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Abstract 
The purpose of my study is to contribute new knowledge of preschool teachers' 
views on educational drama to encourage children's development. In the study, 
I have chosen to use Daniel Stern's theory of self-development, where the focus 
lies on children developing themselves as individuals in both inner experiences 
and in interaction with others. The study is based on a qualitative method where 
I used semi-structured interviews.  
 
Through thematic analysis, the result from the interviews have been processed 
and categorized according to my purpose, research questions and theory. The 
results show that drama teaching method is something that can be linked to all 
parts of the preschool's curriculum. Preschool teachers, based on their profess-
ion, can see how drama pedagogy contributes to children's development. That 
it creates a link between children's thoughts and verbal languages. Preschool 
teachers emphasize that children become aware of their experiences. There-
fore, it is the preschool teachers who are responsible for creating and enriching 
these experiences. Results show that it appears that preschool teachers feel an 
uncertainty about using the concepts in educational drama, but that the work 
nevertheless exists in many parts of the preschool's activities, without having 
consciously chosen to work with it. 
 
Keywords: Children's development, preschool teachers, action, Educational 
drama, Self-development theory 
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Sammanfattning 
Syfte med min studie handlar om att bidra med ny kunskap om förskollärares 
syn på pedagogiskt drama för att främja barns utveckling. I studien har jag valt 
att utgå från Daniel Sterns teori om självutveckling, där fokus ligger på att barn 
utvecklar sig själva som individer i både inre upplevelser och i samspel med 
andra. Studien bygger på en kvalitativ metod där jag använt mig av semistruk-
turerade intervjuer.  
 
Empirin har genom tematisk analys bearbetats och kategoriserats utefter syfte, 
forskningsfrågorna samt teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att dramape-
dagogiskt arbetssätt är något som kan kopplas till alla delar i förskolans verk-
samhet. Förskollärarna, utifrån sin profession, kan se hur pedagogiskt drama 
bidrar till barns utveckling. Att det skapar en koppling mellan barns tankar och 
verbala språk. Förskollärarna betonar att barn blir medvetna om sina upplevel-
ser och det är förskollärarna som har ansvaret att skapa och berika dessa upp-
levelser. Resultatet visar att förskollärarna känner en osäkerhet kring att an-
vända begreppen inom pedagogiskt drama, men att arbetet ändå genomsyrar 
många delar av förskolans verksamhet, utan att de medvetet valt att arbeta med 
det. 
 
Nyckelord: Barns utveckling, förskollärare, agering, Pedagogiskt drama, 
Självutvecklingsteori 
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1 INLEDNING  

Det här arbetet handlar om att undersöka hur förskollärare ser på pedagogiskt 
drama för att främja barns utveckling. Förskolans läroplan redogör för att för-
skolan ska ge barn tid till eget skapande. Skapa möjligheter för barnen att i 
olika estetiska uttrycksformer få reflektera och utforska sin omvärld samt få 
kommunicera, uppleva och gestalta inom olika estetiska former. Såsom musik, 
dans, bild och drama m.m. för att främja barns lärande och utveckling (Skol-
verket, 2018).  
 
Efter att fått ta del av vad ett dramapedagogiskt arbetssätt innefattar, både i 
utbildningen samt av egen erfarenhet, har jag uppfattat det som ett brett arbets-
sätt som kan finnas i verksamheten utan att förskollärare medvetet inkluderat 
det i olika lärandesituationer. Rasmusson (2016) beskriver pedagogiskt drama 
som förekommande i olika former. Det viktigaste är deltagarna och hur de på 
ett kreativt sätt gestaltar och uttrycker olika teman samt tar sig an ny kunskap. 
Hon betonar att dramapedagogiskt arbetssätt förstärker självförtroendet och 
identiteten hos individen samt att de empatiska och kommunikativa kompeten-
serna utvecklas. 
 
Jag har ett genuint intresse för estetik och jag har valt att inrikta mig på drama. 
Ett intressant ämne som jag, utifrån arbetserfarenhet och under mina VFU-pe-
rioder, inte fått se hur det på ett konkret sätt arbetas med i förskolans verksam-
het. Därför vill jag in min undersökning få mer kunskap kring hur pedagogiskt 
drama används i förskolans verksamhet. Hur förskollärares ser på pedagogiskt 
drama och hur det på olika sätt främjar barns utveckling i förskolans verksam-
het. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) klargör att den forskning som ge-
nomförs ska bidra med ett nytt perspektiv och en ny syn på området. Utifrån 
den tidigare forskning jag har tagit del av ses pedagogiskt drama som ett an-
vändbart arbetssätt, som kan sättas i olika perspektiv. Forskningen visar också 
på hur förskollärare ser på pedagogiskt drama som ett brett arbetssätt där det 
inte endast kan sättas i en kontext i förskolans verksamhet.  Utifrån min studie 
hoppas jag kunna bidra med ny kunskap kring pedagogiskt drama i förskolan. 
Då jag anser det vara en mångfacetterad metod och kan utveckla många delar 
av individen.  
 
Utifrån ovanstående mål i läroplanen ser jag att dramapedagogiskt arbete kan 
utveckla barn, inte bara i lärandet, men också som en utveckling av individer. 
Jag vill ta reda på hur förskollärare använder sig av pedagogiskt drama som 
metod i förskolans verksamhet och hur de ser på vilken betydelse det har för 
barns utveckling. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Dramats framväxt 

Hägglund och Fredin (2011) klargör att drama och lek som undervisningsfor-
mer redan fanns med på 300-talet. Före vår tidsberäknings början. Både Platos 
och Aristoteles ansåg att lärande under lustfyllda former fick människor att ta 
in kunskap på ett bättre sätt. 
 
Under medeltiden, som löpte mellan 400-talet och 1400-talet, förbjöd kristna 
kyrkan all typ av drama och teater. Under tidens gång började kyrkan själva 
använda drama som en del av undervisningen för framtida präster. Senare in 
på denna tidsepok började kristna kyrkorna anordna stora teaterföreställningar 
som baserades på bibliska berättelser som de ville förmedla till allmänheten 
(Hägglund & Fredin, 2011).  
 
Under 1400-talet till 1500-talet växten renässansen fram. En tidsepok där både 
konstnärer och pedagoger, utifrån ett växande intresse av antikens Grekland, 
väcka till liv den antika kulturen. Pedagoger såg också att elever kunde lära sig 
främmande språk genom skrivna dialoger. Pjäser skrevs då för att användas i 
utbildningssyfte. Under den nya tidens framväxt fortsatte texter av pjäser att 
användas i skolor. Hägglund och Fredin (2011) klargör att det var under 1800-
talet som drama började utvecklas till en annan form. I anslutning till att den 
franske psykologen Bernard Peréz under sent 1800-tal konstaterade att ”Barn 
har en dramatisk instinkt” (Hägglund & Fredin, 2011, s. 93). 

1.1.2 Begreppet drama ur historiskt perspektiv till idag 

Rasmusson och Erberth (2016) beskriver ordet drama som en handling, något 
som framförs och har sitt ursprung från grekiskan. Drama förekommer också i 
teaterform där bestämda handlingar framförs på en scen eller framför publik. 
Utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv grundar det sig i spel och fiktion. Dra-
mapedagogik ses som en medskapande process som innefattar både upplevelse 
och lärande. Ett konstnärligt ämne där vi genom vår föreställningsförmåga, 
fantasi, språk och röst identifierar oss med de figurer och situationer som ge-
staltas. På detta sätt lär vi oss och hittar nya sätt att uttrycka oss på.  

1.1.3 Vad säger läroplanen 

I förskolans läroplan framkommer drama på två områden. Ett i strävansmålen. 
Där beskrivs det att förskolan ska skapa förutsättningar för barn att utveckla 
sin förmåga att kommunicera inom olika estetiska uttrycksmedel. Att barn, ge-
nom olika uttrycksformer som bild, drama, rörelse, musik, dans och sång, 



Pedagogiskt drama i förskolan: Skapa tillgänglighet i en tillåtande miljö 

                                                                                                        Linnéa Johansson 

3 

 

kunna kommunicera upplevelser, erfarenheter och tankar. Läroplanen betonar 
också vikten av att det ska finnas tid och rum för barns eget skapande. Att barn, 
med estetiska uttrycksmedel, ska kunna reflektera, beskriva och utforska kring 
sin omvärld. Skapande beskrivs i läroplanen att vara en metod för barns  
utveckling och lärande, men också ett innehåll i undervisningen (Skolverket, 
2018). 

1.1.4 Förskollärares kompetens inom dramapedagogik 

Drama finns i lärarutbildningar, som ett arbetssätt för att integrera ämnen eller 
skapande verksamhet, men inte för sig själv. Mjaaland Heggstad (2014) beto-
nar dock att dramat tar större plats i förskollärarutbildningar.  Ämnet fastställs 
i förskolans styrdokument, men främst som en koppling till leken eller estetisk 
verksamhet som det också klargörs kring under rubriken ovan. Inte som ett 
ämne för sig själv. 

1.2 Begreppsdefinition 
Pedagogiskt drama – I denna uppsats används begreppet pedagogiskt drama 
som ett ämne där det handlar om spel och fiktion. Barn blir medskapare i pro-
cessen, både i upplevelse och lärande. Genom fantasi och föreställningsför-
måga lär barn sig samt hittar nya sätt att uttrycka sig på. Det är en balansgång 
genom att, i ett dramapedagogiskt arbetssätt, skifta mellan struktur och spon-
tanitet. En skapandeprocess där barn och vuxna reflekterar över spelets pro-
cess. Både det som händer i, men också det som händer utanför spelet (Mjaa-
land Heggstad, 2014).  

Agering – I denna uppsats används detta begrepp i bakgrund och tidigare 
forskning. Agering handlar om när en person själv går in i en roll eller i en 
situation blir en aktör. I samspel med andra försöker personen skapa ett ögon-
blick som inte finns i stunden och levnadsgöra detta. Denna form av verksam-
het genomförs i stöd av en pedagog (Sternudd, 2000). 

1.3 Syfte 
Syftet med studien handlar om att bidra med kunskap om förskollärares syn 
på pedagogiskt drama för att främja barns utveckling. 

1.4 Frågeställningar 
*Hur beskriver förskollärarna att pedagogiskt drama främjar barns utveckling 
på olika sätt? 
*Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med pedagogiskt drama?  
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Dramapedagogik 
Sternudd (2000) undersöker i sin doktorsavhandling dramapedagogik inom 
fyra dramapedagogiska perspektiv som alla har arbetats fram utifrån teoretiska 
grunder. Avhandlingens titel lyder Dramapedagogik som demokratisk fostran? 
Fyra dramapedagogiska perspektiv-dramapedagogik i fyra läroplaner. De 
fyra perspektiven Sternudd (2000) använder är det konstpedagogiska-, person-
lighetsutvecklande-, kritiskt frigörande samt holistiskt lärande perspektiv. I av-
handlingen fastställs dramapedagogiken som en lärandeform där estetik och 
pedagogik möter varandra.  

