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Sammanfattning 
Syftet med studien är att pröva ett egenhändigt tillverkat undervisningsmaterial i ett 

antal förskolor. Materialet innefattar olika aktiviteter som är framtagna utifrån de fyra 

dramapedagogiska perspektiven, konstpedagogiskt perspektiv, holistiskt 

lärandeperspektiv, personlighetsutvecklande perspektiv och kritiskt frigörande 

perspektiv (Sternudd, 2000). Aktiviteterna är utformade för att barn ska få möjlighet att 

på olika sätt utvecklas och skapa en positiv uppfattning om sig själva och möjlighet att 

stärka sin självkänsla. För att tydliggöra syftet och målen med aktiviteterna utifrån de 

fyra dramapedagogiska perspektiven kopplades mål ifrån förskolans läroplan och de 

didaktiska frågorna som Boström (2004) beskriver genom, vad som ska läras, hur det 

ska läras ut och varför det ska läras ut?   

 

Undervisningsmaterialet med de tillhörande aktiviteterna prövades i undervisningen på 

tio förskoleavdelningar som sedan fick utvärdera materialet. Utvärderingen skedde med 

ett frågeformulär om dramaundervisning och självkänsla. Utvärderingen visade att 

dramaundervisning i förskolan inte har samma utrymme som arbetet med att stärka 

självkänslan hos barnen. Resultatet visar att dramaundervisning är en viktig del av 

arbetet med att stärka barns självkänsla men att det sker på fler sätt än med drama.  

 

Nyckelord: Didaktik, Dramaundervisning och Självkänsla.  
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Inledning 
Kalidas (2014) menar att dramaundervisning har många positiva egenskaper genom att 

dramaundervisning speglar en känsla av frihet och är en metod att ta tillvara på barns 

meningsskapande. Samtidigt som det går att undervisa med läroplanens olika mål. 

Förskolan styrs av en läroplan som handlar om vilka riktlinjer och mål som förskolans 

verksamhet ska följa för att ge barnen möjlighet till inflytande, utveckling, lärande och 

förskolans kontakt med föräldrarna (Skolverket, 2016). I samband med det här beskriver 

Sternudd (2000) möjligheterna för barnen att utvecklas genom att utforska vekligheten 

med hjälp av dramapedagogiken. Barnen får i dramaundervisningen utforska 

verkligheten genom att se utifrån olika perspektiv. Det i sin tur speglar användningen av 

dramapedagogikens tvåfaldiga betydelse. Dramapedagogikens tvåfaldiga betydelser 

handlar om att få en bild av vad begreppet drama och pedagogik står för, som 

tillsammans bildar begreppet dramapedagogik. Drama står för det skrivna skådespeleriet 

och olika sätt att agera på och pedagogiken står för undervisning som används för att 

vägleda till kunskap. Trots att det finns mycket forskning som pekar på att 

dramaundervisning har många positiva egenskaper, har Kalidas (2014) forskning visat 

att många pedagoger är rädda för att använda sig av dramaundervisning i förskolan. Det 

på grund av att pedagogerna är rädda för att mista kontrollen av undervisningen och för 

att de inte ska ge barnen tillräckligt med kunskap. Ytterligare en anledning till osäkerhet 

om dramaundervisning hos pedagogerna kan bero på tidsbrist i planering, 

kunskapsbrist, bristande kommunikation mellan kollegorna och förskolans miljö 

(Renblad & Brodin, 2012).  

 

Renblad och Brodin (2012) redogör för att en del barn i förskoleåldern mår dåligt. Det 

är något som även Fedorenko och Bykova (2016) visar i deras forskning. För att stödja 

och förebygga barns välmående ska förskolan utgå ifrån läroplansmålen. Det ska ge 

barnen möjlighet att skapa sig en positiv uppfattning om sig själva och en tro på sitt eget 

värde och lärande (Skolverket, 2016). En positiv uppfattning om sig själv ger bilden av 

en god självkänsla. Förskolan ska ge barnen möjligheter att skapa sig en positiv 

uppfattning om sig själva. Det i sin tur bidrar stärkande av självkänslan, självacceptans 

och självrespekt (Johnson, 2003). Det blir därmed viktigt att pedagogerna ger stöd till 

barnen (Skolverket, 2016). Dahlin (2012) menar att ”Barn behöver först av allt bli 

älskade för att bli verkliga för sig själv. Det är den grund på vilken de lär sig att älska 

andra” (s.32). 

 

Det livslånga lärandet som förskolan ska bidra med handlar om att se utifrån ett 

helhetsperspektiv av barnen och deras olika behov (Skolverket, 2016). För att ta hänsyn 

till ett helhetsperspektiv av barnen är det viktigt att utgå ifrån barnperspektivet och 

barns perspektiv. Barnperspektiv innebär att den vuxna strävar efter att agera utifrån vad 

de tror är barnets bästa i olika situationer. Barns perspektiv handlar om att som vuxen 

försöka skapa sig en förståelse för hur barn tänker utifrån deras egen livsvärld. Det 

innebär att barn ska få framföra sina egna erfarenheter, tankar och idéer (Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). Yrkesetiken framgår när pedagogen intar ett 

helhetsperspektiv av barnen. Det innebär att pedagogen har en insikt och kunskap för att 
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finna lösningar som gynnar flera. Det handlar även om att pedagogen är tillmötesgående 

utifrån barnens önskningar och behov (Bergem, 2000). 

 

Forskning som visar på dramaundervisningens för- och nackdelar har skapat en 

tydligare förståelse för tidigare erfarenheter av dramaundervisning, som ingår i 

förkollärarprogrammet. Vi valde därför att göra en undersökning med hjälp av ett eget 

skapat material utifrån dramaundervisning med inriktning på självkänsla. I 

undersökningen valdes det att utgå ifrån pedagogperspektivet. 

 

Begreppsförklaringar   
Pedagogiskt drama  

I arbetet kommer dramaundervisning ligga till grunden för vad pedagogiskt drama 

handlar om. Pedagogiskt drama handlar om att individen ska få utvecklas till att 

åstadkomma en social mognad. Det innebär att individen ska få möjlighet att utveckla 

sin medvetenhet om sitt kroppsspråk, känslor och våga uttrycka sig verbalt 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pedagogiskt-drama ).  

 

Självkänsla  

Självkänslans betydelse är grunden för hur vi ser oss själva som personer. Självkänslan 

utvecklas genom hela livet. Det handlar om att känna sig accepterad, älskad, stolt över 

sig själv och att bli sedd. Ångest, oro och depression påträffas vid dålig självkänsla. Vår 

tro till vår egen prestation och respons från andra är något som har betydelse för 

självkänslan. Oavsett vuxen handlar det om att vara en god förebild för att ge barnet ett 

undermedvetet lärande. Kritik och för höga krav på barnen kan hindra barnen i att 

utveckla en god självkänsla (http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-

och-besvar/psykisk-ohalsa/sjalvkansla ). 

 

Pedagog 

På grund av att alla som arbetar på förskolan kan ha olika utbildningar kommer därmed 

begreppet pedagog användas i arbetet.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att tillverka ett undervisningsmaterial och pröva ut det i ett antal 

förskolor. Materialet är skapat utifrån två teman, drama och självkänsla. Det innefattar 

olika aktiviteter som är framtagna utifrån fyra dramapedagogiska perspektiv. Materialet 

är knutet till förskolans läroplansmål och didaktiska frågor. Utvärdering har skett med 

hjälp av ett frågeformulär.  

 

 

 

 

 

 

http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/sjalvkansla
http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/sjalvkansla
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Frågeställningar 

Studiens frågeställningar är följande.  

- Hur kan drama användas för lärande och utveckling hos barn?  

- Vad kan påverka självkänslan hos barn?  

- I vilken utsträckning arbetar pedagoger med att utveckla barns självkänsla och 

använda drama i undervisningen?  

- Hur upplever pedagogerna undervisningsmaterialet?  

 

 

Bakgrund  
I det här avsnittet kommer litteraturen som används till arbetet att redovisas.  

Databaser som använts var följande: Discovery, Eric, Google Scholar och Swepub.  

 

De sökord som används var följande: Creative pedagogy, Drama, Dramapedagogiska 

perspektiv, Didaktik Early Childhood Education, Friendship Preschool Children, Self-

confidence in preschool, Self-esteem, Self-esteem preschool, Teaching drama, The 

group's safety children and preschool.  

 

Barns perspektiv och barnperspektivet, Dewey, Didaktiska frågor, Dramapedagogiska 

perspektiven, Etik, Etik i förskolan, Freire Paulo, Gruppaktiviteter, Handdockor, Maria 

Motessori, Metod för lärande, Olika men lika, Pedagogiskt drama, Relationsskapande, 

Samlärande, Självkänsla och Vygotskij.   

 

Litteraturgenomgång  
Historiskt sett har drama funnits ända sedan sin framväxt i Aten 500- och 400- talen f. 

Kr. Till en början handlade drama om pjäser och dikter som hade en religiös koppling. 

På 1200-talet förändrades synen på drama i den västeuropeiska kyrkan. Förändringen 

handlade om att finna ett pedagogiskt syfte med drama som skulle bidra till att de 

medverkande skapade sig ny kunskap genom teatern. Drama som metod för 

språkträning var under 1500-talet mycket vanligt. Det i form av teaterföreställningar för 

allmän åskådning. Under 1990- talet öppnades en annan del av historian om drama. 

Drama handlade nu om att arbeta fram metoder som skulle gynna barns naturliga sätt att 

lära. Det gjorde att leken fick en betydande roll för barnen där de fick möjlighet att 

bearbeta historia (Hägglund, 2001).  

 

På grund av att dramaundervisning kan ske på ett varierat och lustfyllt sätt ger det 

möjlighet för barnen att vara kreativa och utveckla ett kritiskt tänkande. Det bidar i sin 

tur till ett meningsskapande hos barnen. Dramaundervisning kan skapa möjligheter att 

tillsammans med andra upptäcka omvärlden genom barnens olika erfarenheter och 

fantasi. Samspel med andra gör att barn får lär sig att uttrycka känslor, åsikter med hjälp 

av såväl kroppsspråket som det verbala språket. Det bidrar till att barnen i en grupp lär 

sig att acceptera varandra samtidigt som de kan utveckla sitt eget självförtroende 

(Kalidas, 2014). Barns samspel i dramaundervisning har Wright, Diener och Kemp 
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(2013) gjort liknande forskning på. De har kommit fram till att samspelet leder till att 

barnen får en förståelse och en respekt till andra, samtidigt som de blir medvetna om 

deras egna unika styrkor och egenskaper. Det nya sättet att se till sig själv bidrar till att 

problem kan ses utifrån nya perspektiv. I och med det får barnen möjlighet att erövra 

sina känslor och rädslor. Deras forskning har även visat på att undervisa med 

dramaundervisning under en längre tid bidrar till att barnen får en större möjlighet att 

utvecklas på flera nivåer.  

 

De fyra dramapedagogiska perspektiven  
Sternudd (2000) skriver i sin doktorsavhandling att inom dramapedagogik handlar det 

om att försöka finna nya sätt att se verkligheten i relation till personens handlingar.  

