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Abstract 

This essay is built upon the subject of drama. Its purpose was to examine if drama was a good 

and important educational method to/for children, and if drama is enhancing childrens self-

esteem and self-confidence. By reviewing the results from literature and interviews, my 

intention was to compare the results, in order to find out what the views of the literature and 

respondents on drama was.  

I used qualitative interviewing, to find out what the teachers had to say about drama, and I 

used literature that was relevant to the purpose of the essay. I took a deeper look at the 

meaning of educational drama and pedagogical drama was, and also the meaning of self-

esteem and self-confidence, in order to connect it with the results from the literature and the 

interviews.   

  

After studying the literature and the interviews, I could see coherence, and therefore compile 

a result.  Both literature and the interviewed teachers considers drama to be a good and 

important method within the educational school and that drama positively has got a 

strengthening effect on childrens self-esteem and self-confidence. However, it was also clear, 

that in order to use drama as a method to enhance and strengthen childrens self-esteem and 

self-confidence, one would need to use the method for a long period of time.  
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Sammanfattning 

 
Uppsatsen är uppbyggd på ämnet drama. Syftet med denna uppsats var att jag ville undersöka 

om drama är en bra och viktig undervisningsmetod för barn, samt om drama har en stärkande 

effekt på deras självkänsla och självförtroende.  Med hjälp av resultat från en 

litteraturgenomgång och en intervjustudie var min tanke att kunna jämföra dessa, för att sedan 

se vad respondenterna och litteraturen anser om drama.  Jag använde mig av en kvalitativ 

intervju, för att få reda på hur pedagoger såg på ämnet drama. Litteratur valde jag utifrån det 

som var relevant till mitt syfte. Jag gick även djupare in på vad pedagogiskt drama var, vad 

just begreppen självkänsla och självförtroende betyder och vad läroplanerna säger om drama, 

för att jag sedan skulle kunna koppla ihop dessa med litteraturen och intervjuerna. Efter att ha 

läst igenom och jämfört vad litteraturen och intervjuerna sagt, kunde jag se en likhet mellan 

dem.  

 

Det visade sig att litteraturgenomgången och intervjustudien gav för handen att drama är en 

bra och viktig metod i skolans undervisning och något som används ofta ute i våra skolor. Att 

drama har en stärkande effekt på barns självkänsla och självförtroende var något som de anser 

sig tro på. Dock menade de även att en förutsättning för att använda drama som metod för att 

utveckla barns självkänsla och självförtroende, är att man arbetar med det under en längre tid.  

 

Nyckelord: Dramapedagogik, undervisningsmetod, självförtroende, självkänsla 
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1. Inledning 
 

I min undersökning var tanken att undersöka hur drama ses som undervisningsmetod och om 

det är en viktig metod i syfte för att förbättra barns självkänsla och självförtroende?  Varför 

valde jag då att skriva om just drama och inte något av de andra estetiska ämnena såsom bild, 

musik eller dans?  Vi kan börja med att jag ser drama som en mycket bra undervisningsmetod 

för att stärka självkänsla och självförtroende, eftersom att jag själv haft drama i 

undervisningen under min utbildning till lärare. Jag läste ett helt år med de estetiska ämnena, 

då jag märkte att dramalektionerna, var något som stärkte mig som person. Jag tog för mig 

mer och vågade stå inför en publik och prata och spela teater. Detta är något som jag tidigare 

tyckt varit både pinsamt och jobbigt. Nu idag kan jag se hur jag utvecklats. Bara att tänka 

tanken på att jag stått på scen, gör att jag känner att jag nu har både stärkt självkänslan och 

självförtroendet. Då slog det mig: drama måste ju vara en bra undervisningsmetod, inte bara 

för vuxna utan även för barn, eftersom det funkade för en vuxen person som jag.  

 

Bakgrunden till att jag valde detta ämne är alltså att jag upplevt det själv. Är det så att drama 

är en bra undervisningsmetod? Utifrån litteraturgenomgången och intervjustudien, har det 

visat sig att drama är en mycket viktigt undervisningsmetod i skolan och har en tendens att 

stärka barnen självkänsla och självförtroende samt kunna lära barn jobba i grupp och lösa 

konflikter. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att få fram om drama har en stärkande effekt på barns självkänsla 

och självförtroende? Kan det vara så att drama är en bra och utvecklande undervisningsmetod 

i förskola/förskoleklass och i så fall, varför? 
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1.2 Frågeställning 

 

 I vilken utsträckning används drama i förskolan/förskoleklass? 

 Hur betydelsefull är drama som undervisningsmetod i förskolan/förskoleklass? 

 På vilket sätt kan drama som undervisningsmetod utveckla barns självkänsla och 

självförtroende? 

 

2.  Tillvägagångssätt 
 

Jag började först med att söka i litteratur om vad som stod om drama, om det fanns någon 

tidigare forskning kring detta, vilket det gjorde. Som nästa steg började jag skriva ihop 

intervjufrågor till mina intervjuer. Intervjuerna gick till så att jag kontaktade personal på en 

förskola och i en förskoleklass. Jag intervjuade två stycken förskollärare som jobbar i en 

förskoleklass och en förskollärare som jobbar på en förskola. En av intervjupersonerna fick 

frågorna mejlade efter att ha begärt det själv. Jag använde mig ut av en diktafon under alla 

intervjuerna, för att vara säker på att inga svar skulle tappas bort eller glömmas. 

 

Uppsatsen är upplagd med en litteraturgenomgång och en intervjustudie. Intervjustudien är 

gjord med en kvalitativ intervjumetod. Med kvalitativ intervjumetod menas att frågorna som 

ställs skall kunna ge respondenten utrymme att svara med egna ord. Med grund i svaren, kan 

man sedan upptäcka och identifiera egenskaper hos personen, såsom dennes livsvärld. I en 

kvalitativ intervju kan man aldrig i förväg veta vad respondentens svar ska bli.
1
  

Litteraturgenomgången och intervjustudien kommer att jämföras i en analys för att se om det 

går att hitta likheter däremellan, och utifrån det kunna få ett slutligt resultat på om drama är en 

bra undervisningsmetod för barn i syfte på att stärka deras självkänsla och självförtroende.  

 

Med grund i de resultat och mina egna tankar, som kommer under arbetets gång, kommer jag 

att belysa och ge förslag på hur vidare forskning i ämnet skulle kunna utföras.  

 

                                                 
1
 Runa Patel och Bo Davidsson,1991, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Lund: Studentlitteratur, s.78 
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Sammanställningen av intervjuerna lades upp på så sätt att jag döpte mina intervjupersoner 

till: pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3. Här kommer en liten kort presentation av dem: 

Pedagog 1: är en kvinna som jobbar i en förskoleklass med 23 elever och har jobbat som 

förskollärare i 32 år.  

