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I denna studie bearbetas området pedagogiskt drama i förskolan. I dagens samhälle kryper 

datoranvändningen allt längre ner i åldrarna. Barn idag använder sig allt mer av digitala 

medier och olika appar som inbjuder till socialt samspel. Vi är nyfikna på hur den här 

utvecklingen påverkar barns sociala utveckling. Att barn bearbetar det de upplever och tar in i 

dagens allt mer digitaliserade samhälle kan visa sig på olika sätt men att arbeta med 

pedagogiskt drama i förskolan kan vara ett sätt för barn att få hjälp till bearbetning.  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur pedagogers erfarenheter kring arbetet 

med pedagogiskt drama i förskolan ser ut. Hur resonerar pedagogerna kring att pedagogiskt 

drama bidrar till barns individuella och sociala utveckling.   

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning i form av personliga intervjuer. Vi 

har genomfört 9 intervjuer med personal inom förskolan och i förskoleklass, såsom 

barnskötare, förskollärare och lärare. Under intervjuerna har vi använt oss av öppna frågor för 

att ta reda på respondenternas erfarenhet i ämnet  

 
Resultatet visar att pedagogiskt drama används i förskolans verksamhet, ibland mer och 

ibland mindre och ibland utan att pedagogerna reflekterar över att det är just pedagogiskt 

drama de utövar. Där det används ofta är det vanligen på grund av att en eller flera pedagoger 

tycker att det är roligt och har ett intresse för drama. Pedagogerna tycker att det är ett aktuellt 

ämne som på många sätt bidrar till barns och barngruppens utveckling.  
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TACK 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla de personer som på ett eller annat sätt varit 

inblandade i vår uppsatsskrivning. Först och främst vår handledare Marie Lundgren som 

stöttat oss och bidragit med konstruktiv kritik som väglett oss i rätt riktning. Ett stort tack till 

våra respondenter som ställt upp med sin tid och kunskap som gett oss ett material att arbeta 

med. Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer som stöttat oss och haft förståelse när 

vi varit osociala och suttit framför våra datorer och böcker.  
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1 Inledning  
Redan från födseln finns det hos människan behov av social interaktion. Genom interaktion 

sker en utveckling hos barnet på flera olika områden. Samspelet med andra barn och vuxna är 

därmed grundläggande för barns utveckling. I dagens digitaliserade och mobiltäta samhälle 

diskuteras det en del i olika tidskrifter och på sociala medier om hur vi till följd av 

digitaliseringen umgås allt mindre ansikte mot ansikte. Vi blev nyfikna på hur den här 

utvecklingen påverkar barns sociala utveckling och kände därför att vi ville studera ämnet 

pedagogiskt drama.   

 

Drama är ett ämne som har funnits ända sedan antiken, men som vi känner är ett aktuellt 

ämne även idag. Dels för att det står omnämnt i läroplanen men även för att vi tror att det 

skulle kunna fungera som en slags kontrast till barns alltmer digitaliserade vardag. Då man 

arbetar med pedagogiskt drama i förskolan vill man ge barnen kunskap om något men även 

möjlighet att bearbeta tankar, känslor och upplevelser. 

 

Då vi upplever att vår egen erfarenhet av pedagogiskt drama är begränsad känner vi att vi vill 

veta mer om ämnet. Vi hoppas att vi med vår uppsats kan få en större insikt i ämnet samt att 

vi med de resultat vi får fram kan bidra med tips och inspiration till pedagogers arbete med 

pedagogiskt drama i förskolan.  

 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur några pedagogers erfarenheter kring 

arbetet med pedagogiskt drama i förskolan ser ut. 

 

Frågeställningar: 

 

- På vilket sätt anser pedagogerna att pedagogiskt drama bidrar till barns utveckling?  

 

- Hur arbetar pedagogerna med pedagogiskt drama i förskolan? 
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2 Begreppsdefinitioner 
Det finns flera begrepp som används inom dramapedagogiken idag, därför inleder vi med att 

redogöra för några av dessa, samt ytterligare begrepp som vi kommer använda oss av i vår 

uppsats.  

 

2.1 Drama 

Drama är ett brett område som har flera olika betydelser. Rasmussen och Erberth (2008, s. 9) 

förklarar att ordet drama härstammar från grekiskan och betyder handling. Med detta vill de 

säga att handlingen har en stor betydelse i detta ämne. De beskriver att man med hjälp av 

drama ska försöka åskådliggöra en handling i rummet och detta gör man med hjälp av roller 

och rollspel.  

 

2.2 Pedagogiskt drama 

Begreppet pedagogiskt drama innefattar både pedagogik samt estetik. Man vill ge kunskap om 

någonting samtidigt som man dramatiserar något (Sternudd, 2000, s. 32). Pedagogiskt drama 

är, enligt Rasmussen och Erberth (2008, s. 9) ett aktuellt sätt att arbeta med drama i skola och 

förskola. Pedagogiskt drama hör, som namnet antyder, till de estetiska ämnena och de 

estetiska ämnena i förskolan är viktiga då de är utvecklande och stimulerande på många olika 

sätt för barn. Rasmussen och Erberth (2008, s. 79) skriver vidare att arbete med pedagogiskt 

drama kräver planering, ofta långsiktig, och som pedagog har man dessutom ett syfte med sitt 

arbete. Man vill ge barnen kunskap om något med hjälp av pedagogiskt drama.  

 

2.3 Estetiska uttrycksformer 

Ordet estetik kommer enligt Rasmussen och Erberth (2008, s. 9) även det ifrån grekiskan. 

Dess ursprungliga betydelse är ”sinnesförnimmelse” eller ”sinneskunskap”. Dahlbeck och 

Persson (2010, s. 191) skriver att begreppet innebär att vi upplever vår omvärld med våra 

sinnen, dessa upplevelser fångas sedan upp och tolkas av oss. De skriver även att det finns 

olika tolkningar av begreppet och att en av tolkningarna, estetik som en form av kunskap, 

innebär att vi lär oss om vår värld med hjälp av våra sinnen. 

 

2.4 Spegelneuron  

Ett neuron är, enligt Bjerneroth Lindström (2005), ett annat ord för nervcell. På 

Psykologiguiden, en sida som ägs och kvalitetsgranskas av Sveriges Psykologförbund, står att 

läsa att de här nerverna finns i pann- och hjässloben. De aktiveras när en människa tittar på en 

eller flera andra individer och imiterar det som individerna gör. Spegelneuronen är väsentlig 

då det gäller vår förmåga att kunna leva oss in i hur någon tänker, känner, talar och handlar. 

 

2.5 Pragmatism 

Pragmatism kommer, enligt Stensmo (2007, s. 201) från det grekiska ordet pragma som kan 

tolkas som ”handling”, ”verksamhet” eller ”gärning.” Dess filosofi kan tydas som ett redskap 

eller ett verktyg som används för att lösa problem, både vetenskapliga och vardagliga.  
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3 Bakgrund  
I bakgrundsdelen bearbetas historik kring ämnet. Vi tar även upp aktuell forskning. Vi har 

valt litteratur som vi tycker är relevant för vårt undersökningsområde samt litteratur som 

anknyter till den teori vi utgår ifrån. Valen är gjorda utifrån kurslitteratur, förskolans 

styrdokument samt referenslitteratur.  

 

3.1 Pedagogiskt drama ur ett historiskt perspektiv 

Weissenrieder (2008, ss. 149-152) berättar att drama började användas som pedagogiskt 

verktyg i England på 1930-talet. Det var Peter Slade och Bryan Way som var pionjärer för 

drama vid denna tidpunkt. Deras filosofi kring hur dramaundervisningen skulle gå till är än i 

dag förebild för många. Weissenrieder belyser att det finns många olika definitioner på vad 

drama är. Detta menar hon kan ha att göra med att drama är starkt sammanfogat med vårt 

känsloliv vilket gör att vi inte riktigt kan beskriva vad drama gör med våra känslor och 

personligheter. Detta leder till att det blir väldigt individuellt hur drama påverkar oss. 

Weissenrieder menar vidare att på grund av ämnets oklarheter så blir många pedagoger osäkra 

i användandet av ämnet. Hon beskriver vidare att drama ska ses som ett viktigt ämne i 

undervisningen och att det kräver minst lika mycket planering som vilken annan lektion som 

helst. Det är lika viktigt att ha en målsättning här som i alla andra ämnen. Hon menar även att 

drama är en metod där människor ska kunna uppleva en helhet.  

 

Hägglund och Fredin (2011, ss. 95-96) menar att Slade var en förebild då han ansåg att det var 

oerhört viktigt att det dramatiska skapandet utgick från barnens utveckling och 

förutsättningar. Enligt Sternudd (2000, s. 65) ansåg Slade att barn hade ett eget kreativt 

uttryckssätt som han kallade ”Child drama”. Barnet använder sig av den här konstformen för 

att skapa sig en förståelse för sig själv och sin omvärld. Enligt Slade ska pedagogerna se till 

att det finns tillfällen för barnen att utforska och utveckla det här uttryckssättet. Hägglund och 

Fredin (2011, ss. 95-96) uttrycker även att skolans dramatiska verksamhet måste utgå från 

barns egna naturliga skapande i rolleken. Slade betonade att pedagogens uppgift är att stötta 

och stimulera, inte att styra och diktera. Hägglund och Fredin (2011, s. 96) uttrycker vidare att 

Bryan Way gör en definitionsskillnad mellan drama och teater. Han menar att i teaterns värld 

så är det centrala kommunikationen mellan skådespelarna och publiken medan det när det 

gäller drama är deltagarnas egna upplevelser som är det viktiga. Janzon och Sjöberg (1977, s. 

7) belyser ett av Brian Ways nyckelord ”personlighetsutveckling”. Han menar med detta att 

alla ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, ingen ska jämföras med någon annan 

eller tävla om vem som är bäst. 

 

Rasmusson och Erberth (2008, s. 9) skriver att dramapedagogiken, som den ser ut idag, 

utvecklades under 1900-talet och härstammar från reformpedagogiken. Denna filosofi 

fokuserar, enligt Stensmo (2007, s. 144) på läroplanen och det lärande barnet. En amerikansk 

drama- och teaterpedagog, Ward (1884-1975), startade creative dramatics vilket är en 

dramametod som utgår från ett reformpedagogiskt synsätt. Creative drama bestod bl.a. av 

olika dramatiseringar, sinnestränande övningar, improvisationer och rytmisk dans. Denna 

dramametod var en arbetsform för att väcka barns fantasi (Rasmusson och Erberth, 2008, s. 

18). 
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3.2 Pedagogiskt drama i vår tid  

Pedagogiskt drama handlar enligt Sternudd (2000, s. 10) om att försöka förstå individer i olika 

situationer och sammanhang i livet. Rasmusson och Erbert (2008, s. 41) beskriver 

pedagogiskt drama som en skapande verksamhet. De uttrycker att pedagogiskt drama och 

kreativitet hör samman. De påpekar vidare att olika övningar inom pedagogiskt drama där 

barn får skapa något och använda sin fantasi tillsammans med andra kallas för 

kreativitetsövningar. Det centrala i pedagogiskt drama enligt Rasmusson och Erberth (2008, s. 

9) är elevers sociala och skapande utveckling.  