För att tydliggöra det valde Sternudd (2000) att fokusera på de fyra dramapedagogiska 

perspektiven som är, konstpedagogiskt perspektiv, holistiskt lärandeperspektiv, 

personlighetsutvecklande perspektiv och kritiskt frigörande perspektiv. Dessa 

perspektiv skapades utifrån tre syften. Första syftet handlar om att lyfta fram olika 

inriktningar inom dramapedagogik. Andra syftet var att visa vilket värde 

dramapedagogik har i läroplaner som används i förskolan. Det tredje syftet handlar om 

att barnen ska få ta del av ett demokratiskt perspektiv.  

 

Konstpedagogiska perspektiv 

Konstpedagogiska perspektivet har som mål att tillsammans med andra stärka sin 

kreativa uttrycksförmåga, sin personlighet och den sociala samarbetsförmågan med 

andra. Det utvecklas genom att individen får testa sig fram utifrån olika metoder som 

exempelvis rollspel och improvisationsövningar. Genom det får individen möjlighet att 

utveckla sin kreativitet och konstnärliga uttrycksform. Med hjälp av det ges möjligheter 

att använda sinnena och utgå ifrån tidigare livserfarenheter. Det på grund av att skapa en 

förståelse för andra människor och olika relationer. Det kan i sin tur skapas utifrån olika 

mål. Konstpedagogiska perspektivet är ett perspektiv som är vanligt inom 

teaterföreställningar på grund av att det krävs ett variationsrikt sätt att förmedla sig på. 

Ett arbete med det här perspektivet kan handla om ett gemensamt mål som kan nås 

genom att testa sig fram i olika roller genom bild, musik och kroppsspråkets olika 

innehåll. Det kan i sin tur leda till att barnen i interaktion med andra kan uttrycka sig 

verbalt och med hjälp av kroppsspråket. I och med det poängterar Sternudd (2000) att 

det är viktigt att pedagogerna vägleder och stöttar barnen i deras kreativa skapande.  

 

Holistiskt lärandeperspektiv 

Holistiska lärandeperspektivet har som mål att ge individen möjligheten att skapa sig en 

förståelse om sin egen attityd som sedan kan påverkas och ändras genom att undervisa 

utifrån det här perspektivet. Som pedagog är det viktigt att skapa olika dilemman som 

kan påverka och skapa ett nytt sätt att tänka, det för att ändra sin uppfattning och attityd. 

Ett aktivt deltagande med barnen är viktigt för det här perspektivet. Grunden för 

attityder, värderingar och känslomässiga perspektiv som barnen har ligger i deras 

livserfarenheter. Pedagogerna ska därför ge barnen möjligheter att skapa sig en egen 

förståelse utifrån verksamheten. Det innebär att barnen inte får färdiga svar utan får 
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istället själva skapa sig en djupare förståelse och kunskaper som i sin tur bidrar till ett 

meningsskapande och en medvetenhet. Det sker genom bearbetning av kunskap som 

fångas i verksamheten. Ett sätt för barnen att förstå verkligheten är att leka med känslor 

och fantasi (Sternudd, 2000). 

 

Personlighetsutvecklande perspektiv  

Personlighetsutvecklande perspektivet har som mål att skapa sig en förståelse för sina 

egna egenskaper, samtidigt som det handlar om att skapa sig en förståelse för andra 

människor. Det ska leda till en förståelse för hur människor är utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. Individens självförtroende, grupptrygghet, förmåga att samarbeta och ha en 

förmåga att leva sig in i andra situationer är något som kan utvecklas genom 

improvisationsövningar och rollspel. Personlighetsutvecklande perspektivet öppnar upp 

för möjligheter att arbeta med andra genom gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna bidrar 

till att barnen får utveckla en trygghet att våga uttrycka sig med såväl kroppsspråk som 

kommunikation. Det synliggör olika värderingar samtidigt som det speglar att det är 

tillåtet att ha sin egen åsikt (Sternudd, 2000).  

 

Kritiskt frigörande perspektiv 

Det kritiskt frigörande perspektivet har som mål att arbeta med rollspel utifrån tidigare 

erfarenheter. Det kan skapa möjligheter att utveckla sitt jag med konkreta händelser på 

grund av att de tydliggör samhällets värderingar och maktstrukturer. Genom att använda 

det kritiska frigörande perspektivet i rollspel kan olika perspektiv och värderingar 

bearbetas, eftersom det synliggör livserfarenheter genom såväl handling som ord. För 

att skapa sig en förståelse utifrån ett kritiskt perspektiv handlar det om att få möjlighet 

att undervisa på olika sätt. Det handlar om att bland annat börja med att samtala för att 

sedan dramatisera händelsen i ett rollspel. Det öppnar upp en förståelse för olika 

kulturer i vardagen. Det kan ge möjlighet till reflektion, jämförelse och övning inom 

problemlösningar (Sternudd, 2000). Det är något som även framgår i de arbete/material 

som Rädda Barnen har skapat: ”Alla barn har rätt att bemötas med respekt och uppleva 

vistelsen på förskolan som trygg, lärorik och utvecklande” (Rädda Barnen, 2014, s.7). 

 

Självkänslans utveckling genom samspel  
Barn har ett behov av att känna sig sedda och hörda i samvaro med andra. Det på grund 

av att barn vill kunna identifiera sig i jämförelse med andra. I identifieringen med andra 

har kamratrelationen en stor betydelse för barnen när de ska finna nya erfarenheter och 

kunskaper. Dock är kamratrelationer i barngruppen något som inte alltid växer fram 

utan hinder (Ihrskog, 2006). För att förebygga att barn har svårt att skapa 

kamratrelationer menar Hoyte, Torr och Degotardi (2014) att pedagogen kan ge barnen 

möjlighet att i vardagliga samtal finna intresse för varandra. Det på grund av att barnen 

kan finna intresse för varandra i samtal som skapas i lekar. Samtalen bidrar till 

informationsbyte och byte av tidigare erfarenheter. Kalidas (2014) menar därför att det 

är viktigt att barn får tillgång till lek och gruppaktiviteter. Gruppaktiviteter bidrar till ett 

aktivt lärande och en förståelse för andra människors värde, kultur och olika sätt att 
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hantera och visa känslor. Ihrskog (2006) menar att samspel inte bara ger en förståelse 

för andra människor utan det kan också stärka barnens självkänsla.  

Vänners betydelse är något som också Koch (2013) skriver i sin forskning utifrån barns 

perspektiv. Forskningen visar att när pedagoger gör något oväntat exempelvis att gå 

utanför gränserna och spelar ut en roll i en lek ser barnen det som något roligt och 

meningsfullt. Pedagogerna bidrar i denna situation till ett omedvetet lärande som bidrar 

till att barnen finner sin egen identitet. Fedorenko och Bykova (2016) har i sin forskning 

kommit fram till att det är viktigt att undervisa utifrån olika metoder i aktiviteter och 

lekar på grund av att det kan skapa fler möjligheter för barnen att utvecklas utifrån deras 

behov. Här är den vuxnes förhållningsätt och stöttning en viktig del i aktiviteterna. 

Metoderna som används i aktiviteterna och lekar kan skapa möjligheter för olika teman 

att ta plats. Självkänslan och självförtroendet kan genom dessa teman synliggöras. I 

aktiviteterna och lekarna kan känslor bearbetas som i sin tur kan bidra till att barnens 

motivation växer för att visa sina känslor och kommunicera med andra. Nilsson (2009) 

menar att den fysiska närvaron av en vuxen är viktigt för att föra en process framåt för 

att skapa ett förhållande mellan fantasi och verklighet. På liknande sätt vill Signert 

(2012) belysa bemötandets betydelse för att finna sin egen självkänsla och det är något 

som framgår i följande citat ”Att vi är lika men olika! Och alla har rätt att vara det…” 

(Rädda Barnen, 2014, s.13). 

 

Barnen ska i förskolan få möjlighet till lek som bidrar med möjligheter till 

kommunikation, tänkande, problemlösning och fantasi. I leken får barnen också 

möjlighet att bearbeta erfarenheter och känslor (Skolverket, 2016). Freud (1961, 

refererad i Heggstad, 2014) menar att leken ger möjlighet för barn att ge utlopp för sina 

känslor. Samtidigt som det ger möjligheter att inta andra roller som gör det möjligt att 

utforska verkligheten. Det i sin tur bidrar till utveckling av jaget.  

 

Guvå (2013) skriver om gruppaktiviteters positiva inverkan som metod i 

undervisningen. I och med att det kan skapa möjlighet för barnen att forma sig en 

tänkbar bild av sina bra och sämre sidor i sin personlighet. Vi pedagoger måste i arbetet 

ge barnen stöttning till att utveckla sitt självförtroende och tillit till sin egen förmåga 

som står beskrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). I likhet med Guvå (2013) 

beskriver von Tetzchner (2012) Vyskovskijs teori om att barn lär sig i första hand 

genom att samspela med andra och därefter lär sig barnet enskilt. Barn måste därmed få 

möjlighet att delta i gruppaktiviteter samtidigt som de ska få tid att utvecklas enskilt.  

 

Förhållningssätt  
För att skapa en struktur i pedagogernas planering av verksamheten kan det enligt 

Boström (2004) vara bra att skapa sig en förståelse för didaktikens betydelse. 

Förståelsen leder till att pedagogen förhåller sig till två problemformuleringar, dessa 

handlar om att medvetet veta vad som krävs i arbetet utifrån val som går att göra.  

Problemformuleringarna bildar i sin tur normativa frågor av didaktisk betydelse som ska 

besvaras utifrån, vad som ska läras, hur det ska läras ut och varför det ska läras ut? För 

att pedagogerna ska kunna använda det som ett verktyg i verksamheten krävs det att 
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pedagogen ska ha reflekterat över vilket lärande som sker i deras undervisning. Det 

bidrar till att pedagogerna kan forma undervisningen utifrån barnens behov och 

intressen. Det kan i sin tur skapa motivation och möjlighet för barnen att själva vilja lära 

och finna ny kunskap. Skolverket (2016) följer på likande sätt Boströms (2004) 

resonemang om didaktikens betydelse. Läroplanens koppling till didaktiken är något 

som Uljens och Ylimaki (2015) ger en bild av. De menar att det handlar om att kunna se 

hur pedagogerna förhåller sig till innehållet i läroplanerna som de själva ska tolka. Det i 

och med att läroplanen inte består av färdiga mallar för vilka metoder som pedagogerna 

ska följa. Det kan i sin tur påverka vilka metoder som pedagogerna väljer för att ge 

barnen möjlighet att utveckla självförtroende, självkänsla, självrespekt. Det ger 

möjlighet att skapa olika former av respekt för kärlek och vänskap. Vidare speglar det 

vilket förhållningssätt och ledarskap som pedagogerna har till barnen. Ett bra ledarskap 

handlar om att låta barnen få tillgång till självbestämmande för att bli medveten om sig 

själv och sitt lärande. Det kan också skapa möjligheter för barnen att bli demokratiska 

medborgare. Dewey (1997, refererad i Boström, 2004) menar att barn lär sig bäst genom 

att i praktiken uppleva och tillämpa färdigheter och kunskaper. I dessa situationer 

används parallellt ett teoretiskt och praktiskt lärande.  