Pedagog 2: är en kvinna som jobbar i en förskoleklass med 23 elever och har jobbat som 

förskollärare i 28 år, både i förskola och i förskoleklass. 9 år i förskolan och 19 år i 

förskoleklass. 

Pedagog 3: är en kvinna som jobbar på en förskola med en grupp på 16 stycken barn och som 

jobbat som förskollärare i 31,5 år.  

Från början var fyra pedagoger tänkta att intervjuas, tyvärr föll en bort på grund av sjukdom. 

 

2.1 Etiskt förhållningssätt 
 

Innan jag började intervjua pedagogerna berätta jag vad min uppsats handlade om, vad det 

som sades i intervjuerna skulle användas till, och vad som var syftet med intervjun. Något 

som jag tagit hänsyn till som Patel och Davidsson nämner. De menar att man ska börja med 

att klargöra syftet med intervjun och syftet till individens egna mål. De menar också att de är 

viktigt att klargöra på vilket sätt individens bidrag kommer att användas.
2
 Jag känner mig ha 

följt deras anvisningar och ser min forskning som giltig. Jag meddelade pedagogerna innan 

jag började intervjua dem, att intervjuerna var anonyma och att ingen skulle veta deras namn 

eller vilken skola de jobbade på. Jag erbjöd pedagogerna att bli meddelade när intervjuerna 

raderats, men samtliga avböjde till detta. Jag frågade även om alla tre ville ha varsitt exemplar 

av uppsatsen när den var färdigskriven och det ville de gärna ha. Under intervjun så använde 

jag mig även av några följdfrågor för att få intervjun att flyta på lite bättre. Före intervjuerna 

frågade jag pedagogerna om det var okej för dem och det var dessutom något som de hade 

som önskemål. Jag frågade även om det var okej att skriva hur många barn de hade i sin 

barngrupp och vad de jobbade med för åldersgrupp.  

 

 

 

                                                 
2
Runa Patel och Bo Davidsson, s. 70 
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3. Litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt är min tanke att få fram vad litteraturen nämner om drama som 

undervisningsmetod. Avsnittet kommer att ta upp frågor om drama har en stärkande effekt på 

barns självkänsla och självförtroende? Vad finns det för tidigare forskning om denna 

undervisningsmetod?  Det som kommer fram i litteraturgenomgången kommer jag att jämföra 

med intervjustudien, och utifrån det se om det går att finna några likheter dessa två emellan, 

och som sedan går att diskutera kring. Litteraturgenomgången är strukturerad på frågor i form 

av rubriker. Frågorna, är de frågor som intervjustudien bygger på. Jag menar att detta sätt att 

arbeta, gör det enklare och mer överskådligt att finna och sammanställa resultat.  

3.1  Vad är drama? 
 

Vad är då drama? Vad är det bra för? Var kommer ordet drama ifrån? 

Under år 1977 så diskuterade dramapedagoger på ett seminarium vad drama egentligen är? 

Den definitionen som togs fram blev:  

 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

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

teaterformer 

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

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

DRAMA tränar gemensamt beslutfattande 

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

sociala verklighet 

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

DRAMA utgår ifrån en helhetssyn på människan i samhället. 
3
 

 

Själva ordet drama kommer från det grekiska ord som betecknar handling menar Rasmusson 

och Erberth. De menar även att i just pedagogiskt drama så är det handlingen som är 

mittpunkten i det hela, och att med hjälp av dramaövningar, improvisationer, rollspel och 

teater utvecklar barn sin fantasi och förmåga att uttrycka sig. Barn får även förmåga att lära 

sig att kommunicera, ta ställning och samarbeta i grupp när drama används.
4
  

 

                                                 
3
 Viveka Rasmusson och Bodil Erberth, 2008, Undervisa i pedagogiskt drama: från dramaövningar till 

utvecklingsarbete, Studentlitteratur, s. 28 
4
 Rasmusson och Erberth, s. 9  
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Rasmusson och Erberth beskriver också drama som en estetisk uttrycksform och ordet estetik 

härstammar från grekiskan och betyder sinnesförnimmelse eller sinneskunskap.
5
  

 

Wagner hänvisar till Dorothy Heathcote som är erfaren inom ämnet drama med barn, och som 

ser drama som ett hjälpmedel för barn på olika sätt. Heathcote menar att känslorna hos barnen 

får både goda som dåliga värden. Hon belyser att, när drama används tvingas barnen då ge 

uttryck för sina känslor och lär sig genom detta känna igen sina egna omedvetna känslor. 

Heathcote anser då att barnen genom detta får stor förståelse om sig själva och något att bära 

med sig i samspelet med andra barn.
6
 Enligt Lindhagen, som är utbildad specialpedagog, är 

pedagogiskt drama ett bra hjälpmedel för barn, att de genom detta ska kunna se sig själva. 

Lindhagen menar också:   

 

Genom att på ett målmedvetet sätt arbeta kreativt kan läraren/pedagogen fånga och utveckla 

fantasins blåa eld både hos elever och hos sig själv. 

Fantasin låser upp dörren till själens inre. Det är här på tröskeln till barnets inre landskap som 

vi vuxna måste vara beredda att kunna möta det behovssökande barnet. Här har vi möjligheter 

att spegla barnet och ge det tydliga konturer och gränssättningar. 
7
 

 

Way som är pionjär för drama i England och som började arbeta med barn och ungdomar för 

över 25 år sedan, menar att det finns bra och tunga bevis på hur bra drama är som 

undervisningsmetod. Way ser inte drama som något nytt utan anser att det är något som 

funnits med sedan länge, men ändå är något som utvecklar hela personligheten.
8
  

 

Way säger att det finns två olika delar inom drama. Det ena är teater och det andra är drama. 