 

Lagercrantz, (2013) har skrivit en artikel kring hur barns utveckling påverkas av den digitala 

utvecklingen. Där står att läsa hur viktigt det är med barns sociala utveckling. Han skriver att 

om vår sociala kontakt huvudsakligen sker genom olika medier såsom ex. Facebook m.fl. så 

förlorar vi vår förmåga att kommunicera ansikte mot ansikte. Därmed försvagas vår empatiska 

förmåga då vi får svårt att tolka de olika emotionella signalerna. Lagercrantz uttrycker sig om 

hur skärmtiden stjäl tid från barns tid i det verkliga livet. Barns tid för de spontana lekarna 

minskar och i leken finns det mycket lärdomar som inte kan läras in via en skärm ex. hur ett 

knytnävsslag i ett låtsasslagsmål känns och hur ett brottargrepp känns. Han skriver även att 

barns naturliga lek främjar det sociala samspelet. Han nämner en studie som visar att 

förmågan till empati har minskat de senaste 30 åren. En anledning till detta, skriver forskaren 

i den studien, kan vara att förmågan att samspela minskar. Människan är, fortsätter han, 

utrustad med spegelneuroner som gör det möjligt för barn att imitera föräldrars och lärares 

beteende, något som knappt är möjligt via en skärm. 

 

Janzon och Sjöberg (1977, ss. 8-9) beskriver att i ett samhälle som Sverige där vi har ett 

välutvecklat socialt nätverk borde inte dramaövningar behövas. Men som 

samhällsutvecklingen ser ut med ökad stress och främlingskap på grund av den hårdnande 

konkurrensen och en produktionstakt som ökar så behövs det mer än någonsin. Vi lever idag i 

ett samhälle som är präglat av att vi ska vara bäst. De skriver vidare att våra förmågor att 

uttrycka känslor får stå tillbaka. Då känslor tillhör våra grundläggande behov försvinner de 

inte. De trycks bara undan allt djupare inom oss. Detta leder till att pressen på familjerna ökar 

vilket kan leda till konflikter. Dramaövningar i sig kan inte lösa alla dessa problem vilket inte 

är meningen men de kan bidra till att vi kan hitta kreativiteten i att uttrycka sig med sin röst 

och kropp. Med dramaövningarna behövs inget tävlande, ingen som behöver prestera bäst 

(Janzon och Sjöberg, 1977, ss. 8-9).  

 

I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010, ss. 4-6) går att läsa om 

att förskolan ska utveckla barns förmåga att sätta sig in i andra människors situation. Vidare 

går att läsa att förskolans verksamhet ska präglas av att barns förmåga att visa omsorg och 

empati utvecklas. I ett samhälle med en snabb förändringstakt och med ett informationsflöde 

som ökar är det viktigt att ha kunskaper om hur man samarbetar. Även hur viktig leken är för 

barns utveckling tas upp. Där stimuleras bl.a. fantasi, kommunikation och förmågan att 

samarbeta och lösa de problem som eventuellt uppstår. I den gestaltande leken kan barn få 

möjlighet att bearbeta upplevelser och känslor.  
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3.3 Dramapedagogik och barns utveckling 

Ward ansåg, enligt Hägglund och Fredin (2011, s. 94) att barn som får agera får en bättre 

förståelse för någonting än om de enbart får läsa om det. Hon menade också att det gav barn 

tillfälle att få leva ut intensiva känslor och använda dem i ett för barn konstruktivt 

sammanhang. Ett sätt som man, enligt Ward, kan arbeta med creative dramatics är genom att 

man som pedagog berättar eller läser en historia för barnen. Barnen får sedan tillsammans 

med pedagogen diskutera kring historien för att sedan göra sin tolkning av historien genom en 

dramatisk handling. Därefter hjälper man barnen att hantera frågor som uppstår med deras 

agerande så att barnen sedan kan utveckla dem till små pjäser.  

 

Janzon och Sjöberg (1977, ss. 9-10) beskriver pedagogiskt drama som en kreativ 

sysselsättning eller som en form av lek. I denna lek använder man sin kropp och sina sinnen 

samtidigt som fantasin och känslorna är med. Pedagogiskt drama kan användas i utvecklande 

syfte när flera arbetar tillsammans med varandra. Förutom fantasi och känslor tränas bl.a. tal, 

rörelse, ljud och rytm. De belyser också att det är deltagarnas upplevelser som är det 

viktigaste inom pedagogiskt drama. Det handlar inte om att sätta upp stora pjäser och utbilda 

blivande skådespelare.  

 

Rasmusson och Erberth (2008, ss. 8-9) beskriver att i drama är varje barn huvudperson. Här 

får barn möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och upptäcka sina möjligheter och utveckla 

dessa. Detta ger en ökad självkänsla och stärker självförtroendet vilket leder till att man själv 

har styrkan att påverka sin situation. Genom rollspel där barn får sätta sig in i hur andra 

känner utvecklar barn en medkänsla för andra och får en förståelse för sociala sammanhang. 

Författarna förklarar vidare att drama i pedagogiskt syfte ger barn möjligheter att träna sig i 

att uttrycka sig genom roller och rollspel. Drama är ett ämne som är lätt att kombinera 

tillsammans med andra ämnen. Det är ett ämne som är mycket utvecklande för barn på många 

olika områden. Med dramaövningar, improvisationer, rollspel och teater utvecklas fantasi, 

uttrycksförmåga, förmågan att kommunicera och att ta ställning. Då allt arbete som rör drama 

sker i grupp så lär de sig, enligt Rasmusson och Erberth, även att samarbeta.  

 

Sternudd (2000, s. 67) skriver också om detta i sin avhandling. Enligt Sternudd utvecklar 

individerna genom övningar, improvisationer och rollspel sitt självförtroende, sin förmåga att 

samarbeta, grupptrygghet samt inlevelseförmåga. Hon uttrycker även att pedagogiskt drama 

både kan utveckla barns personlighet och verka frigörande (Sternudd, 2000, s. 68).  

 

Askland och Sataøen (2003, s. 83) beskriver att barnet redan från första början påverkar och 

påverkas av sin omgivning. Samspelet med andra barn och vuxna är med andra ord 

grundläggande för barns utveckling och en av förutsättningarna för barns psykologiska 

acklimatisering. Pinciotti, (1992) beskriver i sin artikel att små barns tidiga härmningar är en 

typ av dramaövningar. De faktiska samspelen som barn upplever i sin vardag är central för 

barns utveckling. Askland och Sataøen (2003, ss. 116-117) fortsätter med att om barn på 

förskolan ska trivas är det viktigt att ge det enskilda barnet möjlighet att samspela, både med 

andra barn och med hela barngruppen. För många barn är det just på förskolan som den allra 

största delen av deras gemenskap med andra barn sker. Detta gör att det är just i förskolan 

som barnen lägger grundläggande erfarenheter av att umgås med andra barn i sin egen ålder. 

De skriver vidare att forskningsresultat världen över pekar på att kontakt med andra barn, 

gemensamma relationer och kamratskap påverkar barnets utveckling av trivsel och identitet. 

Vänskapen för med sig att de relationer som bildas skapar en trygg bas för barnen och de 

vågar prova nya sociala uttryck och färdigheter. 
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Victorin (2015) har varit aktuell på tv och i tidningar där hon diskuterat om ämnet barns 

utveckling och skärmtid. Hon betonar hur viktigt det är med det lilla barnets hjärna och hur 

mycket hjärnan utvecklas under småbarnsåren. Den utvecklas i interaktion med omgivningen 

och det är därför oerhört viktigt att barn får möjlighet till det. Interaktion är en förutsättning 

för att utveckla och träna sin sociala kompetens men även för att hjärnan ska utvecklas. Det är 

även viktigt, skriver hon, att barn får möjlighet att aktivera sin kropp och träna sina muskler, 

sin balans och smidighet och detta sker i deras dagliga rörelser. Ibland har barnen tråkigt, 

fortsätter hon, men det är helt ok för ur tristessen föds fantasin. 

 

Pape (2006, ss. 56-58) beskriver att när man pratar om barns sociala kompetens går det inte 

att blunda för lekens viktiga inverkan. Pape menar att deltagandet i lek kräver en förmåga att 

kunna umgås med andra och hon belyser att denna förmåga stärks i dessa sociala 

sammanhang. Pape beskriver att leken kan ses som ett hjälpmedel i arbetet med barnen i deras 

sociala utveckling. Leken har under senare år fått större uppmärksamhet av forskare, 

pedagoger, psykologer och olika författare då leken fyller många funktioner. Pape belyser 

vikten av att se alla möjligheter i barns lek. En fråga hon tar upp är hur vi pedagoger kan 

skapa en god miljö för barns sociala utveckling med hjälp av leken. Janzon och Sjöberg 

(1977, s. 70) beskriver att dramaövningar är en rolig lek. I dessa övningar/lekar kan man hitta 

på mycket. Det kan vara att man får låtsas vara vem man vill eller att vara något, vad som 

helst. Syftet med dramaövningar/lekar är att utveckla barns fantasi och stärka gruppkänslan. 

Detta leder till att barn utvecklar sin personlighet.  

 

Även Hägglund och Fredin (2011, s. 10) skriver om lekens betydelse. De menar att det är 

mycket viktigt i undervisningen när det gäller pedagogiskt drama att plocka fram och utveckla 

sin leklust. Det är också betydelsefullt, menar de, att alla som arbetar med barn har kunskap 

om och är medvetna om betydelsen av lek och hur viktig den är i barns utveckling. De skriver 

även (2011, s. 131) om hur viktigt det är med rollek för barns utveckling och deras möjlighet 

att bearbeta upplevelser och känslor.  

 

Pinciotti har skrivit en artikel om dramapedagogik i förskola och skola. Enligt Pinciotti kan 

dramapedagogik liknas vid barns naturliga och imaginära lek. Hon skriver i likhet med andra 

vi skrivit om, att pedagogiskt drama är utvecklande på flera områden för barn. Hon nämner 

exempelvis att det ökar möjligheten att förändra hur man tänker och agerar i förhållande till 

sig själv och andra. Ytterligare exempel är att pedagogiskt drama sätter igång fysiska och 

psykiska processer hos barn som leder till att de utvecklar individuella förmågor såväl som 

gruppens förmågor. Det gör, enligt Pinciotti, att barn vågar förmedla sina tankar, 

föreställningar och känslor tillsammans med andra. Hon fortsätter att tala om fördelarna med 

pedagogiskt drama, barn utvecklar problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, 

närvarokänsla, empati samt förmåga att göra verklighet av kreativa idéer. Pinciotti arbetar på 

utbildningsavdelningen för förskolan och hon menar att ytterligare anledningar att arbeta med 

pedagogiskt drama på förskolan är att forskningen om barns lek och fysiska aktivitet visar på 

hur viktigt detta är för barns sociala och kognitiva utveckling. Hon skriver vidare att en av 

styrkorna med pedagogiskt drama som verktyg är att barn är tvungna att interagera och 

relatera till andra för att upprätta gemensamma föreställningar och idéer. Detta utvecklar 

förmågor som att förhandla och att samarbeta. 
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3.4  Pedagogiskt drama sett ur fyra dramapedagogiska perspektiv  

Sternudd har skrivit en avhandling om dramapedagogik ”Dramapedagogik som demokratisk 

fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner” (2000). I 

denna har hon studerat fyra olika perspektiv av dramapedagogik. Det 

personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande, det konstpedagogiska och det holistiskt 

lärande perspektivet. Hon skriver att pedagogiskt drama har en ”demokratisk 

fostranspotential”. För att se hur den svenska skolans läroplaner har tagit till sig hur viktigt 

det är med pedagogiskt drama har hon jämfört skolans läroplaner genom åren och tittat på hur 

arbetet med pedagogiskt drama lyfts fram i dem.  

 

Det konstpedagogiska perspektivet har sitt ursprung i creative dramatics-rörelsen som vi har 

skrivit om längre fram i uppsatsen. Det finns enligt Sternudd (2000, s. 110) två mål inom det 

här perspektivet, Det ena målet är att individerna utvecklar sin personlighet, sin förmåga att 

samarbeta samt att de utvecklar sin skapande uttrycksförmåga. Det andra målet med detta 

perspektiv är att individen ska få möjlighet att uttrycka sin konstnärliga form (s. 49). 