 

Edvardsson Stiwne (2012) skriver att de didaktiska frågorna kan vara ett bra verktyg för 

pedagoger att använda i samtal och reflektion med barn. Ett exempel på det kan vara att 

de tillsammans ska skriva ner vad de gjort i en gruppaktivitet. Det handlar om att i 

dokumentationssamtalet ställa frågan, Vad gjorde vi tillsammans? Utifrån det sedan låta 

barnen själva berätta utan att det finns några förbestämma svar. Utan motivation är det 

svårt att fånga barns intresse till att vilja lära. Med denna utgångspunkt kan pedagogen 

istället välja en metod som fångar barns intresse i och med att barn lär sig när de tycker 

att något är meningsfullt och roligt. Med hänsyn till det menar Broström (2012) att 

pedagoger kan välja att se utifrån barnens perspektiv och se dem som kompetenta. 

Barnen får med denna möjlighet göra sina röster hörda och kan vara med och påverka i 

den mån som ges. För att skapa dessa meningsfulla situationer beskriver Signert (2012) 

betydelsen av att planera, genomföra och utvärdera i verksamheten.  

 

Planering har även Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, och Winger 

(2014) forskat om. De har kommit fram till att planering kan vara en utmaning för 

pedagogerna i och med att det krävs mer planering i en större barngrupp, samtidigt som 

det är svårt att se varje enskild individ. 

 

För att utveckla varje enskild individ uppmärksammar Signert (2012) 

montessoripedagogiken som handlar om hur viktigt det är att låta barn testa sig fram 

själv för att lära sig. Det genom att montessoripedagogiken bidrar med ett varierat 

arbetssätt i undervisningen som innefattar sinnesträning genom konkreta handlingar 

som framgår i följande citat ”Maria Montessori såg barnet och tog det på allvar. 

Verksamheten i varje montessorigrupp på varje nivå utgår därför ifrån barnet och dess 

behov och anpassas därefter” (Reimer-Eriksson, 1995, s.37). En medvetenhet hos 

pedagogerna handlar därför om att hjälpa barnen utan att ta över. Det gör att barnen 
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känner sig trygga och starka i situationen. I och med det växer barnens tilltro till sin 

egen förmåga.  

Carlgren (1994, refererad i Sternudd, 2000) beskriver Den reflekterande praktikern som 

innebär att öppna upp lärandet och göra det mer fritt. Fritt lärande innebär att vara 

medveten och inte enbart använda givna frågor och svar i samtal med barnen. För att 

lyckas med det krävs det att pedagogen använder reflektion i sitt arbete med att förena 

den praktiska och teoretiska kunskapen. Det handlar också om att som pedagog vara 

lyhörd mot barnen, att kunna vara flexibel utifrån barnens intressen och kunna planera 

verksamhetens aktiviteter utifrån tidigare erfarenheter. Det visar i sin tur på vilken 

profession och kunskap pedagogen har för att kunna undervisa utifrån läroplanen. 

Begreppet reflektion är något som Bengtsson (1994, refererad i Sternudd, 2000) 

beskriver har koppling till personens jag, som blir till en självreflektion. Reflektion kan 

likaså ske i samtal med andra. En annan aspekt på begreppet reflektion beskriver 

Carlgren (1994, refererad i Sternudd, 2000) handla om exempelvis att pedagogen måste 

reflektera över ett problem för att finna en lösning. Hundeide (1999, refererad i 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000) lyfter fram ett resonemang om att 

kunna ge barn möjlighet att utforska sig fram. För att finna kunskaper krävs det att 

pedagogerna bemöter varje barn utifrån den nivå barnet ligger på i utvecklingen. Utan 

det här stödet kan barnen utveckla en negativ bild av sig själva. Kullberg (1991, 

refererad i Williams et al., 2000) vill likaså tydliggöra vikten av pedagogers betydelse 

för barnens utvecklande av en god självkänsla. Det genom en bild av den positiva 

attityden som den vuxna kan bidra med till barnens omedvetna lärande.  I frågan om att 

stärka barns självkänsla har Polat och Yavuz (2016) kommit fram till att tidigare 

upplevelser i barndomen har en påverkan resten av livet. Självkänslan är något som 

byggs upp under hela livet och handlar om mer än bara den uppfattning som man har 

om sig själv. Självförtroende handlar om vilken tro personen har till att personligen 

lyckas i en speciell situation det är något som kan påverka självkänslan. För att stödja 

barnets utveckling till att stärka självkänslan i det livslånga lärande krävs det stöd ifrån 

pedagogerna. Som pedagog kan du aldrig arbeta för mycket med att stötta barnen i ett 

arbete som ska stärka självförtroende hos dem. Pedagogen måste därför tänka på att inte 

glömma bort de barn som redan har bra självförtroende som också behöver stöttning. 

Halvars-Franzén (2010) beskriver betydelsen av att finna en balans i omsorgsrelationer, 

som handlar om att kunna se till barnens behov i samtal och reflektion. För att visa hur 

människor kan förhålla sig till varandra är det viktigt att pedagogen framträder som en 

god förebild. 

 

I förskolans värld är det viktigt att pedagogerna ser till såväl barns perspektiv som 

barnperspektivet. Att få syn på barns perspektiv i förskolan är något som Einarsdottir 

(2011) har forskat om. Hon har kommit fram till att det är viktigt att barnen känner 

förtroende till deras egna lärande. Därmed är det viktigt att pedagogerna stöttar barnen 

genom att i samtal få en bild av barnens värld och välmående. I och med det kan 

pedagogen vara en medforskare i barnens livsvärld och få en inblick i deras perspektiv.  

För att inta ett barnperspektiv menar Alvestad et al. (2014) att pedagogen ska vara i en 

här och nu situation. Det innebär att pedagogen väljer att gå utanför den planerade 
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aktiviteten för att se vad som är bäst för barnen i just den situationen. På liknande sätt 

menar Lehtonen, Kaasinen, Karjalainen-Väkevä och Toivanen (2016) att det krävs en 

närvarande pedagog som utgår ifrån barns intresse. De vill dessutom beskriva vikten av 

trygghet mellan pedagog och barn. Det handlar om att acceptera misstag som speglar 

ömsesidig respekt. Denna respekt finner man på likande sätt i Milburn, Girolametto, 

Weitzman, och Greenbergs (2014) forskning om att samtala med barn. Forskningen har 

visat på att val av frågor har betydelse och att frågorna inte ska ställas så att det krävs ett 

korrekt svar.  

 

Handdockan som ett verktyg kan användas för att låta barnen skapa sina egna 

förståelser av olika perspektiv och det är något som Forsberg Ahlcrona (2009) skriver i 

sin avhandling. I förskolan ska barn få möjlighet till interaktion och kommunikation 

med såväl vuxna som barn. För att kunna nå barn utifrån deras enskilda 

utvecklingsnivåer kan handdockan anpassas. Det genom att handdockan skapar sig en 

ny identitet utifrån vem handdockan kommunicerar med. Handdockan fungerar som ett 

verktyg att gå från att vara någon som lyssnar på barnet till att barnet kan ta fysiskt på 

handdockan. Medvetenheten är något som Hoyte et al. (2014) vill belysa genom att 

tydliggöra vikten av att använda sig av öppna frågor i samtal för att vägleda barn fram i 

deras berättande utan att ta över deras tankar som leder till vägledande svar.  

 

Dewey (1999) som är grundaren av begreppet Learning-by-doing, har i sina teorier 

kommit fram till att det är viktigt för barn att delta i gemensamma sammanhang för att 

skapa sig ett lärande. Hildén (2016) menar att ”För att varje barn ska utveckla sin 

öppenhet, respekt, solidaritet och sitt ansvar behöver barnen möta vuxna som lever som 

de lär.”(s.71).  

 

Ett engagemang hos pedagogerna visar enligt Bergem (2000) på kunskap om 

pedagogens yrkesmedvetna etik och kompetens att tolka och att använda läroplanens 

mål i verksamheten. I yrkesetiken ingår det att pedagogen har en viss människosyn som 

gör att pedagogen kan ta hänsyn till varje människas olika behov. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver på likande sätt vilken betydelse etiken har för pedagogerna, 

deras värderingar och eget förhållningsätt. Det handlar om hur viktigt det är att 

pedagogerna ska ha reflekterar över sina egna förhållningsätt och sina egna värderingar.  

Det på grund av att kunna utvecklas inom arbetet, som i sin tur innebär en 

kunskapsutveckling i professionen och utveckling tillsammans med barnen. Hildén 

(2016) beskriver att barn måste få känna att pedagoger lyssnar på dem som i sin tur kan 

påverka barnens utveckling av egna identitet och självkänsla. Lärarförbundet (2011) 

visar på att pedagogen måste bortse ifrån hinder för att istället välja att se möjligheterna. 

Som pedagog är det viktigt att bemöta barnen med respekt, såväl som att se till det 

individuella barnet och barn i grupp. Att vara lyhörd för barns synpunkter är också en 

del i pedagogens bemötande.   

 

Löfdahl (2007) ger bilden av att pedagogerna måste bli medvetna om de ”oskrivna 

reglerna” som finns på förskolan. De ”oskrivna reglerna” kan handla om att alla ska 
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vara trevliga och snälla mot varandra. Medvetenheten synliggörs när pedagogerna 

genom stöttning i arbetet vill att barnen själva ska knäcka koden om hur man ska vara 

mot andra. För att göra det möjligt kan pedagogerna använda sig av olika teman som 

inspirerar barnen till att skapa sig en förståelse om hur man ska vara mot andra. Det kan 

bland annat handla om dramatisering och rekvisita i form av figurer. I samband med det 

beskriver Hildén (2016) att pedagoger kan gå in i andra roller för att skapa en 

gestaltning av en handling. Genom dessa gestaltningar kan olika teman växa fram och 

öppna upp möjligheter för barns delaktighet, inflytande och förståelse.  

 

Sammanfattande kommentarer  
Utifrån litteraturgenomgången har vi tagit del av drama och självkänslans betydelse för 

barn. Det framgår att barn genom dramaundervisning kan utvecklas på flera olika sätt. 

Dessutom framgår det att det finns barn redan i förskoleåldern som mår dåligt och 

därmed finner vi det relevant att skapa ett undervisningsmaterial som kan användas i 

verksamheter på förskolor. I litteraturgenomgången framgår det också att pedagogernas 

inställning till att arbeta med drama kan spela en viktig roll för vilken plats det får i 

verksamheten. Det är utifrån detta som syftet har utformats och handlar om att skapa ett 

undervisningsmaterial som kan användas för att stärka barnens självkänsla genom 

dramaaktiviteter  

 

Procedur 
För att undersöka dramaundervisningens påverkan på självkänsla valde vi att göra ett 

eget undervisningsmaterial. Målet med materialet var att skapa olika aktiviteter som 

pedagoger kan använda i dramaundervisning för att öppna upp möjligheter att stärka 

barns självkänsla. Materialet lämnades ut till sju förskolor som fick möjligheten att testa 

materialet, som de därefter fick utvärdera med ett frågeformulär. Materialet valde vi 

dessutom att själva testa på två olika förskolor innan vi lämnade ut det till förskolorna 

som skulle delta.  