Teater är kommunikationen mellan skådespelare och en publik och drama är det som 

barnen/eleverna upplever. 
9
  

 

 

 

                                                 
5
 Rasmusson och Erberth, s. 9 

6 Betty Jane Wagner, 1993, Drama i undervisningen: en bok om Dorothy Heathcotes pedagogik, Göteborg:      

Daidalos, s. 288-289 
7 Marie Lindhagen, 1996, Fantasilekar: dramalekar och sagogestaltning, Solna: Ekelunds, s. 8 
8 Brian Way, 1971, Utveckling genom drama: dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel, Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, s. 12 
9
 Way, s.13 
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Way anser att teater är något som framförs med ett mindre antal deltagare och att drama är en 

annan sorts undervisning, att det där istället handlar om många deltagare, något som han 

uttrycker som ”massan”. Att det är ”massan” som är skillnaden mellan teater och drama. Han 

menar även att alla barn i världen kan göra drama, hur olika de än är varandra, både kroppsligt 

som begåvade.
10

  

 

Heikkinen beskriver drama som något som bygger på att locka fram barns och elevers energi 

och att därmed tända en gnista. Han menar också att drama kan ses som lek, improvisationer, 

fantasifullt och skapande. Drama behöver inte alltid vara så seriöst, utan det ska ses som 

något kul och avslappnande. Heikkinen förklarar, vidare, att det är synd att många pedagoger 

är rädda för drama och han tror att det inte är många som vet vad drama är och tar därför 

avstånd ifrån det. Men Heikkinen menar att drama kan ses som att man får prova på att spela 

olika roller genom att få vara någon annan.
11

  

 

Bolton, som också undervisat många år inom drama, menar att han med hjälp av drama 

arbetar för är att kunna få barn att komma till insikt, och därefter börja plocka in fakta och 

kunna uttrycka det i ord så de kan hitta ett utvecklande kunnande genom att identifiera sig 

med andra barn sin närhet. Bolton beskriver också att när en stor händelse upplevs 

tillsammans i en grupp med barn så är det då han ser drama som den mest resultatrika 

undervisningsmetoden. Drama av denna sort, är enormt krävande för pedagoger och han 

menar att det är ett stort ansvar som de bär på. 
12

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
10

 Way, s.13 
11

 Heikkinen Satu, 1997,” Drama utanför scenen: Dramapedagogik. Leken frigör elevernas energi. En metod som 

gör skolundervisningen levande”, Dagens nyheter, Hämtat: 21/9-11 kl. 11.00 
12

 Gavin Bolton, 2008, Drama för lärande och insikt: om dramapedagogik i teori och praktik, Göteborg, 

Daidalos, s. 22 
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3.2  Dramapedagogikens historia 

 

Dramats historik finns långt tillbaka i tiden menar Rasmusson och Erberth. Martin Luther 

tyckte man skulle låta elever få ha drama och få spela teater i skolan. Martin menade att detta 

påverkade elevernas sinnen. Men skolteatern var inte populär på 1700-1800-talet.
13

  

 

Drama var något man var misstroende till i undervisningen. År 1823 gick en pedagog vid 

namn Forslund ut i en tidskrift och förklarade att teater hade ett hemskt inflytande på barn och 

menade att: Skådespel är diktning, och att barnen inte kan avskilja det uppdiktade från 

sanning och att de mest pryda teaterstycken skapar en för tidig mogenhet hos både killar och 

tjejer.
14

  

 

På 1920-talet startades föreningar av pedagoger för att därmed kunna få fram skolteatern mer. 

Drama har förekommit i skolans verksamhet i sedan mitten av 1960-talet som både ett valbart 

ämne och ett pedagogiskt arbetssätt. Men när drama i undervisningen introducerades i 

grundskolan betonades vikten av det hela i läroplanens texter.
15

  

 

 Dramapedagogiken utvecklades i en modern mening under 1900-talet och en 

aktivitetspedagogik så kallad learning by doing, kom till tals. Aktivitetspedagogiken syftade 

på att stärka barnens självkänsla och utveckla deras kreativitet och förmåga att själva 

reflektera och ta ställning. De estetiska uttrycksformerna blev viktigare, när det visade sig att 

dessa byggde på det egna engagemanget hos eleverna.
16

 I slutet av sjuttiotalet såg pedagoger 

drama som flumpedagogik och återgick till läsandet, skrivandet, räknandet och de fasta 

ämneskunskaperna. De estetiska ämnena sågs nu som mindre viktiga. Dock började fler och 

fler dramapedagoger diskutera detta ämne, vilket ledde till ämnesdiskussioner och allt fler 

dramapedagoger började tillslut att studera och fördjupa sig mer i ämnet drama.
17

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Rasmusson och Erberth, s. 15 
14

 Rasmusson och Erberth, s.15 
15

 Rasmusson och Erberth, s.15-17 
16

 Rasmusson och Erberth, s.15-17 
17

 Rasmusson och Erberth, s. 27  
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3.3 Är drama en viktig undervisningsmetod i förskola/förskoleklass? 

 

Lindhagen menar att med hjälp av drama kan man jobba med att lösa barns inre konflikter. 

Hon ser även att skolans absolut viktigaste uppgift är att få barnen att börja se och tro på sig 

själva och att pedagogerna har en helhetssyn på barnen. ”Att kropp och själ är i balans är 

grundförutsättningen för ett effektivt kunskapsinhämtande.”
18

 När pedagogerna jobbar med 

att stärka barnens sinnen, barnens språk och dess motorik kan detta leda till att barnen får en 

utvecklad stärkt jagkänsla. 
19

 

 

Pedagogiskt drama är enligt Lindhagen inte bara ett hjälpmedel vid konflikhantering utan är 

ett hjälpmedel för stärkandet av självförtroendet och något som ligger henne varmt om 

hjärtat.
20

  Vidare beskriver Lindhagen också om en utvärdering hon har gjort utifrån hennes 

eget arbete med ett projekt med barn där både barnen och pedagogerna var mycket positiva 

till detta.
21

 Pedagoger hon jobbade med under detta beskrev med egna ord hur de upplevt 

projektet. Att de tycker det är bra med pedagogiskt drama, att barnen då tränas på ett lekfullt 

sätt att bli till en grupp, att barnen lär sig agera i grupp, att de vågar spela andra roller, att de 

både vågar visa och prata om känslor.
22

  

 

Wagner beskriver Dorothy Heathcotes sätt att undervisa i drama för att visa andra att hennes 

kunskaper och undervisning är livsbärande. Att Heathcotes drar ur barnen det som de vet, men 

som de ännu inte vet att de vet. Något som Heathcote själv kallar att ”bygga upp en inre rymd 

hos eleven.” Wagner menar att Heathcotes syfte med drama är när man dyker djupt ner i en 

känsla och mening. Heathcote talar aldrig om för sina elever vad de ska känna eller tycka. 