Sternudd (2000) skriver att det var i början av 1900-talet som dramapedagogi-
ken formades.  Detta skedde när reformpedagogens demokratiska värdegrund 
och arbetet med barnteater och undervisning mötte varandra, där fokus läggs 
på barns utveckling och fostran i linje med en samhällelig förändring. Försko-
lan och skolans uppdrag handlar om att bidra till barns demokratiska fostran 
och att denna fostran inte ska skiljas från lärandet. På detta sätt är undervis-
ningens innehåll och form viktig. De fyra dramapedagogiska perspektiven 
klargör Sternudd (2000) visar på vilka olika inriktningar drama kan ge. Det 
visar också på hur mångsidig och användbar dramapedagogik kan bli i under-
visningen. Perspektiven som Sternudd (2000) redogör för visar på hur pedago-
ger på olika sätt kan bidra till barns lärande i reflekterande former. Barn får 
möjlighet att tolka verkligheten, utifrån deras egen erfarenhet, men också i 
samspel med andra. I förskolans läroplan klargörs det att förskolans undervis-
ning ska bygga på demokratiska former samt att samspelet ska vara en viktig 
del i barns utveckling i förskolans verksamhet (Skolverket, 2018). Vilket går i 
linje med det som Sternudd klargör för inom det dramapedagogiska arbetet. 
Nedanför beskrivs det, Utifrån Sternudds (2000) avhandling hur de olika per-
spektiven används i förskola, och skolan i arbetet med barn. 

I det konstpedagogiska perspektivet beskriver Sternudd (2000) används som 
en agering i form av en föreställning som spelas upp inför publik. Fokus riktas 
mot barns kreativa uttrycksförmåga. Barn utvecklar också sin samtalsförmåga 
i form av att barn kan ta sig an olika roller: regissör, scenograf eller dramaturg 
m.m.  
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Det personlighetsutvecklande perspektivet används i samspel med andra, men 
utan publik. Barnen utvecklar förmågan att, ihop med andra, analysera och un-
dersöka situationer som är baserade på deras erfarenheter. Barn ska bli med-
vetna om sig själva och de vardagssituationer de möter dagligen (Sternudd 
Groth, 2000). 
 
Det tredje perspektivet, kritiskt frigörande perspektivet, bygger också på roll-
spel utan publik. Ageringen bygger på ett rollspel där ingen publik finns. Det 
handlar om att skapa en fiktiv person som formats utifrån barns egna erfaren-
heter och är förankrade utifrån ett verklighetstroget perspektiv. Sternudd 
(2000) klargör den verbala bearbetningen efter spelet skapar ny mening för 
barnen. Att de får sätta ord på upplevelsen. 
 
Det sista perspektivet, holistiskt lärande perspektiv, bygger på att lärare går in 
i roll. Perspektivet grundar sig i barnens förmåga att kunna reflektera kring ett, 
samt ta ställning till samhälleliga dilemman. Det handlar om att barn ska uppnå 
kunskap om det ämne som undersöks, både i tankemässig och känslomässig 
förståelse. Vilket sker då läraren i samtal med barnen försöker sätta ord på de 
inställningar och känslor som uppkommer till det som undersöks.  (Sternudd 
Groth, 2000). 

2.2 Utvecklingspotentialen inom dramapedagogik 

Mjaaland Heggstad (2014) beskriver i boken 7 vägar till drama att drama ak-
tiverar hela vårt inlärningsregister. Hon fastställer på så sätt att dramaarbetet 
har en hög lärpotential för barnen i förskolan och skolan. De estetiska uttrycks-
sätten, de känslomässiga, det kognitiva lärandet samt interaktionen med andra 
människor. Med kropp och röst ges barn möjlighet att uttrycka sig, men utan 
fantasin som grund kan barn inte tro på den skapade situationen. Det blir då 
svårt att kunna identifiera sig med det som framförs. Brown (2017) redogör i 
sin artikel Drama as a valuable learning medium i early childhood vikten av 
att arbeta med drama som inlärningsmedium för små barn, inriktat mot barn i 
förskoleålder. Hon betonar framförallt metoden processdrama. En föränderlig 
lärande-metod där fokus ligger på att lärare och barn samarbetar. Tillsammans 
skapar de en dramatiserad fantasivärld och arbetar i denna värld tillsammans. 
Framförallt för att utforska ett dilemma, en situation eller en berättelse. Fokus 
i denna lärandesituation ligger inte i att agera inför publik, utan en fördelaktig 
situation för barnens egen utveckling i samspel med andra barn i förskolans 
verksamhet. 
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2.3 Barns lärande i dramapedagogiken 
När det kommer till konst är utgångspunkten att kunna växla mellan spontani-
tet och struktur. Strukturen bygger på att ge situationen en riktning, men det är 
i spontaniteten som den kaotiska sidan kommer fram. Mjaaland Heggstad 
(2014) klargör att spontanitet och struktur kan mötas i konsten där improvise-
rade former sker inom fasta ramar. Patricia Pinciotti (1992) betonar samma sak 
inom drama som Mjaaland Heggstad. I sin rapport Creative Drama and Young 
Children: The Dramatic Learning Connection beskriver Pinciotti kreativt 
drama som ett allsidigt inlärningsmedium. Hennes rapport fastställer att det 
kreativa dramat kommer från barnens spontana lek. Genom detta används  
leken som utgångpunkt, men teaterkonsten används för att öka barns empati. 
Barn utvecklar en medvetenhet om sig själva och om sin omgivning, samt sin 
dramatiska fantasi.  
 
Denna typ av inlärning sker i form av en ledare, vilket blir pedagogen, som 
styr och gör det möjligt för barnen att reflektera och använda sin föreställnings-
förmåga, men också genomföra upplevelser, verkliga som föreställda. Detta 
går i linje med vad Skolverket (2018) redogör för. Barn lär sig genom lek, 
skapande och socialt samspel. Barnets lärande blir mångsidigt, då de behöver 
få samtala, reflektera och iaktta, i samspel med vuxna och barn. Förskolan be-
höver skapa utrymme för barnets kreativitet, egna initiativ och fantasi. 

2.4 Pedagogers syn på drama som metod 

Jag har valt att ta med Christel Öfverströms (2006) avhandling inlevelse, upp-
levelse och reflektion-drama som en aktiv metod i lärandet. Hon har i en inter-
vjustudie undersökt hur pedagogers syn på arbetet med drama som metod. Re-
sultatet visade att pedagogerna inte endast såg drama som ett förhållningssätt 
eller vinkel att se på situationen, utan det är ”Ett Liv” (Öfverström, 2006, s. 
88). Pedagogerna såg det som en metod där barn utvecklar och tränar på att 
prata inför och med andra människor, att våga och bygga på sin fantasi. Öfver-
ström (2006) fastställer i sitt resultat att drama är en pedagogik som fokuserar 
på tre saker: inlevelsen, upplevelsen och reflexionen. ”Från upplevelse går 
vägen till inlevelse och reflektion som kan motivera till att söka ny kunskap 
om världen” (Öfverström, 2006, s. 125). Med detta menar Öfverström (2006) 
att drama blir en aktiv metod i barns lärande. Det visar på att pedagogerna inte 
uppfattar språket som det primära barnet utvecklar. Det sker samtidigt en inre 
utveckling där barnen får en stark jag-känsla. Öfverström (2006) fastställer i 
sin slutsats av studien att pedagogerna ser drama som ett sätt att lära sig om 
livet. 
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Pekdoğan och İbrahim Korkmaz (2016) Stärker också dom synen på drama 
utifrån förskollärares tankar i deras vetenskapliga artikel Mental images to-
wards the concept of drama. Syftet med studien handlade om att förskollärare, 
utifrån en intervjustudie, skulle relatera till konceptet drama genom att skapa 
metaforer kring det kopplat till förskolans verksamhet. Utefter att empirin ka-
tegoriserats i olika teman hamnade de flesta metaforer under kategorierna 
handling och abstrakt. Under handling beskrev de flesta drama som att leva. 
Då vi, i spel, lär oss om livet. I kategorin abstrakt beskrevs drama som obe-
gränsad idé eftersom det formar livet. Vilket menas med att barn kan skapa nya 
erfarenheter i det dramapedagogiska arbetet, då det blir levande. Under både 
kategorierna klargör förskollärarna att drama ger ett brett utrymme för barns 
interna processer att forma en extern struktur. Ett arbetssätt som ger barn möj-
ligheten att obegränsat reflektera kring sina inre upplevelser.  
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3 TEORI 

En teori handlar om, som Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) beskriver det, 
”En mer försiktig förförståelse om hur det borde förhålla sig med ett visst fe-
nomen” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018, s. 68). Bjereld m.fl (2018) klargör 
också att en bra teori ska främst kunna användas i sammanhanget, men också 
kunna utesluta vissa saker och förutspå andra. Det är en viktig del i processen 
när resultatet ska tolkas. 

3.1 Teori om självutveckling 

Daniel Sterns teori om självutveckling handlar om att människor i samspel med 
andra människor ”blir sig själv, tydlig för sig själv och tydlig för andra” (Bro-
din & Hylander, 1997, s.22). Stern anser att det inte handlar om att forma en 
personlighet, utan att istället ta vara på det som gör en unik. Att i förskolans 
verksamhet möta och bekräfta barnet samt hjälpa dem att upptäcka nya saker 
om sig själv. På detta sätt anser Stern att barnet utrustas rikare. Han ser dock 
vikten av att barn behöver samspelet med andra för att utvecklas till fullo.  

I Sterns teori om självutveckling klargör han för fem olika aspekter av upple-
velse av sig själv: ”Det begynnande självet, kärnsjälvet, det subjektiva självet, 
det verbala självet och det berättande självet” (Brodin & Hylander, 1997, s.26). 
Modellen visar i vilken ålder dessa upplevelser uppkommer, dock fortsätter de 
att utvecklas med nya upplevelser av självet. Jag vill dock fokusera på det ver-
bala självet och berättande självet, då dessa upplevelser framkommer som nya 
upplevelser för barn när de börjar och befinner sig i förskolans verksamhet. 
Dessa två upplevelser utvecklas genom samtal och sammanhang. 

3.1.1 Intersubjektivitet 

I Sterns teori genomsyras intersubjektivitet som ett huvudbegrepp där barns 
individualitet och gemenskap formar varandra. Det menas med att vi föds med 
ett behov av att dela fokus med andra människor. Det kan vara både i våra 
känslor, intentioner och att få dela kunskap med andra för att skapa sig själv 
(Haugen, 2006). Som det klargörs ovan redogörs det att Sterns teori innefattar 
fem olika domäner av självupplevelser barn går igenom och som utvecklas pa-
rallellt med varandra genom hela livet. Hur delandet av fokus och kunskap kan 
ske i olika upplevelser av självet. 
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3.1.2 Det verbala självet 

När det verbala språket börjar ta större plats blir barnets relation till andra 
mångsidig och mer varierad. Med hjälp av språket skapas det andra möjligheter 
för barn att samspela och dela sina erfarenheter med varandra på en ny kanal. 
Ordens mening och betydelse skapas i samspelet med andra (Hwang & Nils-
son, 2019). 

Barnet kan, när den går in i det verbala självet, minnas saker efter flera dagar 
och sedan omsätta den i handling. Det behöver inte vara nått barnet upplevt 
själv, utan har fått höra eller se och kan då i detta sätta sig i en annan persons 
ställe. Detta kallar Stern för fördröjd imitation. Utifrån denna förmåga, utveck-
lar barnet också sin empatiska förmåga. Innan speglade barnet endast en an-
nans persons känslor. Barnet försöker istället trösta den andra utifrån den erfa-
renhet av tröst barnet ha fått uppleva. I denna upplevelse handlar det om att 
barn prövar ord, i samspel med andra människor i olika situationer. Det är ge-
nom samtal med andra som vi förändrar varandras verkligheter (Brodin & Hy-
lander, 1997). 

