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Abstract 

My interest in how educational drama is used in preschool to promote children's development 

and learning has brought the study content. My purpose with this study is to examine how 

teachers use educational drama in preschool as a meaningful tool. I also want to know how 

educational drama can promote children's development and learning and empathic abilities and 

to examine how teachers in preschool can use educational drama as a pleasurable learning. 

 

My study is based on qualitative interviews with three active preschool teachers who work in 

the same department. The three interviewed teachers all agree that educational drama is an 

enjoyable learning for children and educators. It contributes to a shared learning where the joy 

is in focus. The study showed that educational drama is a good tool to promote children's 

development and learning and empathic abilities. 

 

I started from a sociocultural perspective with focus on when learning occurs in interaction. My 

study shows that educational drama contributes to social interaction and joint learning for the 

participants. 
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Sammanfattning 

Mitt intresse för hur pedagogiskt drama används i förskolan för att främja barns utveckling 

och lärande har avgjort studiens innehåll. Mitt syfte med studien är att undersöka hur 

pedagoger använder pedagogiskt drama i förskolan som ett meningsfullt verktyg. Jag vill 

också veta hur pedagogiskt drama kan främja barns utveckling och lärande samt empatiska 

förmågor och undersöka hur pedagoger i förskolan kan använda pedagogiskt drama som ett 

lustfullt lärande. 

Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på när lärandet sker i ett samspel. 

Min studie grundar sig på kvalitativa intervjuer med tre verksamma förskollärare som arbetar 

på samma avdelning. De tre intervjuande pedagogerna är alla överens om att pedagogiskt 

drama är ett lustfyllt lärande både för barn och pedagoger. Det bidrar till ett gemensamt 

lärande där glädjen är i fokus. Studien visade att pedagogiskt drama är ett bra verktyg att 

använda för att främja barns utveckling och lärande samt empatiska förmågor. Min studie 

visar att pedagogiskt drama bidrar till ett socialt samspel och ett gemensamt lärande för 

deltagarna. 
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Inledning  

Min undersökning kommer att handla om estetik i förskolan och jag har valt att inrikta mig på 

drama som jag tycker är ett intressant och lärorikt ämne. Under utbildningens gång har vi fått 

bekanta oss med drama och jag har då känt att jag skulle vilja veta mera om pedagogiskt drama 

i förskolan. Jag utgår i min studie från ett grundantagande från den forskning jag studerat in för 

min studie, att pedagogiskt drama i förskolan är ett användbart verktyg för att främja barns 

utveckling och lärande. Jag tror att drama kan ge barn ett extra kommunikationsalternativ och 

hjälpa barn att förmedla både känslor och upplevelser, men också hjälpa barn att bearbeta 

känslor och upplevelser.  

Att kunna gå in i en roll och att få vara någon annan som till exempel är utsatt eller mår dåligt, 

tror jag också kan främja barns empati och förståelse för andra människors situation. Skolverket 

(2010) skriver att förskolan uppdrag och värdegrund står för ett etiskt förhållningssätt som ska 

genomsyra verksamheten och att omsorg, hänsyn rättvisa och jämställdhet ska lyftas fram och 

synliggöras. Jag tycker att det är viktigt att vi arbetar med barns empati och förståelse i 

förskolan, dels för att jag tror att det är grunden till för att kunna visa respekt och omtanke men 

också för att jag tror att det kan leda till att förskolan på det sätt kan hjälpa och stötta barn att 

hantera och lösa konflikter tillsammans med andra barn. 

Skolverket (2010) skriver att för att främja barns utveckling och lärande ska förskolan ge barn 

förutsättning för att skapa, kommunicera och förmedla upplevelser med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Förskolan ska 

också uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.  

Jag tror att pedagogiskt drama kan verka för att nå de mål ovan som förskolan föreskriver i 

läroplanen. Men också för att drama kan ge förutsättningar till ett roligt, lärorikt och socialt 

samspel mellan barn och pedagoger.  

Jag är intresserad av att se på hur pedagoger uppfattar pedagogiskt drama som ett verktyg i 

förskolan. Jag vill också undersöka hur pedagoger använder sig av det som ett meningsfullt 

verktyg i förskolan samt vilken betydelse detta har för barns lärande och utveckling. 
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Syfte  

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger använder sig av pedagogiskt drama i 

förskolan. Jag ville också undersöka om de intervjuade pedagogerna tror att pedagogiskt drama 

i förskolan kan främja barns lärande- och utveckling och barns empatiska förmåga och 

förståelse för andra människor. 

 

Frågeställning 

Min frågeställning omfattar följande frågor: 

 Hur kan pedagogiskt drama användas för att arbeta med barns empatiska förmågor och 

förståelse för andra människor? 

 Hur arbetar de intervjuade pedagogerna med drama i förskolan? 

 På vilket sätt anser de intervjuade pedagogerna att pedagogiskt drama kan främja barns 

lärande och utveckling? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag presentera både forskning och annan litteratur, som jag utgått från 

när jag redogör för en historisk återblick av drama följt av presentation av dramapedagogik, 

pedagogiskt drama för att sedan ta upp pedagogens syn på drama. 

 

Drama- en historisk återblick 

Ordet drama härstammar från gammalgrekiskan dra ̀ o, och betyder att göra, att handla, skriver 

Aud Berggraf Sabö (2012). Det grekiska ordet dra `o härstammar från begreppet dromena som 

i sin tur betyder en rituell handling och har sina rötter i primitiva stammars rituella och religiösa 

handlingar av karaktärer. Dessa religiösa handlingar var till för att hedra den grekiske guden 

Dionysos, enligt Berggraf Sabö (2012). 

Kent Hägglund & Kirsten Fredin (2008) skriver att undervisning om lek och drama för barn 

förekom redan på 300-talet, med utgångspunkten att människor inte lär sig under tvång utan att 

lärandet fastnar under lustfyllda former. Senare under medeltiden drev den kristna kyrkan först 

igenom att förbjuda all form av dramatik, detta mildrades dock under kommande 

århundrandenas gång och kyrkan började själva använda sig av drama i sin verksamhet. Vid 

slutet av medeltiden använde sig till och med kyrkan av stora teaterföreställningar för att berätta 

de bibliska historierna. Under renässansens tid på 1400-talet och 1500-talet var intresset för 

antikens Grekland och Rom stort. Konstnärer och pedagoger ville framhålla den antika kulturen 

på nytt men upptäckte också att användningen av dramatiska former för att bearbeta texter 

gjorde det lättare för elever att lära sig. Senare under 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet blev 

det vanligt att använda pjäser av olika slag i undervisningen i skolan. Men det var inte förrän i 

slutet av 1800-talet som drama fick modern form och år 1878 konstaterade den franska 

psykologen Bernard Peréz att barn har en dramatisk instinkt, skriver Hägglund & Fredin (2008). 

Harriet Finlay-Johnson var en lärare som i slutet av 1800-talet, började använda drama som 

metod i all undervisning, vilket blev så framgångsrikt att den engelska skolmyndigheten gav 

henne i uppdrag att skriva en bok sitt arbete med drama. Boken The Dramatic Method of 

Teaching kom år 1911, skriver Hägglund & Fredin (2008) 

Bodil Erberth & Viveka Rasmusson (1996) skriver att drama också användes i det antika 

Grekland i syfte om att skapa goda och rättfärdiga människor och lade därför stor vikt vid 

individens utveckling. Att utveckla känslolivet, viljan och fantasin uppfattades lika viktigt som 

matematik och logik och menade att utveckling av intellekt är uppfostrans princip och lägger 

därvid vikt vid känslor och intuition. Inlärningen skulle på så vis ske på ett lekfullt sätt.  