Hon pressar aldrig fram mer än vad de själva kan upptäcka. Hon utnyttjar dramat till att vidga 

barnens medvetande med fantasins hjälp och därmed låta barnen få upptäcka handlingens 

betydelse.
23

  

 

 

 

                                                 
18

 Lindhagen, s.7 
19

 Lindhagen, s. 7, 13 
20

 Lindhagen, s. 7, 13 
21

 Lindhagen, s. 65 
22

 Lindhagen, s. 65  
23

 Wagner, s. 19, 21 
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Wagner menar att Heathcote är övertygat om att hennes sätt att jobba med barn kan läras av 

andra och anpassas till alla sorts lärarstilar och undervisningsmål. Hon sprider gärna sina 

metoder till lärare eftersom hon anser att de ofta saknar erfarenheten av drama, på vilket sätt 

man ska gå tillväga. Hon anser att drama inte är något speciellt, utan är en teknik som 

används för att kunna hantera nya eller skrämmande upplevelser. 
24

  Heathcote styr inte 

dramat i undervisningen, utan att hon lockar fram det för att låta eleverna fatta så många 

beslut som möjligt om dramats innehåll. Hon låter barnen få bestämma vad ett drama ska 

handla om.  Genom att ge barnen fria tyglar att få bestämma dramats var, när och hur så 

menar hon att grupptrögheten släpper och barnen kan då se sina egna idéer ta form, vilket gör 

dem mer benägna till att delta i dramat.
25

  

 

Heathcote låter även barnen fatta egna beslut. Efter att hon upptäckt, att hon själv då går in i 

en situation med öppet sinne och att undervisningen blir som bäst när hon och barnen befinner 

sig i det okända.
26

 Det finns inte någon given startpunkt för drama, utan man ska börja där 

man är. 
27

  

 

Wagner anser att med hjälp av Heathcotes metoder så kan barnen lära sig att identifiera sig 

med andras upplevelser, reflektera över dem och sedan klä dem i ord. Det största målet med 

drama för Heathcote är att hon vill att barnen ska göra ”framsteg”.
28

  

 

I en artikel som företrädare för Alliansen skrivit, tas en utökad satsning på kultur för barn och 

unga upp. De menar att barn och unga ska få angelägen träning i kreativitet och skapande. De 

menar också att det inte räcker med att barnen får en teoretisk kunskap utan att det viktiga är 

att de får möjlighet att utveckla sin kreativitet och innovativa förmåga.
29

  

 

 

 

 

                                                 
24

 Wagner, s. 22 
25

 Wagner, s. 28 
26

 Wagner, s. 28 
27

 Wagner, s.47 
28

 Wagner, s. 285 
29 Adelsohn, Liljeroth, Lena. m.fl., 2010, ”Alliansen utökar satsningen på kultur för barn och unga”, 

Göteborgsposten, Hämtat: 21/9-11. Kl. 11.10  
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Enligt Way ska varje barn få möjlighet till att arbeta med drama i skolan, att det ska vara 

något som varje lärare ska se som en stor betydelse. Drama är något lika ogripbart som själva 

personligheten och är något som går ut på att utveckla människor. Ett par minuters drama kan 

göra mycket för trötta, ansträngda och antagligen uttråkade sinnen. Drama kan ha så stor 

inverkan att barn och ungdomar kommer att fortsätta att klara olika kunskapsprov och 

examina när det har getts tid för drama. Att resultat vid prov och examina förbättrats, vid 

skolor som arbetar med drama, är en tes som just Way belyser. Detta har dock inte kunnat 

fastställas vetenskapligt.
30

  

 

3.4 Är drama en stärkande metod för självkänsla/ självförtroende? 
 
Way beskriver sina egna elevers uppfattningar om vad de lärt sig genom drama och de 

menade bland annat att deras självförtroende hade blivit större, de kände en känsla av frihet, 

deras identitet förstärktes och utvecklingen av empati ökade.
31

 Lindhagen menar att med hjälp 

av drama så tränas och stärks barnet/eleverna, och barnen/eleverna lär sig att lyssna till sitt 

egna jag. Lindhagen som själv arbetar som specialpedagog menar att med hjälp av drama så 

kan barns/elevers självförtroende stärkas och även deras livsvillkor förbättras.
32

 

 

Way menar att individualitet handlar om originalitet och djupt personliga strävanden. Att 

drama uppmuntrar originalitet och hjälper de personliga strävandena, och att detta är viktigt 

för personlighetsutvecklingen. 
33

 Dessutom är drama den mest konkreta av alla konstformerna 

och hans grundläggande mål är att hjälpa barnen/eleverna att uppleva drama på ett sätt som 

stimulerar deras förståelse på många olika nivåer: på den kontextuella, den personliga och 

universella nivån.
34

  Bolton menar däremot att det inte är lätt att finna rätt ord för att beskriva 

drama. Han försöker förklara drama såhär: ”det händer mig just nu” och ”jag får det att hända 

just nu”. Han menar också att det finns minst tre kännetecken för drama som är: spontanitet, 

känsla av ”just nu” och det viktigaste av allt JAG i upplevelsen, ”Det händer Mig just nu”, 

JAG får det att hända.
35

  

 

                                                 
30

 Way, s. 17-18 
31

 Rasmusson och Erberth, s. 16 
32

 Lindhagen, s. 8 
33

 Way, s. 13-14 
34

 Way, s. 31-32 
35

 Bolton, s. 80 
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Heathcote garanterar att barnen/eleverna med hjälp av drama och hennes metoder kommer att 

visa barnen att de kan ta itu med något de ogillar, arbeta sig igenom det och nå ett resultat. 

Även med hjälp av detta låta barnen/eleverna få upptäcka att de vet mera än vad de trodde att 

de visste och att drama kan dem att bli mer sociala. 
36

  

 

Heathcote menar också att barnen kan leva ut sina åsikter och känslor så mycket de vill och 

behöver när drama används. Däremot kommer ingen att säga åt dem vad de borde veta eller 

känna. Barnen kan då få lita till sitt eget omdöme, och inse vilken betydelse deras värderingar 

har och genom detta lära sig att sköta och klara sig själva. På detta vis byggs en trygghet upp 

hos barnen.
37

 Genom att lära sig att känna igen sina spontana känslor och reflektioner, vinner 

barnen/eleverna ovärderliga insikter som de sedan bär med sig i samspelet med andra utanför 

dramat.
38

  

 

Enligt Heikkinen är drama något som levandegör och ökar förmågan att samarbeta och 

kommunicera med andra i grupp. Därmed menar han att självförtroendet ofta blir bättre.
39

   

Trygghet anses också vara en viktig del när det handlar om självförtroende och självkänsla, att 

man kan känna tryggheten i sig själv och till andra. Trygghet kan förklaras på detta sätt:   

 

 Att våga vara sig själv både till det yttre och inre 

 Att våga se det som är bra och mindre bra hos sig själv 

 Att våga pröva nya saker och lära sig av det 

 Att visa respekt och förståelse för andra 
40

 

  

Utvecklingen genom självuppfattning, egenvärde och självtillit beror till stor del till av ett 

godkännande, att man blir respekterad för den man är. Därför är det viktigt att som pedagog 

att se hela barnet och därmed underlätta dramat i undervisningen för barnet och därmed kan 

detta leda till att barnet känner sig trygg och som kan leda till ökad självkännedom. 
41

                                                                                                                    

 

 

                                                 
36

 Wagner, s. 287 
37

 Wagner, s. 288 
38

 Wagner, s. 289 
39

 Heikkinen, 1997. 
40

 Christel Öfverström, 2006, Upplevelse, inlevelse och reflektion- drama som en aktiv metod i lärandet: en 

teoretisk analys och empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som metod, Linköping: 

institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, s. 12 
41

 Öfverström, s. 12 
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Ökad självkännedom kan då kopplas ihop med begreppen självkänsla och självförtroende. 