3.1.3 Det berättande självet 

I det berättande självet utvecklas språket från enstaka ords mening till stället 
bildandet av meningar. När det kommer till berättelser, skiftar barnet mellan 
verklighet och fantasi. Det handlar om att få experimentera och skapa något. 
Det har oftast utgångspunkt i något som barnet upplevt, sett eller kanske till 
och med sådant de skulle vilja uppleva. Det viktiga i barnets berättande är att 
någon lyssnar (Brodin &Hylander, 1997). 

Barnets förmåga att få berätta historier, beskrivningar av sig själv och delge 
upplevelser ses som viktiga faktorer för barnets identitet. Språket blir då en 
viktig faktor i barns utveckling, inte bara att förstå sig själv, men också att 
kunna forma den sociala miljön de samspelar i ihop med andra (Hwang & Nils-
son, 2019). 

3.1.4 Samtal och sammanhang. 

När språket blir en dominerande del i barnets vardag kan det ske en fördelning 
mellan det inre och det yttre. Att språket inte speglar känslan. För att skapa en 
brygga mellan de sinnliga upplevelserna och det verbala språket kan detta ske 
med hjälp av konstnärliga uttrycksmedlen. Att skapa i form av bild, poesi, mu-
sik och teater ger oss olika sätt att uttrycka oss på. Skapande och lek är det 
centrala förskolan behöver arbeta med. Två arbetssätt som stimulerar barnets 
alla uttrycksätt. Genom att barnet omsätter det som tas in via sinnena i bild, 
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drama och rörelse skapas det en koppling till att kunna reflektera och verbali-
sera upplevelser. Ju fler uttrycksformer barn får bearbeta sina upplevelser i, 
desto bättre fångar vi upp helheten i barnets upplevelser. Genom att använda 
bildspråk, men också roliga liknelser som sätts i sammanhang som barnet för-
står. Vilket här visar på att skapa en länk från det språkliga till det sinnliga kan 
fungera på samma sätt (Brodin & Hylander, 1997). 

3.1.5 Teorins syfte i studien 

Teorin kommer i min studie att användas som ett sätt att se på barns utveckling. 
Den ger mig en riktlinje genom hela arbetet. Teorin syftar till att inre upple-
velser spelar lika stor roll i barns utvecklande som det verbala språket. Med 
detta i tanken vill jag ta reda på hur förskollärare resonerar kring detta. Får 
barns utvecklande och bearbetande av sina upplevelser lika stor plats i verk-
samheten när deras verbala språk utvecklas? Mitt syfte handlar om att bidra 
med ny kunskap om förskollärares syn på pedagogiskt drama för att främja 
barns utveckling. I frågeställningen hur beskriver förskollärare att pedago-
giskt drama främjar barns utveckling, kommer min studie att fokusera på hur 
de inre upplevelser kan komma till ytan, då barn i förskolans verksamhet möter 
andra barn hela tiden. Det sker en ständig intersubjektivitet, men hur synliggörs 
barns egna upplevelser i samspel med andra?  Både i deras behov av att dela 
sina berättelser med andra, men också som en länk för att göra de inre upple-
velserna synliga. 
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4 METOD 

I detta kapitel redogör jag för hur jag har gått tillväga i min studie. Hur jag valt 
informanter till min kvalitativa studie, hur studien genomfördes samt genom-
gång av analys av empirin.  

4.1 Urval och Deltagare 

Jag valde att genomföra intervjuer med fem olika förskollärare, som är verk-
samma i förskolans verksamhet. Detta urval av informanter är vad Christoffer-
sen och Johannessen (2015) beskriver som en homogen urvalsgrupp. Vilket 
menas med att de informanter som ingår i studien är lika varandra inom ett 
antal kriterier och det behövs då en mindre andel för att genomföra sin studie. 
I denna studie handlar det om förskollärare som jobbar i förskolan verksamhet. 
Jag har också, som Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver, gjort kri-
teriebaserat urval. Det handlar om att jag, i min studie, har valt informanter 
som tillgodoser min studie med vissa kriterier. Vilket var att mina informanter 
besitter en förskollärarexamen. Anledning till att studie endast baseras på för-
skollärares syn på pedagogiskt drama baseras på att jag vill att mitt resultat ska 
visa en allmän bild av fenomenet utifrån förskollärares uppdrag. 

Utifrån det urvalskriteriet jag klargjort för ovan kontaktade jag olika förskolor 
för att få informanter som ville delta i studien. I början av rekryteringsproces-
sen kontaktade jag rektor, som Christoffersen och Johannessen (2015) beskri-
ver som dörrvakter. De har auktoritet att bestämma om förskolan vill delta i 
forskningsprojektet. Efter att godkännande getts från rektor tog jag själv kon-
takt med förskollärare inom den berörda verksamheten. Till viss del sker det 
en, vad Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver som, personlig rekry-
tering. Här handlar det om att själv ta kontakt med informanter. Rektor gav sitt 
samtycke, men att det var förmånligt att jag själv ringer och tar kontakt med 
förskollärarna. Rektorerna hade innan min kontakt till förskolorna informerat 
förskollärarna om min studie. Personlig rekrytering menar Christoffersen och 
Johannessen (2015) säkerställer att de informanter som deltar i studie passar in 
i den målgrupp som studien kräver. I mitt fall var kriteriet att informanterna 
besitter en förskollärarexamen, men i den personliga rekryteringen kan jag 
upptäcka om informanterna uppfattar vad min studie handlar om samt om de 
känner någon osäkerhet inför att delta. Rekryteringsprocessen tog tid, men det 
la en bra grund. De informanter som tackade ja till att delta i studien var inte 
rädda att prata kring ämnet, även om de betona att de inte besitter någon spe-
cialisering i ämnet. Som jag beskriver ovan, var inte ett kriterium att informan-
terna är specialiserade inom fenomenet. Det var en allmän bild av pedagogiskt 
drama, utifrån förskollärares uppdrag i förskolans verksamhet jag hade som 
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syfte att studera. Jag vill hitta likheter och olikheter inom det fenomen jag un-
dersöker. Det klargörs också att det är viktigt att ha i åtanke den begränsade tid 
jag hade i förhållande till hur många jag vill som ska delta i min studie, därför 
ansåg jag att fem förskollärare var genomförbart.  

4.1.1 Deltagare i studien  

Sanna Förskollärare 
Marina Förskollärare  
Sofia Förskollärare 
Moa Förskollärare  
Monica Förskollärare  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har i min studie valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av se-
mistrukturerade intervjuer. Vilket menas med att jag utvecklade en intervju-
guide med övergripande frågor. Alla intervjupersoner var olika och kommer 
att tolka frågorna på olika sätt. Dock behövs en viss standardisering för att 
kunna kategorisera de olika svaren på ett systematiskt sätt. Detta menas med 
att mina grundfrågor är det samma till alla som ingår i gruppen, men att det 
ändå finns utrymme för utvecklade svar och följdfrågor (Christoffersen & Jo-
hannessen, 2015). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver kvalitativa intervjuer som en 
metod att få kunskap kring sociala förhållanden. Intervjuer kan ställa frågor 
kring samt ta reda på människor upplevelser. Det handlar om att ta reda på 
något som jag inte redan vet. Jag vill i min studie ta reda på förskollärares syn 
och tankar kring mitt studieobjekt. Det anser jag kan tas reda på i intervju som 
datainsamlingsmetod. Det handlar om, som Christoffersen och Johannessen 
(2015) beskriver det, att skapa sig en förståelse för något eller att kunna besk-
riva det. Denna metod ger informanter större utrymme att fritt kunna uttrycka 
sig inom fenomenet. Det är just detta min studie fokuserar på. Att ta reda på 
informanternas tankar kring fenomenet ”dramapedagogiskt arbetssätt”.  
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4.3 Genomförande 
Studien bygger på genomförande av intervjuer med fem förskollärare i olika 
förskolor inom samma kommun. Först och främst gick information om studien 
ut till rektorer inom de förskolor studien önskades genomföras inom. När sam-
tycke gavs från rektorns håll, behövdes sedan samtycke av de informanter som 
ville delta i studien. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver rektorn 
som dörrvakt. Det gäller här att du är tydlig med vad det är du vill undersöka 
och hur du kommer att göra det. De klargörs även att de ofta kan säga nej då 
de kan uppleva en rädsla kring att arbetsgruppen kommer framstå på ett nega-
tivt sätt. Jag var då tydlig med att undersökningen av mitt fenomen ska ske i 
positiv anda samt att studien inte bygger på att hitta brister i verksamheten. 
Istället handlar det om hur förskollärare tänker kring det fenomen jag vill un-
dersöka. Det vill säga pedagogiskt drama. Jag kontaktade rektorer två veckor 
innan genomföranande av intervjuer. Alla som kontaktades hade en positiv in-
ställning till att delta i studien. Jag informerade då att jag kommer att skicka 
samtyckesblankett samt intervjumall en vecka innan intervjun kommer att ge-
nomföras.  
 
Löfdahl (2014) klargör att de viktigaste grunden inom forskningsprincipen 
handlar om att var tydlig för dem som ska ingår i din studie. I detta handlar det 
om att informera deltagare om vad syftet är med din undersökning. Informat-
ionsbrev, se bilaga 1, har då skickats ut till de deltagande informanterna, ihop 
med en samtyckesblankett, se bilaga 2. I detta brev klargörs det, som Löfdahl 
(2014) beskriver, att informanterna får vid vilken tidpunkt som helst och utan 
anledning välja att avstå från att delta i studien. Jag fick i detta klargöra för 
mina informanter vad det innebar att delta i studien och vara tydlig med att det 
är deras tankar utifrån sin profession som ska genomsyra intervjuerna. 
 
Jag bokade in genomförande av intervjuerna veckorna 48 och 49, efter att min 
intervjumall har godkänts av handledare. Jag valde att komma till förskollärar-
nas arbetsplats, för att de ska känna sig trygga i miljön. Jag informerade att vi 
behöver en timma i avsatt tid för intervjun. Denna tid sattes för att jag och 
informanten skulle ha god tid på oss att kunna prata ostört. Jag hade informerat 
varje deltagare innan om premisserna för att delta i intervjun. Christoffersen 
och Johannessen (2015) redogör för att dokumentation av intervjun ska redo-
göras samt ges samtycke till innan genomförande av intervju. Jag var tydlig 
med hur jag skulle dokumentera genomförandet av intervjun. Vilket var att 
spela in ljudupptagning från telefonen. På detta sätt kan jag gå tillbaka och 
lyssna samt i sin tur transkribera intervjun. Informanterna gav samtycke till 
detta. Tidsspannet på varje intervju var mellan 20 till 40 minuter långa.  
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4.4 Databearbetning 
I genomförandet av mina kvalitativa intervjuer använde jag mig av ljudupp-
tagning. För att kunna lyssna in informanten samt ställa kärnfulla följdfrågor. 
Det var också viktigt, då jag inte ville missa någonting som uppkom under 
intervjuns gång. Direkt efter genomförande av intervju transkriberade jag ljud-
upptagningen för att ha ett underlag till mitt analysarbete samt resultat.  
Efter att alla intervjuer var genomförda och transkriberade började jag med 
mitt analysarbete. Mina nyckelfrågor var utformade med hänsyn till mitt syfte 
och meningsbärande information i min redogörelse av tidigare forskning. På 
detta sätt kan jag se om min empiri styrker vad tidigare forskning har visat 
kring pedagogiskt drama eller visar på nya kunskap kring ämnet. Jag började 
bearbetningsprocessen med att kategorisera alla informanternas svar under 
samma fråga. Den här typen av kategorisering är vad Alvehus (2013) redogör 
för, en induktiv analys. Utgångspunkten i den här formen av analysering foku-
serar endast på det empiriska material som framkommit utifrån intervjuerna, 
men att också i sin tur se vilken empiri som är relevant för den teoretiska grund 
som arbetet fokuserar på. Vilket i mitt fall grundar sig i Daniels Sterns teori 
om självutveckling. Det handlar om att undersöka vad som kommer fram i in-
tervjuerna utifrån vad den teoretiska utgångspunkten är.  
 