 

Undervisningsmaterial/Aktiviteter 
Här kommer det att beskrivas hur tillvägagångssättet varit för att framställa 

undervisningsmaterialet med tillhörande aktiviteter utifrån våra teman drama och 

självkänsla. Vi började med att söka efter inspiration på internet och i böcker. Att 

använda handdockor som ett verktyg i förskolan var något vi fann att forskning kommit 

fram till som väldigt användbara (Forsberg Ahlcrona, 2009). Det gjorde att vi tidigt i 

processen blev inspirerade att ha med handdockor i vårt material för att skapa ett 

lustfyllt lärande. Därefter fann vi de fyra dramapedagogiska perspektiven som Sternudd 

(2000) forskat om i sin doktorsavhandling. Det blev grunden för aktiviteterna som vi 

dessutom utvecklade vidare genom att koppla in de didaktiska frågorna Vad, Hur och 

Varför? som Boström (2004) skriver om samt förskolans läroplansmål (Skolverket, 

2016). Aktiviteterna består dessutom av material som skapats av oss själva. 

Handdockorna och aktiviteterna med tillhörande material valde vi att samla i fyra 

pärmar som hade en tillhörande ryggsäck.  
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Handdockor  

Vi började med att söka på internet om de gick att köpa handdockor men valde istället 

att tillverka egna. Handdockorna stickades trots att ingen av oss hade större kunskaper 

om det, utan tog det som en utmaning. Garn köptes in och fyra handdockor stickades. 

Forsberg Ahlcrona (2009) poängterar i sin avhandling att det är viktigt att handdockor 

kan röra på munnen för att skapa liv i handdockorna som kan bidra till att fånga barns 

uppmärksamhet. Det var något som vi försökte eftersträva i tillverkningen och bestämde 

därför att göra handdockorna något större i storleken. Det på grund av att de skulle 

passa fler handstorlekar, samt kunna användas ovanpå ett par vantar i och med att 

handdockorna skulle kunna tas med i verksamheten utomhus som påverkas av väder 

och vind. Att sticka handdockorna själva gjorde att egna identiteter hos handdockorna 

skapades genom att köpa in olika färger. Handdockorna fick könsneutrala namn för att 

handdockorna inte skulle kunna identifiera sig som ett specifikt kön (Bilaga 1). 

Forsberg Ahlcrona (2009) menar att handdockan kan vara ett verktyg att använda för att 

samtala om exempelvis sexualitet. Det visar också på att alla är lika mycket värda. 

Inspiration till att skapa egna identiteter och tydliggöra allas lika värde fick vi ifrån 

Rädda barnens metodbok, Olika men ändå lika- Att arbeta med barnkonventionen i 

förskolan (Rädda Barnen, 2014).  

 

När handdockorna var färdiga gick vi ut i naturen och tog ett fotografi på respektive 

handdocka. Till fotografierna skrevs en presentation med namn och bild. Varje 

handdocka har samma egenskaper, däremot har handdockorna egna namn och 

utseenden.  

Aktiviteterna 

Tillvägagångsättet för att utveckla vårt undervisningsmaterial var att fördjupa oss i de 

fyra dramapedagogiska perspektiven som Sternudd (2000) forskat om i sin 

doktorsavhandling. Dessa fyra dramapedagogiska perspektiven blev grunden för 

framtagningen av materialet. De fyra perspektiven finns förklarade under 

litteraturgenomgången (Sternudd, 2009). Efter att vi valt att ha de fyra 

dramapedagogiska perspektiven som grund sökte vi på vidare på internet och i böcker 

efter mer inspiration till hur vi skulle skapa vårt material med aktiviteter. Vi fann 

mycket inspiration ifrån Heggestad (2014) och (www.lekarkivet.se). Aktiviteterna ville 

vi göra om till våra egna utifrån våra två teman, drama och självkänsla. I och med det 

kunde vi skapa aktiviteter som hade handdockorna som en röd tråd och samtidigt få 

med att alla är lika mycket värda, skapa en trygghet och gemenskap som i sin tur ska 

bidra till att stärka barnens självkänsla genom aktiviteterna. Aktiviteterna kopplas 

dessutom till andra teorier för att skapa en ytterligare förståelse om vad perspektiven 

kan innebära.  

 

För att hjälpa pedagogerna att finna ett syfte med aktiviteterna vi skapat utifrån de 

dramapedagogiska perspektiven som grund valde vi att presentera de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Vi beskrev till varje aktivitet vad barnen ska lära sig, som 

exempelvis att aktiviteten handlar om att barnen ska få lära sig att använda kroppen för 
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att förmedla sina olika känslor. Hur ska då barnen lära sig det? Jo genom att använda 

hela kroppen. Varför är det viktigt att barnen lär sig det? För att få en inblick i hur olika 

människor ser ut när de visar sina känslor och visa på att det inte finns något rätt eller 

fel. Dessa beskriver Boström (2004) som ett bra verktyg för att förstå målen med 

aktiviteterna. För att tydliggöra och göra aktiviteterna tydligare för pedagogerna valde 

vi även att lyfta in läroplanens mål till alla aktiviteterna (Bilaga 2). Det förtydligar 

Kalidas (2014) argumentation om att det går att koppla samman dramaundervisning till 

läroplanens mål.  

 

För att materialet skulle bli lätt att använda för pedagogerna skrevs information på allt 

material (Bilaga 3). Utifrån perspektiven som grund i aktiviteterna skapade vi tre olika 

symboler. Symbolerna skulle göra det lättare för pedagogerna att se vilken storlek på 

barngrupp aktiviteterna passar bäst. En symbol står för att det passar mindre grupper, en 

annan symbol för när det passar större grupper som kan vara hela barngruppen och en 

tredje symbol som står för om det passar för både mindre och större grupper.  

 

Aktiviteter som skapades till holistiskt lärandeperspektivet var, Skojiga boksamtalet, 

Hur ser man ut, Jag är bra på, Fantasiresan, Den magiska känslobussen, Hemligheten 

och Spela upp en bok. Dessa aktiviteter skapades för att ge barnen möjlighet att få en 

förståelse för sin egen attityd genom att få leka med känslor och fantasi. Nilssons (2009) 

teori kan kopplas till det holistiska lärandeperspektivet eftersom det är viktigt att en 

vuxen är närvarande för att föra en process framåt. Eftersom att det kan skapa ett 

förhållande mellan fantasi och verklighet.  

 

Aktiviteter som skapades till konstpedagogiska perspektivet var, Gruppcharader, 

Känslomålning av små konstnärer, Känslosånger, Kungliga identiteten, 

Fantasimaskerna och Min egen känslobok. Dessa aktiviteter skapades för att ge barnen 

en möjlighet att kunna använda sin konstnärliga sida för att uttrycka sig och få öva på 

samarbetsförmågan. Signerts (2012) teori om Montessori pedagogiken som handlar om 

att arbeta på ett varierat sätt med konkreta handlingar kan kopplas till det 

konstpedagogiska perspektivet.  

 

Aktiviteter som skapades till kritiskt frigörande perspektivet var, Sagokort, En 

favoritsak, Bultens kurragömma, Hjälpa vännerna, Mitt val, Vänskapstusenfotingen och 

Välja sida. Dessa aktiviteter skapades för att kunna ge barnen möjlighet till att skapa 

rollspel och diskussioner utifrån barnens livserfarenheter. Edvardsson Stiwne (2011) 

som belyser Freires teori om att se kritiskt på samhällets normer och värderingar kan 

kopplas till det kritiskt frigörande perspektivet.   

 

Aktiviteter som skapades till personlighetsutvecklande perspektivet var, Intresse-ringen, 

Känslosamtalet, Kom alla mina vänner, Namnbytet, Trollhatten och Magiska molnen. 

Dessa aktiviteter skapades för att kunna ge barnen möjlighet till självreflektion och 

gruppaktiviteter. Här kan von Tetzchner (2012) som belyser Vyskovskijs teori om att 
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barn lär sig i första hand genom att samspela med andra och därefter lär sig barnet 

enskilt kopplas in.  

Pärm och ryggsäck 

I skapandet av handdockorna och aktiviteterna kom vi fram till att 

undervisningsmaterialet skulle bli lätt och roligt att ha med i undervisningen om det var 

samlat i en ryggsäck. Fyra ryggsäckar köptes in så att varje handdocka skulle ha varsin 

ryggsäck. För att det skulle bli strukturerat köptes det dessutom in fyra pärmar där 

information om aktiviteter och material kunde samlas. I pärmen valde vi även att ha 

med bild på handdockans vänner som är de resterande tre handdockorna som skapats. 

Material som medföljde i ryggsäckarna var följande.  

- Sagokort skapade vi med Word som är ett ordbehandlingsprogram och Bing bild 

sök som finns i Word programmet. Sagokorten är små bilder på tecknade ting 

som klipptes ut för att kunna användas till en aktivitet. Syftet med att skapa 

sagokort som ett material i vår aktivitet var för att barnen skulle få möjlighet att 

exempelvis få öva sin turtagning och sin fantasi. Tanken var dessutom att barnen 

skulle ges möjlighet att kunna föra ett resonemang om deras erfarenheter kring 

normer och värden de har 

 

- Känslokort skapade vi i Word. Känslokorten består av sex olika ansiktsuttryck. 

Känslokorten klipptes ut och användes till en aktivitet. Syftet med att skapa 

känslokorten var att de skulle användas för att på ett konkret sätt visa barnen att 

alla kan känna och tycka olika i olika situationer. Barnen ges möjlighet att välja 

ett kort och berätta varför de valt just det kortet. Barnen får här öva på att stå i 

centrum och bli lyssnad på, som kan bidra till att självkänslan stärks.   

  

- Texter till fyra sånger skrevs i Word och skrevs ut på A4 papper. Texterna skrev 

vi dessutom ut i mindre textformat så att det blev små sångkort som gjorde att 

materialet kunde vara lätt att ta med i exempelvis fickan vid undervisning 

utomhus. Syftet med att ha med sånger i materialet gjordes för att bland annat 

inleda aktiviteter och göra det mer lustfyllt. Den specifika sången ”Vännernas 

favoritsång” tydliggjorde även att det var handdockornas sång som handlar om 

att alla är vänner.  

 

- Det var en sång som vi fann noter till och den texten skrevs ut på ett A4 papper.  

 

- Vi valde att ta egna fotografier som gestaltade egna tecken – bilder till sångerna 

som vi valt att ha med i materialet. Det gjorde vi för att visa att det går att 

förmedla sig verbalt och med hjälp av kroppsspråket. I och med det är materialet 

tillgängligt för fler och kan skapa möjlighet att stärka sin självkänsla.  

 

- Några aktiviteter handlar om att skapa egna ansiktsmasker, kronor/tiaror. Till 

dessa aktiviteter valde vi att skriva instruktioner med text och bilder på hur man 

kan göra sina egna ansiktsmasker, kronor/tiaror samt färdiga mallar ritade av oss 
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själva som går att kopiera. Ett medvetet val att använda ansiktsmasker, 

kronor/tiaror gjordes. I och med att barnen fick göra egna ansiktsmasker, 

kronor/tiaror gavs barnen möjlighet att gå in i en annan roll och utmana sin 

fantasi. Det kan i sin tur bidra till att barnen vågar ”spela” ut en roll.  