Självkänsla handlar om de tankar man har om sig själv och den man är. Den har ingenting att 

göra med om man är bra eller dålig på att göra olika saker, den handlar om att känna att man 

är värd något bara genom att vara. Känslan av att man duger oavsett vad man klarar av, går att 

tränas upp. 
42

 Självkänslan handlar även om den du är- det rykte du har inuti dig själv och 

självförtroendet handlar mer om det du gör- att du har en tillit till din kapacitet.” 
43

  

 

3.5 I vilken utsträckning används drama i förskolan/förskoleklass idag? 
 

Idag använder vissa pedagoger drama som ett arbetssätt där de lägger in drama i andra ämnen 

medan andra pedagoger bara använder det i sin undervisning som ett valbart ämne. Drama 

förekommer idag som en obligatorisk del av tema och ämnesintegrerad undervisning och att 

efterfrågan på dramautbildning är mycket stor, men att det faller på för få tillgångar för att 

kunna utföra utbildningarna.
44

 

Rasmusson och Erberth menar att dramapedagogiken fortfarande finns med i skolan fast nu i 

olika former, och att den dramatiska gestaltningen används för att uttrycka sig själva och att 

kunna samtala i en större mängd barn/elever.
45

  

3.6  Drama som undervisning enligt läroplanerna? 
 

Ämnet drama går att finna i både Lgr 11 och Lpfö reviderad 2010, men då i väldigt korta 

stycken. Sammanfattningsvis så menar de båda läroplanerna att drama är något som varje 

barn och elev ska få/ ha fått uppleva i skolan och något som de anser som mycket viktigt.  Det 

Lpfö 98 reviderad 2010 menar är att: förskolan ska se till så att varje barn får skapa och 

kommunicera i sin undervisning med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse, så både innehåll och metod i förskolans strävan kan 

främja barns utveckling.
46

 Det Lgr 11 menar är att undervisningen ska vara upplagd på så sätt 

att den stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt skapar en vilja till 

att våga prova sina egna idéer och kunna lösa problem.
47

                                                         

 

                                                 
42

http://www.umo.se/Jag/Sjalvkansla/ Hämtat: 14/9-11 
43

 Marta Cullberg Weston, 2007, Självkänsla på djupet: en terapi för att reparera negativa självbilder, 

Stockholm: Natur och kultur,  s. 10 
44

 Rasmusson och Erbeth, s. 28-29 
45

 Rasmusson och Erberth, s. 16 
46

 Skolverket, 2010, Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Stockholm: Norstedts juridik, s. 7 
47

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 , Lgr 11, Hämtat:21/9-11,  s. 9 

http://www.umo.se/Jag/Sjalvkansla/
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Lgr 11 menar också på att eleverna ska få prova och utveckla olika uttrycksformer och 

därigenom får uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Med en harmonisk 

utveckling och bildningsgång menar Lgr 11, att om eleven får prova på att utforska och 

gestalta under sin skolgång så skapar eleven sig nya kunskaper och erfarenheter. Och att 

förmågan till eget skapande är något som eleverna ska ha fått tillägna sig åt i skolan. 
48

 

4. Intervjustudie 
 

Här kommer de sammanställda svaren från de tre intervjuade pedagoger som det stod om 

under punkt 2. Denna intervjustudie kommer senare att jämföras i analysen med 

litteraturgenomgången. Intervjufrågorna jag har använt mig av går att se i en bilaga längst bak 

i arbetet och de finns även med här i sammanställningen.  

 

4.1 Sammanställning av intervjuerna  

 

Vad är drama för dig? 

Pedagogernas svar var att drama allmänt ses som teater, men att de även tycker det är när man 

går in i en annan roll, och när man på olika sätt gestaltar någonting. Redan tidigt i intervjun 

kunde man se pedagogernas liknande tankar kring drama. Pedagog 1 sa något riktigt bra och 

tänkvärt ”att drama inte bara är teater, utan att det är en större del i skolundervisningen och 

något som kan användas för att stärka barn på ett bra sätt”. 

  

Drama som undervisningsmetod? 

Samtliga intervjuade upplever drama som en viktig metod i skolan. Pedagog 2 menar att det 

är en viktig metod för att barn ska kunna lära känna varandra i en klass och att det kan 

användas som lära-känna övningar. Pedagog 3 ser drama som ”mitt i prick” när det gäller de 

små barnen och att det nästan är en förutsättning för att kunna nå fram till dem. Hon menar 

också att drama som undervisningsmetod är något som levandegör och förstärker det man vill 

säga och något som gör att det blir lättare att förstå saker eller händelser för barnen.  

 

 

 

                                                 
48

 Skolverket, Lgr 11, s. 10 
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I vilken utsträckning används drama i skolan? 

Här svarade de att de tror att det används ganska så ofta. Pedagog 1 menar att det används 

mycket när man gör saker inför varandra. Att man alltid medvetet använder drama, det är hon 

inte så säker på. Samma syn har de andra två.   

Pedagog 2 menar att det beror på vad man sätter drama till, drama som teateruppsättning tror 

hon inte används så mycket, men om man ser till de små sakerna så tror hon att det används 

mer. Hon menar också att drama inte är något som blir inplanerat i undervisningen, något som 

hon tycker är synd. Däremot tror pedagog 3 att det används jättemycket i förskolan eftersom 

det är ett så passande sätt för barnen, men att hon inte tror att det används lika mycket i 

förskoleklass. Eftersom det inte används så mycket för barnen i den åldern, därmed ”klingar” 

det av, menar hon. 

 

Skulle drama kunna användas mer i skolan?  