 

Dramapedagogik 

Under 1900-talets början formades dramapedagogiken i mötet mellan reformpedagogens 

demokratiska värdegrund och arbetet med barnteater och undervisning, skriver Mia Marie F 
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Sternudd Groth (2008). Det är i detta möte där fokus ligger på barns fostran och utveckling i en 

samhällelig utveckling. Förskolans och skolans uppdrag är att bidra till barns demokratiska 

uppfostran och då är didaktisering av undervisningens innehåll och form betydelsefull. Att 

använda sig av de fyra olika dramapedagogiska perspektiv som pedagog, bidrar det till att 

barnen får möjlighet att reflektera över och tolka verkligheten utifrån sina egna erfarenheter 

och i lärandet med andra. 

Att använda sig av det konstpedagogiska perspektivet, skriver Sternudd Groth (2008), betyder 

att det är barnen i interaktion med andra och med hjälp av agerandet utvecklar sin personlighet, 

sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga. Detta bidrar till att barnen kan 

undersöka livet utifrån en rollkaraktär och gestalta samt bearbeta olika uttrycksformer.  

I det personlighetsutvecklande perspektivet handlar det om att bearbeta de olika 

uttrycksformerna som rollkaraktären har, menar Sternudd Groth (2008) och tillägger att det är 

individens handlingar och värderingar som synliggörs här. Bearbetningen sker i samspel med 

andra och med olika övningar som utvecklar individernas självförståelse och som både 

synliggör och utvecklar individens olika sidor. Det är dessa övningar som bidrar till att fostra 

varje individ till att våga uttrycka sina egna värderingar och attityder men också vad som sker 

i olika konfliktsituationer mellan människor. 

Vidare skriver Sternudd Groth (2008) att det kritiskt frigörande perspektivet hjälper att klargöra 

medmänskliga problem i samhällets maktstrukturer. Genom att människan bearbetar olika 

socialt och samhälleligt förtryckande situationer i olika former, uppnås en ökad medvetenhet 

om hur samhället ser ut. Denna bearbetning sker både verbalt och i rollspel som påverkar 

situationen och spelet genom att deltagarna i publiken själva tar en roll. Här handlar det om att 

individen ska bearbeta sina egna värderingar och förankra det i egna verkliga upplevelser.  

I ett holistiskt lärande perspektiv präglas den teoretiska värdegrunden och vilar på fantasins och 

den konstnärliga betydelsen, menar Sternudd Groth (2008).  Målet här är att stimulera 

individens lärande och att nå kunskap om sin egna personliga känslomässiga nivå som bearbetas 

kognitivt tillsammans med andra deltagande. Här väljer pedagogen olika attityder och 

infallsvinklar för att tillsammans undersöka och bidra till att en meningsfull kunskap skapas, då 

individen upplever problematiken på ett subjektiv känslomässigt nivå. 

 

Pedagogiskt drama 

Att arbeta med pedagogiskt drama är att plocka fram och utveckla sin leklust, menar Hägglund 

& Fredin (2008). Att som pedagog vara medveten om lekens betydelse i barns liv och 

utveckling är viktigt. I improvisationsövningar används det dramatiska språket som barnen 

behärskar och använder i sina rollekar. Dessa övningar som används i dramaundervisningen är 

till stor del hämtad just ifrån barns traditionella lek och utgör en viktig grund i pedagogiskt 

drama. 

Vad lär sig barnet när det leker, frågar sig Barbro Knutsdotter Olofsson (2009) och vad är det 

barn utvecklar och lär genom att leka? Knutsdotter Olsson menar att frågan egentligen är vad 
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barn inte lär sig när de leker och menar att i leken sker en omedveten inlärning. Eftersom leken 

inte är på riktigt, menar Knutdotter Olsson (2009) att barn tänker sig in i miljöer och situationer 

och om barnet har en vuxen med i leken blir leken mer tydlig. I leken kan barnen diskutera vad 

som är rätt och fel, vad som är farligt och vad som är nyttigt. Barn tränar på så vis sin förmåga 

att gå in i olika sammanhang och föreställa sig, menar Knutsdotter Olsson (2009). 

Gunilla Lindqvist (1996) skriver att när man använder sig av pedagogiskt drama i förskolan och 

pedagogen gestaltar figurer och ger liv åt världar som barnen kan vara delaktiga i, händer det 

något. Barnens lekrum förvandlas. En dialog får liv och barnen kan själva påverka och bearbeta 

handlingsförloppet. Gestalterna har fått liv och en lekvärld har skapats, enligt Lindqvist (1996).  

 

Pedagogens syn på drama som metod 

Jag har valt att ta del av Christel Öfverströms avhandling Upplevelse, inlevelse och reflektion- 

drama som en aktiv metod i lärandet (2006). 

Öfverströms avhandling inriktar på hur pedagoger tänker när de använder sig av drama som 

metod. Det är en didaktisk studie som belyser frågorna vad, varför och hur. Som metod har 

Öfverström använt intervju och utifrån denna metod har hon tolkat hur man kan beskriva den 

empiriska innebörden i begreppet drama. Hennes syfte är att belysa dramats identitet och 

utmärkande drag dels genom en teoretisk analys och dels genom en empirisk analys grundad 

på intervjuer med pedagoger som använder sig av drama som metod.  

Hennes teoretiska utgångspunkter bygger på relevant litteratur med utgångspunkt i Aristoteles 

syn på lärande. Öfverström menar att det möjliggör att förstå drama utifrån ett didaktiskt 

perspektiv. Aristoteles syn på lärandet i likhet med Dewey, beskrev kunskap är något man lär 

genom att göra. Öfverström förklarar sedan teoretiska perspektiv på drama och menar att drama 

är ett sätt att få kunskap om livet. Författaren skriver också att ett grundläggande definitionen 

av drama är att öva sig att leva. 

Slutsatserna som Öfverström kommer fram till när det gäller vilka perspektiv av dramats 

innehåll som varit mest förekommande, är att drama är upplevelsens, inlevelsens och 

eftertankens pedagogik. Drama som metod kan beskrivas i att lära känna sig själv ur ett 

pedagogiskt-psykologiskt perspektiv, både till det inre och det yttre. Med det menar Öfverström 

att man utvecklar färdigheter i att kommunicera, vilket möjliggör att man vågar ifrågasätta 

antagande och utveckla alternativ i tänkandet. Men också i känslor samt sitt handlande, menar 

Öfverström och fortsätter skriva att för att underlätta i olika sociala interaktioner, tränas 

individen i att samarbeta utifrån kunskap om sig själv. För att varje individ ska kunna utveckla 

sina kreativa sidor måste det fantasifulla som finns hos varje individ användas. För att skapa 

lusten att lära, trycker Öfverström på att man måste skapa motivation till att lära sig och 

medvetandegöra detta.  

Genom att använda sig av pedagogiskt drama använder individerna olika uttrycksmedel, skriver 

Öfverström och menar att dessa inspirationskällor utvecklar individen till att träna de förmågor 

de har men som de inte vågar ta fram. Genom träning kan de utveckla hela sin person både 

socialt, emotionellt och intellektuellt. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. De utgångspunkter jag 

kommer att koncentrera mig på i hans teori är den proximala utvecklingszonen och synen på 

lärandet. 

Lindqvist (1999) har i boken Vygotskij och skolan översatt Vygotskijs texter från boken 

Pedagogisk psykologi. Där tar Vygotskij upp betydelsen av de biologiska och sociala faktorerna 

och betonar att alla kan utvecklas och menar att barnets lärande sker i samspel med andra. 

Lärandet sker genom handledning av andra barn eller vuxna som kan mer än barnet. Den 

skillnaden mellan vad barnet lär sig på egen hand med hjälp av andra, kallas för proximala 

utvecklingszon. Här tolkar Roger Säljö (2000) som att Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen inte bara handlar om kompetensen hos barnet, utan också om barnets 

potential i hens förståelse och agerande. Säljö (2000) tolkar också Vygotskij teori som att det 

behövs ett samarbete och vägledning för att den proximala utvecklingen ska kunna uppnås och 

framtida kompetens nås. ”Lärandet kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av 

mänskliga verksamheter, människor har alltid lärt sig och delat med sig av kunskap till 

varandra.” (Säljö, 2000, s.47). Säljö betonar vikten av lärandet och menar att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv fokuseras det på vad man lär sig med olika människor, i olika 

situationer och sammanhang. 