 

- En aktivitet handlar om att skapa sin egen känslobok genom att använda sig av 

en mall som vi skapade i Word. Mallen skrivs ut och blir känslobokens framsida 

som sedan fylls på med vanliga papper. Syftet med att skapa Känsloboken var 

att det skulle bidra till att barnen fick en helhetssyn på sina olika känslor. Det 

kan ge förutsättningar för att barnen utvecklas som människa och får en bättre 

självkänsla om sig själv. 

 

- En aktivitet handlar om en larv och till de skapade vi en bild på en larv i Word. 

Syftet med Larven var att den skulle användas av barnen för att skriva ner ord på 

mindre papper som skapar ”ben” till Larven. Orden som de kommit på kan 

exempelvis vara om hur en bra kompis ska vara. Det ska i sin tur bidra till att 

barnen får möjlighet att reflektera över hur man ska behandla andra för att de ska 

må bra.  

 

- Vi valde att köpa in 12 stycken pixiböcker som är böcker i mindre format. Till 

böckerna skapade vi egna instruktioner om hur böckerna skulle användas i en 

aktivitet. När pixiböckerna inhandlades gjordes ett medvetet val i och med att vi 

ville att böckerna skulle vara relevant till målet med aktiviteten. Respektive 

ryggsäck fick tre pixiböcker. Syftet med att använda sig av olika pixiböcker i en 

aktivitet var att barnen skulle lära sig att uttrycka sina tankar kring olika böcker 

och dess budskap. Barnens fantasi, språk och respekt för sina kompisar utmanas. 

Samt att barnen får möjligheter att kunna relatera till sina egna erfarenheter och 

lyssna på andra. Det bidrar i sin tur till att barnen får en förståelse för att det 

finns olika värderingar.  

 

Under tiden som materialet framställdes till aktiviteterna så bestämde vi oss för att 

laminera en del av materialet. Det för att det ska gå att använda materialet såväl 

utomhus som inomhus. Laminatfickor köptes och en lamineringsmaskin lånades.   

Material som laminerades var följande:  

Material som laminerades var följande:  

- De små sagokorten som vi skapade med Word och Bing bild sök.   

- Känslokorten som vi själva skapade i Word. 

- De små sångkorten med texterna till sångerna.  

- Bilderna på de fyra handdockorna. 
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Utprövning av undervisningsmaterialet   
För att få en uppfattning om hur de olika aktiviteterna fungerade att använda i 

undervisning valde vi att själva testa aktiviteterna på två olika förskolor. På första 

förskolan testades aktiviteterna, Magiska molnen, Trollhatten samt Känslosånger. Det 

var barn mellan åldrarna tre till fem år som deltog. Handdockan som följer med 

materialet och som är en röd tråd i aktiviteterna blev uppskattad. Barnen ville gärna ta 

på handdockan och testa att använda på sina egna händer. Handdockan fångade barnens 

intresse och fick barnen att följa instruktionerna på ett bra sätt. Det genom att barnen ett 

flertal gånger sa att de tyckte att det var – ”Roligt att leka”. Barnen frågade om inte 

handdockan fick komma tillbaka en annan dag eftersom att de gärna ville leka flera 

lekar tillsammans med handdockan. Barnen blev nyfikna på handdockans vänner som 

blev presenterade genom en bild som visades. Det gjorde att barnen ställde frågor om 

var handdockorna var. Barnen fick förklaringen att de var ute på andra förskolor och 

lekte. Efter att handdockan hade avslutat lekarna återberättade barnen för pedagogerna 

vad de hade gjort tillsammans med handdockan. Barnen hade en stor inlevelse i 

aktiviteterna och fick möjlighet att själva ha makten i lekarna samt tog på ett bra sätt till 

sig instruktioner ifrån handdockan. Vid det andra besöket när aktiviteterna skulle testas 

så var det Den magiska känslobussen som stod i fokus. På den andra förskolan testades 

det att ha med handdockan i den oplanerade verksamheten som i det här fallet var en 

utevistelse. Barnen på denna förskola blev också lika intresserade av handdockan. I 

båda aktiviteterna som skedde utomhus blev barnen fascinerade av handdockan och 

pratade till handdockan och inte till den som höll i den. När handdockan användes i den 

oplanerade verksamheten var det barn i åldrarna tre till fem år som deltog. Handdockan 

ställde här frågor till barnen och barnen ställde frågor till handdockan och berättade 

sedan för den som höll i handdockan vad handdockan sagt. Det gjorde att barnen gärna 

ville ha med sig handdockan i verksamheten och i deras egna lekar. Ett barn ville 

exempelvis köra handdockan i vagnen efter cykeln. Den planerade aktiviteten Den 

magiska känslobussen gjordes med samma barn och de levde sig in i aktiviteten. Barnen 

hade vid det här besöket också frågor om vart handdockans andra vänner var. Barnen 

fick samma förklaring som vid första förskolan att handdockorna var och hälsa på andra 

förskolor.   

 

Urval  

Vi kontaktade nio förskolechefer i Mellansverige genom att mejla och ringa. 

Förskolecheferna valdes ut utifrån vilka olika inriktningar förskolorna har för att vi ville 

få fram ett varierat resultat från frågeformulären. Förskolorna som deltog har olika 

inriktningar i verksamheten.  

Första förskolan har friluftsfrämjande som mål och inriktar verksamheten till att ta med 

undervisningen utomhus. 

Andra förskolan använder på samma sätt utomhusmiljön som ett lärande rum. Förskolan 

arbetar mycket i undervisningen med social kompetens som ska ge en trygghet och 

öppna upp för självständighet hos barnen.  
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Tredje förskolan arbetar i sin undervisning med att ge barnen möjlighet till en livslång 

lust att vilja lära. Det genom lek och planerade aktiviteter utifrån läroplanens mål. Som 

också bidrar till ett arbete med att stärka barnens självkänsla.  

Fjärde förskolan lägger i verksamheten stor vikt i värdegrundsfrågor som handlar om 

hur man ska vara mot varandra. För att skapa trygghet hos barnen väljer förskolan att 

använda leken som en metod. Förskolan använder utomhusmiljön som ett lärande rum 

eftersom deras förskola ligger i närhet till skogen. 

Femte förskolan har ett stort fokus på barnens intressen och behov. Det gör att det 

arbetas mycket med miljön för att skapa bästa förutsättningar. Förskolan arbetar därmed 

mycket med genusfrågor, värdegrundsfrågor och tillgängligheten för alla. 

Sjätte förskolan har fokus på att fånga barnens intresse på ett lekfullt sätt. Det gör att 

matematik, motorik, språk och natur och teknik utvecklas i olika miljöer.   

Sjunde förskolan arbetar mycket i undervisningen med att belysa alla människor lika 

värde. De arbetar dessutom mycket med ett lustfullt lärande genom lek och lärande i 

naturen.  

I och med ett godkännande ifrån förskolecheferna som kontaktades fick vi mejladresser 

och telefonnummer till förskolornas kontaktpersoner. Det ledde till att vi kunde ta 

kontakt med kontaktpersonen för att få ett godkännande ifrån förskolorna att de vill vara 

med och testa undervisningsmaterialet. När kontaktpersonen svarat och gett ett 

godkännande så skickades information ut.  

 

Information till förskolorna  
Förskolorna fick ett informationsbrev där de blev informerade om att vi gjorde ett 

examensarbete. I informationsbrevet beskrev vi hur vårt arbete kommer att vara upplagt 

utifrån de fyra dramapedagogiska perspektiven, de didaktiska frågorna Vad, Hur och 

Varför, mål ur läroplanen, tydliggörande mål om handdockorna, artiklar från 

barnkonventionen och Rädda Barnens metodbok: Olika men ändå lika- att arbeta med 

barnkonventionen i förskolan (Rädda barnen, 2014) (Bilaga 4). Vi informerade om 

forskningsetiken som innebär att förskolorna och varje enskild medverkande kommer 

att vara anonyma och att de har rätt att ta tillbaka sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2017). För att de medverkande skulle kunna ge sitt samtycke delades en 

tillståndblankett ut som pedagogerna fick läsa och skriva under om pedagogerna ville 

delta (Bilaga 5). I och med att vi skickade ut informationen så bokades det också upp 

datum för utlämning och inlämning av materialet. Vid lämning av materialet skickades 

ett frågeformulär med som sedan skulle samlas in när materialet hämtades.  

 

Frågeformulär   

I frågeformuläret utgår vi från pedagogperspektivet (Bilaga 6). Det valdes på grund av 

att vi ville ha pedagogernas åsikter om hur undervisningsmaterialet upplevdes. Genom 

det ville vi också få en inblick i hur pedagogerna uppfattar att de undervisar i drama och 

självkänsla på deras förskolor. Frågeformuläret bestod av dels öppna och dels slutna 

frågor som Bryman (2008) och Hjalmarsson (2014) skriver om. Vi valde dessutom att 

använda oss av frågeformulär på grund av att Stukát (2011) beskriver att intervjuer kan 

påverka svaren på ett annat sätt än vid användning av ett frågeformulär. Frågeformuläret 
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innehöll frågor som handlade om pedagogernas bakgrund, hur stort utrymme 

dramaundervisning och självkänsla haft i undervisningen genom åren och frågor om 

materialets användbarhet. Frågeformuläret och tillståndsblanketten delades ut till tio 

pedagoger på sju olika förskolor och samlades in vid hämtning av materialet.  

 

Bearbetning av frågeformulär  

När frågeformulären var insamlade samlade vi alla svaren för att finna svarsmönster. I 

och med att frågeformuläret innehöll 18 frågor med öppna och slutna frågor gjorde det 

att pedagogerna uttryckte sig på ett flertal sätt. Det gjorde att vi valde att sammanställa 

svaren i olika kategorier. Kategorierna som skapades var följande, pedagogernas 

bakgrund, dramaundervisning och självkänsla, psykiska och fysiska miljön, 

pedagogernas uppfattning av materialet och övriga kommentarer. För att skapa ett 

tydligt resultat utifrån svarsmönstren redovisas resultatet med både text och diagram. 

 

Resultat 
 

Syftet med studien är att tillverka ett undervisningsmaterial och pröva ut det i ett antal 

förskolor. Materialet är skapat utifrån två teman, drama och självkänsla. Det innefattar 

olika aktiviteter som är framtagna utifrån fyra dramapedagogiska perspektiv. Materialet 

är knutet till förskolans läroplansmål och didaktiska frågor. Utvärdering har skett med 

hjälp av ett frågeformulär. Det var sju förskolor som deltog och det resulterade i att vi 

fick in tio frågeformulär. Av dessa tio var det två pedagoger som valde att inte svara på 

alla frågor i frågeformuläret.   

 

Pedagogernas bakgrund 

I vår fråga som rör pedagogernas bakgrund fick vi fram ett varierat resultat på 

pedagogernas ålder. Fyra pedagoger var mellan 25-35 år, tre pedagoger var mellan 35-

50 år och tre pedagoger var mellan 50-65 år. Resultatet visar på vilken utbildning 

pedagogerna hade. Det var fem pedagoger som var utbildade förskollärare. Av dessa 

fem var en dessutom utbildad lärare. Det framgår inte i svaret vilken lärarutbildning 

pedagogen har. Det var fyra pedagoger som var utbildade barnskötare. En av 

pedagogerna hade annan utbildning och det framgår inte i svaret vilken annan 

utbildning det var. Arbetserfarenheterna pedagogerna hade inom yrket var något som 

varierade allt mellan två och trettiofem år. Vilket framgår av diagrammet nedan (se 

Figur 1).  
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Figur 1. Pedagogernas år i yrket. 