 

Det personlighetsutvecklande perspektivet har, enligt Sternudd (2000, s. 65) sin grund hos 

bl.a. Slade som vi skrivit om tidigare i uppsatsen. Här ligger fokus på reflektion; både hos sig 

själv och i gruppdynamiken. Man vill i detta perspektiv utveckla självständiga människor som 

är med och utvecklar det demokratiska samhället. Även här finns det enligt Sternudd (ss. 110-

111) två mål. Det ena målet är att människan ska bli medveten om sina egna resurser samt om 

gruppdynamik för att kunna bidra till utvecklingen av ett demokratiskt samhälle men även att 

tillgodogöra sig nya, som Sternudd säger, verktyg för att få en bättre förståelse för händelser 

som sker i vardagen.  

 

Det kritiskt frigörande perspektivet, enligt Sternudd (2000, s. 82) vill frigöra människan från 

förtryck och förtyckande för att kunna förändra samhället. Vägen till målet går genom 

människornas livserfarenhet. Syftet är att skapa människor som gör medvetna och 

reflekterande handlingar samtidigt som man även vill försöka förändra människans 

värderingar. Här utgår man enligt Sternudd (s. 111) ifrån att de iscensättningar som man 

arbetar med utgår ifrån deltagarnas egna upplevelser och att de är förankrade i verkligheten.  

 

Det holistiskt lärande perspektivet fortsätter Sternudd (2000, s. 97) har som mål att barnen ska 

få kunskap om instinkt, de ska med andra ord få en känslomässig och kognitiv förståelse för 

kunskapen som de ska lära in. Genom att förena känslomässiga och kognitiva infallsvinklar i 

lärandet tänker man att elevernas värderingar kan förändras. Hon uttrycker även, (Sternudd (s. 

113), att målet är att utveckla barnens insiktskunskap samt att försöka förändra barnens 

förhållningssätt till olika problem. 

 

I sin avhandling belyser Sternudd (2000, s. 35) att individen med hjälp av dramapedagogik 

har möjlighet att utveckla ett flertal olika roller som passar den egna personligheten. Individen 

får tillfälle att pröva att sätta sig in i nya situationer och hon får också möjlighet att sätta sig in 

i andras situation och därmed få en ökad förståelse för andras erfarenheter och åsikter.   
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4 Teoretisk ram  
Vi har i vår teoretiska ram valt att använda oss av Dewey. Dewey var en amerikansk filosof 

och pedagog som levde mellan 1859-1952. Han var en förespråkare av pragmatismen. Han 

ansåg bl.a. att skolan var samhällets styrinstrument när det gällde elevernas såväl som 

samhällets utveckling. Enligt Dewey var steget mellan teori och praktisk erfarenhet för långt 

med dåvarande pedagogik. Han förespråkade istället ”Learning by doing.”(Dewey 1991, s. 

11). Med detta menade han att människan utvecklas genom arbete och därför måste det i 

utbildningen finnas möjlighet för barn och elever att pröva och experimentera (Dewey 1991, 

s. 15). Vad gäller hans tankar om läroplanen, menar Stensmo (2007, s. 218) att han ansåg att 

det mest centrala var hur man utformade den pedagogiska situationen. Han ansåg att ”riktig” 

kunskap kan endast läras in genom att agera i sådana situationer som påminner om situationer 

där kunskapen en gång blev till. Är det t.ex. meningen att barnen ska lära om trädgård så får 

man som pedagog förse barnen med lämpliga verktyg såsom kratta, spade och vattenkanna 

och därefter går man ut och arbetar i trädgården med barnen. Detta var vad han menade med 

sin teori ”learning by doing”.  

 

Rasmusson och Erberth (2008, s. 19) beskriver att Dewey förespråkar att undervisningen ska 

utgå från barns egna intressen. Han tycker det är lika viktigt med praktiska aktiviteter som 

med teoretiska. Dewey (1999, ss. 242-243) nämner att för att man som pedagog ska kunna 

skapa bra förutsättningar för barnen att lära sig krävs det inslag av både lek och arbete.   

 

Sundgren (2011, ss. 103-104) beskriver att Dewey ville skapa ett demokratiskt samhälle 

utifrån en pedagogik som grundar sig på den enskilda individen och vetenskaplig kunskap. 

Forsell belyser vidare en viktig del i Deweys pedagogiska filosofi. För att nå pedagogisk 

framgång krävs det att skola, samhälle och individ bildar en helhet. Han skriver även om hur 

viktig skolmiljön är för att främja en intellektuell och moralisk utveckling skapad av lek och 

arbete. Det är, enligt Dewey, skolans ansvar att utveckla den här miljön.  

 

Vi har valt att använda oss av Deweys teori eftersom vi ser många likheter mellan hans teori 

och pedagogiskt drama. Vi har valt att försöka tolka Deweys tankar och jämföra dem med 

tankar kring dramapedagogiken då vi tror, efter att ha läst böcker om hans filosofi, att vi kan 

hitta gemensamma nämnare. Genom att vi aktualiserar Deweys tankar och förenar dem med 

dramapedagogikens tankar samtidigt som vi reflekterar över barns och samhällets utveckling 

kan vi få en förståelse för varför pedagogiskt drama är ett aktuellt ämne idag. Både Deweys 

teori och pedagogiskt drama har som mål att stärka barns självkänsla och utveckla deras 

kreativitet samt deras förmåga att reflektera och ta ställning.   

 

Sett ur Deweys perspektiv blev de estetiska uttrycksformer som bygger på barns egna 

engagemang viktiga just därför att de involverar barnen (Rasmusson och Erberth 2008, ss. 16-

17). Detta är något som även i dagens samhälle är viktigt då man arbetar på förskola för att 

fånga barns intresse och nyfikenhet och för att stimulera inlärningen. Aktionsforskning var 

enligt Eriksson (2007, s. 176), inte ett ord som Dewey själv använde sig av men han ansåg att 

kunskap lärs in genom praktiska handlingar och genom att man därefter reflekterar över sin 

handling. Dewey hade en människosyn som går att koppla till nutida tankar angående 

inlärning samt även till dramapedagogik. Han ansåg, enligt Stensmo (2007, ss. 211-213) att 

människan är en lärande varelse. Människan lär sig genom interaktion med sin fysiska och 

sociala omgivning. Människan är aktiv och interagerar hela tiden med den miljö som omger 

honom. Då människan är en varelse som försöker se till sina egna behov uppstår problem i 

interaktionen med den omgivande miljön. Människan måste då lära sig lösa problemen och 

det här lärandet utvecklar vad Dewey kallade ”vanor. Dewey menade att människans vanor 
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påverkas av tidigare handlingar och att de här tidigare handlingarna påverkar människans 

aktuella handlingar. För barn är konflikter en del av deras vardag. Att ge dem nya vanor, eller 

som vi kanske skulle säga idag verktyg, att hjälpa dem lösa konflikterna är något som 

pedagoger på förskolan arbetar med dagligen. Att använda sig av pedagogiskt drama kan vara 

ett sätt att arbeta på då det är en bra metod att ta upp tidigare händelser. Han skriver vidare att 

det enda sättet att uppnå vetande är i situationer där dessa vanor, eller som vi kanske skulle 

säga idag, det inlärda beteendet, förhindras. Då uppstår det en konflikt och människan får lära 

om och lära in nya vanor, med våra ord, ett nytt beteende, som fungerar bättre med den 

omgivande miljön. 

 

Dewey var skeptisk mot samhällets ekonomiska och industriella utveckling då han ansåg att 

det avskärmade individerna ifrån viktiga livserfarenheter. Han tyckte också att de sociala 

verksamheterna försvann i den här utvecklingen (Stensmo 2007, s. 215). För att aktualisera de 

här tankarna kan vår tids digitala utveckling också vara ett hinder i barns viktiga sociala 

livserfarenheter då de tillbringar en stor del av sin tid framför en skärm 

 

Sundgren (2011, ss. 107-111) redogör för några problem som Dewey beskrev som vi, ibland, 

än idag tampas med. Ett problem är bristen på samarbete i den traditionellt utformade 

klassrumsundervisningen. Dewey funderade kring hur eleverna skulle kunna bli sociala när de 

ständigt konkurrerade med varandra eller var hårt disciplinerade? Ett annat problem han 

belyste var att skolan var inrättad som en institution vilket ledde till att lärandet avskildes från 

vardagen. Dewey menade vidare att för att det lilla barnet ska kunna tillgodogöra sig kunskap 

är det beroende av att fysiskt få ta del av representationerna. Att då i undervisningen använda 

sig av pedagogiskt drama kan vara ett sätt att göra kunskapen mer konkret för barn. Som 

Sundgren vidare beskriver Deweys pedagogiska teori är att lärandet sker i en oändlig kedja 

men att poängen i detta är att se handlandet som ett led i denna kedja. Handlingen leder till ett 

mål. Individens erfarenheter är också ett viktigt inslag i Deweys pedagogiska teori. Här är det 

den övervägda upplevelsen som är den viktiga. Det är alltså barns erfarenheter och känslor 

som ska styra pedagogiken men undervisningen måste ändå ledas och styras för att kunna 

göra elever till goda medborgare. Även här är dramapedagogiken en bra jämförelse då man i 

förskolans verksamhet utgår från barns erfarenheter och känslor i arbetet med barnen. Dewey 

upplyste även om att människor har behov av att kommunicera och samspela med andra 

människor. Idag vet vi att barn har ett medfött behov av att kommunicera och samspela med 

andra, det är nödvändigt för deras utveckling. 
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5 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för den metod vi valt att använda oss utav i vår studie. Vi presenterar 

även vårt urval av respondenter och ger en beskrivning av vårt genomförande. Här redogörs 

även för forskningsetiska principer.  

 

5.1 Kvalitativ undersökning 

Dimenäs (2007, ss. 82-84) beskriver att man kan använda sig av den kvalitativa metoden när 

man har som syfte att beskriva eller utforma en tolkning av någonting. Dalen (2015, s.15) 

menar att ett av syftena med en kvalitativ metod är att man som forskare vill få kunskap om 

företeelser som handlar om människor och information som berör människornas sociala 

verklighet. Hon fortsätter med att det är människor upplevelser som är intressanta och inte 

deras beskrivningar av något. Bryman (2011, ss. 511-512) beskriver att användandet av 

kvalitativ metod kan vara att man använder sig just av exempelvis observationer eller 

intervjuer.  

 

5.2 Intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och använder oss därav av kvalitativ 

vetenskaplig metod. Kihlström (2007, ss. 48-50) beskriver att en kvalitativ intervju kan 

jämföras med ett vanligt samtal med den skillnaden att det finns ett bestämt mål med 

intervjun. Den som intervjuar är den som ser till att samtalet hålls inom det givna ämnet.  

 

Lantz (2013, s. 43) klarlägger att det finns olika typer av intervjuer och vi har valt att använda 

oss av öppna intervjuer. Vi vill att respondenterna pratar fritt kring ämnet. Vi vill att de vi 

intervjuar ger oss sin bild och genom intervjun får vi förhoppningsvis information om 

respondenternas erfarenheter i ämnet. Vid kvalitativa intervjuer bör, enligt Trost (2010, s. 71) 

inga färdiga frågor vara formulerade utan den intervjuade ska i möjligaste mån styra samtalet, 

men som intervjuare har man förberett olika temaområden som ska behandlas för att beröra 

det som är relevant för studien. Det har vi gjort och vi har utgått ifrån vårt temaområde och 

utifrån det får intervjupersonerna styra och föra en diskussion. Vi har utgått från vårt syfte och 

våra frågeställningar när vi skrev intervjufrågorna och har sedan utarbetat en intervjuguide. 

Som ett exempel kan man ställa frågan om respondenterna kan berätta om en situation där de 

använt pedagogiskt drama i syfte att stärka barn i deras sociala utveckling. Därefter kan 

tänkbara följdfrågor vara ”kan du förklara?” eller ”hur menar du då?” (Kihlström 2007, ss. 

46-52). 