I samspel med andra människor, menar Säljö (2000) förstår vi vår omvärld mer och hur den ska 

förstås. Lärandet sker genom vår omvärld och vi lär oss genom att bearbeta, uppmärksamma 

och agera i verkligheten. Genom lek och annan form av samspel med andra människor, förs 

lärandet vidare och utveckling sker, skriver Säljö (2000). I likhet med Säljö skriver Johansson 

(2011) om att vi redan som barn lär oss att förstå varandra genom mötet med andra människors 

sätt att vara och att det är med interaktion med andra som gör det möjligt att upptäcka andras 

perspektiv. 

Lindqvist (1999) tolkar Vygotskijs syn på det estetiska lärandet, som att den estetiska känslan 

är både individuell och social och menar att när verkligheten omvandlas till en estetisk form, 

berörs känslorna. Utifrån detta tolkas den estetiska formen med hjälp av fantasin. Dock ansåg 

Lev Vygotskij att det inte finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. Han menar att 

fantasi inte är något primitivt utan en medvetandeform och en kombinationsform som hör ihop 

med verkligheten. Fantasin bygger på element från verkligheten och därför är ett barns fantasi 

fattigare än en vuxens, menade Vygotskij. Vidare ansåg han att fantasi går hand i hand med 

känsla och att det är känslorna som skapar fantasin och vice versa. Precis som känslorna hör 

ihop med verkligheten eftersom de är äkta och verkliga.  

Lindqvist (1995) översätter Vygotskijs teori om att dramat är besläktat med leken och har en 

estetisk form där den estetiska känslan påverkar dess förlopp. Vygotskij menar, enligt 

Lindqvists (1995) tolkning att precis som i leken, vill barnet när det dramatiserar föreställa sig 

saker och att det är denna gestaltning som ger möjlighet och redskap till utveckling av olika 

sidor av barnets kreativitet. Denna kreativitet ger också känslomässig betydelse för barnet. 
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Vygotskij menar att barnet i förskoleåldern skapar sina egna förklaringar och teorier och att 

lekens roll i barns utveckling, skapar sin egen mening med hjälp av sina känslor, intressen och 

egna val. I leken frigörs känslor, menar Vygotskij och barnen tolkar sin verklighet och gestaltar 

sin föreställningsvärld i en fantasiprocess. Vidare menar Vygotskij att det är samspelet mellan 

känsla och intellekt som ger utveckling i barns lärande.  

I likhet med Vygotskij, skriver forskarna Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (2006) 

att barns erfarenheter och lärande berikas genom estetiska uttrycksformer. När barnet lyssnar, 

reflekterar, skapar tillsammans med andra utvecklas deras kunskap. Här menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006) att när den kunskapen uppnåtts i meningsfulla sammanhang 

tillsammans med andra, förenas denna kunskap med barnets egen förståelse och deras lärande 

utvecklas.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Metodkapitlet är uppdelat i flera underavdelningar då jag först redogör för den metod jag valt 

för att sedan gå vidare med varför jag valt denna metod. Avslutningsvis beskriver jag mitt urval 

och hur jag tänkt där gällande min undersökning. 

 

Metodval 

Jag ville använda mig av intervju som är en kvalitativ metod. Genom att använda mig av en 

kvalitativ metod kunde jag få intressanta och djupgående svar kring min forskning.  Med 

intervju som metod har man som forskare mer flexibilitet och kan omformulera samt ställa 

följdfrågor under tiden, menar Bryman (2011). 

Jag har valt denna metod för att få en förståelse för vilka uppfattningar de har kring pedagogiskt 

drama i förskolan. Men främst hur de tänker kring pedagogiskt drama som ett verktyg för att 

främja barns lärande och utveckling, empati och förståelse. 

 

Kvalitativ metod 

För att veta vilka metoder som är lämpligt för sitt ändamål för vetenskaplig verksamhet måste 

vi veta vad som är målet för vetenskaplig verksamhet, menar Bjereld et al. (2009) och skriver 

att metod helt enkelt beskriver hur man gör när man besvarar sina frågeställningar.  

Bjereld et al. (2009) menar att det inte är så enkelt att välja metod. Metod valet och 

metoddiskussion måste alltid vila på metodologiska reflektioner, det vill säga, det tänkande och 

de principer som ligger till grund för sättet att arbeta. 

Metoden är alltså ett redskap för att besvara enskilda frågeställningar, skriver Bjereld et al. 

(2009) och den måste alltid utvärderas utifrån sin användbarhet i besvarandet av 

frågeställningen.  

Kvalitativa metoder, skriver Bjereld et al. (2009) är ett samlingsnamn för ett antal 

tillvägagångssätt vars enda gemensamma karaktärsdrag är att de inte är kvantitativa. Av termen 

kvalitet kan vi förstå att forskaren är intresserad av vilken kvalitet eller egenskaper en företeelse 

har. Det är kunskapen om dessa kvaliteter eller karaktärsdrag som hjälper oss att förstå 

företeelsen. 

Bryman (2011) beskriver även kvalitativa metoder som en speciell forskningsstrategi men att 

den mest uppenbara skillnaden mot kvantitativ metod är att en kvalitativ metod brukar vara mer 

inriktad mot ord än siffror. Här beskriver Backman (2008) i likhet med Bryman (2011) att en 

kvalitativ metod kännetecknas av att den sker verbalt och att själva redskapet är ordet. En 

kvalitativ metod har också en empirisk syn på förhållandet mellan teori och praktik, det vill 

säga, att teorin genererar på underlag av de praktiska forskningsresultaten. En kvalitativ metod 

grundar sig också i en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket betyder att tyngden ligger på en 

förståelse av den sociala verkligheten av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.  
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Urval 

Jag har valt att intervjua 3 pedagoger som arbetar på samma avdelning. Dels för att se om jag 

med mina intervjuer kan få fram om de intervjuade pedagogerna arbetar lika eller olika med 

pedagogiskt drama men också för att undersöka om de har olika utgångspunkter när det gäller 

att arbeta med pedagogiskt drama i förskolan. Jag har medvetet valt en förskola med pedagoger 

jag inte har någon relation till för att min undersökning ska bli så objektiv som möjligt. Jag tror 

att jag som intervjuare inte skulle få ett lika bra material om jag kände förskollärarna och säkert 

skulle mina egna värderingar och åsikter då ha påverkat resultatet.   

Däremot valde jag just denna förskola för att jag hört av andra pedagoger under min VFU, att 

de arbetar med drama här. 

Jag hörde först av mig till förskolans förskolechef och presenterade mig och min undersökning. 

Därefter ringde jag till pedagogerna på förskolan. De som har tillfrågats har varit positiva till 

intervjun och är alla verksamma förskollärare inom förskolan. 

Jag lämnade en vecka innan intervjun skriftlig information om mig och min undersökning samt 

intervjufrågorna, allt för att pedagogerna skulle känna sig bekväma och förberedda för 

intervjun. Då jag uppfattade de intervjuade pedagogerna lite blyga känner jag så här i efterhand 

att det var ett bra val att skicka ut information med intervjufrågorna innan så att de skulle känna 

sig mer insatta i ämnen och på så vis skapa ett bra intervjutillfälle. 

 

Genomförande 

Här är en kort presentation av de intervjuade pedagogerna: 

*Anders, 53 år, förskollärare sedan år 1985. 

*Birgitta, 57 år, förskollärare sedan år 1980. 

*Carina, 47 år, förskollärare sedan år 1991. 