Alla tre pedagogerna svarade att drama borde användas mer från förskola och uppåt. Pedagog 

2 menar att det inte är något som planeras in ”att nu ska vi ha drama”. Hon tycker man ska 

kunna planera in det mer i sin verksamhet och undervisning precis som på samma sätt som 

man planerar in musik eller massage på schemat. Hon nämner också att hon tycker att det 

borde finnas någon sorts kurs för pedagoger som handlar om drama, med lite lättare övningar 

för att man ska kunna få mer kunskap inom ämnet. Pedagogerna 1 och 2 menar att det 

används för lite ute i skolorna och de menar att många pedagoger drar sig för drama för att de 

känner stora krav på sig själva att de måste prestera så mycket. Och pedagog 3 menar att om 

det är en duktig pedagog så kan pedagogen få in drama i flera ämnen. Hon menar också att 

drama är ett sätt för många barn att göra det konkret och mer begripligt för dem. 

 

 Är drama en stärkande metod för självkänsla och självförtroende?  

Ja, svarade alla tre pedagogerna. Pedagog 1 menar att detta stärker dem till att tillslut våga 

göra sina egna alster. Efter att de till en början fått gått in i en roll och sedan fått utvecklas 

genom detta. Pedagog 2 är också övertygad om att det är en stärkande metod för barnen, men 

hon menar att det är långsiktigt och något som inte går snabbt, men att det på lång sikt är 

något som kan jobbas fram. Pedagog 3 menar att det är stärkande för barnen eftersom hon tror 

att det har att göra med att om man får möjligheten att gå in i en roll och så blir detta som ett 

skydd för barnet och vågar därmed testa sig framåt mer och mer och att det är då det ”händer” 

någonting med barnet, att det då blir stärkt av detta och känner att ”det här gjorde jag”. Något 

som hon absolut tror har en koppling till både självkänsla och självförtroende.  



15 

 

 

Användning av drama i din egen undervisning?  

Svaren på denna fråga beskrev de på olika sätt. Pedagog 1 använder sig av drama i leken, 

genom att barnen får spela upp små grejer eller bara visa med charader. Något hon ser som 

bra metod för barnen att använda. Hon vill inte att det ska kännas som ett krav för barnet utan 

att det ska ses som en lek. Hon menar även att man inte tänker på att man har det i sin 

undervisning men ändå tränas barnen på det. Hon känner även av sina barngrupper, hur blyga 

de är och hur mycket de vågar och jobbar sedan i deras tempo. Pedagog 2 kan inte påstå att 

hon använt drama särskilt mycket i sin undervisning. Hon menar att tyvärr så tror man att det 

ska vara större än vad det är. Men att hon använder det omedvetet och mer än vad hon tror, 

det är hon säker på. Den respons hon fått av barnen menar hon kommer via leken, det är där 

man får positiv respons av dem. Hon kommer på sig att hon har använt sig av lite forumspel 

för att spela upp händelser, och barnens reaktioner blev: ”oj vad det så det blev”. Hon menar 

att det blir tydligt med forumspel och responsen ifrån de flesta barnen har varit att de tyckt 

varit roligt.  Pedagog 3 använder sig mycket av drama med de små barnen dagligen i massor 

av olika sammanhang, både i rutinsituationer, samlingen och i leken. Responsen som hon 

upplevt ifrån barnen är att barnen fångas upp och man kommer ner på samma nivå som dem.    

 

Är drama en viktig metod att ha med i skolans undervisning? 

Ja, det är en viktig metod tycker de alla tre pedagogerna. Pedagog 1 menar att det är viktigt 

just för att stärka barns självkänsla och självförtroende. Det är något jätteviktigt att ha med sig 

från när man är liten. Om detta har tränas upp mycket i tidig ålder så är det inte en så svår grej 

sen i högre ålder att våga stå inför en grupp menar hon. Pedagog 2 menar att det är en jättebra 

metod, men att man måste gå försiktigt fram så man inte skrämmer barnen mer än vad man 

lockar dem. Hon menar också att det är viktigt att man gör det i en liten skala till en början. 

Pedagog 3 ser detta som något som levandegör och förtydligar saker för barn och att om 

drama används som temaarbeten så tror hon att barnen kommer ihåg mer av vad de har lärt 

sig än om de skulle läst det i en bok. Detta är jätteviktigt och värdefullt menar hon.  
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Några andra tankar kring drama?    

På följdfrågan om pedagogerna själva haft drama i skolan, som små, var svaret nej. Pedagog 1 

och 3 hade haft roliga timmen någon gång och då hade spelat upp någon sketch. Pedagog 2 

berättade att hon hållit på med drama utanför skolan som liten, men inte haft det under sin 

skolgång vad hon kunde minnas. 

 

5.  Resultat 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera, bearbeta och sammanställa de resultat som kommer 

från litteraturgenomgången och intervjustudien. I analysen kommer jag att kortfattat jämföra 

resultat från intervjustudie med litteraturgenomgång. Detta ligger sedan till grund för 

diskussionen där jag mer djupgående kommer att diskutera resultat från litteraturen och 

intervjuerna.    

5.1 Analys 
 

Såväl litteraturgenomgången som intervjustudien påvisar att drama är viktigt och att det är en 

bra undervisningsmetod som har en stärkande effekt på barns självkänsla och självförtroende. 

De båda visar också att drama är ett bra hjälpmedel för att lösa konflikter och för att skapa 

trygghet och gemenskap i en grupp. Pedagogerna berättar att drama ofta allmänt ses som 

teater, vilket även litteraturen menar. Att drama inte endast är teater, utan att det är en större 

del i skolundervisningen och något som kan användas för att stärka barn på ett bra sätt, verkar 

vara en gemensam syn i båda undersökningarna. Det påvisas även i genomgången och studien 

att det är skillnad mellan teater och drama.  

 

Drama framkommer i litteratur och vid intervjuer, som att när man går in i en annan roll och 

när man på olika sätt gestaltar någonting. Teater ses däremot mer som ett uppspel inför en 

publik. Drama som undervisningsmetod anser såväl litteratur som pedagoger vara en viktig 

metod i skolan och något som levandegör. I båda fallen tas det upp att man genom drama kan 

hjälpa barn att kunna upptäcka sig själva och tro på sina egna resurser, samt att drama kan 

stärka barns självkänsla och självförtroende. 
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Svaren i intervjuerna överrensstämmer även med litteraturen i att om barnen får jobba mycket 

med drama och att personal finns där för varje barn, så stärker det tillslut barnen till att våga 

mer, där och då, och även senare i deras framtid. Att det är ett långsiktigt arbete, som kräver 

mycket av pedagogen för att jobba fram självkänsla och självförtroende hos barnen, är något 

som överrensstämmer mellan de båda undersökta delarna. Litteratur och pedagoger delar 

åsikten att drama är ett effektivt hjälpmedel vid konflikthanteringar, stärkandet av 

självförtroendet hos barn och att drama är jätteviktigt i skolans undervisning, att barn då ska 

kunna få möjlighet till att uppleva drama som uttrycksform i skolans undervisning. Något som 

läroplanens skrifter också lägger tyngd på under litteraturgenomgångens avsnitt. 