 

För att genomföra denna undersökning har ett antal pedagoger intervjuats. Vi valde intervju 

då vi tror oss få en djupare förståelse i ämnet och även tillräckligt med material att bearbeta. 

Utifrån de intervjuer vi gjort kunde vi analysera och tolka det insamlade materialet för att 

förhoppningsvis få en förståelse för pedagogers erfarenhet och resonemang kring ämnet 

pedagogiskt drama. Vi kan även få kännedom om respondenterna anser att det finns möjlighet 

att det stärker barns sociala utveckling.  

 

Kihlström (2007, s. 50) nämner några fallgropar man ska undvika vid intervjuer. Hon skriver 

bl.a. att man ska försöka bortse från sin egen förförståelse. Det är de intervjuades svar som 

ska ge oss informationen som vi behöver. Det är också viktigt att den som intervjuar inte 

försöker styra intervjun eller ställer frågor som är ledande. När man intervjuar personer som 

man känner kan det vara svårt att förhålla sig professionellt och det kan kännas som en 
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tillgjord situation vilket det ju också är. För att försöka minska denna känsla kan man som 

intervjuare öva upp sin känsla för att intervjua genom att träna på intervjuer. Vi utförde en 

pilotstudie för att få tillfälle att träna på att genomföra en intervju och se hur 

frågeställningarna fungerade. Vi begränsade antalet intervjuer med anledning av den tidsram 

vi hade att utgå ifrån. Ytterligare en anledning för oss att begränsa antalet intervjuer var att 

både genomförande av intervjuer och bearbetningen av dem, enligt Dalen (2008, s. 54) är ett 

tidsödande arbete. 

5.3 Urval  

Vår studie grundar sig på förskollärare och barnskötare i varierande åldrar och med olika antal 

år i yrket som arbetar inom förskoleverksamhet samt i förskoleklass. Våra respondenter, som 

alla är kvinnor, arbetar med barn i åldrarna 1-7 år fördelat på 2 förskolor. Vi har genomfört 9 

stycken intervjuer.  Några respondenter i vårt urval av pedagoger består av för oss kända 

pedagoger. Kihlström (2008, s. 49) beskriver att tillförlitligheten blir större om 

respondenterna har erfarenheter om ämnet som ska behandlas. Förhoppningsvis grundar sig 

respondentens svar på egna erfarenheter och blir inte bara en åsikt eller synpunkt. 

 

Vi har gjort en liten pilotstudie med barnskötare för att se om vi får svar på vårt syfte med 

våra frågor. Efter genomförandet av denna kom vi fram till att våra intervjufrågor fungerade 

bra. Det vi upptäckte var att det kan vara bra att ha med en klocka för att kunna hålla koll på 

tiden.  

 

5.4 Genomförande  

För att öka vår möjlighet att få med så många detaljer som möjligt i vår analys av intervjuerna 

har vi i möjligaste mån deltagit båda två vid intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna för att, 

som Dalen (2008, s. 31) beskriver, få med respondenternas egna ord och för att kunna 

fokusera på respondenternas berättande men när tillfälle gavs skrev vi korta stödanteckningar. 

 

Det första vi gjorde innan vi skickade ut vår förfrågan till de berörda respondenterna var att 

som Dalen (2008, s. 37) beskriver, försäkra oss om tillstånd från respektive förskolechef att få 

genomföra intervjuerna. Efter att vi fått klartecken skickades en förfrågan via mail ut till alla 

berörda om de var villiga att ställa upp. Detta för att vi skulle få en klar bild av hur många 

intervjuer vi skulle kunna genomföra. I detta mail bifogades även missivbrevet. Inom någon 

vecka hade vi fått svar, via mail, från de tillfrågade om de hade möjlighet att delta i 

undersökningen. Vi skickade då ut ett förslag på dag och tid för intervju.  

 

Intervjuerna utgick från vår intervjuguide men även ämnen utanför de uppställda frågorna 

diskuterades. Genom diskussionen utanför ämnet fördjupades vår förståelse för ämnet men 

diskussionen i sig var inte relevant för syftet.  

 

Enligt Dalen (2008, s. 36) bör man i en kvalitativ studie alltid genomföra en eller flera 

provintervjuer. Detta för att se att den intervjuguide man har utarbetat fungerar samt för att 

känna på hur det känns att intervjua. Vår provintervju/pilotstudie genomfördes i den 

intervjuades hem. Då intervjuaren inte hade klocka på sig insåg hon, då intervjun påbörjades, 

att en klocka i närheten är en nödvändighet för att se till att intervjun inte tog för lång tid. Med 

utgångspunkt från pilotstudien insåg vi att vi hade avsatt tillräcklig tid för intervjuerna och att 

vi därmed inte behövde oroa oss för att dra över tiden. Vi fick också, som Dalen skriver 

(2008, s. 36) stöd för att inspelning via mobil var en enkel och väl fungerande 

upptagningsmetod. 
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Vi valde att genomföra intervjuerna på förskolorna för att underlätta för respondenterna och 

för att påverka den ordinarie verksamheten så lite som möjligt. Inför intervjuerna hade vi 

förberett oss med att skriva ut frågorna och sett till att ladda våra mobiltelefoner inför 

ljudupptagningen. Vid det första intervjutillfället träffades vi en kort stund innan för att få 

tillfälle att prata ihop oss. Vi hade bokat in 6 intervjuer à 30 minuter under en dag. Vi lade in 

10 minuters paus mellan varje för att kort sammanfatta och tillsammans gå igenom intervjun 

och ett avbrott på en timma för lunch. Intervjuerna skedde på förskolans kontor där vi kunde 

genomföra intervjuerna ostört. Respondenterna blev tillfrågade innan om det var okej med 

ljudupptagning. Dalen (2008, s. 36) skriver att man som intervjuare bör vara beredd på att en 

eller flera saker kan inträffa under en intervju, ex. att batteriet, eller i vårt fall mobiltelefonen, 

kan laddas ur. Vi använde oss av två mobiltelefoner utifall någon inspelning mot all förmodan 

inte skulle fungera. Intervjuerna tog mellan 11-20 minuter vilket gjorde att vi fick mer tid 

mellan intervjuerna och detta medförde att vi fick mer tid till eftertanke och bearbetning. 

 

Det andra intervjutillfället skedde på samma plats som det första, med den skillnaden att 

enbart en av oss deltog, och förflöt utan problem. Även denna gång spelades intervjun in på 

en mobiltelefon. Intervjun tog 20 minuter. Det tredje och sista intervjutillfället skedde på en 

annan förskola i två olika rum, även denna gång med enbart en av oss närvarande.  

 

Vi beslutade att dela upp intervjuerna emellan oss för transkribering. Vid första 

intervjutillfället genomfördes sex intervjuer. Vi delade upp dem så att vi fick tre var. Andra 

intervjutillfället var, som nämnts ovan, enbart en av oss närvarande och intervjun 

transkriberades av den som genomförde intervjun. Tredje intervjutillfället genomfördes 

ytterligare två intervjuer, återigen med enbart en av oss närvarande, de transkriberades då av 

den som intervjuat. Vi genomförde alltså intervjuer vid tre tillfällen. Att inte båda närvarade 

vid de två sista intervjutillfällena berodde på praktiska omständigheter såsom lång resväg. 

5.5 Forskningsetiska principer  

Vi har använt oss av information som vi hittat i Vetenskapsrådets publikation på nätet, God 

forskningssed, samt den webbplats, Codex, som Vetenskapsrådet ansvarar för. Från Codex har 

vi hämtat information ur Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Då vetenskapsrådet står bakom båda dessa källor har vi valt att enbart referera till 

dem i texten. När en undersökning ska genomföras finns det fyra viktiga principer att ta 

hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandeprincipen. Ytterligare en mycket viktig del inom forskningsetiken enligt 

Vetenskapsrådet (2011, s. 16) är hur de personer som deltar i undersökningen bemöts.  

 

I forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning uttrycks att det 

är viktigt att deltagarna får information om syftet med vår undersökning dvs. 

informationskravet. Informationen ska ges både i skriftlig och muntlig form och på ett sådant 

sätt att informanten förstår informationen. Då vi använder oss av intervjuer är det viktigt att vi 

på förhand ger information om vad undersökningen handlar om (vetenskapsrådet 2007, s 7) 

Denna information har vi delgett respondenterna via ett missivbrev samt muntligt innan 

intervjuerna påbörjades.  

 

Innan man kontaktar förskollärarna är det viktigt att man kontaktar förskolechefen och ber om 

tillåtelse till undersökningen. Därefter tillfrågas förskollärarna om informerat samtycke, även 

kallat samtyckeskravet, (vetenskapsrådet 2007, s. 9) vilket innebär att man informerar de 

personer som kommer att vara delaktiga i studien att deras medverkan är frivillig och att de 
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har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under undersökningens gång. För vår del 

handlade det om att vi tog kontakt med respektive förskolechef på de berörda förskolorna via 

mail för att få samtycke från dem innan vi tillfrågade våra respondenter om eventuellt 

deltagande. 

 

Vetenskapsrådet (2007, s. 12) skriver också om konfidentialitetskravet som visar på vikten av 

att skydda de som deltar i studien. Om man ska göra intervjuer är det viktigt att tänka på att 

anonymisera respondenten. Det kan man göra genom att avidentifiera intervjusvaren så att det 

inte är möjligt att identifiera den intervjuade via sättet han eller hon har svarat på. Löfdahl 

(2014, s. 38) skriver också att det kan vara bra att skriva en annan ort än där man gjort 

intervjuerna samt ändra namnen på intervjupersonerna. Vi har behandlat alla våra 

respondenter med respekt utifrån detta genom att avidentifiera alla intervjusvaren. Vi 

benämner samtliga våra respondenter med begreppet pedagog.  

 

Den fjärde och sista principen, nyttjandeprincipen (vetenskapsrådet 2007, s. 14) innebär att 

information om allt insamlat material endast kommer att användas i forskningssyfte och att 

materialet förstörs när uppsatsen är godkänd (Löfdahl (2014, ss. 36-38). Efter att analysen och 

vår uppsats är klar kommer vi radera all ljudupptagning och förstöra de anteckningar vi gjort.   

5.6  Validitet och reliabilitet  

När man valt att genomföra en studie finns det två begrepp att ta hänsyn till, validitet och 

reliabilitet. Svensson & Starrin (1996, s. 211) nämner att när man pratar om validitet i en 

kvalitativ undersökning så menas giltigheten på flera områden såsom hur man lagt upp 

undersökningen, hur man hanterat datainsamlingen, analysen av data samt resultatet. Thurén 

(2007, s. 34) berör också det här med validitet, vill vi undersöka om pedagogerna använder 

sig av drama i verksamheten så är det just det som vi ska undersöka och inte i vilken 

omfattning det används. Även Roos (2014, ss. 54-55) nämner en sak man bör tänka på och det 

är att man har en bra teori för det man vill skriva om och man behöver även ha ett bra 

instrument för att undersöka problemet. För att vi ska få en bra validitet i vårt arbete har vi 

först och främst konstruerat ett syfte som är användbart för en kvalitativ forskning (Thornberg 

och Fejes 2009, ss. 217-218). Dessutom har vi arbetat fram en relevant intervjuguide som 

förhoppningsvis ger oss svar på frågorna i vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Bryman (2011, s. 352) skriver om extern validitet som handlar om ifall det finns möjlighet att 

generalisera de resultat vi har fått fram till andra sociala sammanhang och förhållanden. Då vi 

gör en kvalitativ undersökning är inte vårt syfte att generalisera utan att få en uppfattning om 

något. Vi bör sortera och ordna vårt material redan från början för att dels få en bra struktur på 

det hela men även för att få en bra validitet. Dalen (2008, ss. 65-71) skriver att när vi är 

färdiga med våra intervjuer görs en transkribering, dels för att få materialet nedskrivet men 

det är också ett sätt för oss som intervjuar att lära känna vårt material. Därefter gäller det att vi 

utvecklar vårt material från en beskrivande nivå till en mer, av oss, tolkad nivå. Vi använder 

oss då av vårt material och lägger till egna reflektioner och teorier.  