 

Jag intervjuade de tre pedagogerna på samma dag, efter deras egna önskemål. Vi satt i ett stort 

och luftigt rum som låg i mitten av förskolan. Från detta stora rum kunde man gå in till alla 

avdelningar samt köket. Jag var lite orolig över att vi kanske skulle störas men då de flesta var 

ute på gården och detta rum valdes av pedagogerna, kändes det ändå bra. 

Intervjuerna pågick mellan tjugo till fyrtio minuter med några avbrott då annan personal och 

barn kom in och gick igenom rummet där vi satt. Barnen visade stor nyfikenhet och någon av 

pedagogerna berättade varför jag var där. Dessa avbrott var inget som störde utan intervjuerna 

kunde fortsätta igen. 
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Jag upplevde innan intervjuerna att pedagogerna var lite osäkra, men efter en stund kom de 

igång och intervjun flöt på bra. Jag tror att det mer handlade om att de var blyga och satte lite 

press på sig själva att kunna prestera under intervjun.  

 

Bearbetning 

Jag valde att spela in mina intervjuer och att föra anteckningar under tiden. Allt för att jag skulle 

få så mycket information som möjligt. Efter att jag hade gjort mina intervjuer transkriberade 

jag dessa. Detta gjorde jag direkt efter intervjuerna för att få med de detaljer jag fortfarande 

hade färskt i minnet. Löfdahl (2013) skriver att under transkriberingen kan man med fördel 

anteckna om resultat som rör syftet av studien och analysen kan redan då påbörjas. 

 

Reliabilitet och validitet 

I min undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervju där alla 

intervjuade fick samma information och underlag, allt för att användningen ska vara 

genomtänkt och rätt genomförd. Reliabilitet syftar på hur metoden används och det är viktigt 

med noggrannhet och kontroll över hur metoden tillämpades såsom genom urval, intervjuernas 

utformning, genomförande och bearbetning, menar Bryman (2011).  

Med kvalitativ intervju vill man komma åt, ta reda på och få veta vad den intervjuade menar 

med eller hur hen uppfattar en företeelse, skriver Bryman (2011) och min studies validitet blir 

relativt hög då jag använt mig av en frågeställning som är relevant för studiens syfte. Validiteten 

i min studie påvisas också genom att jag har använt mig av anteckningar samt inspelningar som 

möjliggör det för mig att gå tillbaka och lyssna om vid flera tillfällen. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att det är viktigt att det finns en god forskningssed och att tänka 

på etik och moral. Forskningsetiken är dock inte statisk utan förändras om nya forskningsfrågor 

ställs och andra metoder används, vilket då ställer stora etiska krav på forskaren och etiska krav 

på forskningens inriktning och genomförande. 

Forskningsetikens viktigaste fråga är hur de personerna som medverkar i en forskningsstudie 

som försökspersoner eller informanter behandlas, skriver Vetenskapsrådet (2011). Därför 

begränsar man ofta forskningsetiken till övervägande etiska frågor som berör dem som 

medverkar i forskningen. 

Hurley & Underwood (2002) skriver i sin artikel ”Childrens understanding of their research 

rights before and after debriefing: informed assent, confidentiality, and stopping participation” 

att små barn inte kan förstå begreppen tystnadsplikt eller sekretess och blir på det sättet mer 

utsatta än äldre barn som har en större abstrakt förståelse. Vidare skriver de att i framtida 

forskning bör utredarna ytterligare förfina samtyckes tillvägagångssätt, särskilt för yngre barn 



11 

 

och fundera över hur forskningssammanhang kan ändras för att skapa större möjligheter för 

barn att förstå.  

Med detta i tanken valde jag att inte göra min intervju utifrån barns perspektiv. Min studie 

grundar sig i ett antal pedagogers perspektiv istället, då jag förstod att alla barn kanske inte 

skulle vara helt införstådda eller delaktiga i beslutet om att vara föremål för min undersökning.  

När man börjar sin forskning är det viktigt att tänka på både informations och samtyckeskrav 

skriver Löfdahl (2013). Det viktigaste är att informera om sin undersökning och att personerna 

ger sitt samtycke till att delta men också att de får information om att de kan avbryta sitt 

deltagande när de än vill. Ska man vara på en förskola och till exempel intervjua några 

förskollärare är det först viktigt att informera förskolechefen för den verksamhet man vill vara 

på och be om tillåtelse om att få vara där. Informationen ska innehålla uppgifter som behövs 

för att kunna ta ställning till att vara med i undersökningen, det är också bra att ge en skriftlig 

information som komplement. 

Ett par dagar innan jag gjorde mina intervjuer lämnade jag över mina intervjufrågor. Detta för 

att förskollärarna skulle känna sig mer bekväma och förberedda under intervjun. Dagen för 

intervjun lämnade jag över en skriftlig presentation om mig själv och mitt examensarbete som 

de kunde spara. Där skrev jag också att det var frivilligt att vara med och att de kunde avbryta 

när de ville om de så önskade.  

För att integritet alltid ska respekteras är det viktigt att materialet hanteras på rätt sätt, skriver 

Vetenskapsrådet (2011) och fortsätter med att materialet ska förvaras säkert. Mitt resultat 

bevarade jag i ett säkert förvaringsskåp och jag kommer efter examensarbetets avslut att 

förstöra dessa. Nyttjandekravet som innebär att material som samlas in ska endast användas vid 

i den aktuella undersökningen och inte sparas efter att undersökningen avslutas, skriver Löfdahl 

(2013). Personerna som deltar i undersökningen ska inte kunna identifieras, jag har då valt att 

ge mina intervjuade förskollärare fiktiva namn, allt för att tänka på deras integritet och 

anonymitet.  
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Resultat och analys 

Detta kapitel kommer jag att dela upp i två delar. Första delen är ett resultatsammandrag där 

jag kommer att redogöra för min studies resultat utifrån de tre intervjuer jag gjort. Den andra 

delen innehåller min resultatanalys.  

 

Resultatsammandrag 

Jag har valt att dela in resultatsammandraget i olika huvudteman som jag kunde urskilja under 

intervjuerna som är relevanta utifrån mitt syfte och frågeställning. Jag kommer att namnge 

förskollärarna Anders, Birgitta och Carin. Alla namn är fiktiva. Jag har valt att citera 

förskollärarna för att resultatet ska bli mer intressant och för att deras egna åsikter ska bli 

tydligare. 

 

Värdegrundens betydelse för barns lärande 

De intervjuade pedagogerna hade en ganska likartad inställning till pedagogiskt drama och 

menade att det var svårt att specificera ämnet då de inte använde just det begreppet så ofta i sin 

verksamhet. Men först och främst menade Birgitta att pedagogiskt drama handlar om ett 

lärande, där pedagoger och barn tillsammans bearbetade olika scenarion, problem, situationer, 

händelser eller filmer som barnen själva ville dramatisera.  

Att arbeta med drama i förskolan är bland det roligaste jag vet. Att få lära sig och utvecklas 

tillsammans med barnen, det är en underbar känsla. Värdegrundsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. 

Jag tycker att det är viktigt att vi arbetar med det på något sätt varje dag i förskolan. Men drama är 

det absolut bästa sättet för där får barnen uppleva hur det kan vara i olika situationer och de får spela 

med och hjälpa varandra att lösa olika problem. Att vara en bra kompis, hur är man då? Hur ska man 

vara mot varandra? Det är många frågor som man kan ta upp med barnen genom drama. Jättebra! 

(Birgitta) 

Jag tolkar här att det är viktigt för Birgitta att framvisa att det är värdegrunden som ligger till 

grund för deras arbete i förskolan och för att utveckla barns lärande och det är med stolthet 

Birgitta pratar om deras arbete kring värdegrundsfrågor. 

Senast hade ”Snicksnack” varit ett tema där pedagogerna och barnen dramatiserade mycket 

omkring tillsammans men efter pedagogernas styrning. Detta tema pratade Anders varmt om 

och menade att all drama i förskolan som handlade om värdegrund och likabehandlingsfrågor 

var viktig. 