Jag klargör ovan att min koppling till tidigare forskning och teoretiska utgångs-
punkten togs i beaktning redan vid utformandet av intervjumall. Det handlar 
om att se vad jag vill från fram utifrån den teoretiska grund jag valt att utgå 
ifrån. Daniels Sterns teori bygger på att barn behöver samspel med andra för 
att utvecklas till egna individer, skriver Brodin och Hylander (1997), men 
barns inre process är lika viktig och Stern menar att det är viktigt att de inre 
upplevelserna kan länkas samma med det verbala språket i samspel med andra. 
Brodin och Hylander (1997) betonar då att konstnärliga uttryck kan främja 
barns utveckling att kunna sätta ord på sina inre upplevelser och skapa sam-
manhang. Mina frågor fokuserade då på det här sammanhanget. Hur förskol-
lärare ser det pedagogiska dramaarbetet som utvecklande för barnets inre be-
arbetning av sina upplevelser i sammanstrålning med det verbala språket, som 
sker i samspel med andra barn och vuxna. Med den här bearbetningen kan jag 
hålla den röda tråden genom att den teoretiska grunden hjälper mig att hitta 
kärnfull empiri. 
 
I min bearbetning av intervjumaterialet använder jag mig av en tematisk ana-
lys. Vilket här handlar om att hitta teman i materialet som svarar på mina forsk-
ningsfrågor. Det handlar också om att, då jag intervjuat olika förskollärare, se 
hur de olika intervjupersonerna ter sig till det fenomenet som undersöks (Löf-
gren, 2014). Efter att ha kategoriserat olika förskollärares svar under samma 
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fråga, kan jag försöka hitta, som Alvehus (2013) beskriver, essensen för att i 
sin tur hitta samband i svaren som styrker mina frågeställningar. Jag har då 
använt mig av mina forskningsfrågor som huvudteman i resultatet. Utifrån 
forskningsfrågorna som huvudteman har jag i nästa steg skapat underteman 
som på olika sätt svarar på de forskningsfrågor studien vill ha svar på. På detta 
sätt styrks resultatet och visar konkret hur mina forskningsfrågor har besvarats 
utifrån resultatredovisningen. 
 
Alvehus (2013) klargör tydligt att i sorteringen av material inte för tidigt be-
stämma en tematisering. De handlar om, som den andra delen i analysproces-
sen handlar om, att reducera. Här handlar det om att hitta den information som 
verkligen svarar på forskningsfrågorna samt att händelser eller beskrivningar 
från informanterna kan beskrivas i övergripande form, men också kunna välja 
enstaka beskrivningar som är viktiga och beskriva dem i detaljerad form. I mitt 
analysarbete har jag sammanställt likheter i informanternas svar som också 
svarar på mina frågor. Här handlar det då om att jag skriver ihop dessa i ett 
övergripande beskrivning, för att resultatet ej ska vara upprepande på olika 
ställen, men också för att styrka resultatet. Medans vissa delar av resultatet får 
en mer detaljerad beskrivning, ofta i form av citat där jag endast framställer 
informantens direkta svar. I slutändan utformades två huvudteman med sam-
manlagt fem underteman i min resultatredovisning. Resultatet har också en 
analysdel där jag kopplar samman med min teoretiska utgångspunkt ihop med 
det redovisade resultatet. 

4.4.1 Teman för resultatet 

• Hur beskriver förskollärarna att pedagogiskt drama främjar barns 
utveckling på olika sätt? 
 

• Barns utveckling i dramapedagogiskt arbete 
• Upplevelse, fantasi, bearbetning 

 
• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med pedagogiskt drama? 

 
• Estetiken får mindre plats i förskolan 
• Planering i arbetet med pedagogiskt drama 
• Dramats spontanitet vilar på en struktur 
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4.5 Reliabilitet och validitet 
Min studie bygger på en kvalitativ metod, där jag genomfört semistrukturerade 
intervjuer. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) klargör för att reliabiliteten i 
kvalitativa metoder bygger, till stor betydelse på intervjusituation samt förhål-
landet som utvecklas mellan informant och intervjuare. Det handlar också om 
hur metoden används. Att det sker med noggrannhet. Såsom hur frågorna är 
placerade. Vilket jag har gjort, i form av väl genomarbetade inledningsfrågor, 
som skapar kvalitet för mina nyckelfrågor. Detta ligger till stor grund för hur 
informanten kommer att svara på frågorna. För att skapa en innehållsrik inter-
vju och en förståelse av mina frågor från informanterna, skickade jag ut inter-
vjumall och informationsbrev till alla. Alla informanter har delgetts samma 
information och underlag. Detta för att det ska visa på att metoden har använts 
med noggrannhet och på rätt sätt. Urvalet skedde under samma kriterier. Vilket 
var att alla besitter en förskollärarexamen samt att alla informanter delgetts 
med samma information. Reliabiliteten är relativ hög, då alla informanter fått 
förbereda sig och frågorna besvaras utifrån deras erfarenhet. Samt att all in-
formation har förts fram o bearbetats på samma sätt. 
 
 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) beskriver att validitet grundar sig i vad 
det är som mäts. Det handlar om i vilken utsträckning vi undersöker det som 
vi har avsett att undersöka. I mitt fall handlar det om förskollärares syn kring 
fenomenet pedagogiskt drama. De handlar om, som Bjereld m.fl. (2018) beto-
nar en innehållslig validitet. Det handlar om att sätta det empiriska materialet 
i förhållande till den teoretiska definitionen du har av temat. Detta sker i ana-
lysarbetet av mitt empiriska material. Mina frågor som behandlas i mina kva-
litativa intervjuer har utformats utefter den information jag har behandlat i min 
teoretiska utgångspunkt, samt tidigare forskning. Jag har i mitt analysarbete 
tagit bort den empiri som inte svarar på det jag vill undersöka. På detta sätt ser 
jag också att validiteten blir relativt hög. 
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4.6 Etiska överväganden 

4.6.1 Informations- och samtyckeskravet 

Löfdahl (2014) beskriver vikten av informationskravet och samtyckeskravet 
till sina informanter. Det handlar om att från start informera rektorer om din 
studie för att få tillåtelse att intervjua de anställda på förskolorna. Du behöver 
då informera deltagarna om vad din studie handlar om. Jag informerade delta-
garna i form av inledande telefonsamtal. Jag skickade ut informationsbrev där 
jag klargör syftet med min studie och vad det innebar att delta i studien. Här 
handlade det om att delta genom intervju. Jag klargjorde också att deltagarna 
när som helst under studiens gång kan dra tillbaka sin medverkan. Samtyckes-
blankett, se bilaga 2, skickades ut i anslutning med informationsbrevet, se bi-
laga 1, där deltagarna ska ge samtycke till att delta i studien samt att deras svar 
kommer att användas i studiens resultat. Underskriven samtyckesblankett är 
ett krav när det handlar om att behandla personuppgifter eller liknande. Fast 
som det klargjordes ovan, binder denna samtyckesblankett inte deltagarna till 
att delta, utan de kan dra sig ur under tidens gång. Löfdahl (2014) skriver att 
informationen som informanterna får ta del av ska innehålla de delar som be-
hövs för att de ska kunna bestämma om de vill delta i studien. Jag skickade då 
också ut min intervjumall till informanterna innan intervjun, för att de skulle 
veta vad som skulle diskuteras i intervjun och få hela bilden av min forskning. 

4.6.2 Sekretess 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver olika delar av sekretess. Till min forskning 
kan jag koppla till att det sker en avidentifiering av intervjupersonerna. Det 
menas med att svaren från bestämd individ har tagits bort. Då min studie byg-
ger på förskollärares tankar kring forskningsobjektet, ser jag ingen mening i 
att informanterna behöver identifieras med några specifika identitetsdrag. Det 
är inte relevant för min studie. Förskollärarna har avidentifierats på så sätt att 
deras namn har bytts ut och deras geografiska placering har endast avgränsats 
till en mindre kommun. Min studie kräver också en konfidentialitet, där det 
handlar om att den data jag samlat in inte får spridas vidare. Obehöriga ska få 
inte ta del av uppgifter från min data. Mina inspelningar av intervjuer sparas 
därav på min dator som inte är kopplat till någon ”moln” där det kan spridas 
vidare, utan i en låst mapp där endast jag själv har lösenordet till. Transkribe-
ringar och ljudupptagningar kommer att förvaras på detta sätt tills det att exa-
mensarbetet är godkänt, efter det kommer all information att raderas. 
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4.6.3 Forskningsetik 

En av de viktigast delarna i forskningsetiken handlar om att behandla frågan: 
Hur de informanter som deltar i studien behandlas? Att de informanter som 
deltar i studien inte utsätts för kränkningar eller skador i medverkan av forsk-
ningen, vilket här hamnar under individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
I min studie har jag behandlat mina informanter med respekt och tydligt klar-
gjort vad studien innefattar. Jag har förklarat att studien sker i positiv anda där 
de som deltar ska prata fritt kring fenomenet som ska undersökas. Jag tydliggör 
att ingen ska målas upp på ett negativt sätt i min studie. Att de också, som det 
klargörs ovan, kommer att avidentifieras. 

Vetenskapsrådet (2017) klargör tio olika punkter som forskaren ska ta till hän-
syn i genomförande av forskningsarbetet. Jag kommer att redogöra för de som 
rör min forskningsmetod. Att du ska tala ärligt om din forskning, du ska vara 
öppen i din redovisning av metod och resultatet. Jag ska också i min forskning 
sträva efter att jobba med min forskning på ett sätt så att det inte skadar män-
niskor, miljö och djur. Ett av kraven visar på att ”vara rättvis i din bedömning 
av andras forskning” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). I kapitel 3 Litteratur och 
tidigare forskning redogör jag för vad tidigare forskning visat i pedagogiskt 
drama. Både i förskolans verksamhet, men också förskollärares och pedago-
gers syn på drama som metod för barn i förskolans verksamhet. Jag redogör 
för studiernas syfte samt slutgiltiga resultat, utan någon fabricering. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Jag har valt att kategorisera resultatet utifrån mina två forskningsfrågor med 
olika underteman som svarar på frågan. Jag har valt att ta med direktcitat från 
informanterna för att på ett så tydligt och kärnfullt sätt låta deras egna tankar 
lysa igenom. Jag klargör återigen att informanternas namn är fiktiva. 

5.1 Resultatredovisning 

5.1.1 Hur beskriver förskollärarna att pedagogiskt drama 
främjar barns utveckling på olika sätt? 

Utifrån forskningsfrågan Hur beskriver förskollärarna att pedagogiskt drama 
främjar barns utveckling på olika sätt?  som studien har undersökt kategorise-
rades två underteman som svarar på ovanstående fråga. 
 