 

Att ha en bra reliabilitet i en kvalitativ studie innebär att vi har bra teknisk utrustning. I vårt 

fall handlar det om mobiltelefoner då vi spelat in intervjuerna. Vi deltog även, i möjligaste 

mån, båda två vid intervjuerna för att senare ha möjlighet att diskutera de resultat vi fått fram 

samt vår analys. Man uppfattar och tar till sig olika saker. Vi som intervjuar måste vara 

pålitliga. Har vi gjort ett bra förarbete? Utförde vi intervjuerna på ett korrekt sätt? Svensson & 

Starrin (1996, s. 210) nämner att vi för att få en bra reliabilitet måste försöka genomföra 

intervjuerna på liknande sätt och i liknande sammanhang på de olika förskolorna. Det är 
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angeläget att vi som intervjuar väcker intresse hos våra respondenter så att de blir nyfikna 

kring ämnet. Det är också betydelsefullt att vi läser av respondenterna korrekt och att de 

känner att vi som intervjuar dem har uppfattat dem rätt Lantz (2013, s. 138). En annan viktig 

fråga som vi bör ställa oss är om vår analys är riktig? Det är också viktigt att vi har god 

ordning på vårt arbete och undviker att låta våra egna antaganden hindra oss från att tyda de 

svar vi fått och därmed missat att få svar på vårt syfte (Roos 2014, s. 51). 

 

6 Analys/bearbetning  
För att få svar på vårt syfte samt våra frågeställningar behövde vi fundera på hur vi skulle 

bearbeta vårt material. I kvalitativa intervjuer är det, enligt Grønmo (2006, s. 244), vanligt att 

man analyserar den insamlade datan under tiden som man samlar in den. Efter att vi 

genomfört den första omgången intervjuer påbörjade vi vår analys. Allteftersom vi 

genomförde fler intervjuer fortsatte vi analysera även dessa. För att, fortsätter Grønmo, få en 

helhetssyn, av vårt material bör vi i vår analys göra en förenkling av innehållet i texten, i vårt 

fall intervjuerna. Detta gör vi genom att hitta nyckelord eller mönster i intervjusvaren. De här 

nyckelorden beskriver ett större avsnitt av intervjuerna. Vi ska med andra ord koda vårt 

material. Detta är, enligt Dalen (2008, s. 74) en viktig del i analysprocessen. Att koda innebär 

att man som intervjuare går igenom intervjuerna och plockar fram det mest väsentliga i varje 

intervju och därefter hittar lämpliga kategorier. Syftet med att kategorisera materialet är att se 

materialet med andra ögon, nämligen mer tolkande och teoretiskt. För att underlätta detta 

arbete skapade vi, såsom Grønmo (2006, s. 254) formulerar sig, en matris, i vårt fall i form av 

kolumner med olika kategorier. Vi fick ihop åtta kolumner med rubriker som utgick från vårt 

syfte och vår frågeställning. I vår matris kopierade vi in och ordnade citat som vi hämtade 

från vårt intervjumaterial under den rubrik vi tyckte passade bäst. Då vi har återgett det som 

sägs i intervjuerna i stort sett ordagrant när vi kodat har vi enligt Grønmo (2006, s. 246) 

använt oss av deskriptiva koder. För att kunna skilja de olika intervjuerna åt hade vi olika 

textfärg på intervjuerna.  

 

Vi valde att göra en, som Grønmo (2006, s. 255) uttrycker vertikal analys, dvs. vi samlade all 

data om ett visst fenomen i en kolumn. Då vi hade flera kolumner fick vi med andra ord flera 

teman. Varje kolumn fick därmed också citat från alla våra respondenter samlade under ett 

och samma tema. Syftet med detta är enligt Grønmo (2006, s. 255) att få en samlad bild av 

vad som kännetecknar respondenternas tankar om varje tema. Vi delade sedan upp 

kolumnerna mellan oss så att vi fick fyra var och delade på så sätt upp resultatskrivningen. I 

vårt arbete har vi utgått från vår matris när vi sammanställt resultatet. Vi kopierade in citat ur 

matrisen som förstärker det som pedagogerna sagt.    
 

Vår avsikt har med denna undersökning varit att göra en analys av pedagogers erfarenheter. 

Vi har inte utfört några observationer av verksamheten och kan därför inte uttala oss om vad 

som görs utan vi kan endast grunda vår undersökning på vad pedagogerna berättat vid våra 

intervjuer.  
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat av vår undersökning. Vi har valt att presentera 

undersökningen utifrån olika kategorier som utgår från vårt syfte och vår frågeställning. Vi 

har valt att benämna alla respondenterna som pedagoger. 

 

7.1 Tillvägagångssätt med pedagogiskt drama i förskolan  

Svaren från pedagogerna visar att drama är ett brett område med många varierande sätt att 

arbeta på. De nämner också att det är ett ämne som är lätt att anpassa till olika åldrar. 

 
De barn som jag har arbetat med har i alla åldrar fast på olika nivåer tyckt om att dramatisera både 

med rekvisita och där de får medverka själva. 

 

Någon pedagog pratar om fördelar och nackdelar med att arbeta med drama med barn i olika 

åldrar. Pedagogen menar att den bästa åldern, enligt henne, är 3-4 års ålder just för att barn i 

den åldern är så spontana. När barn är i 5-6 års ålder kan de ibland tycka att det är pinsamt att 

dramatisera om det inte är så att de har det i generna, vissa barn är ju mer förtjusta i att 

dramatisera än andra.  Barn i 1-2 års ålder brukar tycka att det är fantastiskt kul uttrycker hon. 

Barns ålder är något som en annan pedagog också tar upp. Hon nämner att hon varit med om 

att de yngre barnen blivit skrämda då de använt sig av rekvisita såsom riktiga fårskinn och 

peruker. Hon nämner även att ju äldre barnen bli desto lättare har de att skilja på fantasi och 

verklighet.  

 

Några av de pedagoger vi intervjuat går då och då på teater med sina barngrupper. De berättar 

att de gånger de har varit och tittat på en teater så smittar det alltid av sig på barnen som 

spelar mycket teater då de kommer tillbaka till förskolan och oftast är det just den teatern som 

de varit och tittat på. Barnen blir väldigt inspirerade och sätter igång med att klippa och klistra 

rekvisita och sy kostymer. Någon gång satte de också igång och tillverkade egna 

musikinstrument. Många av pedagogerna utgår ifrån att läsa en bok för barnen för att därefter 

arbeta vidare med sång och teater. En del nämner också att det är viktigt att barnen får göra 

sagan till ”sin egen”, att de får känna att de ”äger” sagan. Just teater går att arbeta med på 

flera olika sätt, pedagogerna kan vara aktörer, barnen själva kan vara aktörer eller så kan man 

använda sig av hjälpmedel såsom ex. handdockor.  

 
…när barnen får vara med och skapa själva nån sån här liten handdocka och sen att man 

tillsammans sitter kring ett tema, kanske, tillsammans med barnen gör en liten dockteater med dom 

här handfigurerna som man har skapat. 

 

Ytterligare ett sätt att använda det är i musiken, även här tillsammans med handdockor.  

 

Någon pedagog nämnde att det är viktigt att barnen ska känna sig trygga i sin lilla grupp först, 

att man börjar smått och sedan långsamt vidgar arbetssättet med ex. teater. En pedagog 

nämnde att, precis som med oss vuxna, är det inte alla barn som tycker om att ”synas och 

höras” och stå i centrum, då får man som pedagog försöka hitta lösningar där barnen får delta 

efter sina önskemål. 

 

Alla pedagoger upplever att ämnet används både planerat och spontant i verksamheten, 

kanske lite mer åt det spontana. Ett exempel som en pedagog nämnde vad gäller spontan 

användning av pedagogiskt drama i verksamheten är när barnen själva leker rollspel. Hon 

nämner att det blir en form av rollspel och drama när barnen sitter och leker med lego, bygger 

med klossar eller leker med djur. När det gäller den planerade verksamheten kan det handla 



 

- 17 - 

 

om att de arbetar med t.ex. sagor eller ett material ur FN:s barnkonvention där det finns sagor 

att läsa eller dramatisera. Ett annat planerat arbete kan vara att starta upp ett tema med drama, 

eller att avsluta med drama. Spontant kan pedagogerna använda sig av drama i olika 

konfliktsituationer som händer i verksamheten eller som några pedagoger poängterade att 

rolleken är spontan.  

 

Någon nämnde att det är lättare att fånga barns intresse om man dramatiserar något. 

 
Ja, du kan ju fånga en barngrupp med drama så som du kanske inte skulle göra om du faktamässigt 

la fram allting. 

 

Någon pedagog menar att de med pedagogiskt drama är med i barnens lek och ger barnen 

exempel på nya infallsvinklar och styr där det behövs. Då pedagogerna själva är aktörer så är 

det oftast för att visa barnen på tidigare händelser. Det kan också vara så att det i barngruppen 

behöver diskuteras olika saker och istället för att, som några pedagoger säger ”prata, prata, 

prata” kan man göra en teater av det, så att barnen får ta in det med alla sinnen. Det biter 

bättre med drama som en pedagog säger.  

 

Om barnen själva är aktörer så får de möjlighet att sätta sig in i olika situationer med drama. 

Flertalet pedagoger tänker också på konflikthantering när de arbetar med drama. Genom att ta 

upp händelsen via drama så blir händelsen i fråga avdramatiserad för de inblandade barnen 

och de får insikt i hur deras agerande påverkar andra barn. Många av pedagogerna upplever 

att drama och pedagogiskt drama är ett aktuellt ämne.  

 
Man skulle nog kunna få med hela läroplanen i detta ämne om man vill 

 

Att arbetet med pedagogiskt drama är uppskattat av barnen upplever alla pedagoger. Om 

pedagogerna själva tycker om att dramatisera smittar det av sig på barnen och barnen tycker 

då också att det blir roligare att dramatisera. Barnen kan själva bjuda in till teater vilket visar 

på att det används spontant även från barnens sida. En pedagog nämner att det som spelas 

spontant från barns sida kan vara från en aktuell film, ett tv-program eller ett aktuellt spel. 

Någon pedagog nämnde charader och det brukar vara uppskattat bland barn. Pedagogerna 

upplever att barn som egentligen inte gillar att stå i centrum efter ett tag kommer med in i 

kompisarnas dramatiseringar. Efter att först kanske ha titta på så närmar de sig kompisarna för 

att tillslut vara en del av gruppen och utföra enklare dramatiseringar och efter ett tag kanske 

de till och med vågar sig på att vara med och styra dramatiseringen.  

 

7.2 Pedagogiskt drama i syfte att stärka barns individuella och 
sociala utveckling 

De flesta av pedagogerna anser att man genom pedagogiskt drama kan hjälpa barnen i deras 

utveckling. De anser att det är ett sätt för barn att lära känna sig själva, hitta sin identitet och 

få en större förståelse för andra människor. Här nämner någon pedagog att det är viktigt att 

inte glömma bort att många av grupplekarna är en inkörsport till drama och genom lek kan 

man träna på att försiktigt ta på varandra eller att krama varandra. Hon nämner även att man 

kan byta kompisar vilket kan leda till något mer än enbart den lek som leks för tillfället, om 

man är öppen för det.  

 
…..och ökar man användningen utav det (pedagogiskt drama)  så tror jag man får in så mycket mer 

kunskap på det här lekande sättet. Det blir en lek på barnens villkor också. Så det inte bara blir lek 

på vuxnas liksom villkor. På så sätt kan man få med barnen. Att man ger dem ett redskap att 
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använda själva sen det är som en nyckel lite. Att de här verktygen till att dramatisera och leka med 

varandra utan saker för det här med rekvisita behövs inte alltid heller utan har man sig själv och 

har lite det här dramatänket så kan vad som helst bli vad som helst.  