Vi arbetar mycket med värdegrunden här på förskolan. Vi pedagoger måste ju vara en förebild för 

barnen och tillsammans med barnen lösa olika konflikter och situationer som uppstår. Men vi måste 

också hjälpa barnen så att de själva tillsammans med de andra barnen lär sig att lösa sina egna 

konflikter. Vi pedagoger kan ju inte alltid gå emellan, eller hur? (Anders) 

Här tar Anders upp att det är viktigt att också barnen lär sig hantera sin konflikter och lösa dessa 

utan hjälp av någon vuxen som är en viktig del i barns lärande och utveckling. 
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Glädjens betydelse för pedagogiskt drama 

Att ha roligt tillsammans med barnen och se drama som ett lärande menade pedagogerna var 

viktigt.  

Att ha kul med barnen. Vi får inte glömma det. Jag menar det spelar väl ingen roll hur det blir 

egentligen? Att barnen har kul är det viktigaste. (Anders). 

Här poängterar Anders något som återkommer under intervjun, att ha roligt. Det tycks som att 

glädje är den största ingrediensen för att våga släppa loss och ha roligt i sitt lärande med andra. 

Ofta arbetas det med drama där pedagogerna själva dramatiserar inför barnen för att sedan 

lämna dramatiseringen med ett öppet slut, så att barnen sen kunde ta vid. De intervjuade 

pedagogerna menade att det var ett bra sätt att arbeta på för att se hur barnen tillsammans 

arbetade med drama och fånga upp deras tankar kring olika ämnen.  

Det är roligt att dramatisera för barnen och sen ha ett öppet slut. Barnen vill ju genast att det ska 

fortsätta. Och de är snabba på att själva ha idéer på hur slutet kan vara. Det måste ju betyda att de är 

intresserade och tycker att det är roligt att dramatisera. (Anders) 

Åter igen berättar en av pedagogerna vikten om att ha roligt när man dramatiserar. Det visar 

också att Anders och Birgitta själva tycker om att dramatisera och ser det som ett lustfyllt 

lärande. 

 

Barns empatiska förmågor 

De använder också drama för att bearbeta känslor och situationer som uppstått på förskolan. 

Barnen fick då pröva på olika roller för att få en förståelse hur det skulle kännas att vara, till 

exempel utsatt i olika situationer. 

Jag tror att vi fångar upp många barn och deras känslor när vi arbetar med drama i förskolan. Jag 

skulle vilja säga att det är nödvändigt att arbeta med. Det är fler barn som kan uttrycka sina känslor 

i ett drama än i ”verkligheten”. Och ibland känns det som om de vågar mer när de dramatiserar. 

Känslorna är mer närvarande på något vis. Ja, det är jätteviktigt! (Birgitta) 

Här säger Birgitta något som jag tycker är mycket intressant. Att fler barn bättre uttrycker sina 

känslor i ett drama än till vardags. Vad beror det på? Vad är det i dramatiseringen som får barnet 

att öppna sig? Jag tolkar Birgitta, att det är lättare att visa känslor när man går in i en roll för att 

känslorna då inte är sina egna. Men också att ta en roll kan hjälpa de som annars har det svårt 

att visa sina känslor, att utveckla en förståelse för sina egna och andras känslor. 

 

Pedagoger och barns osäkerhet 

Carina berättade att de ibland utan barnens delaktighet, bestämde vad som skulle dramatiseras, 

till exempel när de hade olika teman i förskolan. Hon menade att det pedagogiska dramat 

behövdes styras upp ibland för att få med alla barnen.  
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Ja, alltså, ibland måste ju vi pedagoger bestämma vad som ska dramatiseras. Till exempel om det är 

något vi arbetar med som vi vill att barnen ska ta del av. Ibland är det lättare för barnen att kunna 

spinna vidare på det dramat senare och sen utveckla rollerna. ( Carina) 

Här tar Carina upp en intressant aspekt, nämligen barns inflytande och deltagande, som jag 

tolkar är frånvarande i detta uttalande. Jag tolkar det som att Carina är osäker i sin roll som 

pedagog när det gäller dramatisering och har kanske inte förstått hur hon tillsammans med 

barnen kan skapa ett meningsfullt lärande genom dramatisering. 

För ett tag sedan hade de dramatiserat filmen ”Frost” som barnen själva hade valt. De hade 

tillsammans byggt upp en scen och hjälpts åt med rekvisitan. Barnen hade fått bjuda in sina 

vårdnadshavare och även förskolechef samt kommunens barn- och utbildningschef hade 

närvarat. Det hade varit en stor succé och de intervjuade pedagogerna menade att det berodde 

på barnens gemensamma lärande.  

Barnen älskade det. Vilken lycka det var för dom att kunna visa upp vad de byggt upp. Ja jag skulle 

nog aldrig riktigt våga, alltså på en scen någonstans, här går det ju bra när det bara är vi, haha. Men 

oj, ja barnen imponerade på oss alla. (Carin). 

Åter igen får jag här känslan av att Carin är osäker i sin roll när det gäller pedagogiskt drama. 

Men här syns också hennes stolthet över barnen som vågar. Kanske finns det ett intresse men 

att pedagog är helt enkelt för blyg och själv behöver vägledning när det gäller pedagogiskt 

drama. 

De intervjuade pedagogerna menade här att när barnen tillsammans får ta en roll och försöka 

leva sig in händer det något. De uppmärksammar varandra mer. Barnen är noga med att hjälpa 

varandra hur rollen ska bli mer levande och kanske mer lik originalet. Några av barnens 

osäkerhet gör de mer erfarna barnen till goda lärare som stöttar och visar hur man kan 

dramatisera. 

Jag tänker på den där proximala utvecklingszonen, när barnen lär sig av varandra. Kan någon lite 

mer så lär sig de andra av det barnet. Det är ju jätteviktigt att vi pedagoger ser lärandet och 

utvecklingen i allt barnen gör. I ett drama tycker jag att det syns mer. Jag kan också passa på att 

observera barnen när de dramatiserar, det är jättebra. (Birgitta). 

Här ger Birgitta ett bra exempel på den proximala utvecklingszonen men också hur viktigt 

drama är för barns lärande och utveckling. 

Ibland kunde barnen också tolka rollen på ett nytt sätt som resulterar i ett nytt lärande menade 

en av pedagogerna. De tyckte att barnen utvecklades mer när de fick arbeta med drama. Många 

barn som inte vågade ta plats annars kunde helt plötsligt stå i centrum och förmedla massor av 

känslor och repliker.  

Ja, alltså känslan när ett barn som inte vågar ta för sig i barngruppen vill vara den som tar plats i ett 

drama, det är häftigt. Och det måste ju bevisa att drama verkligen är ett bra verktyg i förskolan. 

(Anders). 

Åter igen berättar en av pedagogerna hur drama för barn att både uttrycka och ta för sig. Det 

visar på att meningsfullt verktyg i förskolan. 
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Då de intervjuade pedagogerna mestadels använde pedagogiskt drama i syfte att barnen skulle 

få en förståelse för hur andra känner var det givet att empati och förståelse var grundstenarna i 

deras arbete med pedagogiskt drama. De arbetade mycket med likabehandlingsplanen och 

förskolans värdegrund och då var drama ett bra sätt att få barnen att vara mer delaktiga menade 

pedagogerna.  

Med tanke på hur dagens samhälle ser ut, är det väl ännu mer viktigt att vi fostrar våra barn till 

empatiska människor med förståelse för andra. Ja, jag tycker att det är förskolans viktigaste uppdrag. 

Pedagogiskt drama är ett fanstatsikt verktyg att använda då. Men sedan arbetar vi mycket med 

flanosagor, dockteater och så, barnen får många alternativ. Det ska ju inte bli tråkigt för dom, vi 

måste ju variera utbudet. (Birgitta). 

Birgitta är tydlig med sitt ställningstagande om vikten av barns empatiska förmågor och hur de 

arbetar med olika alternativ för att barnen ska få ett större utbud. 

