar Lilla Anna har utfört 

scenen korrekt. Pedagogen leder även barnen i barngruppen genom dramat med att 

fråga de övriga barnen i barngruppen: -Vad gör Lilla Anna nu? Sitter Lilla Anna 

verkligen under bordet? Om barnen då svarar: -Nej hon sitter på bordet, ges förståelsen 

om vart på innebär samt att barnet som har satt sig på bordet får titta i boken och prova 

igen för att göra som Lilla Anna gör nämligen att sitta under bordet. 
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11.2 Intervjufrågor 

 
 Berätta lite om dig själv (t.ex. ålder, hur länge du jobbat här)



 Jag har valt att kalla er för ”det goda exemplet ” när det gäller pedagogiskt drama i 

förskolan.  Tycker ni att det stämmer? Berätta… 



 Berätta lite om hur ni resonerar när ni väljer ut era drama-övningar. Varför just dessa?  



Vad anser ni pedagoger på ”Smultronets” avdelning om dramats eventuella inverkan 

på dessa barns sociala utveckling? 



  Har dramat bidragit till mer harmoniska barngrupper? Hur? 

 

Kan ni beskriva år 2014 barngrupp, hur upplevde ni den? 

  

.Hur blev det sen?… varför…? 

 

 Kan ni säga något om hur barngruppen påverkades av de olika drama-aktiviteterna? 

 

 Har ni sett några tecken på att drama kan bidra till en mer harmonisk och 

”samspelande” barngrupp? Vilka tecken? 

 

Vilka utmaningar upplever ni att ni har stött på i arbetet med drama-aktiviteterna?  
 

Har ni några egna tankar eller funderingar som ni själva skulle vilja framföra eller 

tillägga? 

 

Tack! 
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11.3 Missivbrev 
 

Hej!  

Jag heter Therese Palmgren och jag studerar till förskollärare på Linneuniversitetet i 

Växjö. Under våren 2016 kommer jag att genomföra ett examensarbete om pedagogiskt 

drama. Mitt arbete kommer att vara en fallstudie som grundar sig på er förskola som 

”det goda exemplet”. 

Sist jag var hos er år 2014 under min verksamhetsförlagda utbildning fick jag ta del av 

hur aktivt ni arbetade med drama, och nu, när det har gått snart två år vill jag gärna ta 

fasta på dessa erfarenheter och skildra ert arbete genom att ta visa hur ni resonerar kring 

drama i förskolan. Jag kommer att fråga hur ni arbetar och vilka pedagogiska 

konsekvenser drama-aktiviteterna kan ha. Kan de t.ex. påverka barnens sociala 

utveckling?    

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i denna fallstudie. Som 

student är jag mån om att följa vetenskapsrådets råd angående forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att 

avbryta din medverkan när som helst. Undersökningen är konfidentiell vilket innebär att 

både förskolan och intervjupersonerna är avidentifierade. Alla uppgifter som samlas in 

kommer endast att användas för min studie, och de kommer efter att jag avslutat mitt 

examensarbete att förstöras. 

Jag beräknar att varje intervju tar ca 30 min. 

Med vänliga hälsningar, 

Therese Palmgren 