 

Genom att dramatisera olika händelser som sker i barngruppen kan förståelsen för andra 

människor vidgas, även barnens förmåga att förstå andras känslor ökar. Om barnen själva får 

delta i dramatiseringen och får prova olika roller kan deras förståelse för andra människors 

situation växa. 

 
Om man gör en dramatisering om en händelse som skett i barngruppen som gör att någon blir 

ledsen…då kanske de andra barnen kan sätta sig in i den ledsnes situation lättare och förstå 

känslorna hos denna. 

 

Barnen lär sig visa hänsyn och lär sig att alla får vara med utifrån sin förmåga. Att barn får 

vara med utifrån sin förmåga tar en pedagog upp då hon berättar om en teater som 

pedagogerna hade spelat för barnen utifrån FN:s barnkonvention och som barnen någon dag 

senare började spela själva. När barnen spelade så tog de på sig olika roller såsom de stora 

djuren som jagade de små djuren, ekorrarna. Då kom några möss som ju även de är små, men 

trots att de är små, räddade de ekorrarna från de större djuren. I den här teatern fick barnen 

prova på olika roller såsom att vara ett stort farligt djur, ett hjälplöst djur eller ett litet djur 

som räddar ett annat djur. Pedagogen poängterar att det inte bara var de stora som klarade av 

allting utan även de små, alltefter sin förmåga.  Någon pedagog menar att om man jobbar 

mycket och effektivt med drama i sin barngrupp blir barnen tryggare med varandra 

 
de lär känna varandra på ett annat sätt än bara genom lek  

 

En pedagog säger att hon tycker att man ser en positiv utveckling hos barnen när barnen 

själva använder sig av drama. 

 
Jag tror det hjälper dem i leken också märker jag för då blir det lite det här att rollfördelning och i 

drama kommer ju mycket etik och moral. Man kan väva in allting, man behöver inte, ”nej nu ska 

vi inte”, ”nu förbjuder vi detta” utan man kan spela upp drama om det.  ”Vad tyckte ni?” ”vad 

kände ni?” ”Ville ni vara…?” ”Hur tycker ni den personen blev när den fick göra så?” ”Den blev 

ledsen” eller…. Och så får man in själva kunskaperna i där utan att det är dem. Det handlar om 

någon annan. 

 

Pedagogerna beskriver att de med hjälp av dramatiseringar kan arbeta med demokrati. I olika 

situationer kan pedagogerna diskutera med barnen. Man kan be barnen fundera på hur de vill 

gå vidare och även fundera på varför vi gör som vi gör. Som pedagog poängterar man för 

barnen att det är ett arbete som vi gör tillsammans och att vi hjälps åt. I de här situationerna 

menar några respondenter att barnen får möjlighet att träna på turtagning och samarbete. Även 

i arbetet med barnkonventionen är det användbart att dramatisera.   

 

De flesta av pedagogerna kommer vid flera tillfällen in på att drama eller pedagogiskt drama 

är ett användbart hjälpmedel i undervisningen när det gäller normer och värden. Pedagogerna 

är också medvetna om att det är viktigt att barn får använda sig av alla sinnen när de ska ta in 

kunskap. I arbetet med pedagogiskt drama upplever pedagogerna att det är lätt att få in arbetet 

med barns inflytande. De nämner bland annat att barnen får vara med och bestämma 

innehållet i dramatiseringar. 

 

Pedagogerna anser att barnen lär sig turtagning och samarbete i arbetet med pedagogiskt 

drama. De anser att barn får en ökad förståelse för andras känslor och tankar och kan på så vis 

ha lättare för att samarbeta. En pedagog uttrycker sig angående barns sociala samspel att idag 
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har det blivit mycket lättare, tack vare mobiltelefonen att nå människor men det är på 

bekostnad av den personliga kontakten.  

 
Förr var du tvungen att åka hem till någon och titta dom i ögonen, idag behöver du inte det. Vill du 

något är det bara att skicka ett sms. Ja, det sociala samspelet har ju minskat faktiskt. 

 

Någon pedagog nämner att hon känner att barn av idag uppmuntras till att vara mer egoistiska 

och att hon tycker att det har gått för långt med den utvecklingen. Genom att arbeta med 

drama kan vi hjälpa barnen att känna hur andra upplever olika situationer. Pedagogen anser att 

vi kan lära barnen att hjälpas åt och dela med sig istället för att använda vassa armbågar för att 

komma fram. 

 
Att Jaha, Om jag har den där lilla svaga rollen så behöver jag ju hjälp så att de som alltid har vassa 

armbågar och här kommer jag, jag bryr mig inte om andra det kanske är dem vi kan få vakna upp 

lite med och att man just genom att dramatisera och göra istället för bara pekpinnar gör inte si eller 

så.  

 

Med pedagogiskt drama får barnen visa sina erfarenheter och de får se de andra barnens 

erfarenheter samtidigt. Pedagogen upplever att barnen puttas och knuffas mindre och hon tror 

att anledningen till det är att barnen vet vilka de går med, de vet vad de kan och de vet hur de 

känner. Drama är, säger en pedagog, ett bra sätt att prata om känslor.  

 
Man kan visa hur man ser ut när man är arg och visa hur man ser ut när man är ledsen och berätta 

varför man blir ledsen och då när man känner dom så blir det lite djupare. 

 

En annan pedagog nämner att det blir en mer harmonisk och bra grupp där alla får vara med i 

olika sammanhang. 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. 

 
Att gå in i en roll där man inte är sig själv eller vara det här farliga trollet eller lilla bocken som då 

ska trippa över eller någon som ska rädda någon annan. Då är man inte sig själv utan då är man 

någon annan.  

 

De kanske då vågar göra saker som de tidigare inte vågat om de varit sig själva. Bättre 

självkänsla är det flera pedagoger som tar upp. Genom intervjuer med barnen har 

pedagogerna upplevt att barn har berättat för dem hur stolta de är över sig själva över att de 

vågat göra något som de inte vågat göra innan, det kan handla om att sminka sig eller klä ut 

sig eller våga uppträda för sin familj och sina vänner.  En annan pedagog menar att, genom att 

barnen först får lyssna på en saga, sen vara med och leka den och sedan kan berätta själv, 

stärks deras självkänsla. En annan pedagog beskriver hur hon har observerat att barn som i 

vanliga fall är lite mer tillbakadragna, verkligen har tagit för sig när de gått in i en roll och 

styrde och på allvar gick in i rollen. Med pedagogens ord så ”blommade barnen ut”. En 

svårighet som pedagogerna påpekade här är hur de ska lyckas fånga alla barnen och utmana 

dem i ämnet. Här beror det på, som flera pedagoger nämner, hur pedagogernas egen 

inställning till ämnet är. Då vi arbetar med pedagogiskt drama hjälper vi barnen i deras 

kreativa tänkande. De flesta av pedagogerna upplever att barnen uppskattar ämnet vilket visar 

sig genom att barnen självmant vill dramatisera.  

 

Något många också nämner är att barn tycker att det är roligare att lära sig och tar till sig 

något bättre med drama. 

 
Det känns som att de förstår det på ett bättre sätt när det visas upp, de får en annan förståelse och 

blir roligare för barnen, då vill de göra om det 
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Det är också lättare att fånga barnens fokus, både på sina kompisar och på pedagogerna, med 

drama, de lyssnar och tycker det är spännande för de vet att det kommer hända något. En 

pedagog anser att barns kommunikation utvecklas men även deras kreativitet då de får 

fundera ut vad för material de behöver. Även barnens samspel blir bättre och att se sin egen 

roll.  

 

Flera av de pedagoger vi intervjuat upplever att barn idag sitter mycket framför datorer, Ipad 

eller liknande när de kommer hem från förskolan och utsätts för mycket snabba bildsekvenser 

som fladdrar förbi. Flera av pedagogerna påpekade att det är viktigt för barn att få bearbeta 

det de ser och hör.  Som en av pedagogerna beskrev det  

 
det blir tydligare för barnen, alltså mer konkret när man gör ett drama kring någonting 

 

En del pedagoger pratar om barns fantasi, att det är något som vi kanske behöver hjälpa 

barnen med. De menar på att fantasin är oerhört viktig och att det är betydelsefullt att barn får 

möjlighet att använda sig av den och då är drama ett bra tillfälle. Det är även ett bra sätt att 

visa för barn att saker är föränderliga, som en pedagog säger 

 
Man kan ändra lite och göra om en del sagor..ja, men det kanske är tre prinsessor, ja, men då 

kanske vi kan ha fem prinsessor denna gången liksom eller vara sju skomakare. Att man inte 

behöver hålla fast vid någonting, det är förändringsbart. 

 

 

En pedagog menar att mycket är så serverat idag, t.ex. om barnen tar på sig roller ur en film 

eller ett barnprogram så vet de hur upplägget i filmen eller programmet är. Med ex. 

handdockor så blir barnen tvungna att själva använda sin fantasi och fundera ut en handling. 

Pedagogen menar på att det här märks även i barns fria lek då de har svårare idag att ta tag i 

något och hitta på något själva. Hon menar också att med drama utvecklar barn sin trygghet 

och blir därmed starkare i sig själv och utvecklar en starkare JAG-känsla. 

 

I konflikter som uppstår i barngruppen kan pedagogiskt drama vara ett hjälpmedel i 

hanteringen av det som hänt. Genom att barnen får dramatisera och ta olika roller kan det, 

som nämnts innan hjälpa dem att förstå andras känslor. Någon pedagog nämner att arbetet 

med pedagogiskt drama är viktigt idag då barn utsätts för så mycket information från många 

olika håll så som Ipads, tv och datorer. Någon nämner att arbetet med pedagogiskt drama är 

en färskvara.  

 
En väldigt viktig roll är att vi för det vidare, att vi försöker inspirera till rollek.   

 

Flera pedagoger anser att arbetet med pedagogiskt drama hjälper barnen i deras kreativa 

tänkande och genom att både pedagoger och därefter barnen får dramatisera olika situationer 

blir allt mer konkret.    

7.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att de flesta av de pedagoger vi intervjuat anser att pedagogiskt drama är ett 

aktuellt och viktigt ämne. Några anser att detta ämne fått en större fokus nu sedan läroplanen 

reviderades. Det är ett ämne som är lätt att använda sig av och lätt att kombinera i olika 

situationer på förskolan såsom vid utomhusvistelse och sagoberättande. Det bidrar även på 

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

turtagning och social kompetens.  
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8 Diskussion  
I diskussionsdelen bearbetas de resultat som framkommit i undersökningen relaterat till fakta 

och information från bakgrundsdelen. 

8.1 Resultatdiskussion 

En sak som vi finner intressant är den upplevelse många av respondenterna uttryckt att de fått 

när de läst vårt missivbrev. De har upplevt att pedagogiskt drama är ett ämne som inte 

används så mycket i verksamheten och de har även, till viss del, känt sig osäkra på ämnet. När 

vi sedan intervjuar dem så framkommer det, till deras förvåning, att de visst använder sig av 

drama och pedagogiskt drama fast de inte tänker på det i de termerna. Sternudd (2000) skriver 

i sin avhandling om fyra olika perspektiv inom dramapedagogiken. Vi skulle vilja påstå att i 

arbetet med dramapedagogik på förskolan använder man sig av delar från alla fyra perspektiv. 

I våra intervjuer tog pedagogerna upp pedagogiskt drama i förhållande till barns ålder. Det här 

var tankar som vi inte hade reflekterat över vilket visar sig genom att vi inte har någon 

bakgrundsfakta om barns utveckling i förhållande till deras ålder. Vi känner att det hade varit 

intressant att lyfta även det i vår uppsats men pga. tidsbrist har vi inte haft möjlighet till det.  