 

Hinder för lärande 

Tiden, berättade de intervjuade pedagogerna var det största hindret och menade att det var så 

mycket annat som skulle hinnas eller göras och däremellan blev personal sjuk, så det var mindre 

drama än vad de önskade i förskolan.  

Tiden är verkligen ett hinder. Det är så mycket annat vi pedagoger ska hinna med i förskolans idag 

så allt hinns inte med. Och det är ofta de här viktiga som kommer i skymundan, det som är viktigt 

för barns lärande och utveckling. Ja, det är klart att observationer och bedömningar av barnen är 

viktiga men ibland blir det bara för mycket. Och det har verkligen ändrats med tiden. När jag började 

på 80-talet var det helt annorlunda. Det fanns tid för varje barn och vi gjorde så mycket mer med 

barnen. Alltså, jag menar inte att det är dåligt nu och visst var det jobbigt då också ibland, men det 

var på ett annat sätt. (Birgitta). 

Här ger Birgitta sin syn på hinder men verkar acceptera att det är som det är och verkar inte 

kunna se andra möjligheter för att kunna arbeta bort dessa hinder. 

Någon av de intervjuade pedagogerna trodde också att det kunde handla om att pedagogerna 

själva kanske inte var så intresserade eller bekväma med att själva gå in i en roll och vara i 

centrum och menade att man som pedagog måste bjuda på sig för att det ska fungera.  

Alltså, jag kan erkänna att drama är väl egentligen inget som jag älskar. Det roligt att göra det med 

barnen men inget jag brinner för. Men det är väl bra? Jag menar vi pedagoger är bra på olika saker 

och kompletterar varandra på det sättet. (Carina). 

Här lyser det igenom att Carin inte brinner för pedagogiskt drama i förskolan lika mycket som 

sina kollegor. Det är svårt att avgöra vad som är problemet, om det osäkerhet eller blygsel som 

gör henne tveksam här. 
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Resultatanalys 

Det som min undersökning resulterar i är att pedagogiskt drama används på den intervjuande 

förskolan i ett lärande. Värdegrundsfrågor och konflikthantering visar sig vara grunden till de 

olika teman de använder sig av. Detta verkar vara något som ligger varmt om hjärtat för alla tre 

pedagoger jag intervjuade. Men jag tycker att Birgitta var mer utmärkande och pratade sig 

mycket mer varm om likabehandlingsplan och värdegrund. Jag har vid ett tidigare tillfälle under 

min utbildning granskat just denna förskolas likabehandlingsplan och jag förstår precis vad 

Birgitta menar. De har lagt ner mycket arbete på deras likabehandlingsplan och det märks att 

det är ett styrdokument de använder sig av.  

Jag har sett i min studie att lekens betydelse är en viktig grundsten i det pedagogiska dramat. 

Pedagoger och barn hämtar inspiration från sin egen och andras lek för att dramatisera. Det är 

här jag ser att barns lärande och utveckling sker, när barnen tränar på sin förmåga att gå in i 

olika sammanhang och i leken våga ta för sig. 

Tillsammans med värdegrunden och likabehandlingsplanen var det dessa styrdokument 

tillsammans med förskolans läroplan, som användes flitigt i pedagogernas arbete. Detta 

överraskade mig lite, eftersom jag tidigare under min VFU fått intrycket av att dessa 

styrdokument används mer som referens vid dokumentationer och handlingsplaner för att 

tydliggöra för vårdnadshavare om förskolans mål och riktlinjer. Eftersom jag anser att 

förskolans läroplan är ett av de viktigaste styrdokumenten i förskolan, blev jag positiv 

överraskad över pedagogens uttalande. 

Men studiens resultat visar också hinder för lärande. Både pedagoger och barns osäkerhet kan 

vara ett hinder men framförallt är det tiden som pedagogerna anser vara ett hinder för att arbeta 

med pedagogiskt drama i förskolan. De ser själva inga lösningar på det problemet utan 

accepterar att det ser ut som det gör i deras verksamhet, vilket jag tolkar lite som brist på 

engagemang från pedagogernas sida.  

Det som jag också kan se i min undersökning är glädjen av att lära sig och ha roligt tillsammans 

som genomsyrar verksamhetens arbete tillsammans med barnen. Alla deltar på sina egna villkor 

och det är en tillåtande miljö där pedagogerna är medresenärer i barnens lärande och utveckling. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är det tydligt att det är lärandet i samspel med andra 

som är deras grundsten. Det pedagogiska dramat bygger på alla barns och pedagogers 

delaktighet utifrån de förutsättningar som finns och att bearbeta de vardagliga situationer som 

uppstår i förskolan som till exempel konflikter, utanförskap och hur man ska vara en bra 

kompis.  
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Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag först att diskutera min metod jag använt för att sedan gå vidare 

till att diskutera studiens resultat. 

 

Metoddiskussion 

I min studie har jag alltså använt mig av en kvalitativ metod med intervju. Syftet var att 

undersöka hur pedagogiskt drama används i förskolan för att främja barns utveckling och 

lärande samt empatiska förmågor.  

I förhållande till den tidsplan som fanns ansåg jag att tre intervjuer var fullgott för att kunna 

göra min studie. Däremot saknade jag en djupare diskussion under intervjuerna, detta kan dock 

bero på mig som inte är en van intervjuare och jag tror att en mer erfaren intervjuare hade fått 

ut mer omfattande resultat. Jag känner att jag skulle ha läst in mig mer på hur en intervju ska 

gå till väga för att kunnat ha fått fler infallsvinklar och perspektiv på det underlag jag fick. 

Det jag också uppfattade vid intervjuerna var att pedagogerna verkade lite osäkra. Trots att jag 

skickade mina frågor i förväg och gav ytterligare information om mig och min studie, kändes 

det som om de hade svårt att uttrycka sig först. Detta avtogs snabbt då jag bjöd in till en 

diskussion om både min och deras utbildning samt om hur det ser ut på arbetsmarknaden för 

förskollärare framöver. Jag uppfattade som så att deras osäkerhet bottnade i blygsel. Det var en 

bra idé och en viktig del tror jag, att vi småpratade lite innan själva intervjun så att jag och den 

intervjuade blev lite mer bekanta med varandra.  

Jag valde att göra mina intervjuer på en förskola och med förskollärare som arbetar på samma 

avdelning. Det gör mitt resultat begränsat till den förskolan och det kan inte applicera på någon 

annan förskola i landet. Men detta var en medveten tanke från min sida då jag var rädd för att 

arbetet annars skulle bli för stort till förhållande den tid vi hade att tillgå.  

Den största fördelen med denna metod tycker jag är mötet med andra människor och deras 

profession. Man kan samtidigt som man skriver ner och spelar in deras svar också tolka deras 

ansiktsuttryck som kanske säger något annat. Det är en intressant iakttagelse som man annars 

går miste om. Denna metod tycker jag också ger ett bredare underlag till studien då man både 

kan anteckna, spela in och iaktta.  
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Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med pedagogiskt drama 

i förskolan och på vilket sätt det kunde främja barns utveckling och förståelse samt empatiska 

förmågor. Min ambition med studien var att visa om och i såfall hur pedagogiskt drama är ett 

meningsfullt verktyg att använda sig av i förskolan. Mina frågor har blivit besvarade och jag 

kommer nedan att redogöra för mina slutsatser om detta. Givetvis är mina slutsatser inte 

generaliserbara för alla förskolor i Sverige och att detta resultat inte går att jämföra med andra 

förskolor. 