Barns utveckling i dramapedagogiskt arbete 

Alla de intervjuade förskollärarna anser att det finns många olika saker barn 
utvecklar i arbetet med pedagogiskt drama. Självständighet, gruppsamhörighet 
och ansvar. I detta kan det tolkas som att barn utvecklar förhållningssätt i att 
samspela med andra, men också i att, som många nämner, känna självförtro-
ende. Sanna säger: 

Jag menar identiteten! Det händer något med den i dramat. 
Att våga också. Då befinner man sig i denna lilla drama-
ringen igen. En del barn kanske inte vågar det, men kanske 
bara ett litet ord räcker, det är så individuellt. (Sanna) 

Både Marina och Sofia beskriver dramapedagogiskt arbetssätt som att upple-
velsen ligger i fokus. Barn utvecklas i upplevelse genom att gestalta olika käns-
lor i olika estetiska uttrycksformer. Marina beskriver på så sätt att barnen blir 
det pedagogiska dramat. Att de får leva i situationen. De beskriver också att 
pedagogiskt drama erbjuder barn en bildlig förståelse av temat. Sofia ger ex-
empel på hur den bildliga förståelsen kan bli konkret i främjande syfte för bar-
nens utveckling: 

Jag kan sitta och berätta att olikheter är okej och en tillgång, 
men får dom det bildligt så blir förståelsen djupare hos bar-
nen. Spelar man upp teater, så fångas barnen automatiskt. 
Man har då gjort sig själv en tjänst som pedagog. Att bygga 
spänning och inlevelse, föreställningsförmåga och fantasi. 
(Sofia) 
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Monica anser att det dramapedagogiska arbetet sker i form av efterhärmning, 
där barn återskapar det dom upplever. Sanna och Sofia betonar samma sak, att 
barn i det pedagogiska dramat bearbetar kunskap som de fått till sig i fasta 
lärandesituationer. Monica beskriver ett exempel där barn efterhärmar i fast 
lärandesituationer som har en drama-pedagogisk karaktär: 

Vi gör sagor och bordsspel. Alltså tredimensionella sago-
spel, där vi spelar upp sagor för barnen. Det är ju ett drama 
man gör med dockor. Det är ju inte att man använder sig 
själv som person, även om du använder dej själv som ett 
verktyg för att berätta en saga, vilket blir att barnen gör den 
för varandra efteråt. All efterhärmning är ju på gott och ont, 
är ju nyttigt när man har goda förebilder liksom. (Monica) 

Sofia, Moa och Marina anser att utveckling av språket, fantasin och föreställ-
ningsförmåga är de centrala delarna inom dramapedagogiskt arbetssätt som 
står i centrum för barns utveckling. Marina klargör också att de beror på vilken 
förmåga eller vilket kunskapsinnehåll de väljer att fokusera på. Med dessa svar 
kan jag tolka det dramapedagogiska arbetssättet som en formbar metod som 
kan passa in i många delar i förskolans verksamhet. Sofia ser det som ett  
arbetssätt där det öppnar upp för ett bredare tankesätt hos barnen, i reflekte-
rande former. De utvecklar sin reflektionsförmåga, att lyssna på varandra och 
på så sätt bilda nya erfarenheter. Sofia anser att ihop med dessa aspekter ut-
vecklar barn sitt språk.  
 

Upplevelse, fantasi, bearbetning. 

Resultatet visar på att drama kan skapa en bro mellan barns inre upplevelser 
och verbala språk. Det var alla informanter eniga om. Det ses som en självklar-
het i alla estetiska uttryckssätt. Både Sanna och Moa ser dock en svårighet i att 
tolka barns inre upplevelse, då det är svårt att tolka vad barn upplever, men att 
de anser också detta vara en viktig process i barns utveckling. Moa beskriver 
att barns inre upplevelse är inget som vi vuxna kan gå in och påpeka hur barn 
ska uttrycka sig utifrån deras egna upplevelser. Det blir ett språk som ingen 
annan har rätt till och det är viktigt att, som Moa och Sanna betonar, låta barn 
få äga denna arena själva: 

Det är viktigt att barn får bearbeta upplevelser, men att de 
också får nån form av arena där dom får ta plats och själva 
bygga upp något. Individ och gruppdynamik går därför hand 
i hand. (Sanna) 
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Marina, Sofia och Moa betonar också stor vikt i att bearbetning och upplevelser 
i ett pedagogiskt drama kan arbeta parallellt med varandra. Det arbetet, anser 
Sofia och Marina, ges i gestaltande former. Rollekar där barnen går in i en roll 
själva, när pedagoger går in i roller eller att ge föremålen liv i form av gestalt-
ning. Utifrån alla deltagande förskollärares tankar, ses gestaltning som en för-
delaktig metod i att förstärka barns upplevelser: 

Det var som ett barn idag ” nu har jag inte hört nått bråk 
från lådan, nu har dom nog blivit kompisar, dom lyssnade 
på oss idag”. Fast dom vet att det är ett garnnystan som är 
gråsuggan, en piprensare som är masken och en inplastad 
laminerad tusenfoting som är på ett foto. Jag skulle tolka det 
som en fortsättning till det här pedagogiska dramat. Barnet 
lever ju sig flera timmar senare in i att ”dom bråkade”. De 
vet ju dom att dom inte gjorde, det var ju bara jag som för-
stärkte lärandesituationen. Men dom är ändå med på det för 
att det är så roligt att ge sig hän i fantasin. Dom fattar ju att 
en piprensare aldrig kommer att bråka med ett nystan, men 
ändå blir det en del utav leken, dramatiken, det roliga, det 
spännande. (Marina) 

Marina tar i denna beskrivning upp en viktig aspekt i att förstärka barns upp-
levelser av en lärandesituation. Hon klargör en viktig del i det pedagogiska 
dramat. Att, som både Marina och Sofia nämner ”kittla barns fantasi”. Både 
Sanna och Marina ser alltid upplevelsen som startpunkten i arbetet med peda-
gogiskt drama. Men Sanna beskriver tydligt att barn behöver bli medvetna om 
sina upplevelser. I detta spelar gruppdynamiken en stor roll. Barn behöver nå-
gon att bolla med som Sanna beskriver: 

Barn kan inte koppla det abstrakta utan behöver se det och 
visualisera det ihop med vuxna, så de blir mer konkret. Då 
kan barn få fram upplevelsen verbalt. Ihop med andra barn 
och pedagoger. (Sanna)  

Jag tolkar Sannas svar som att genom pedagogiskt drama kan vi skapa upple-
velser som vi vill att barnen ska bearbeta ihop med pedagogernas stöttning. 
Barns erfarenhet blir upplevelsen som pedagogerna skapar. Sofia, Moa, Ma-
rina och Sanna beskriver också att bearbetning inom pedagogiskt drama sker 
ofta i reflekterande former där barnen fritt får verbalt uttrycka sina upplevelser. 
En form av bearbetning i slutet eller under tiden gestaltningen sker. Både Sofia 
och Moa ser pedagogiska dramat som ett bra sätt för barn som är utåtagerande 
att bli medvetna kring sina känslor. Då de anser att dramat kan göra lärandet 
och bearbetning av olika dilemman konkret. Moa beskriver en situation om ett 
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barn som använder ett föremål som en trygghet, istället för att förbjuda före-
målet, såg de istället potential i det och barnet utvecklade en trygghet: 

Nallen fick liv och det blev en spontan dramatisering, där 
nallen fick följa med på utflykter och vi bjöd den på mellan-
mål, den fick sitta och äta med oss. Barnet visste ju att det 
bara var en nalle, men de blev en viktig fantasi för barnet. 
En spontan situation men ändå en struktur i bakgrunden, för 
jag kände ju barnet och medvetet såg detta som ett verktyg 
för barnet att utveckla sin trygghet i gruppen. (Moa) 

5.1.2 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med 
pedagogiskt drama? 

Utifrån ovanstående forskningsfråga Hur förskollärare beskriver att det arbe-
tar med pedagogiskt drama har tre underteman skapat som svarar på frågan på 
olika sätt. Hur det pedagogiska dramaarbetet inte endast ses som en lärande-
form där en välplanerad aktivitet gör den meningsfull.  
 

Dramats spontanitet vilar på en struktur 

Kring dramats spontanitet ser Sanna och Moa att barnens inflytande är det som 
leder arbetet framåt. I en planerad och strukturerad situation kan det vara en 
liten del, som inte ens är planerad, barnen upplever som mest meningsfull. En 
strukturerad situation diskuteras utifrån ett planerat pedagogiskt drama.  Förs-
kollärarna beskriver att spontanitet och struktur går i vågor. Speciellt i det pe-
dagogiska dramat, vilket de beskriver som det viktigaste för barns utveckling. 
Moa ser att spontaniteten är viktig i arbetet med det pedagogiska dramat. När 
det gäller hur förskollärare arbetar med pedagogiskt drama beskriver Moa en 
gyllene regel i hur du som pedagog behöver vara i ditt förhållningssätt med 
barnen. Hon anser inte att tydliga gränser är fördelaktigt i pedagogiskt drama:  

Den gyllene regeln i detta arbetssätt är ”Hur tillåtande är 
man som pedagog?”. Att det sker i bestämda former, som 
samling och sedan är det klart. Att tillåta barnen att få an-
vända material vi använder i aktiviteter med pedagogiskt 
drama gör att vi som pedagoger kan få massor av stoff från 
barnen. (Moa) 

De intervjuade förskollärarna ser det som mycket viktigt att hålla kvar i spon-
taniteten i det pedagogiska dramat. Spontanitet, är alla eniga om, kan tolkas på 
olika sätt. Förskollärarna anser att det behöver finnas en planerad struktur i allt 
de gör oavsett vilken ände de börjar i. De betonar också vikten av att lyssna in 
barngruppen. I frågeställningen hur förskollärarna arbetar med pedagogiskt 
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drama klargör Moa att strukturen i detta fall grundar sig istället i att de har gjort 
sina kartläggningar kring barnen. De vet hur de ska fånga upp barnen i situat-
ionen. Alltså relationen mellan barn och pedagog.  Utifrån att tolka förskollä-
rarnas svar kring dramats spontanitet, klargörs det att spontanitet vilar på en 
struktur. Med det här menar Moa att strukturen bygger på hur väl hon som 
pedagog känner barnen och vet hur hon ska leda dem i en spontan situation. 
Hon anser att på detta sätt kan barnen känna att de är dom som leder dramat 
framåt. Moa har en grundtanke som hon vet hur hon ska jobba med i sin barn-
grupp, vilket grundar sig i relationsskapandet och samspelet i gruppen. 
 