 

8.2 Tillvägagångssätt med pedagogiskt drama  

Drama är, enligt de flesta pedagoger, ett ämne med ett brett arbetsområde. Detta är också 

något som de nämner i intervjuer då de bland annat säger att drama går att arbeta med både 

inomhus och utomhus. Rasmusson och Erberth (2008, ss. 8-9) skriver att drama är ett ämne 

som är lätt att kombinera tillsammans med andra ämnen och de skriver också att drama är ett 

ämne som är utvecklande för barn på flera olika områden.  

 

Pinciotti (1992) belyser att i arbetet med pedagogiskt drama finns det en ledare som 

stimulerar, utmanare och vägleder barnen. Detta visar att även om pedagogerna själva inte 

alltid är medvetna om att de arbetar med pedagogiskt drama så är det just det de gör i sitt 

arbete med barnen. Rasmusson och Erberth (2008, s. 79) skriver t.ex. att som pedagog har 

man ett syfte med sitt arbete och man vill ge barnen lärdom om något med hjälp av 

pedagogiskt drama. Någon nämnde att de i det pedagogiska arbetet med barnen börjar med att 

läsa en bok för barnen för att därefter arbeta vidare tillsammans med barnen och slutligen får 

barnen göra sin version av boken i en teater. Det här är ett exempel på det arbetssätt som 

Ward skapade och som hon benämnde Creative dramatics ur vilken arbetssättet pedagogiskt 

drama härstammar ifrån. 

 

Någon pedagog nämnde att arbetet med drama blir som en slags lek. Det här pratar även en 

annan pedagog om då hon nämner att genom att vi utgår från barns lek ger vi dem verktyg att 

arbeta med, vi ger dem en slags nyckel. Har man väl gett dem den här nyckeln, menar hon, så 

har barn inget behov av rekvisita utan de använder sig av sin fantasi vilket skapar många 

möjligheter. Hägglund och Fredin (2011, s. 10) menar att det är mycket viktigt att plocka fram 

leklusten i arbetet med pedagogiskt drama.  

 

Några pedagoger har uttryckt att de genom att delta i barnens lek kan vara med och styra 

leken lite grann eller komma med nya infallsvinklar. Här, tycker vi, att man som pedagog får 

vara försiktig och observera barns lek innan man ger sig in i den. Risken finns att man annars 

stör en, för barnen, väl fungerande lek. Pedagogerna är överens om att lek är något som 

genomsyrar hela förskolans verksamhet och det står också skrivet i förskolans läroplan hur 

viktig den är. 
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Ett flertal pedagoger har tagit upp konflikthantering när de tänker på pedagogiskt drama. De 

anser att det är ett bra sätt att konkret visa barnen på olika sätt att agera i konflikter och 

därmed hitta nya sätt att lösa en konflikt. Detta är något som även Dewey pratade om. Han 

nämner, enligt Stensmo (2007, ss. 211-213) i sin teori begreppet vanor. Med pedagogiskt 

drama har pedagogerna möjlighet att ändra barns mindre bra vanor och ersätta dem med nya 

vanor. Det är det här pedagoger på förskolan gör när de arbetar med konflikthantering. Man 

tar tag i en situation, ex en konflikt, man visar på nya sätt att hantera situationen och ger 

därmed barnen nya verktyg att använda sig av i framtiden. En pedagog menar att istället för 

att säga kommentarer med fokus på det negativa såsom ”nej, så får ni inte göra” eller ”nu 

förbjuder vi det” är det bättre att spela upp det hela med ett drama. Utifrån dramat ställer man 

sedan frågor på det som händer i leken och fokus flyttas från barnen till handlingen i dramat. 

På så sätt blir själva händelsen avdramatiserad för barnen ifråga samtidigt som man får 

tillfälle att se på situationen med andra ögon och även får hjälp med hur man kan agera nästa 

gång något liknande händer. Det är situationen i sig som blir fokus och inte barnet i fråga. Här 

slipper det skapas en syndabock som kan leda till att ett barn alltid blir utpekat som detta.  

 

Rasmusson och Erberth (2008, s. 9) skriver även de om olika arbetssätt med drama såsom 

improvisationer, rollspel och teater.  

 

Har man ett eller flera barn som har ett funktionshinder i sin barngrupp får man improvisera 

och arbeta fram andra lösningar där även barn med funktionshinder blir inkluderade och kan 

vara med efter sin förmåga och sina förutsättningar. Precis som några pedagoger pratade om 

att man måste anpassa aktiviteten efter barns ålder måste man även anpassa sig efter barns 

förutsättningar. I drama får man en mer personlig kontakt än vid samarbete via ex en Ipad, det 

kan röra sig om att bekanta sig med hur kompisen rör sig, hur någon låter och hur det känns 

att röra vid varandra. Detta nämner en pedagog är något som sker i barns grupplekar som, 

fortsätter pedagogen, ju är en inkörsport till drama. Även detta är en viktig erfarenhet, att 

uppleva hur det känns att någon rör vid dig.  

 

8.3 Pedagogiskt drama i syfte att stärka barns individuella och 
sociala utveckling  

Det väsentliga för pedagogiskt drama, uttrycker Rasmusson och Erberth (2008, ss. 8-9), i vår 

tid ligger på att utveckla barns sociala och kreativa sidor. Då man arbetar med pedagogiskt 

drama utvecklar barn flera förmågor bl.a. att uttrycka sig, att kommunicera, replikera och att 

samarbeta. Barn får i dessa sammanhang använda sig av olika/flera sinnen för att ta in 

kunskap. Weissenrieder (2008, s. 149) beskriver Bryans Ways syn på just detta med att få 

delta med alla sinnen. När hela kroppen är inblandad sker en lärprocess i vilken man själv 

skapar sin kunskap och gör den till sin egen. Detta är även något som de pedagoger vi 

intervjuat nämner. 

 

Pape (2006, ss. 56-58) anser att leken inte går att bortse från när det gäller barns sociala 

kompetens. För att det sociala samspelet ska fungera krävs det att kunna umgås med andra 

samtidigt som leken bidrar till att stärka denna förmåga. Detta kan vi se att pedagogerna anser 

är en viktig bit i arbetet med barnen i dagens samhälle. En pedagog nämner exempelvis att 

barn med sitt kreativa tänkande bearbetar olika situationer eller händelser som det varit med 

om och att med pedagogiskt drama så blir det tydligare och mer konkret för barn. Även 

Dewey hade liknande tankar om att individens erfarenheter är viktiga och han ansåg att de bör 
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vara en del av pedagogiken. Genom att arbeta med pedagogiskt drama där barnen får gå in i 

olika roller kan deras förståelse för andra människors situation växa.  

 

I vårt arbete och i vår utbildning har vi fått lära oss hur viktig barns lek är för deras utveckling 

och ett flertal av de författare och forskare vi studerat bekräftar detta. Pape (2006, ss. 56-58) 

skriver t.ex. att när man pratar om barns sociala kompetens är det oundvikligt att inte se 

lekens viktiga inverkan och hon beskriver att leken kan ses som ett hjälpmedel i arbetet med 

barn i deras sociala utveckling. Hägglund och Fredin (2011, s. 14) nämner också att lek är ett 

bra sätt att lära känna varandra. Genom pedagogens deltagande i leken, fortsätter Hägglund 

och Fredin (2011, s. 133) har man som vuxen möjlighet att bidra med erfarenhet och kunskap 

för att berika leken ännu lite mer, något som kan vara bra exempelvis då relationerna i 

barngruppen behöver förbättras.  

 

Hägglund och Fredin (2011, s. 10) belyser att lek, i likhet med vad flera andra litteraturkällor 

vi nämnt i uppsatsen också skriver, är en otroligt viktig del i barns utveckling. Detta är även 

något som Pinciotti (1992) belyser, hon påtalar att forskning om barns lek visar att arbetet 

med pedagogiskt drama är viktigt i utvecklandet av barns sociala utveckling.   

 

Janzon och Sjöberg (1977, s. 70) beskriver att dramalek stärker barns personlighet och 

gruppkänsla. En del av pedagogerna vi intervjuat nämner att arbete med drama stärker och för 

samman barnen i barngruppen. De menar att barnen lär känna varandra på ett annat sätt och 

får en annan förståelse för varandra. Det blir en tryggare barngrupp säger någon. Det här kan 

ha att göra med det som Lagercrantz (2013) skriver om, nämligen utveckling av den 

empatiska förmågan. En förmåga som är oerhört viktig i ett, som någon pedagog sa, allt 

hårdare samhälle.  

 

Att arbeta med drama på förskola kan vara en metod att, som Sternudd (2000, s. 68) skriver, 

utveckla barns personlighet samt verka frigörande för barn. Det är även ett sätt att som, 

Rasmusson och Erberth (2008, s. 8-9) skriver, öka barns självkänsla och stärka deras 

självförtroende för att ge dem styrka att själva påverka sin situation. På så sätt kanske det är 

möjligt att komma ifrån tävlingstänkandet. Detta är något som även de pedagoger vi intervjuat 

belyser. I deras arbete med pedagogiskt drama kan de utmana barnen i utvecklingen av sociala 

kompetenser. Barnen får träna sig i samarbete och stärker sitt självförtroende.   

 

8.4 Pedagogiskt drama i förskolan i vår tid  

Dewey var, enligt Stensmo (2007, s. 215) skeptisk mot samhällets ekonomiska och 

industriella utveckling då han ansåg att det avskärmade individerna ifrån viktiga 

livserfarenheter. Vår tids digitaliserade utveckling innebär även den att individerna delvis 

avskärmas från samhället och därmed från att skaffa sig livserfarenhet. Det här diskuterar 

Victorin (2015) som menar att det är oerhört viktigt att barn tillbringar tid ”i verkligheten” 

istället för framför en skärm.  

 

Ett problem som Dewey, enligt Sundgren (2011, ss. 107-111) nämner med skolan var bristen 

på samarbete i den traditionellt utformade klassrumsundervisningen. Han funderade på hur 

barnen skulle få möjlighet att bli sociala när de hela tiden var tvungna att konkurrera med 

varandra eller var hårt disciplinerade. I dagens samhälle är det på ett flertal förskolor få 

pedagoger i förhållande till antal barn. Detta kan leda till att barn blir tvungna att konkurrera 

med varandra för att få en pedagogs uppmärksamhet Pedagogerna som ingick i vår studie 

påtalar vinsterna med att arbeta med pedagogiskt drama med barnen då de anser att barnen 
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med detta lättare lär sig förstå andras känslor vilket leder till att de lättare samarbetar med 

andra.   

 

Janzon och Sjöberg (1977, ss. 7-9) skriver bl.a. om att vi idag lever i ett samhälle som är 

präglat av att vi ska vara bäst. För att belysa att detta inte är det viktiga hänvisar de bland 

annat till Brian Way och hans begrepp ”personlighetsutveckling” med vilken han bl.a. menar 

att man inte ska tävla med varandra. Någon pedagog nämner att barn uppfostras till att bli mer 

egoistiska idag. I dagens samhälle behöver vi arbeta med barns sociala utveckling och även 

deras individuella utveckling för att förhindra att barn växer upp i tron att de ska vara bäst på 

det de tar sig för men även för att öka barns intresse för omvärlden och hur andra har det. I 

detta ingår att stärka barns självkänsla och självförtroende. 

 

8.5 Metoddiskussion  

Vi som skriver uppsatsen är båda yrkesverksamma pedagoger. Vi har några års 

arbetslivserfarenhet samt även viss utbildning från tidigare. Vi har med andra ord en viss 

förförståelse för det som vi ämnar skriva om. En fördel med det kan vara att vi troligtvis har 

lättare än en person som är helt ny inför ämnet att förstå och sätta oss in i det som våra 

respondenter berättar för oss. Thurén (2007, s. 61) beskriver det här som en hermeneutisk 

cirkel, en slags växling mellan förförståelse (teori) och praktisk erfarenhet. Förförståelse 

behöver inte alltid vara en fördel då det också kan resultera i fördomar. Vi som skriver 

upplever inte att vi har några fördomar om det undersökande ämnet men om så skulle vara 

fallet har vi för avsikt att, genom medvetenhet och dialog, vara uppmärksamma på detta och i 

möjligaste mån inte låta det påverka undersökningens resultat.  