 

Resultatet av min undersökning visar att de intervjuade pedagogerna använder pedagogiskt 

drama i förskolan för att främja barns utveckling och lärande samt för att barnen ska utveckla 

sina empatiska förmågor och få en förståelse för andra människor. Pedagogerna har då valt att 

använda sig mycket av situationer och konflikter som ligger nära barnens vardag så att barnen 

känner igen sig i situationen. Här uppfattar jag det som att pedagogerna medveten vill påverka 

barnen att försöka se utifrån andras perspektiv och få uppleva andras vardagliga situationer som 

är konfliktrelaterade. Jag tänker här att pedagogerna arbetar då med det självkritiska 

perspektivet som man använder sig av när man bearbetar olika förtryckande situationer med 

hjälp av dramatisering, för att öka medvetenheten om hur samhället ser ut och hur olika 

individer påverkas och påverkar andra, som Sternudd Groth (2008) beskriver i sin akademiska 

avhandling. När barnen leker med andra leder det till social kompetens, menar Knutsdotter 

Olofsson (2009) och syftar på att när barn leker med andra lär sig barnen att leva med andra 

människor, skratta med andra, bli arga utan att slåss, kompromissa och känna empati och 

sympati. Vidare skriver författaren att barns inlevelseförmåga och fantasi påverkar varandra 

och menar att barn som fått utveckla sin lekförmåga utvecklar empati och medkänsla och visar 

respekt för andra. I likhet med Knutsdotter Olofsson (2009) menar också Hägglund & Fredin 

(2008) att leken har stor betydelse för pedagogiskt drama och framför hur viktigt det är att 

pedagogerna i förskolan är medvetna om och känsliga för, hur betydelsefull leken är i barns liv 

och utveckling. Jag ser i min studie att två av de intervjuade pedagogerna är lyhörda och 

förstående för barnens lek och tillsammans med dem skapar de lust för att lära. 

När Carin berättade om att pedagogerna ibland bestämde vad som skulle dramatiseras åt barnen 

blev jag lite ställd. Jag tolkar det som att hon vill visa att barn ibland har svårt för att sätta igång 

själva och att barn då behöver vägledning för att kunna komma vidare. Det resonemanget är 

inte fel i sig så länge pedagogen bestämmer tillsammans med barnet, tänker jag. Men samtidigt 

fick jag uppfattningen att Carin ibland ansåg att de styrde upp för att det skulle bli så bra som 

pedagogerna tänkt. Detta fick mig att bli tveksam. Jag tror att barn är kompetenta och kreativa. 

De skapar utifrån sitt eget tänkande och den processen är viktig. Jag funderar på hur viktigt det 

är att allt ska bli så bra eller så perfekt? Vad är det då vi överför till barnen? Jag tror att risken 

då är att du sänker barnen snarare än höjer dem. Självklart kan pedagogerna komma med förslag 

eller ge barnen en riktning men jag tror inte på att pedagoger i förskolan ska bestämma vad 

barnen ska lära sig. Jag vill tro att lärandet i förskolan handlar om ett gemensamt lärande där 

barnen är delaktiga under hela processen.  
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Precis som Birgitta pratar Anders om styrning. Min reflektion här är att varför tillfrågades inte 

barnen om viket tema som skulle arbetas utifrån? Åter igen vill jag poängtera barnens 

delaktighet och inflytande. Om ett tema ska användas för att motverka utanförskap och 

behandla värdegrundsfrågor borde väl också de medverkande pedagogerna tänka på det i sitt 

arbete med barnen? Anders tar även upp en viktig aspekt angående konflikter barn emellan. 

Han menade att de måste hjälpa barnen att lösa sina egna konflikter och inte alltid gå emellan. 

Det håller jag också med om och tycker att det är viktigt. Jag tror att barnen stärks av att kunna 

reda ut sin konflikter tillsammans med andra. Om vi vuxna alltid ska gå in och bryta tror jag 

inte att barnen utvecklar sitt självförtroende eller förståelse för vad som är rätt och fel. Jag tror 

inte att man till exempel ska påtvinga ett barn som inte vill, att säga förlåt. Det handlar om att 

ge barn tid att reflektera och förstå vad som hänt och vi vuxna måste inse att vi alla har olika 

sätt att be om förlåtelse på. Det viktigaste är att vi menar det när vi väl gör det, oberoende om 

vi säger förlåt, ger en kram eller kanske visar vår ånger. Barn uttrycker sig lika mycket med sin 

kropp som med ord, menar Johansson (2001) och fortsätter med att om barnen får en etisk grund 

att leva efter, ges också ett verktyg till känslan för empati.  

Birgitta har ett glitter i ögonen när hon berättar om dramatisering med barnen. Det syns tydligt 

att hon tycker att det är roligt och vill verkligen förmedla detta lustfyllda lärande till barnen. 

Att ha öppna slut där barnen får ta över, tror jag är ett bra sätt att ytterligare ta barns utveckling 

och lärande ett steg framåt. Här står den fria tolkningen i centrum och barnen skapar 

tillsammans en lekvärld där deras fantasi och kreativitet får flöda fritt. Jag tror att denna typ av 

dramatisering är en viktig del i barns utveckling och lärandet och jag tolkar det som att det är 

här, i den fria tolkningen, barnen vågar ta för sig.  

Birgitta beskriver hur barnen genom dramatisering lär av varandra. När något barn är osäker, 

visar de andra barnen som kan mer och ett lärande sker. Vygotskij beskriver den proximala 

utvecklingszonen avståndet mellan vad den enskilda individen klarar av på egen hand i 

jämförelse med vad samma individ klarar av i samarbete med någon som har större kunskap 

(Säljö, 2005). Samspelet är viktigt utifrån ett sociokulturellt perspektiv, menar Säljö (2005) och 

det kan jag se i mitt resultat. Genom leken skapas erfarenheter som tillsammans med andra gör 

att vi förstår vår omvärld, menar Säljö (2005). 

Jag tycker att man kan säga att de använder sig av pedagogiskt drama för att fostra framtida 

samhällsmedborgare. De tänker individuellt och utgår från barnens intressen och idéer allt för 

att stimulera barnens lärprocess. För att barnen ska kunna se sitt eget lärande, skriver Pramling 

& Sheridan (2006) att pedagogen måste uppmärksamma barnets lärprocess men också få barnet 

att reflektera och förstå sitt lärande. Här ser jag att de arbetar mycket ifrån förskolans läroplan, 

där Skolverket (2010) skriver att förskolan ska främja barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar.  

Några av förskolan uppdrag är, skriver Skolverket (2010) att ”förskolan ska uppmuntra och 

stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.”. ( s. 4). De intervjuade 

pedagogerna påpekade flera gånger vikten av att arbeta med värdegrunden och 

likabehandlingsfrågor och att barnen tillsammans få göra detta. Pedagogiskt drama är ett 

meningsfullt verktyg att använda sig av och pedagogerna känner att de kan fånga upp barnen 

oavsett vart de befinner sig i sin egen utveckling. De menar att drama var en glädjekälla för alla 



20 

 

och att det lyfte barnen och stärkte deras självkänsla. Här ser jag att de använder sig av det 

holistiskt lärande perspektivet, där målet är att kunskap når en personlig känslomässig nivå och 

som bearbetas tillsammans med andra, som Sternudd Groth (2008) skriver om. 

Jag har verkligen förstått under studiens gång hur pedagogiskt drama kan vara ett lustfyllt och 

meningsfullt verktyg att använda sig av. Den glädje hos barnen som de intervjuade pedagogerna 

berättade om, när barnen fick dramatisera med hela kroppen och röra sig, vara fri och att våga, 

det får mig att inse hur viktigt de estetiska ämnena i förskolan verkligen är och att vi lär oss 

med hela kroppen. Det är ett lustfyllt lärande, menar Skolverket (2010)  och skriver att förskolan 

ska arbeta för att främja barns utveckling och lärande samt en livslång lust för att lära. Precis 

som en av de intervjuade pedagogerna berättade, är glädjen en viktig ingrediens i pedagogiskt 

drama.  

Om ett lustfyllt lärande ska kännas lustfyllt, tänker jag att det är viktigt att pedagogerna också 

känner ett lustfyllt lärande. Jag tänker på Carin som inte kände sig bekväm med att dramatisera. 