Estetiken får mindre plats i förskolan 

Resultatet visar att Marina, Moa och Sanna betonar dramaarbetet som ett ar-
betssätt som faller under många delar av förskolans verksamhet. Marina beto-
nar dramapedagogik som ett arbetssätt som kan implementeras i alla olika äm-
nen som de arbetar med i förskolans verksamhet. Då gestaltning kan sätta di-
lemman eller undervisningen i sammanhang barnen kan förstå.  Därför betonar 
Marina att ha modet att ge sig in i den dramatiserade världen: 

Hade man jobbat på detta sätt från start hade barn kunnat 
ta sig an alla sorters lärande. Jag tror det är det som är pro-
blemet med dagens samhälle, att kulturen och estetiken för-
svinner bort mer och mer för att det blir mer skola. Vilken 
man än gör, behöver man göra mer av det än vad man gör 
idag. (Marina) 

Både Moa och Marina betonar dramapedagogsikt arbetssätt som en metod för 
att utveckla eller lära sig om något annat. De menar att dramapedagogik ej blir 
huvudsyftet som barnen lär sig om, utan en metod barnen lär sig genom. Dock 
beskriver Moa pedagogiskt drama som en positiv del i barns utveckling, men 
att den inte får så stor plats i förskolans verksamhet: 

Jag ser att det bygger på ett uppskattat arbetssätt som ger 
barnen möjlighet att utvecklas inom många aspekter i för-
skolans verksamhet, men att det endast används i uppstarten 
av ett tema och inte som primära fokus. (Moa) 

 
Planering i arbetet med pedagogiskt drama  

Sofia och Sanna betonar vikten av att ha ett fast syfte i sin planering med drama 
pedagogiskt arbete. Vad ska barnen få med sig i denna aktivitet? I dokumentat-
ionen går de in på barnen som grupp, men försöker också kartlägga vilka barn 
som behöver mer stöd. De pratar om varför barnet agerar på det sättet, vilka 
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förutsättningar har pedagogerna skapat i situationen. Sofia betonar att plane-
ringen av ett dramapedagogiskt arbetssätt kräver en välarbetad grund. Här lig-
ger inte vikten i att redogöra en lång planering från början till slut, utan det är 
barnens reflektioner som styr arbetet framåt: 

Viktigt efter gestaltning av något är att vi har en stor reflekt-
ion med barnen. Barn uttrycker sig på olika sätt och olika 
saker hamnar i fokus. (Sofia) 

Moa beskriver dock användandet av drama som en introduktion till någonting 
som de vill att barnen ska reflektera kring. Det kan tolkas som att Sofias be-
skrivning kring dramaarbetet sker på samma sätt. Genom att sammansätta sva-
ren kan essensen i dramaarbetet fokusera på att barnen utvecklar sin reflekt-
ionsförmåga av ett upplevt drama. Istället för att själva befinna sig i dramat. 
De deltagande förskollärarna ser dock det dramapedagogiska arbetssättet som 
en möjlighet att göra innehållet meningsfull för barnen, att de blir delaktiga i 
processen och att det sätts i en kontext de kan förstå: 

Arbetet med värdegrund kan bli väldigt platt. Jag tror just 
att genom det pedagogiska dramat i det här fallet kan få det 
att bli mycket mer äkta, mer konkret. Att skapa historier för 
barnen och med barnen. (Sanna) 

Sanna anser att dramatisering ingår i att barnen är med och skapar berättelser 
som de kan gå tillbaka till. Det är något som bearbetas hela tiden. Marina och 
Sanna betonar att dramaarbetet är en lärandeform som behöver göras flera 
gånger för att få ett resultat, då de anser att barn är mer bekanta med skolfor-
men. Drama är något som hamnar utanför boxen. Arbetet med pedagogiskt 
drama behöver då inledas i små former utan att skapa för mycket innehåll och 
att barnen är med på vad det är för innehåll: 

Jag tror verkligen på att man ska stimulera fantasin och fö-
reställningsförmågan. Viktigast är också att barnen äger det 
som dom är med i. då bygger man den där bron för att dom 
ska vilja uttrycka sig. För att dom ska bredda sitt ordförråd 
och utveckla sitt språk. (Sofia) 
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5.2 Resultatanalys 
Det som min studie resulterar i är att pedagogiskt drama används till viss del i 
förskolans verksamhet. De fem intervjuade förskollärarna beskriver att de upp-
lever dramapedagogik som en metod där olika lärandesyften kan implemente-
ras. Den gemensamma slutsatsen för hur pedagogiskt drama främjar barn ut-
veckling på olika sätt, ser förskollärarna sker i reflekterande former. Det be-
hövs alltid en mottagare i barns bearbetning av upplevelser.  
 
Marina beskriver en situation som, utifrån självutvecklingsteorin, visar de de-
lar som barn går igenom när det uppstår en inre upplevelse som barnet måste 
få bearbeta i samspel med andra. För att på detta sätt bygga på nya erfarenheter. 
Marina beskriver att barnen vet mycket väl att föremålen inte är levande, utan 
det är hon som, i gestaltning, ger föremålen liv. Barnet behöver, som Sterns 
teori visar, i samtal skapa sammanhang. Barnet befinner sig i sitt berättande 
själv, där hen behöver återberätta det som upplevts i Marinas gestaltning. Det 
sker också en, vad Haugen (2006) beskriver utifrån Sterns teori, intersubjekti-
vitet. Barnet hittar också på nya berättelser kring figurerna i Marinas gestalt-
ning, där hen redogjorde för att ” de bråkar inte längre”. Det här går också ihop 
med vad Sanna beskrev med pedagogiskt drama. Hon ansåg att i dramatisering 
ingår det att barnen är med samt skapa berättelse som de sedan kan gå tillbaka 
till. Det är något som bearbetas hela tiden. Det sker, vad Sterns teori visar, en 
fördröjd imitation. Barn behöver få tillämpa det dom har upplevt på egen hand. 
Som Sanna klargör, få bearbeta händelsen fler gånger. Det går också i linje 
med Monicas arbete med tredimensionella sagor. Barnen får sedan tillgång till 
materialet och får på egen hand bearbeta det. Genom att få återberätta den för 
andra barn i gruppen, men att de också får skapa sammanhang i samtal och 
berättande. 
 
När barn utvecklar sitt verbala språk tar det stor plats och blir på så sätt barnens 
primära uttrycksmedel. Sterns teori visar då att de inre och yttre uttrycken för-
delas. Språket speglar inte känslan som upplevs inombords (Brodin och Hy-
lander, 1997. Utifrån resultatet anser förskollärarna att vi i det pedagogiska 
dramat kan skapa upplevelser som barn bearbetar. Både inombords och i sam-
spel med andra. Jag ser dock här att det börjar i andra änden. Förskollärarna 
berikar barns inre upplevelser genom gestaltning och reflexion ihop med resten 
av barngruppen. På så sätt blir det fokus på det verbala språket. 
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Förskollärarna anser att det pedagogiska dramat är en spontan aktivitet som 
vilar på en struktur. I strukturen menar dom är relationen till de barn som del-
tar. Jag tolkar Moas tanke om att relationen är viktig för att barns inre upple-
velser ska komma till ytan. Förskolläraren behöver vara tillåtande i lärandesi-
tuationen, men också med det material som används i situationen. Det här 
skapar en länk mellan barns inre upplevelser och verbala språk. Jag tolkar det 
som att barn behöver känna sig trygga i den miljö eller situation som de befin-
ner sig i. På detta sätt ser Moa att det pedagogiska dramat bjuder in till barns 
delaktighet och berikar deras inre upplevelse.  
 
Resultatet visar också hur viktigt det är att skapa innehåll i gestaltning som 
barnen annars inte kan ”se”. Att koppla det abstrakta till en påhittad situation. 
Barnen får här vara med och skapa något. Genom att, som Sterns teori visar, 
barn omsätter det som tas in via sinnena i bild, drama och rörelse skapas det 
en koppling till att kunna reflektera och verbalisera upplevelser (Brodin Hy-
lander, 1997). 
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6 DISKUSSION 

I den här delen diskuterar jag kring den metod jag använt mig av min studie, 
samt diskussion kring min resultatredovisning. Under resultatdiskussionen dis-
kuterar jag de slutsatser jag dragit i min framtagning av resultat, Jag klargör 
också hur mitt resultat hänger ihop med det jag redogör för i tidigare forskning, 
samt hur min problemställning blir besvarad. I min metoddiskussion redogör 
jag för hur mitt val av metod har gett för resultat i min studie, samt de begräns-
ningar och problem som har kommit upp på vägen. 

6.1 Resultatdiskussion 
Min studie har baserats på förskollärares tankar kring dramapedagogiskt ar-
betssätt och hur de ser att detta kan främja barns utveckling. Jag har då i min 
studie besvarat mina forskningsfrågor: Hur beskriver förskollärarna att peda-
gogiskt drama främjar barns utveckling på olika sätt? Hur beskriver förskol-
lärarna att de arbetar med pedagogiskt drama? Syftet med studien var att un-
dersöka och beskriva förskollärares syn kring fenomenet pedagogiskt drama. I 
min bearbetning av resultatet klargörs det tydligt att mina forskningsfrågor har 
funnits med i bakgrunden och har fått agera som huvudteman i mitt resultat för 
att påvisa hur resultatet svarar på mina forskningsfrågor. I min studie framgår 
inte någon allmän slutsats, då de deltagande förskollärarna befinner sig inom 
en liten geografisk del och visar inte ett resultat som representerar hela landet 
Sverige. 

6.1.1 Barnens allsidiga utveckling i dramaarbetet 

Resultatet av min studie visar på att förskollärare ser dramapedagogiskt arbets-
sätt som en viktig faktor för barns utveckling. Den främsta fördelen som fram-
kommer är att dramapedagogik är en varierande lärandeform. Tre av de inter-
vjuade förskollärarna anser att dramat är en metod som kan användas för att 
förstärka något annat. Marina klargjorde också att det dramapedagogiska ar-
betssättet kan ge barn möjlighet att ta sig an alla olika lärandeformer, om bar-
nen är vana vid det. Marina trycker på en viktig aspekt som kan kopplas till 
vad Mjaaland Heggstad (2014) anser om drama. En metod som aktiverar hela 
vårt inlärningsregister. Det känslomässiga, det kognitiva lärandet, de estetiska 
uttryckssätten, men också interaktionen med andra människor. Brown (2017) 
och Pinciotti (1992) beskriver, utifrån deras rapporter, också drama som ett 
allsidigt inlärningsmedium. Utifrån mitt resultat och tidigare forskning styrks 
synen på drama som en allsidig inlärningsmetod där barnen utvecklas i alla 
delar av sig själv och i samspel med andra. Jag kopplar också detta till Sterns 
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syn på barns utveckling. Vi föds med behovet att dela fokus med andra män-
niskor (Haugen, 2006). Detta sker både i känslor, intentioner samt få dela och 
skapa ny kunskap med andra. Marina beskriver att drama skapar möjligheter 
för barn att kunna ta sig an olika lärandeformer i förskolans verksamhet. Men 
hon klargör också att hon själv inte använder drama som undervisningsform 
ofta. Utifrån resultatet samt tidigare forskningsresultat, bidrar dramat till en 
”fyllig” undervisning där barnen utvecklas i handling, upplevelse, känslor och 
samspel. Samspelet ses som viktigast, vilket också Sterns teori klargör, att vi 
behöver andra för att bli tydliga för oss själva och utvecklas med nya erfaren-
heter (Haugen, 2006). 