 

Dramaundervisning och självkänsla 

I frågan om hur dramaundervisning har sett ut framgick det att sex av pedagogerna inte 

har haft några större erfarenheter av dramaundervisning. Det på grund av osäkerhet till 

ämnet och att intresse inte funnits. En pedagog uttrycker ”Känner mig lite obekväm när 

man gör dramaundervisning. Men det går bra.” När drama väl används vid ett fåtal 

tillfällen har det varit vid mer spontana aktiviteter. Tre av pedagogerna svarade att de 

har undervisat mycket med dramaundervisning genom åren. Dramaundervisningen har 

där skett i såväl spontana aktiviteter som i planerade aktiviteter och det framgår i 

följande citat ”Jag har arbetet mycket med drama genom åren i såväl vardagliga 

situationer som planerade aktiviteter. Det har handlat mycket om värdegrundsfrågor.”  

 

Det som framgått av pedagogerna är att det i undervisningen har arbetats med 

värdegrundsfrågor, rollspel, konfliktlösning, dramatisering av olika böcker, dramalek 

med dockor och djur kopplat till cirkus och dramatisering av olika händelser. 

Handdockor har två av pedagogerna nämnt att de använt sig mycket av i 

dramaundervisning genom åren.  

 

I fråga om hur arbetet med att stärka barnens självkänsla sett ut har en pedagog 

tydliggjort att det är något som det arbetas mycket med i undervisningen och det 

framgår i följande citat ”Det är något som ständigt pågår. Genom att hela tiden stärka 

barnen genom beröm, pushning och uppmuntran.” Att ge barn beröm för att stärka 

barnens självkänsla lyfts fram av tre pedagoger. Beröm har getts genom att exempelvis 

säga ”Vad du kan!” (och göra tummen upp). En pedagog nämner att de i undervisningen 

arbetat med ett annat material som ska visa barnen att de kan saker som de inte vågat 

testa på innan. Två pedagoger skriver att de i undervisningen arbetat med ett material 

som står för social emotionell träning som innebär att arbeta med allas lika värde, 

känslor, låta alla komma till tals och tar därmed vara på allas åsikter. Gruppstärkande 

lekar som ska förstärka positiva beteenden har en pedagog nämnt används mycket. I 

gruppaktiviteterna kommer allas lika värde fram. Samma pedagog har svarat att de i 

undervisningen arbetar mycket med konflikthantering för att stärka barnen i att våga 

säga ifrån. 
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Vi har valt att jämföra pedagogernas verksamma år i yrket med frågan om hur 

dramaundervisning och arbetet med självkänslan tidigare sett ut. Det har gett oss en bild 

av att arbetslivserfarenheterna inte har någon betydelse i hur mycket det undervisas i 

dramaundervisning i verksamheten. Pedagogerna som arbetat 2, 7, 8 och 33 år har inte 

undervisat med dramaundervisning och gör det inte i heller i dagens läge. Pedagogerna 

som arbetat 11, 15 och 35 år har tidigare undervisat i dramaundervisning och kommer 

fortsätta med det vid enstaka tillfällen. Pedagogerna som arbetat 24 och 28 år har 

undervisat i dramaundervisning och kommer fortfarande göra det lika mycket. Det visar 

dessutom på att det inte undervisats lika mycket med dramaundervisning jämfört med 

självkänslan som några pedagoger konstaterar som ett ständigt pågående arbete i 

undervisningen. Pedagogen som arbetat 17 år inom yrket har valt att avstå från att svara 

på frågan om hur dramaundervisning använts i verksamheten. 

 

Psykiska och fysiska miljön 

I frågan om hur den psykiska och fysiska miljön kan påverka dramaundervisning och 

lek svarade åtta pedagoger att både den psykiska och fysiska miljön var bra på deras 

förskolor. En pedagog svarade att den psykiska miljön var bra och den fysiska miljön 

mindre bra. Det framkom också att en pedagog tyckte att både psykiska och fysiska 

miljön på förskolan var mindre bra. 

 

Pedagogernas uppfattning om undervisningsmaterialet 

Barnens ålder i barngruppen som pedagogen undervisar redovisas med ett diagram (se 

Figur 2). Vilken ålder på barnen som pedagogerna uppfattar att materialet passar bäst att 

undervisa i redovisas med ett diagram (se Figur 3). De flesta pedagoger undervisar barn 

i åldrarna fyra till sex år och att de flesta ansåg att materialet passade bäst till barn 

mellan tre till fem år. En pedagog valde att svara att det passade alla åldrar.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Åldersgrupper.            Figur 3. Pedagogernas uppfattning om till vilken    

ålder materialet passar att undervisa. 
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Resultatet som vi fick fram om hur det gick att använda materialet inomhus och 

utomhus, var att sex av åtta pedagoger bara haft möjlighet att göra aktiviteterna 

inomhus. Vid dessa tillfällen gick det bra att utföra aktiviteterna. En av de åtta 

pedagogerna som testat materialet inomhus hade gjort ett medvetet val. Det medvetna 

valet gjordes på grund av att barnen inte kunde koncentrera sig utomhus. Två av de åtta 

pedagogerna svarade att det fungerade utmärkt att använda materialet både inomhus och 

utomhus. Det framgår i följande citat ”Konkret material, lätt att ta till under olika tider 

under dagen, både inne och ute.” I frågan om hur instruktionerna till materialet var har 

vi fått fram att många upplevde att instruktionerna var tydliga och bra som framgår i 

följande citat ”Ett mycket genomarbetat och väluttänkt material.” Några av pedagogerna 

svarade att det var för mycket text vilket gjorde det svårt att läsa. Aktiviteternas olika 

alternativ, tillhörande läroplansmål och stjärnorna är något som ett flertal pedagoger har 

upplevt som bra. Svaren vi fick in om hur pedagogerna uppfattade upplägget av 

materialet var att fem svarade att det var mycket bra, tre svarade bra och en pedagog 

uppfattade det som mindre bra. En pedagog valde att avstå ifrån att svara på den frågan.  

 

Handdockorna som tillhör materialet har fått både positiva och konstruktiva synpunkter. 

De positiva som pedagogerna uttrycker i svaren var att handdockan har varit populär 

hos barnen. Barnen har öppnat upp sig och pratat med handdockan på sätt som 

pedagogerna inte uppfattat att en del barn gjort tidigare. Trots att barnen var medvetna 

om att det var pedagogen som pratade och inte handdockan så tog de handdockan på 

största allvar. Det framkommer i följande citat ”Handdockan har varit ett bra verktyg. 

Jag upplever också att barnen lyssnar och blir mer intresserade om man använder sig av 

handdockor.”  

 

Den konstruktiva kritiken handlade om att handdockan var lite för stor för pedagogernas 

händer. Det gjorde det svårt att ”prata” med handdockan. Pedagogerna hade även 

önskemål om att handdockorna kunde ha varit i andra färger och mönster. Pedagogerna 

hade synpunkter om att det medföljde bilder på alla tre handdockor trots att det bara 

fanns en handdocka i ryggsäcken. Därmed hade det varit bättre om alla handdockor 

följde med.  

 

Något som alla pedagoger var överens om var att de upplevde att tiden för 

genomförande av materialet var för kort. Så i frågan om pedagogerna skulle vilja att 

materialet vara tillgängligt på deras förskolor, svarade sju pedagoger att de jättegärna 

skulle vilja ta del materialet för att kunna undervisa vidare med det. Det framkom också 

att det var en pedagog som inte var intresserad av att ha materialet tillgängligt på 

förskolan. Två av pedagoger avstod från att svara på frågan.  

 

För att få en uppfattning om pedagogers syn på vad dramaundervisning kan handla om 

så ställdes frågan om pedagogernas syn på dramaundervisning och arbetet med 

självkänsla har ändrats utifrån det här materialet. Det resulterade i ett varierat resultat. 

Tre pedagoger svara att deras syn har ändrats och att dramaundervisning ses som något 

som kan få mer utrymme i verksamheten. Tre pedagoger var osäkra på grund av att de 
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inte haft tillräckligt med tid för materialet. Två pedagoger svarade att deras syn inte 

ändrats dock gjorde materialet dem mer säkra på den kunskap som fanns sedan innan. 

En pedagog svarade att det inte fanns någon motivation till att vilja fortsätta undervisa 

med dramaundervisning i sin verksamhet. Till sist var det en pedagog som avstod att 

svara på frågan.  

 

Pedagogerna uttrycker att dramapedagogiken som vi framhållit med aktiviteter utifrån 

Sternudds (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv framkom i materialet. Pedagogerna 

poängterade att materialet kan användas för att stärka barns självkänsla i 

undervisningen. Pedagogerna uttryckte att teorier och läroplansmål synliggjordes och 

gjorde det lättare att förstå hur och varför materialet skulle användas.  

 

Övriga kommentarer 

På övriga kommentarer svarade två pedagoger att det var kul med ett nytt material. Två 

andra pedagoger svara att det var ett plus i kanten att det fanns teckenförstärkning till en 

del sånger. En pedagog svarade att barnen reagerade på handdockan som hette 

Strumpan. Barnen funderade varför handdockan hette strumpan och satt på handen. 

Samma pedagog påpekar också valet vi gjort av att välja en bok som heter dagis när det 

nu heter förskola? 

 

Diskussion och Slutsats  
Val av metod  

För att göra en utvärdering av vårt undervisningsmaterial valde vi att använda oss av ett 

frågeformulär. Det var tio pedagoger som svarade på frågeformuläret. Vi har inte någon 

teori som bas om vad en utvärdering innebär utan vi har gjort vår egen tolkning av 

begreppet utifrån Stukát (2011), Hjalmarsson (2014) och Bryman (2008). De öppna 

frågorna i frågeformuläret valdes utifrån att Hjalmarsson et al. (2014) menar att det är 

positivt på grund av att pedagogerna kan besvara frågorna med egna ord. Dock belyser 

Hjalmarsson (2014) de negativa med att ha öppna frågor genom att respondenten kan 

hoppa över dessa frågor, eftersom det krävs mer av pedagogerna. Det var även något 

som vi ville förebygga genom att ha med slutna frågor med svarsalternativ. Samtidigt 

som vi ville att de varierade frågorna skulle fånga intresset hos pedagogerna 

(Hjalmarsson, 2014). Trots det såg vi de negativa sidorna i insamlingen av 

frågeformulären eftersom en del av pedagogerna inte svarade på alla frågor.  

 

Valet av att välja ett frågeformulär istället för att göra intervjuer bidrog till att 

pedagogerna kunde svara på frågeformuläret när tiden fanns. Det hade inte kunnat ske 

på samma sätt vid en intervju (Bryman, 2008). I likhet med Bryman (2008) menar 

dessutom Stukát (2011) att med ett frågeformulär kommer den som svarar på 

frågeformuläret undan känslan av att bli påverkad av den som ställer frågor vid en 

intervju. Om att bli påverkad av andra handlar om att den som intervjuar kan omedvetet 

styra personen till ”rätt” svar. Det genom att exempelvis betona en fråga på ett visst sätt. 