Litteraturgenomgången tar även upp två artiklar, där Heikkinen och Alliansen pratar om 

drama och utifrån dem går det att se en liknelse mellan pedagogernas svar när de alla, då 

inräknat Heikkinen, Alliansen och de tre pedagogerna, har liknande tankar om drama när det 

gäller hur viktigt det är i skolans undervisning. Heikkinen ser drama att det är när man går in i 

en annan roll och får vara någon annan, något som också pedagogerna menar. Alliansen tar 

upp i sin artikel om att de tycker det ska införas mer skapande och kultur för barnen och de 

unga i skolan eftersom de också anser drama som en viktig del i undervisningen. Heikkinen 

nämner också i sin artikel att han ser drama som något som levandegör vilket också pedagog 

3 menar. Många likheter har gått att finna mellan litteratur och pedagogerna, men på en punkt 

skiljer sig den undersökta litteraturen från de resultat som framkommit i intervjuerna. Vilket 

behandlas nedan. 

 

Rasmusson och Erberth menar att dramapedagogik finns med i skolan i olika former och att 

vissa pedagoger använder drama inom ramen för andra ämnen, medan andra använder det mer 

som ett valbart ämne i undervisningen. Rasmusson och Erberth menar också att efterfrågan på 

dramautbildning är mycket stor, men att det tyvärr faller på för få resurser för att kunna 

genomföra utbildningarna. Det är här svaren i intervjustudien skiljer sig, då pedagogerna 

anser att drama används ganska så ofta och att de tror att drama används mycket omedvetet. 

Intervjustudien visar även på att drama absolut skulle kunna användas mer ute i skolorna och 

att det borde vara något som skulle kunna planeras in mer på schemat. De båda menar att 

drama används i våra skolor, men att det inte framgår i litteraturen i vilken utsträckning drama 

används, som det görs i intervjustudien.  Men något som går att se i det stora hela med denna 

jämförelse är att både teori och praktik till mycket stor del går hand i hand. Båda menar att 

drama kan ses som en stärkande undervisningsmetod för barn och att de båda ser drama som 

en stor och viktig del i skolans undervisning.  
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5.2 Diskussion 
     

Syftet med min undersökning var att jag ville kunna få fram hur betydelsefullt drama är som 

undervisningsmetod i förskola/förskoleklass? På vilket sätt drama som undervisningsmetod 

kan utveckla barns självkänsla och självförtroende? Jag ville även undersöka i vilken 

utsträckning drama ansågs sig användas i förskola/förskoleklass.  

 

Jag tror att många pedagoger kopplar drama till att bara vara teater och med det menas att 

man ska spela upp en teaterföreställning. Men enligt Heikkinen och pedagog 2 är det inte så 

teori och praktik säger. Det är snarare så att litteraturen och intervjustudien menar på att 

drama är något mer än teater, att det är något större i skolundervisningen. Att som pedagog 

likställa drama med teater, tror jag är att förenkla det för sig själv. Som jag visat, så är drama 

en bra undervisningsmetod för att hjälpa barnen utvecklas och då innebär inte det endast att 

spela teater. Drama består av så mycket mer, och kanske är det så att man som pedagog 

glömmer att använda sig av alla delar i drama när man endast fokuserar på just teater.  

 

Något som varit intressant att se, är att Heikkinen och de tre pedagogerna ser drama på 

samma sätt. De menar alla att drama är när man går in i en annan roll och får vara någon 

annan. Det Bolton tar upp, att man med hjälp av drama, kan barn hitta ett utvecklande 

kunnande genom att identifiera sig med andra barn i sin närhet. Detta är även något som 

pedagog 1 nämner under sin intervju. Hon menar att drama används när man gör saker inför, 

och tillsammans med varandra, i grupp. Hon menar också att om man börjat med drama i tidig 

ålder, så är det inte en så svår grej sen i högre ålder att även då våga stå inför en grupp.  

Kanske är det så att drama utvecklar barnens empatiska förmåga, att de genom drama lär sig 

att sätta sig in i andra människors situationer. Skolan är inte bara till för att lära sig teoretiska 

ämnen, utan är också den plats där barn lär sig att bli en del av samhället. Precis som vad 

Alliansens företrädare menade, så måste det finnas plats för kreativitet i skolan. Jag 

instämmer i det Alliansen menar i sin debattartikel. Det vill säga att kreativitet i skolan är 

mycket viktigt, eftersom det är där vi låter barnen utforska världen. Jag tror om de lär sig det i 

skolan, tar de förhoppningsvis med sig det som vuxna.  

 

Lindhagen nämner också något som går att hitta en koppling till vad pedagog 1 menar. 

Lindhagen menar att skolans viktigaste uppgift är att få barnen att börja se och tro på sig 

själva. Detta är något som pedagog 1 också menar, när hon förklarar att om man till en början 
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låter barnen få gå in i en roll, sedan genom detta utvecklas vidare. Att man i skolan arbetar 

med att få barn att tro på sig själva är otroligt viktigt. För pedagogerna innebär det att de inte 

bara skall lära ut teori, utan även praktiska ämnen och genom det till exempel drama. Precis 

som läroplanerna säger, så ska alla barn ha upplevt drama i skolan. Genom att låta barnen ta 

andra roller, tror jag att de lär sig att tänka på nya sätt. Nya sätt som leder till att de börjar 

tänka på egen hand och utvecklas till individer.  

 

Något mer som jag stötte på som är intressant under arbetets gång var att två av pedagogerna i 

intervjuerna inte ansåg sig använda drama så mycket, men att det tillslut kom upp att de 

egentligen använde drama mycket, fast då omedvetet. Då undrar jag, kan det vara så att drama 

är ett så självklart ämne i skolan att det bara flyter med utan att man som pedagog tänker på 

det. Drama används ute i skolorna, men man verkar inte kalla det drama, utan mer som teater. 

Kan detta då ha en koppling till att man redan i lärarutbildningen får lära sig att drama är 

viktigt och att man ska ta med sig det ut i varje ämne att det tillslut kan bli en så självklardel i 

undervisningen att det då används omedvetet tillslut? 