6.1.2 Skapa tillgänglighet i en tillåtande miljö 

Resultatet visar på att dramaarbetet kan göra undervisningen obegränsad, bara 
det skapas förutsättningar. Marina beskriver själv att hon arbetar med bords-
spel, eller tredimensionella sagospel som hon själv kallar det. Sagan spelas upp 
av en pedagog som en föreställning för barnen. Spelet genomförs med hjälp av 
”figurer”.  Materialet lämnas sedan kvar framme under hela dagen. Fritt för 
barnen att använda. Hon märker då tydligt hur barnen efterhärmar genom att 
spela upp sagan och egna sagor för varandra. Detta är också ett tydligt exempel 
på vad Stern beskriver som fördröjd imitation. Barnen speglar inte endast det 
som de ser, utan använder den erfarenhet som de upplevde för att själva ge-
nomföra spelet för andra (Brodin & Hylander, 1997). Det som fastnade hos 
mig under intervjuernas gång var Moas uttalande kring dramapedagogiskt ar-
bete: Hur tillåtande är man som pedagog? Hon ansåg detta vara den gyllene 
regeln i arbetet med barn. Utifrån egen tanke kan jag se denna regel som en 
karta i den dramapedagogiska djungeln. Att barnen måste få tillgång till 
materialet som används för att de ska få bearbeta och skapa mening. Det måste, 
som Moa klargör, finnas en god relation och en medvetenhet kring hur dramat 
används och när det passar in. Ett till exempel som fastställer denna gyllene 
regeln var det utåtagerande barnet som hittade trygghet i sin nalle. Med peda-
gogernas ledarskap och barnets fantasi, skapades en värld kring nallen. På detta 
sätt lyckades pedagogerna utveckla en trygghet ihop med barnet, på hens pre-
misser. Till viss del går den här situationen under, vad Sternudd (2000) beskri-
ver, som det konstpedagogiska perspektivet. Dock sker det inte ett spel inför 
publik, men barnet tar sig an en roll som regissör och pedagogerna tar ett steg 
tillbaka som skådespelare. Det visar tydligt på att barnet kan ta sig an olika 
roller kring ett dramaspel och utveckla olika delar av sig själv i olika roller. 
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6.1.3 Upplevelsen skapar konkret innehåll för bearbetning 

I min studie betonar informanterna dramapedagogiskt arbetssätt som en metod 
där upplevelser och bearbetning arbetas parallellt med varandra hela tiden. I 
form av rollekar där barn går in i roller, men också vuxna går in i roll. Marina 
beskriver att gestaltning kan ge föremål liv. Hon klargör då att föremål, icke 
mänskliga, får liv. Hon anser att det kan förstärka barns upplevelser. Genom 
att hon byggde upp en fantasivärld för barnen fick föremålen liv. Garnnystanet 
blev en gråsugga, piprensaren blev en mask och en laminerad bild blev en tu-
senfoting. Hon klargör tydligt, utifrån sin egen tanke att barnen fullt förstår att 
det inte är verkligt, men att hon skapade en förstärkelse av lärandesituationen, 
där dilemmat var att djuren ”bråkade”. Bearbetning skedde efter i form av att 
ett barnen behövde prata om det genom att lägga till nya händelser i den erfa-
renhet Marina skapat ”att hen inte hört dom bråka mer”. Resultatet styrker 
Sterns syn på det berättande självet. Att barn får experimentera och skapa nå-
got. Här skiftar de också mellan verklighet och fantasi. Det kan ha sin utgångs-
punkt i, som beskrivet ovan, något som barnet upplevt eller vill uppleva. Det 
viktigaste är att någon lyssnar (Brodin & Hylander, 1997). Marina skapade en 
påhittad situation där hon vill att ”barnen ska ge sig hän i fantasin”. Det visar 
tydliga tecken på att barnet hade ett behov av att bearbeta den upplevda hän-
delsen, både inombords och i samspel med Marina. Barnet både utvecklar sin 
reflektionsförmåga, samt sin förmåga att kunna uttrycka sina upplevelser. 
Detta kopplas också samman med vad förskollärarnas gemensamma tanke är 
kring dramaarbetet i förskolan. En möjlighet att göra innehållet meningsfullt 
och i en kontext barnen kan förstå.  
 
Med goda relationer och ett syfte kan barnen vara med och påverka lärandesi-
tuationen. Som Marina beskriver ”ge sig hän i fantasin” ihop med pedagoger-
nas vägledning. Efter att ha tagit del av tidigare forskning kring ämnet, samt 
eget resultat och bearbetning, ses dramapedagogik som ett arbetssätt med 
mycket potential. Förskollärarna måste bara våga använda begreppet och inte 
känna en osäkerhet kring det, då resultatet påvisar att arbete med pedagogiskt 
drama redan sker i förskolans verksamhet. Jag kopplar här till vad Pekdoğan 
och İbrahim Korkmaz (2016) klargör i sin studie att drama är en obegränsad 
idé som formar livet och ger barn möjlighet att deras interna processer formas 
till externa strukturer. Det ger barn möjligheten att obehindrat reflektera kring 
sina inre upplevelser. Alla de intervjuade förskollärarna redogör för att dramat 
kan skapa en länk mellan barns inre upplevelser och språk.  
 
Moa fastställer en viktig aspekt i denna kategori. Barns upplevelser är inget 
som vuxna kan fastställa eller styra. Det blir ett språk som ingen annan har rätt 
till. Dock klargör de också en viktig aspekt i att medvetandegöra dem om sina 
upplevelser. Alla deltagande förskollärarna anser att det görs i samspel med 
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andra. ” Man behöver någon att bolla med” som Sanna betonar. Detta styrker 
vad Stern i sin teori beskriver som intersubjektivitet. Människor har ett stort 
behov, redan från födsel, att dela fokus. Få dela sina känslor, intentioner och 
få dela kunskap med andra. På detta sätt ser han att barn skapar sig själva (Hau-
gen, 2006). Förskollärarna anser att barnen behöver varandra för att utvecklas, 
samt att pedagogerna behöver barnen för att undervisningen ska bli menings-
full. I arbetet med pedagogiskt drama anser alla deltagande förskollärarna att 
barn behöver få bearbeta sina upplevelser. Sternudd (2000) klargör både i det 
personlighetsutvecklande perspektivet samt i det holistiskt lärande perspekti-
vet, att barn behöver bli medvetna om sig själva. I form av att bearbeta och 
reflektera kring vardagssituationer de möter dagligen samt hur deras attityder 
till ett problem. Det sker oftast i samspel eller när lärare går in i roll.  
 
Utifrån egen tolkning av tidigare forskning och framtaget resultat ligger ut-
veckling av barns förhållningssätt till att ”leva” som grund i arbetet med peda-
gogiskt drama. Sanna trycker dock på en viktig aspekt i arbetet, det som barn 
i sitt vardagliga liv inte upplevt än, eller kanske kommer att uppleva. Hon anser 
att barn har svårt att koppla till det abstrakta och behöver på så sätt få visuali-
sera ihop med vuxna. På detta sätt blir upplevelsen konkret och kan bearbetas 
verbalt. Utifrån detta tolkar jag det dramapedagogiska arbetet som en möjlig-
het för barn att själva forma sin egen utveckling. Med förskolläraren som led-
stjärna i sin profession. Genom att, som Stern klargör, använda konstnärliga 
uttryck för att skapa en bro mellan barns inre upplevelser och verbala språk. 
Det sker i en fördröjd imitation, där det klargörs att barn i det verbala självet 
inte längre endast speglar andra beteenden. Istället försöker de tillämpa den 
upplevelse eller erfarenhet som de själva besitter. I det som klargörs ovan be-
finner sig barnen i både in det verbala- och berättande självet. Beroende på var 
de befinner sig i sin utveckling kan de handla om att prova ord som de fått 
höra, att få sätta dem i sammanhang (Brodin & Hylander, 1997). Barn skapar 
sammanhang i samtal med andra. Resultatet visar på att förskollärarna ser upp-
levelser, bearbetning och reflexion som viktiga aspekter i arbetet med pedago-
giskt drama, för att barn ska kunna sätta ord på sina upplevelser. Öfverström 
(2006) styrker denna beskrivning då hon i sin avhandling fastställer att upple-
velsen banar väg för barns inlevelse och reflektion, för att kunna skapa nya 
kunskaper om världen. Här ser jag att barnen behöver alla delar i processen 
med pedagogiskt drama. 
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6.1.4 Dramats frihet skapar osäkerhet 

Studien har medfört mycket tankar, men också uppvaknanden. Marina, Moa 
och Monica känner en osäkerhet kring att ge sig in i det pedagogiska dramats 
värld. Min grundtanke var att det fanns en brist på kunskap kring det. När det 
pedagogiska dramat beskrivs som att vara en metod att lära sig om något annat 
än att lära barnen om drama, blir förskollärarna bekväma och inser att det pe-
dagogiska dramat finns i många delar av förskolans verksamhet redan. Utan 
att det aktivt arbetas med. Kärnan i dramapedagogik, som Sternudd (2000) be-
skriver det, är när pedagogik och drama möter varandra. Hon klargör att det 
handlar om att skapa fiktiva världar i samspel med andra, med hjälp av peda-
gogers ledarskap.  
 
Alla förskollärarna beskriver att lärandesituationer eller arbetet med normer 
och värden kan bli mer konkret genom gestaltning och fiktiva situationer. Vil-
ket Sternudd (2000) klargör som grundpelaren kring arbetet med pedagogiskt 
drama. Som Moa klargör, att arbetet med pedagogiskt drama är en spontanitet 
som vilar på en struktur. Detta kopplar jag ihop med Pinciottis (1992) beskriv-
ning av kreativt drama. Det utgår från barns spontana lek. För att det ska övergå 
i ett kreativt drama krävs någon form av ledare som gör det möjligt för delta-
garna att reflektera, samt använda sin föreställningsförmåga, fantasi och ge-
nomföra upplevelser.  På detta sätt ansåg alla förskollärarna att barn utvecklar 
sin självständighet, gruppsamhörighet och ansvar. Det öppnar upp för ett bre-
dare tankesätt hos barnen. Sanna betonar det som att ”det händer nått med iden-
titeten”, men att vi också måste ta i beaktning att alla barn är olika och känner 
olika känslor till att befinna sig i ”dramaringen”.  
 
Marina förklarar att vi måste börja och det i små former. Det måste ske många 
gånger om då hon anser att dramat hamnar utanför boxen. Barnen är inte vana 
vid den formen av undervisning menar Marina. Dock visar både resultatet och 
diskussionen på att dramapedagogiken just nu genomsyras i många delar av 
förskolans verksamhet. Marinas uttalande visar på att dramapedagogik ses som 
något icke greppbart. Istället, som det framgår ovan och utifrån Öfverströms 
(2006) studie, som ”ett liv”. En metod där barn utvecklar och tränar på att prata 
med och inför andra, att våga och bygga på sin fantasi. Det handlar om att 
bygga på en stark Jag-känsla. Pekdoğan och Ibrahim Korkmaz (2016) styrker 
detta i sin studie där drama beskrivs som att leva. Att vi lär oss om livet i spel. 
Jag tolkar informanternas uppfattningar kring pedagogiskt drama att vara en 
obegränsad metod som kan använda i olika ämnen i förskolans verksamhet. 
Det gör att informanterna känner sig osäkra att fastställa vad pedagogiskt 
drama är. Det är för stort för att sättas i ett sammanhang. Istället får förskollä-
rarna får hålla fast vid dramat som ett sätt att levnadsgöra saker som barnen 
inte kan uppleva här och nu. Att, som alla förskollärare är eniga om, ett sätt för 
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att göra det bearbeta upplevelser och skapa nya erfarenheter i en lärandemetod 
som kan sätta saker i olika sammanhang barn kan förstå. Som Sofia beskriver 
det ” tro på att stimulera barns fantasi”. Både resultatet och diskussionen har 
visat tydligt på barn vill ge sig hän i fantasin om vuxna är med på resan, som 
en inspirerande ledare. 

6.2 Metoddiskussion 
Jag utformade en intervjumall som innehöll fem stycken nyckelfrågor och tre 
stycken inledningsfrågor. Både inlednings- och nyckelfrågorna utformades ut-
efter påståenden och begrepp som bearbetats i min bakgrund, tidigare forsk-
ning och teoretiska utgångspunkt. Jag ansåg att dessa frågor öppnade upp för 
diskussion. Jag själv var mycket intresserad av de olika påståendena och ville 
veta hur förskollärarnas tankar var kring dessa. Mitt syfte var att undersöka hur 
förskollärare ser på dramapedagogiskt arbetssätt som främjande för barns ut-
veckling. 
 