Dock är det enligt Stukát (2011) vanligare med bortfall av svar vid användning av 
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frågeformulär på grund av att frågorna kan uppfattas på fel sätt. I sammanställningen av 

frågeformuläret tog vi fasta på Bryman (2002) som menar att det är bra om ett resultat 

kan redovisas på ett varierat sätt för att fånga läsaren. I och med det valde vi att använda 

text och diagram på grund av att diagram enligt Bryman (2002) är lätta att förstå och 

göra en tolkning av. 

 

Dramaundervisning och självkänsla tydligt nog?  

I sammanställningen av frågeformulären var det många som uppfattat att instruktionerna 

var tydliga och bra. Pedagogerna uttryckte att det var lätt att arbeta med materialet. 

Handdockorna som var en del av materialet var något som flera av pedagogerna 

upplevde som ett bra stöd. Det fångade barnens intressen och nyfikenhet. Det gjorde att 

barnen vågade prata. Det positiva som handdockan bidrog med är något som vi kan 

stödja oss mot i Forsberg Ahlcronas (2009) avhandling. Det genom att handdockan kan 

anpassas efter barn i alla åldrar och behov i kommunikation och interaktion. 

 

Att använda teorier och styrdokument för att nå målet med materialet var något som 

samtliga pedagoger ansåg tydliggöras på ett bra sätt. En pedagog nämner att det går att 

koppla alla läroplansmål till det här materialet.  

Det ser vi har koppling till Kalidas (2014) som menar att dramaundervisning kan 

användas för att nå alla mål i läroplanen. Det anser vi tydliggör det som läroplanen 

belyser, det vill säga att barn ska få möjlighet att utveckla ett lärande genom många 

uttrycksformer (Skolverket, 2016). Det i sin tur kan skapa förståelse för Sternudds 

(2000) forskning och det visar även på att barn genom dramaundervisning får utforska 

verkligheten och se utifrån olika perspektiv.  

 

En pedagog lyfter fram att de didaktiska frågorna genomsyrades i aktiviteterna på ett 

bra sätt. I det här sammanhanget ser vi betydelsen av möjligheter som kan ges av att 

utgå ifrån Boströms (2004) bild av de didaktiska frågorna betydelse. Möjligheterna ser 

vi bidrar till en större förståelse för hur olika pedagoger kan tolka läroplanens mål för 

att skapa utvecklingsmöjligheter för barnen. Eftersom det inte finns någon mall för hur 

pedagoger ska tolka läroplanen enligt Uljens och Ylimaki (2015) kan därmed 

pedagogerna ändå finna sätt att utgå ifrån med hjälp av didaktikens frågor.  

 

Utifrån de övningar som en pedagog testat med barnen så upplevde pedagogen att 

teorierna om självkänslan hos barnen framkom tydligt. Det kopplar vi till Fedorenko 

och Bykova (2016) som skriver att självkänslan och självförtroendet kan stärkas genom 

lek och andra aktiviteter.  

 

Alla utom en pedagog svarade att de gärna var intresserade av att ta del av materialet. 

Intresset av att fortsätta undervisa med materialet på förskolor tolkar vi som att 

pedagoger är positiva i sin yrkesetik vilket Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter. 

Slutsatsen drar vi att pedagogerna vill fortsätta arbeta med materialet som vi anser kan 

öppna upp för nya möjligheter för barnen och pedagogerna att utvecklas på.  
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En pedagog har svarat att det är ett konkret material som är lätt att ta fram under dagen 

och pedagogen vill därför gärna ha materialet tillgängligt på förskolan. Det var ett av 

våra mål med materialet, att det skulle vara lätt att arbeta med i undervisningen såväl ute 

som inne eftersom att vi själva upplevt att ett konkret material underlättar 

undervisningen med barnen. Vi har dessutom funnit litteratur som belyser betydelsen av 

ett konkret material (Forsberg Ahlcrona, 2009) och (Signert, 2012). I och med att 

materialet uppfattas som tillgängligt för undervisning såväl inne som ute ser vi att det 

kan anpassas efter barns olika behov. Det uppfattar vi ge fler möjligheter för 

pedagogerna att bemöta barns perspektiv (Pramling Samuelsson et al., 2011).  

 

Trots att vi ser i resultatet att många pedagoger vill ta del av materialet kan vi även 

mellan raderna utläsa osäkerhet hos en del av pedagogerna. Osäkerheten speglades i att 

de var obekväma i att undervisa i drama samt var osäkra på deras egna kunskaper. Det 

bekräftar att Kalidas (2014) teori om att pedagoger är rädda att misslyckas med 

dramaundervisning stämmer.  

 

Vidareutveckling av undervisningsmaterialet  

I resultatet framkom det att det skulle vara bra om handdockorna skulle ha varit mindre, 

samt varit i andra färger och mönster. Att färgerna kunde ha varit i andra kulörer än vad 

vi valt kunde vi inte lösa i efterhand men det var något som vi tog till oss av. Mönster 

på handdockorna var tyvärr vid tillverkningen en för stor utmaning för oss. Storleken på 

handdockorna som enligt Forsberg Ahlcrona (2009) har betydelse för rörelseförmågan 

och ger liv till de ”livlösa”, var något som inte uppfylldes på det sätt vi önskat. Det 

bidrog till att vi inte gav pedagogerna bästa förutsättningar att ge ”liv” åt handdockorna. 

När de könsneutrala namnen till handdockorna valdes fanns det ingen tanke på att 

barnen skulle reagera på att Strumpan satt på handen som en pedagog nämnde. Det tog 

vi till oss av och i nu i efterhand funderade vi på om det varit bättre att ha haft ett annat 

namn eller om det är något som blir lustfyllt genom att det är tvärtemot verkligheten.   

 

En pedagog uttryckte att det var för mycket text i instruktionerna som gjorde det rörigt. 

Tiden fanns inte heller till att kunna sätta sig in i materialet. Det hade kunnat lösas med 

att ha en kortare version av instruktioner för att bli mer lättläst. Tid för att testa 

materialet var något som alla pedagoger nämnde. De var överens om att det hade 

behövts mer tid. Det var något som vi tog till oss av under arbetes gång. Det gjorde att 

vi skapade oss förståelse av det som Renblad och Brodin (2012) belyser om hur viktigt 

det är att få tid att planera som i sin tur ger möjlighet att skapa en trygghet hos 

pedagogerna. Det resulterade i att flera förskolor fick ha kvar materialet under en längre 

period. Nu i efterhand kan vi dessutom konstatera att svaren på frågeformulären hade 

kunnat se annorlunda ut om materialet hade varit ute på förskolorna under en längre 

period. Det är en begränsning som både vi och pedagogerna kunnat reflektera över.  
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Övrigt  

Det var intressant och oväntat att vi inte såg några skillnader utifrån våra val av 

förskolor. Något mer som vi blev överraskade över var att se att pedagogernas 

verksamma år i yrket inte visade på skillnader i arbetet med drama och självkänsla. Vår 

tidigare uppfattning var att de som arbetat länge i verksamheten skulle ha använt sig 

mer av dramaundervisning. Att alla pedagoger bekräftat att självkänslan är något som 

det arbetas ständigt med kan vi luta oss mot i både ny och äldre forskning som vi valt att 

lyfta i vår inledning (Renblad & Brodin, 2012) och (Fedorenko & Bykova, 2016).   

 

I det här sammanhanget anser vi att yrkesetiken är avgörande för hur pedagogerna väljer 

att stötta barnen. Stöttning innebär för oss att ha ett gott förhållningssätt, som innebär att 

pedagogen måste se till barnets bästa. Det i och med att barn ibland kan intressera sig 

för andra saker än vad pedagogen planerat. Det blir därmed viktigt att pedagogen kan 

vara flexibel för att se till barns perspektiv för att göra det meningsfullt för barnen. Det 

ser vi har koppling till Alvestad et al. (2014) forskning som betonar betydelsen av att 

vara i en här och nu situation när man arbetar med barn. Ett gott förhållningsätt för oss 

speglas dessutom av att pedagogen genom lek kan visa att det är tillåtet att släppa 

kontrollen, för att utmana sig själv i sin fantasi och kreativitet. Vår uppfattning finner vi 

även i Freuds (1961, refererad i Heggstad, 2014) argumentation om lekens möjlighet att 

inta andra roller för att utveckla jaget.  

 

Den positiva bilden av dramaundervisning har skapats genom förskollärarprogrammets 

utbildning. Den positiva bilden handlar om ett lustfyllt sätt att förmedla glädje och 

känslor genom lek. Denna studie har berikat oss med nya perspektiv att se på 

dramaundervisningens möjligheter och hinder. Vi har genom Hägglund (2001) skapat 

oss en bättre förståelse för dramaundervisningens många perspektiv, bl.a. genom att han 

beskriver hur drama har utvecklats genom tiden. Mot bakgrund av Hägglund (2001) har 

vi kunnat ta till oss av Sternudds (2000) forskning om de fyra dramapedagogiska 

perspektiven.  

 

Innan vi själv fick möjligheten att se andra perspektiv av dramaundervisning uppfattade 

vi drama som en teaterform och något som är svårt. I och med det ville vi skapa ett 

undervisningsmaterial med temat drama och självkänsla. Det skulle tydliggöra att det 

inte endast handlar om teater och vi fick genom materialet och litteraturen en ny 

uppfattning om dramats möjligheter. Vår nya uppfattning om vad dramaundervisning 

kan innebära har gjort oss mer säkra i att undervisa i drama. Efter att ha läst Renblad 

och Brodin (2012) och Kalidas (2014) som beskriver de negativa sidorna av 

dramaundervisning kan vi lättare förstå de pedagoger som har uttalat sig om en negativ 

syn på dramaundervisning. Förståelsen innebär även att det handlar om så mycket mer 

än bara kunskap om drama. Det handlar också om att utgå ifrån barns perspektiv och 

barnperspektivet och ha en god planering för att känna sig mer säker. Alvestad et al. 

(2014) är några som redovisar vikten av att planering är av betydelse för verksamheten, 

trots att det kan vara en utmaning. Det tydliggör vårt resonemang om att didaktikens 

normativa frågor är något som kan användas mer. På grund av att det är ett bra sätt att 
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förtydliga vilka mål som kan uppnås när pedagogen väljer att använda sig av 

dramaundervisning. I materialet har vi därför valt att belysa de didaktiska frågorna för 

att göra pedagogerna mer säkra på att använda dramaundervisning.  

 

Inblicken om dramapedagogikens olika perspektiv har skapat oss en förståelse för att 

självkänslan påverkas på så många olika sätt. Halvars-Franzén (2010) har med sin 

forskning visat att det krävs en grundläggande förståelse för självkänslans betydelse för 

att kunna stötta barnen på bästa sätt. Det handlar också om att som pedagog kunna se till 

sin egen självkänsla, att som pedagog välja att prata gott om sig själv inför barnen 

genom att inte säga negativa saker om sin kropp och ha för höga krav på sig själv. Utan 

visa att det är tillåtet att inte vara bäst på allt direkt (http://www.psykologiguiden.se/rad-

och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/sjalvkansla ). Det bidrar till att barnen får 

goda förebilder. Ytterligare en förståelse som skapats genom Hoytes et al. (2014) 

forskning är att kamratrelationen är viktig för att kunna utveckla sin egen självkänsla. 