 

I vår undersökning upplevde vi att vi fick genomfört tillräckligt många intervjuer för att få 

svar på vårt syfte och vår frågeställning. Några av våra respondenter hade relativt kort 

arbetslivserfarenhet och därmed inte så stor erfarenhet av ämnet. För att få ett fylligare 

resultat och ett bättre underlag för vår analys hade det varit bra med några fler intervjuer samt 

eventuellt lite mer utförligare frågor. Genom att genomföra ytterligare någon pilotintervju 

hade vi kanske insett att vi behövde ha ytterligare frågor samt lite mer utförligare frågor som 

bidragit till ett mer omfattande resultat. Om vi haft lite mer tid på oss hade det även varit bra 

med ytterligare intervjuer.  

 

Vi upplever det positivt att båda deltog vid intervjuerna då vi kunde turas om att ställa frågor 

och komma med följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 11 till 20 minuter. Intervjuerna förflöt 

utan problem, enda lilla störningsobjektet var en telefon på kontoret som ringde vid något 

tillfälle. Vi avvaktade något med intervjun och fortsatte sedan när telefonen tystnat. Det var 

inget som påverkade intervjun. 

  

Inför vår undersökning av pedagogiskt drama i förskolan diskuterade vi olika verktyg som 

skulle kunna ge oss svar på vårt syfte. Vi valde på tre metoder: intervju, enkät och 

observationer. Vårt val föll på personliga intervjuer med öppna frågor för att vi trodde att det 

skulle ge oss mer uttömmande svar. Kilström (2007, ss. 48-50) anser att en intervju med 

öppna frågor kan liknas vid ett vanligt samtal fast med ett bestämt fokus/ämne. Hon beskriver 

även att det är respondentens svar utifrån sina erfarenheter och uppfattningar som är av 

intresse. Det är viktigt att vi bortser från vår egen förförståelse för att inte ställa frågorna så att 

det blir vinklat åt något håll. Med intervju (bilaga 2) som verktyg tycker vi att vi fått 

tillräckliga svar att bearbeta för att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar.  
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En nackdel med intervju har varit att då vi bor relativt långt ifrån varandra och då vi fick 

några intervjuer med kort varsel hade vi inte möjlighet att delta båda två vid alla 

intervjutillfällen.  När vi valt att använda oss av en kvalitativ studie strävar vi inte efter att 

kunna ange i hur stor utsträckning något är utan vi vill som Dimenäs (2007, ss. 82-84) 

beskriver det förmedla eller utforma en tolkning av någonting. När det gäller validiteten i en 

kvalitativ forskning kritiseras det av en del forskare då det gäller relationen mellan tanke och 

uppgift. Vi som forskare kan inte vara säkra på att pedagogerna faktiskt gör det de säger i 

intervjuerna. En observation hade istället ökat validiteten men i denna studie undersöker vi 

pedagogernas erfarenhet och resonemang kring pedagogiskt drama, då uppstår inte detta 

validitetsproblem.  

 

Innan intervjuerna genomfördes tog vi ställning till hur mycket information vi ville att 

respondenterna skulle få angående intervjufrågorna. Vi valde att inte dela ut frågorna i förväg 

då det var deras tankar vi var intresserade av och vi ville inte att respondenterna skulle läsa in 

sig på ämnet pedagogiskt drama i förväg. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna i en miljö där respondenterna kände sig bekväma för att 

få till så avslappnade intervjuer som möjligt. Dimenäs (2007, s. 51) beskriver hur viktigt valet 

av plats är inför intervjuer. Finns det något som stör? Vi valde att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplatser i ett rum där vi kunde prata ostört. En nackdel med det kan vara 

att respondenterna, omedvetet, känner sig lite stressade över att lämna barngruppen, även om 

det bara är för en liten stund och att de vill genomföra intervjun snabbt för att fortare komma 

tillbaka till sin barngrupp. Ytterligare en nackdel skulle kunna vara att de respondenter som 

genomförde intervjun på sin rast även de ville genomföra intervjun snabbt för att därefter 

kunna ha lite tid kvar till en paus innan rasten var slut. Att ha genomfört en pilotintervju var 

bra då vi visste att våra frågeställningar skulle fungera och vi visste hur det kändes att 

genomföra en intervju. Nu kunde vi vara avslappnade i våra intervjuer. Det var bra att 

använda mobiltelefonerna för ljudinspelning annars hade vi säkert missat en hel del 

information om bara papper och penna använts. Det var fördelaktigt att båda var med på de 

flesta intervjuerna då vi kunde flika in med följdfrågor åt varandra under intervjuernas gång. 

Att vi var bekanta med några av respondenterna kände vi var till vår fördel då det blev än mer 

avslappnade samtal men samtidigt kan detta eventuellt ha medfört att vi tolkade 

respondenternas svar utifrån hur vi känner dem. Kihlström (2007, s. 50) skriver att det kan 

vara svårt att förhålla sig professionellt då man känner respondenterna, och kanhända hade vi 

omedvetet redan innan en viss föraning om vad pedagogerna skulle svara och inriktade 

samtalet i dessa banor. Med för oss helt okända pedagoger kanske vi hade varit ännu mer 

fokuserade och fått ut mer av frågorna vilket kunde lett till ett fylligare resultat. 

8.6 Didaktiska konsekvenser  

De pedagoger vi har intervjuat arbetar i större omfattning än vad de själva tror med 

pedagogiskt drama. Både i litteratur och bland respondenternas svar går att läsa hur lätt det är 

att integrera ämnet pedagogiskt drama med övriga ämnen. Det är även ett ämne som är lätt att 

använda sig av för att dels fånga barns intresse men även för att ta tillvara på det som barnen 

för tillfället är intresserade av och nyfikna på. När man även reflekterar över att de flesta 

respondenter pratar om hur uppskattat ämnet är bland barnen och alla fördelar det för med sig 

tänker man att det här är ett ämne som det är självklart att alla förskolor arbetar aktivt med.  

 

Vår uppfattning är att, trots att respondenterna arbetar mer än vad de själva tror med ämnet, är 

det ett ämne som pedagoger i förskolan kan arbeta än mer med. Genom att på ett medvetet 

sätt planera in pedagogiskt drama i verksamheten, gärna tillsammans med barnen, har 
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pedagogerna mycket att vinna såsom ex. en tryggare barngrupp. Om pedagogerna sätter sig 

tillsammans med sina arbetskamrater och har en diskussion om var, när och hur pedagogiskt 

drama används idag på förskolan tror vi att man hittar tillfällen där det är möjligt att utveckla 

arbetet och flika in bitar av pedagogiskt drama utan att ändra den ordinarie verksamheten 

alltför mycket. Var även observanta och ta tillvara på de möjligheter som erbjuds under dagen 

att spontant använda sig av pedagogiskt drama.  

 

Resultatet visar att pedagogiskt drama är bra att använda sig av vid konflikthantering med 

barn. Konflikter är något som förekommer dagligen på förskolor och genom att använda sig 

av pedagogiskt drama i förebyggande syfte men även för att ge barn förslag på nya sätt att 

lösa konflikterna kan pedagogerna arbeta konstruktivt. Förhoppningsvis leder det på sikt till 

en barngrupp med färre konflikter. 

 

Om man känner att det saknas en slags gemenskap eller sammanhållning i barngruppen kan 

man med fördel använda sig av pedagogiskt drama. Barnen och även pedagogerna lär känna 

varandra och får en ökad förståelse för varandra.  

 

Vad är det som gör att pedagogiskt drama inte används lika mycket som övriga ämnen? Brist 

på tid för planering är en sak som några pedagoger återkommer till. En annan sak som några 

pedagoger nämner är hur stort intresse pedagogerna själva har för ämnet. Har pedagogerna ett 

stort intresse för ämnet är det mer troligt att de använder sig av det i verksamheten. Ett hinder 

i det planerade arbetet med pedagogiskt drama som några pedagoger också nämnde är när det 

under en termin byter mycket personal. Då blir det tungrott och svårt att få till en bra 

planering för verksamheten. 

 

Vi tolkade våra respondenter som att vidareutbildning inom ämnet är inspirerande och 

önskvärt för att få ytterligare tips och idéer på hur man kan arbeta med pedagogiskt drama på 

förskolan.  

 

8.7 Förslag till fortsatt forskning   

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 användandet av pedagogiskt drama 

bidragit till en mer harmonisk barngrupp? 

 

Det hade även varit intressant att göra en jämförelse mellan barngrupper där den ena 

barngruppen arbetar mycket med Ipad och den andra mer med pedagogiskt drama för att se 

om de är likvärdiga instrument vad gäller att främja barns sociala utveckling alternativt se 

skillnaderna. 
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Bilaga 1  

 

Missivbrev 
 

Hej! 
Vi är två pedagoger som studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under våren 2015 

kommer vi att genomföra ett examensarbete om pedagogiskt drama. 

Vi vill med denna undersökning ta reda på hur pedagoger på förskolor resonerar kring ämnet 

pedagogiskt drama. Vi tycker oss se en koppling mellan dagens användning av mobiler, TV-

spel, datorer och barns sociala utveckling. Det blir vanligare att umgås via tekniska apparater 

och sociala medier än via direktkontakt och vi undrar om vi som pedagoger har möjlighet att 

påverka barns sociala utveckling på förskolor. Vi vill därför även undersöka vad pedagoger 

anser om ämnets eventuella inverkan på barns sociala utveckling.  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod i vår undersökning. Som 

studenter är vi måna 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 undersökningens 

resultat är avidentifierat. Alla uppgifter som samlas in under studien kommer endast att 

användas för vår forsknings syfte och kommer efter att vi avslutat vårt examensarbete att 

förstöras.  

Vi beräknar att varje intervju tar ca 30 min.  

Vi är tacksamma för att du vill delta i vår undersökning. Din medverkan betyder mycket för 

oss. Kontakta oss gärna om du undrar över något. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Lisa Wejrot och Sandra Eriksson 
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Bilaga 2  

 

 

Intervjufrågor  

Bakgrundsfrågor 

Utbildning 

Privat eller kommunalt? 

Vilka åldrar arbetar du med? 

Antal år inom yrket? 

Har du någon erfarenhet av eller utbildning kring pedagogiskt drama? 

Begreppsuppfattning 

Beskriv din uppfattning av begreppen drama och pedagogiskt drama?  

Beskriv något/några exempel  

Upplevelser och erfarenheter 

Berätta om dina erfarenheter kring användandet av pedagogiskt drama i verksamheten.  

Hur menar du då?/ Utveckla ditt svar 

Beskriv om, och i så fall i vilket sammanhang, pedagogiskt drama kan användas på ett intressant och 

stimulerande sätt i förskolans verksamhet. 

Upplever du att användandet av drama/ped. drama har någon påverkan/effekt på barngruppen?  

Verkar det som att barnen uppskattar ”ämnet” drama? I så fall på vilket sätt märker ni det? Beskriv 

gärna. 

Vi upplever att pedagogiskt drama är ett aktuellt ämne om man ser till läroplanen och 

om man ser till samhällets utveckling.  

Vilka är dina erfarenheter/upplevelser/tankar kring detta? 

Används pedagogiskt drama på ett planerat eller spontant sätt i  

verksamheten? I så fall kan du beskriva på vilket sätt? 

Avslutande frågor 

Har ni några tankar eller funderingar som ni vill ta upp eller tillägga? 

 

TACK!  
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