Jag märkte från första början att många av förskollärarna var lite osäkra och 
upplevde att dramapedagogik var ett sådant svårt ämne. Inte endast vid inled-
ning av intervjun, utan också vid första kontakten när jag skulle hitta informan-
ter som ville delta i studien. Trots att jag hade skickat ut intervjumallen en 
vecka innan genomförande av intervju och var tydlig med att det är deras tan-
kar kring det som ska föra intervjun framåt. Jag tryckte också på att intervjun 
bygger på deras profession som förskollärare och inget annat, men ändå upp-
levde jag det som att informanterna hade ett visst prestationskrav mot sig 
själva. Innan mina nyckelfrågor hade jag utformat tre stycket inledningsfrågor 
där de fick tänka kring olika begrepp och hur de upplever det. Det såg jag som 
en stor fördel. Utan inledningsfrågor, anser jag att min studie inte fått samma 
resultat. Det visade sig tydligt hur mitt utformande av intervjumall gjorde 
många mycket mer bekväma att prata fritt kring ämnet, vilket var mitt mål. 
 
De begränsningar jag kunde se var att några förskollärare såg nyckelfrågorna 
som svåra. Istället för att stanna i denna osäkerheten försökte jag stötta utan att 
leda dem till ett svar. Jag återkopplade då alltid till vad de svarade i sina inled-
ningsfrågor då de begreppen som de fått tänka fritt kring sattes i en annan kon-
text i nyckelfrågorna. Då blev de mer bekväma i att svara då begreppen blev 
konkreta utefter hur de själva har diskuterat kring dem. Här visades det tydligt 
hur viktiga inledningsfrågorna var för intervjuns kvalitet. 
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Jag genomförde fem stycken intervjuer med fem olika förskollärare i en mindre 
stad. Med tanke på den tidsplan vi har att gå efter i det självständiga arbetet ser 
jag att denna mängd informanter var precis det som hanns med under en be-
gränsad tid. Jag ville medvetet välja förskollärare som ej hade någon form av 
specialisering eller inriktat arbetssätt i pedagogiskt drama. Jag ville ge en all-
män bild av dramapedagogiskt arbetssätt utifrån förskollärares profession och 
lika utbildningsgrund. I början av intervjuerna uppkom, som beskrivet ovan, 
en form av osäkerhet kring att prata fritt kring begreppet pedagogiskt drama. 
När genomförandet av intervjun var färdig och pennan var nerlagd, kände 
många av informanterna en form av ”aha”-upplevelse där de känner sig inspi-
rerade och nyfikna att dyka in i ämnet mer, i den dagliga verksamheten.  

6.3 Slutsatser 
Utifrån mitt resultat kan jag dra slutsatsen att förskollärarna ser att pedagogiskt 
drama främjar barn utveckling, men att det inte får så stor plats i förskolans 
verksamhet. Förskollärarna diskuterar i intervjuerna hur de på olika sätt främ-
jar barns utveckling. De betonar att arbetet sker i reflekterande former där bar-
nen antingen reflekterar efter ett gestaltat dilemma, eller att de i gestaltningen 
får vara med och påverka händelseförloppet. Utifrån Sterns tanke att barn be-
höver andra att samspela med för att utvecklas till fullbordade individer. Det 
beskrivs utifrån begreppet intersubjektivitet, där barn delar sina upplevelser 
och erfarenheter med andra för att bilda ny kunskap (Haugen 2006). Förskol-
lärarna trycker på att barnen behöver andra för att bearbeta sina inre upplevel-
ser, men att de också blir ett språk som ingen annan kan äga, vilket de anser är 
viktigt för barns utveckling.  
 
Resultatet visar också att förskollärarna fokuserar på, vad Sternudd (2000) 
klargör som, det personlighetsutvecklande och kritiskfrigörande perspektivet, 
där det handlar om att utan publik, i samspel med andra, analysera och under-
söka baserat på deras erfarenheter. Perspektivet grundar sig i att barn ska bli 
medvetna om sig själva och de situationer de möter på dagligen. Det ser förs-
kollärarna sker då de i pedagogiskt drama försöker arbeta med normer och vär-
den, för att skapa en gemensam förståelse av situationen. Barn kan tolka situ-
ationen olika, som Sofia beskriver. Det är i reflexion de tillsammans kan skapa 
en gemensam bild. Den här beskrivningen betonar också samma sak som Ster-
nudd (2000) redogör för i det kritiskt frigörande perspektivet, att sätta ord på 
upplevelsen. Vilket de till dels gör utifrån ett, vad Sternudd (2000) kallar för, 
holistiskt lärande perspektiv. Läraren går in i roll för att levnadsgöra något barn 
ska bearbeta. Det perspektiv som inte tar stor plats i förskolans verksamhet är 
det, som Sternudd (2000) kallar för, konstpedagogiska perspektivet. Det byg-
ger på att spela upp något inför publik och att barn tar sig an olika roller. Jag 
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drar då slutsatsen att förskollärarnas osäkerhet kring dramapedagogik gör att 
detta perspektivet inte används i förskolans verksamhet. I det här perspektivet 
är fokus på att lära sig om och i drama. Vilket förskollärarna betonar att de 
upplever en osäkerhet kring. Slutsatsen blir då att drama där barnen går in i 
roller själva används nästintill aldrig utifrån förskollärarnas svar. 
 
Som beskrivet ovan i kapitel 1 inledningen klargörs det i förskolans läroplan 
att förskolan ska ge barn förutsättningar att uttrycka sig i olika estetiska ut-
trycksformer (Skolverket, 2018). Rasmusson (2016) klargör att deltagarna är 
det viktigaste i arbetet med pedagogiskt drama. Att de på ett kreativt sätt får 
förutsättningar för att uttrycka sig och bilda ny kunskap. I pedagogiskt drama 
dras slutsatsen att upplevelsen är något som vi vuxna skapar. Genom att förs-
kollärarna kan gestaltar saker och göra lärandet mer levande. Det pedagogiska 
dramat blir en undervisningsform barnen förstår där det kan få se vad som sker, 
istället genom att förskollärarna pratar om det. Förskollärarna ser då det peda-
gogiska dramat som en undervisningsform där barnens sinnliga upplevelser 
utvecklas. Barnen får se någon form av gestaltning samt både kroppsligt- och 
verbalt får uttrycka och bearbeta upplevelsen. Oftast i reflekterande former. 
Dock ser jag att medvetenheten kring vad det pedagogiska dramat innebär som 
något för barnen att lära sig om fattas och som krävs en vidare studie kring.  
 
Utifrån tidigare forskning och mitt resultat reflekterar förskollärare fritt kring 
begreppen och kommer på i efterhand att de arbetar med pedagogiskt drama. 
Min fråga är då hur barnen ska bli medvetna om sina egna kreativa uttryck i 
pedagogiskt drama om pedagogerna inte känner en trygghet i arbetet? Jag 
kopplar här till John Deweys syn på erfarenhet. Han ser erfarenhet som något 
vi måste anamma som vi sedan kan lära oss utav samt dra slutsats kring (Hjert-
ström Lappalainen & Schwarz, 2014). Jonna Hjertström Lappalainen (2014) 
redogör hon för Deweys jämförelse mellan erfarenhet och erfarande. En erfa-
rande flyter på. Intryck som vi möter på under vår vardag. Utan ett aktivt mo-
ment där vi kopplar samman intrycken och organiserar dem, blir det ingen er-
farenhet. Det beskriver mycket bra den slutats som denna studie har medfört. 
Blir vi inte medvetna kring det dramapedagogiska arbetet när vi arbetar med 
det, blir det endast ett erfarande och inte en erfarenhet. 
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6.3.1 Vidare forskning 

I vidare forskning skulle det vara fördelaktigt att genomföra en etnografisk 
studie kring dramaarbetet i förskolan. Denna metod bygger på vad Christoffer-
sen och Johannessen (2015) beskriver som en studie kring en kultur. Det hand-
lar om att du som forskare befinner dig på en bestämd plats under längre tid. 
Det bygger på att få ett helhetsperspektiv på den kultur du studerar inom en 
bestämd situation. Interaktionen i gruppen, språket de använder samt olika be-
teenden som uppkommer. Min tanke är att studera ett processdrama som en 
grupp genomgår i ett tema. På detta sätt kan interaktionen i gruppen studeras. 
Mellan barn och barn, men också vuxna och barn. Intervjuer kan svara på frå-
gor som uppkommer under observationens gång. Här ser jag att studiens resul-
tat blir ”fylligt” och fyller i de tomrummen som uppkommer när det endast ses 
från vuxnas perspektiv. Barnens intentioner och interaktioner, pedagogernas 
medvetenhet och interaktion, samt hur dramat används praktiskt. Utifrån 
Deweys tanke kring erfarande och erfarenhet ser jag att denna typ av studie 
kan ge det dramapedagogiska arbetet en ny vinkel. Genom att ta in barnen och 
få undersöka deras handlande och intentioner i ett pedagogiskt drama kan vi 
också hitta nya sätt att göra undervisningen meningsfull och utvecklande. 
Bygga upp erfarenheter i ett erfarande som har en tanke. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev till förskollärarna  

Hej. 
Mitt namn är Linnéa Johansson och studerar till förskollärare på Karlstad uni-
versitet. Jag är nu inne på termin 6 och har börjat skriva mitt självständiga 
arbete. Jag vill i detta arbetet skriva om dramapedagogiskt arbetssätt i försko-
lan. Syftet med studien är att belysa hur förskollärare ser på pedagogiskt drama 
som en bidragande faktor för barns utveckling. Jag vill i min studie fokusera 
på förskollärarnas tankar och upplevelser kring ämnet kopplat till barns ut-
veckling. Det är frivilligt att delta i min studie. Du kan vid vilken tidpunkt som 
helt under studiens gång välja att dra dig ur, utan särskild anledning. Den in-
formation som kommer att samlas in är endast till för mitt självständiga arbete. 
Deltagarnas namn kommer att bytas ut innan arbetet publicerats. Min studie 
kommer att rapporteras som ett examensarbete på Karlstad universitet och 
kommer att finnas tillgänglig i universitetets bibliotek. I anslutning till detta 
informationsbrev följer en samtyckesblankett med, jag ber dig som informant 
att fylla i detta innan genomförandet av intervju sker. 

Om du har ytterligare några frågor kan du ringa eller maila mig:  

Linnéa Johansson 
 

mail: Johanssonlinna@gmail.com 

Eller kontakta min handledare:  

Monica Furu   

Mail: monica.furu@kau.se  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

         Jag samtycker att delta i intervjun 

Förskollärarens namn:  

Underskrift 
______________________________________________________________  

  

Ort och datum  
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Bilaga 3 
 
Intervjumall 
 
Mitt namn är Linnea Johansson. Min studie bygger på att skapa diskussion 
kring dramapedagogiskt arbetssätt. Det bygger på dina uppfattningar kring äm-
net. Jag kommer att spela in intervjun för att få en bra uppfattning kring dina 
upplevelser, men också för att vi ska kunna prata fritt kring ämnet. Intervjun 
kommer att vara högst 1 timme.  
 
Faktafrågor 
1.Varför valde du att bli förskollärare?  
2.Vad är det som är viktigast för dej i ditt yrke? 
 
Introduktionsfrågor 
1.Hur uppfattar du drama? 
2. Om jag säger pedagogiskt drama vad tänker du då? 
3. Berätta hur arbetar du med drama? 
 
Nyckelfrågor 
1.Vad anser du att barn utvecklar i arbetet med pedagogiskt drama? 
2.Vilken form av pedagogiskt drama anser du är viktigt för barns utveckling i 
det stora hela? 
3.Hur kan pedagogiskt drama användas i utvecklingsarbetet med barngruppen? 
4.Kan pedagogiskt drama skapa en bro mellan barns inre upplevelser och ver-
bala språk? 
5.Pedagogiskt drama beskrivs som att växla mellan struktur och spontanitet, 
hur ser du på detta? 
 
 
 
 