Lindqvist (2005) skriver just att det är viktigt att pedagoger går utanför sina egna gränser när 

det gäller olika ämnen och bjuda in barnen till gemensamma aktiviteter där estetiken står i 

centrum. Men om du som pedagog är med i dramatiseringen lite halvhjärtat, vad ger det för 

signaler till barnen? Är det då bättre som pedagog att låta en kollega ta över? Jag tror att mer 

estetik i förskollärarutbildningen kan bidra till både större kunskap men också att mer estetik 

får ta plats i förskolan. Om förskollärarstudenten redan under sin utbildning får de verktyg som 

behövs, tror jag att det kommer att stärka dem i deras framtida pedagogroll. När jag sedan 

arbetar ute i verksamheten tror jag också att det är viktigt att alltid vara nyfiken på mitt eget 

lärande och vara öppen för ny inspiration och idéer och att verka för mer fortbildning för att 

stärka min kompetens. Det är självklart en viktig del för mitt eget lärande och utveckling.  

Jag tycker efter att ha gjort studien att ansvaret för att bevara estetik i förskolan och då speciellt 

pedagogiskt drama som verktyg, ligger hos oss pedagoger i förskolan. Jag menar att om 

pedagoger i förskolan får mer utbildning i estetik i förskolan kommer det resultera i fler 

lärandesituationer för barnen. Det står tydligt i förskolans läroplan att för att främja barns 

utveckling och lärande ska verksamheten utgöra både innehåll och metod med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelser (Skolverket, 

2010). Jag tycker att det är viktigt att läroplanen ligger till grund för förskolans arbete och att 

det är viktigt att den diskuteras kontinuerligt i arbetslagen. Jag tror att ett estetiskt 

förhållningssätt är en bra grund att ha för en pedagog i förskolan. Jag har nu under min egen 

förskollärarutbildning fått en del estetik i min utbildning men jag skulle önskat att vi hade haft 

ännu mer. Mer djupare studier för att lära oss hur vi ska arbeta med och bemöta barnen i 

förskolan på bästa sätt med estetik. Utifrån studiens resultat kan jag se hur viktigt det är med 

estetik i förskolan och pedagogiskt drama är verkligen ett verktyg som bygger broar av lärande 

och utveckling mellan pedagoger och barn.   

Tiden var ett hinder menade de tre pedagogerna för att arbeta med pedagogiskt drama i 

förskolan. Det var mycket annat som var tvunget att prioriteras före och ibland var det tidsbrist 

på grund av sjukdomar. Erberth & Rasmusson (1996) skriver att pedagogiskt drama ska 

omsorgsfullt planeras och gärna varieras med nya utvecklingsmoment och för det krävs det lite 

extra tid och planering. Jag tror att det många gånger handlar om gamla rutiner som pedagoger 
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har svårt för att släppa på i förskolan. Måltidssituationerna är fasta och kanske svåra att skjuta 

på, men är samlingen så viktig att ha just det exakta klockslaget? Eller måste vi gå ut idag, både 

på för- och eftermiddag? Eller kan vi ta hjälp av personal på andra avdelningar för att få en 

extra stund till planering? Jag tror att jag som pedagog måste försöka hitta nya lösningar för att 

hitta tid. 

Slutligen har jag under studiens gång tagit del av att det viktigaste är att ha roligt tillsammans. 

Jag tror inte att det är resultatet som är det viktigaste, utan att det är lärandet på vägen som är 

kärnan i lärandeprocessen. Pedagogiskt drama i förskolan syftar på att lära barnen leka i grupp 

och att de ska få upptäcka det positiva med att hitta på tillsammans, menar Erberth & 

Rasmusson (1996) och fortsätter med att pedagogens roll tillsammans med barnen är att komma 

loss och våga göra bort sig. Då är det viktigt att det finns ett bra förhållningssätt och en barnsyn 

som genomsyrar verksamheten. Det är utifrån hur pedagoger bemöter barnen utifrån deras 

tankar och idéer om sitt eget lärande och utveckling som gör skillnad i barnens uttrycksförmåga, 

tror jag. Min uppgift är att stötta och utmana barnen i förskolan så att de erövrar mer kunskap 

och förståelse för omvärlden, allt för ett livslångt lustfyllt lärande. 

 

Vidare forskning 

Det som skulle vara intressant för senare forskning vore att följa barn när de dramatiserar och 

sedan samtala om hur de tänker kring drama för att se hur de ser på sitt eget lärande och 

utveckling. Att utföra sin forskning under en längre period samt att välja flera olika förskolor 

fördelat över Sverige, skulle också ge mer resultat. Det skulle också vara intressant att göra en 

mer omfattande studie om hur pedagogerna i förskolan ser på sin egen utveckling och lärande 

när de använder sig av pedagogiskt drama som ett meningsfullt verktyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Referenser 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Upplaga 2 reviderade. Lund: Studentlitteratur. 

Berggraf Sabö, A. (2012). Drama i barnehagen. Oslo: Universitetforlaget. 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen. Upplaga 3 reviderade. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Erberth, B., & Rasmusson, V. (1996). Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: Studentlitteratur. 

Hurley, J.C., & Underwood, Marion, K. (2002)  Childrens understanding of Their Rights before 

and after Debriefing: Informed Assent, Confidentiality, and Stopping Participation. Child 

Development. Volume 73, Issue 1. (s. 132-143).  

Hägglund, K., & Fredin, K. (2008). Dramabok. Stockholm: Liber.  

Johansson, Eva (2001). Små barns etik. Stockholm: Liber AB. 

Knutsdotter Olofsson, B. (2009). Vad lär barn när de leker? I Jensen, M., & Harvard, Å. (2009). 

(Red.). Leka för att lära. Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, G. (1995). Lekens estetik- en didaktisk studie om lek och kultur i förskolan.  

(Forskningsrapport, 95:12). Karlstad: Samhällsvetenskap. Karlstads universitet.  

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur.  

Lindqvist, G. (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Löfdahl, A. (2013). God forskningssed-regelverk och etiska förhållningssätt. I Löfdahl, A., 

Franzén, K., & Hjalmarsson, M. (2013). (Red.). Förskollärares metoder och vetenskapsteori. 

Stockholm: Liber. 

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. (2. Upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Sternudd Groth, F. M. M. (2000). Dramapedagogik som demokratisk uppfostran? Fyra 

dramapedagogiska perspektiv- dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Uppsala 

universitet. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  

Öfverström, Christel (2006) Upplevelse, inlevelse och reflektion – drama som en aktiv metod 

i lärandet. Linköpings universitet. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 



23 

 

Bilaga 1 

Hej! Mitt namn är XXX och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Jag ska nu 

skriva mitt examensarbete som ska handla om pedagogiskt drama i förskolan. 

Jag vill gärna intervjua dig inför mitt examensarbete. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. All uppgifter kommer 

att behandlas på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. 

Materialet kommer att behandlas med god forskningssed och med respekt för alla deltagande 

och dess integritet. Alla uppgifter kommer endast att användas i forskningssyfte. 

Vid frågor får du gärna kontakta mig. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

XXX 

Mail: XXX 

Telefon: XX-XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Bilaga 2 

Underlagsfrågor till intervju (som kan bli fler…) 

Hur ser din bakgrund ut? 

- kön, ålder, utbildning, erfarenhet inom yrket 

 

Vad innebär pedagogiskt drama i förskolan för dig? 

Hur arbetar du med pedagogiskt drama i förskolan? 

På viket sätt tror du att pedagogiskt drama kan främja barns utveckling och lärande? 

Hur kan pedagogiskt drama användas för att utveckla barns empati och förståelse? 

På vilket sätt kan det vara svårt att arbeta med pedagogiskt drama i förskolan? 

(Vidare kommer jag kommer att ställa följdfrågor och be om förtydliganden och exempel.) 

 

 

 

 