 

Om jag ser tillbaka på hela min undersökning så har allt flutit på bra och jag har fått svar på 

alla mina frågor i frågeställningen, att drama i stort sett anses vara en bra undervisningsmetod, 

både enligt forskare och de tre intervjuade pedagogerna. Finns det forskning som påvisar 

motsatsen till det jag funnit? Finns det pedagoger som menar att drama är ett nödvändigt ont, 

som inte tillför något till undervisningen? Skulle mitt resultat se annorlunda ut om ett större 

antal pedagoger tillfrågats. Spelar regionen, inom vilken pedagogen verkar eller har utbildat 

sig i, någon roll för hur de ser på drama i uppsatsens sammanhang? Alla dessa saker är frågor 

som uppkommit under arbetets gång. Jag har inget svar på dem nu, men möjligen kan dessa 

frågor stå som grund för mina förslag på vidare forskning.   

  

Drama är något som levandegör, enligt såväl Heikkinen som pedagog 3. Way menar att drama 

är något som uppmuntrar och hjälper de personliga strävandena samt är något mycket viktigt 

för just personlighetsutvecklingen, är ord som får avsluta denna diskussion.  
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6. Slutsats 
 

Jag kan nu efter att ha sökt i litteratur, gjort intervjuer, gjort en analys mellan 

litteraturgenomgång och intervjustudie och diskuterat det, dra slutsatser om att teori och 

intervju menar att drama är en stärkande metod för självkänsla och självförtroende när det 

gäller barn. Drama anses också vara en viktig undervisningsmetod i skolan, i utbildningar 

inom lärarutbildningen och som ett krav i läroplanen, där det står att barn och elever ska ha 

fått möjlighet att ha fått uppleva drama under sin skolgång. Det jag har kunnat få fram om i 

vilken utsträckning drama används, så menar intervjustudien på att drama används ganska så 

ofta i skolorna och att litteraturen menade, att drama används i skolorna idag, fast i olika 

former och att det är vissa pedagoger som använder drama inom ramen för andra ämnen 

medans andra använder det mer som ett valbart ämne i undervisningen.   

 

 

6.1 Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång så väcktes många nya tankar om vilka fler områden som vore intressant 

att forska vidare kring. Om jag skulle fortsätta forska inom samma område som denna uppsats 

behandlar, så skulle jag finna det intressant att gå ut i förskolor/förskoleklasser och utföra 

några dramaövningar med barn under en längre period. Jag skulle såväl intervjua som 

observera dem, och få se drama utifrån deras sida. Vad tycker de om drama? Överstämmer 

den bild som pedagogerna och litteraturen gav i denna undersökning, med den bild som 

barnen då förmedlar? Kan barnen uttrycka sig och beskriva om hur viktigt de tycker drama 

är? Jag skulle även vilja, om det går, att fortsätta mäta i vilken utsträckning drama används? 

Dock skulle jag använda mig av någon annan metod, än vad jag har gjort i denna 

undersökning. Möjligen skulle ett tillvägagångssätt vara att använda sig av kvalitativ metod, i 

form av enkäter, till olika skolor i olika regioner. Skulle det då visa på några regionala 

skillnader i användandet av drama som undervisningsmetod? Skulle det kunna gå att få ett 

mer konkret svar på den frågan. Till sist skulle jag vilja undersöka vidare i läroplanerna, 

varför det skrivs så lite om drama i läroplanerna, men däremot så mycket om bild?  Anses inte 

drama vara ett lika viktig ämne i skolan, som bild verkar vara? 

 

 

 



21 

 

Litteraturförteckning 
 
Muntlig källa: 

 

Intervjustudien med pedagogerna genomförda 13-14 September 2011 

 

Elektroniska källor: 

 

Skolverket, läroplan, Lgr11 (2011). Hämtat den 21 September 2011 kl. 11.30 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575  

 

UMO- din ungdomsmottagning på nätet, (2011). Hämtat den 14 September 2011 kl.14.47 

http://www.umo.se/Jag/Sjalvkansla/  

 

Tryckta källor: 

 

Adelsohn, Liljeroth, Lena. m.fl. ”Alliansen utökar satsningen på kultur för barn och unga”, 

Göteborgsposten, 2 juni 2010. Hämtat den 21 september 2011 kl.11.10 

 

Bolton, Gavin. Drama för lärande och insikt: om dramapedagogik i teori och praktik, 

Göteborg: Daidalos, 2008. 

 

Cullberg, Weston, Marta. Självkänsla på djupet: en terapi för att reparera negativa 

självbilder, Stockholm: Natur och kultur, 2007.  

 

Heikkinen, Satu. ”Drama utanför scenen: Dramapedagogik. Leken frigör elevernas energi. En 

metod som gör skolundervisningen levande”, Dagens nyheter, 2 december 1997. Hämtat den 

21 september 2011 kl.11.00 

 

Lindhagen, Marie. Fantasilekar: dramalekar och sagogestaltning, Solna: Ekelunds, 1996.  

 

Patel, Runa, Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2003.  

 

Rasmusson, Viveka, Erberth, Bodil. Undervisa i pedagogiskt drama: från dramaövningar till 

utvecklingsarbete, Studentlitteratur, 2008.   

 

Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2010, Stockholm: Norstedts juridik, 

2010. 

http://www.umo.se/Jag/Sjalvkansla/


22 

 

Way, Brian. Utveckling genom drama: dramatisk improvisation som pedagogiskt hjälpmedel, 

Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1971. 

 

Wagner, Betty Jane. Drama i undervisningen: en bok om Dorothy Heathcotes pedagogik, 

Göteborg: Daidalos, 1993.  

Öfverström, Christel, Upplevelse, inlevelse och reflektion - drama som en aktiv metod i 

lärandet: en teoretisk analys och empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder 

drama som metod, Linköping: institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, 

2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Bilaga  
 

Intervjufrågor skapade utifrån mina frågeställningar. 

 

 

1.   Hur många år har du arbetat som pedagog? 

2.   Vad är ”drama” för dig? 

3.   Hur upplever du drama som undervisningsmetod i förskola/förskoleklass? Motivera 

ditt svar. 

4.   I vilken utsträckning tror du att drama används i förskola/förskoleklass? 

5.   Skulle drama kunna användas mer i skolan? I så fall på vilket sätt och varför? 

6.   Tror du att drama som undervisningsmetod skulle kunna stärka barns självkänsla och 

självförtroende? I så fall på vilket sätt och varför? 

7. Hur använder du drama i din undervisning? och vilken respons har du fått av dina 

barn/elever? 

8.   Är drama en viktig metod att ha med i skolans undervisning? Och i så fall varför är det 

viktigt? 

9.   Har du några andra tankar kring drama som du inte tycker framkommit i 

intervjufrågorna? I så fall vilka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