Det är inte alltid lätt för barnen att finna kamratrelationer själva och det är därför viktigt 

att pedagogerna hjälper till. För att som pedagog hjälpa barnen att skapa goda 

kamratrelationer kan dramaundervisning enligt oss vara en bra metod för att barn i 

dramaundervisning får möjlighet till att leka och bearbeta av tidigare upplevelser. Det i 

sin tur kan bidra till att kamratrelationer växer fram på ett annat sätt. Det har vi tagit 

fasta på i våra aktiviteter. Vi har skapat aktiviteter som ska möjliggöra att självkänslan 

kan stärkas utifrån olika perspektiv. 

 

Slutsats  

Syftet med studien var att tillverka ett undervisningsmaterial och pröva ut det i ett antal 

förskolor. Materialet var skapat utifrån två teman, drama och självkänsla och innefatta 

olika aktiviteter som är framtagna utifrån fyra dramapedagogiska perspektiv och är 

knutet till förskolans läroplansmål och didaktiska frågor. Vi har funnit forskning som 

pekar på att en del barn mår dåligt och behöver stöd i utvecklingen av deras självkänsla. 

För att få svar på det valde vi att skapa ett eget undervisningsmaterial som pedagoger 

fick utvärdera med ett frågeformulär.  

 

Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar genom att vi fått en inblick i att det finns 

många saker som kan påverka självkänslan. Undervisningsmaterialet visar på att drama 

har en större påverkan på lärandet och barns egen utveckling än vad man kan tro. Vi har 

sett att dramaundervisning kan användas av pedagogerna på ett varierat sätt. Det gör att 

pedagogerna dessutom kan arbeta med mål ur läroplanen genom drama. Samtidigt som 

dramaundervisningen kan bidra med att barnen kan finna fler sätt att skapa kunskaper 

och utveckla självkänslan och sin identitet. Slutligen ser vi att det kan vara en utmaning 

för pedagoger att använda drama i undervisningen, eftersom pedagogerna måste känna 

sig trygga i ämnet och ha kunskaperna som krävs.  

 

 

 

http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/sjalvkansla
http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/sjalvkansla
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Slutligen har vi kommit fram till att dramaundervisning i förskolan inte har samma 

utrymme som arbetet med att stärka barns självkänsla. Denna studie har tydliggjort att 

vårt undervisningsmaterial kan vara något som pedagoger kan använda i undervisningen 

för att stärka barns självkänsla. Det har vi kommit fram till eftersom att många 

pedagoger svarat att de ville ha tillgång till materialet och svarat att materialet stärker 

självkänslan på ett mycket bra sätt genom dramaundervisning.  

 

Vidare forskning  

Det har varit en rolig utmaning att framställa ett eget undervisningsmaterial med tema 

dramaundervisning och självkänsla. Vi valde att fokusera på ett pedagogperspektiv i vår 

utvärdering av materialet. I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka ett 

resultat där barns perspektiv har varit utgångspunkten.  
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Referenslista i anslutning till framställning av materialet  
Andersson, N. (2017). Dagis kommer till kungen. [Stockholm]: Bonnier Carlsen. 

 

Bergström, E. (2016). Snurran och fjärrkontrollen. ([Ny utg.]). Stockholm: Bonnier 

Carlsen. 

 

Gustafsson, L. & Gustafsson, Y. (2011). Bulten upp och ner. (1. uppl.) Stockholm: 

Bonnier Carlsen. 

 

Hägglund, K., & Fredin,K., (2011). Dramabok. Stockholm: Liber AB.  

 

Noter på sången Vännernas favoritsång (ursprungligen, Ingenting av Börge Ring)  

http://borgering.se/ 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan 98. Stockholm: Skolverket.  

 

Sonesson, T. & Krane, L. (2014). Olika med lika- att arbeta med barnkonventionen i 

förskolan.  

 

Sternudd, M.M.F. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran?: fyra 

dramapedagogiska perspektiv : dramapedagogik i fyra läroplaner. Doktorsavhandling, 

Uppsala Universitet, Uppsala.  

 

Text till myggan. Hämtad från: 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b1baca00421643909298f73d2a09bb7a/S%C3%A5

ngskatt+utan+clippart.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b1baca00421643909298f73d

2a09bb7a 

 

Text och tecken till goddagsång. Hämtad från:  

http://www.duv.ax/Site/Data/707/Files/tittutsangermtecken.pdf 

 

Text och noter till morgon, middag, kväll. Hämtad från: 

https://www.moratrask.se/Texter/pdf/texter_mtm_114.pdf 

 

Vännernas favoritsång med tecken, Original: Ingenting  Hämtad från: 

http://files.tecken-som-stod-det-gemensamma-spraket.webnode.se/200000019-

633726430f/Namns%C3%A5ng.pdf 

 

Inspiration till aktiviteterna fann vi på hemsidan:  

www.lekarkivet.se  

  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fborgering.se%2F&h=ATPI_vxlsT1J3CtP5iPdZM-B4An5UUIhGl2-zal0Fp20zZ_omWeLmespG9nM0GeND1UhBBir7utvCv-Mm0ndl_17M0rhagsrlqEjDwJZxdwAS8BiDHPbkeUGU4ods0ikz7BxJpcJrA
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b1baca00421643909298f73d2a09bb7a/S%C3%A5ngskatt+utan+clippart.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b1baca00421643909298f73d2a09bb7a
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b1baca00421643909298f73d2a09bb7a/S%C3%A5ngskatt+utan+clippart.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b1baca00421643909298f73d2a09bb7a
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/b1baca00421643909298f73d2a09bb7a/S%C3%A5ngskatt+utan+clippart.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b1baca00421643909298f73d2a09bb7a
http://www.duv.ax/Site/Data/707/Files/tittutsangermtecken.pdf
https://www.moratrask.se/Texter/pdf/texter_mtm_114.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffiles.tecken-som-stod-det-gemensamma-spraket.webnode.se%2F200000019-633726430f%2FNamns%25C3%25A5ng.pdf&h=ATPI_vxlsT1J3CtP5iPdZM-B4An5UUIhGl2-zal0Fp20zZ_omWeLmespG9nM0GeND1UhBBir7utvCv-Mm0ndl_17M0rhagsrlqEjDwJZxdwAS8BiDHPbkeUGU4ods0ikz7BxJpcJrA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffiles.tecken-som-stod-det-gemensamma-spraket.webnode.se%2F200000019-633726430f%2FNamns%25C3%25A5ng.pdf&h=ATPI_vxlsT1J3CtP5iPdZM-B4An5UUIhGl2-zal0Fp20zZ_omWeLmespG9nM0GeND1UhBBir7utvCv-Mm0ndl_17M0rhagsrlqEjDwJZxdwAS8BiDHPbkeUGU4ods0ikz7BxJpcJrA
http://www.lekarkivet.se/
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Bilaga 1 Handdockorna  
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Bilaga 2 Exempel på aktiviteterna  
Materialet redovisas inte som en publikation utan enbart som ett exempel.  

 

 

Aktivitet: Hur ser man ut?  
Vad ska barnen lära sig? Aktiviteten handlar om att barnen ska få lära sig att använda 

kroppen för att förmedla sina olika känslor. 

 

Hur ska barnen lära sig? För att barnen ska få lära sig att använda kroppen för att 

förmedla sig får barnen genom denna aktivitet tillsammans med andra utmana sitt 

ansiktsuttryck/kroppsspråk på olika sätt.  

 

Varför ska barnen lära sig? Barn ska lära sig detta för att få en inblick i hur olika 

människor ser ut när det visar sina känslor. Det handlar även om att skapa en 

medvetenhet hos barnen kring känslor och sitt eget sätt att uttrycka dessa. Vi gör det i 

en gruppaktivitet för att minska risken för att bli utpekad. Barnen får även möjlighet att 

skapa sig en förståelse för att det finns inget rätt eller fel utifrån förväntningar.  

 

 

Mål ur läroplanen:  

- ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 

lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin 

egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån 

olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska” (Skolverket, 2016, s.7).   

 

Genomförande: Här ska alla barnen i samlingen få visa med kroppen/ansiktsuttryck 

hur det ser ut när man visar olika känslor.  

1. Börja med att sitta i en ring så att alla ser varandra.  

 

2. Du tar fram handdockan och ”låter handdockan prata” (Du läser vad handdockan 

säger och har handdockan på handen). 

Handdockan: Har ni någon gång kollat i en spegel hur ni ser ut när ni är arga, 

ledsna, glada, oroliga, rädda eller trötta? Jag testa det en gång och ni ska bara 

veta så kul de var. Tillsammans kan ni väl testa hur ni ser ut!  
 

3. Du låter sedan handdockan ”prata” igen och försöker nu göra så handdockan 

grimaserar för att tolka sin känsla.  

Handdockan:” Så här ser jag ut när jag är arg.  Kan ni visa med era ansikten hur 

ni ser ut när ni är arga?” 

 

Exempel på fler saker dockan kan fråga: 

 Kan ni visa med era ansikten hur man ser ut när man är 

- Arg  

- Leden  

- Glad  

- Orolig  
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- Rädd  

- Trött 

4. Avsluta aktiviteten med att låta handdockan ”prata” (Du läser vad handdockan säger 

och har handdockan på handen).  

Handdockan: Vad roligt det var att få se så många olika sätt ni kunde visa känslor 

på bara med ansiktet!  

 

Övrigt: För att hjälpa barnen är det bra om du som vuxen är med och stöttar och låter 

barnen få tid att tänka.  
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Bilaga 3 Information i anslutning till 

undervisningsmaterialet 
Informationen om instruktionerna redovisas inte som en publikation utan enbart som ett 

exempel. 

 

Aktiviteterna är indelade till de fyra dramapedagogiska perspektiven och de didaktiska 

frågorna, hur, vad och varför som vi valt att använda oss av. Mål ur läroplanen har vi 

även valt att presentera i beskrivningen till varje enskild aktivitet.  

Aktiviteterna kommer att ha olika alternativ att följa. Det är INTE meningen att alla 

alternativ ska genomföras, utan det ska gå att välja ut vilket alternativ som passar 

barngruppen bäst. Aktiviteterna och materialet kan därför väljas att exempelvis 

användas som en del i en samling. Exempelvis så har ni sångsamling och så vill ni 

avsluta med en aktivitet som ni valt utifrån materialet. Aktiviteterna och materialet kan 

även utföras som en enskild aktivitet.  

När materialet används som en enskild aktivitet börjas det alltid med att inleda med att 

sjunga  

Vännernas favoritsång som tydliggör att det är med dockan som ni ska arbeta med. 

I materialet kommer det även finnas andra sånger som ni kan sjunga till aktiviteterna 

eller som en enskild aktivitet.  

För att lätt se till vilken storlek på grupp aktiviteterna passar till kan man läsa av dessa 

symboler som visar på om aktiviteten passar bäst att genomföra i mindre eller större 

grupper. Det finns även symboler som visar när det går att göra i både mindre och större 

grupper.  

 

       = När det passar mindre grupper.  

              = När det passar större grupper som kan vara hela barngruppen.  

                    = Passar det både mindre och större grupper.  

 

 

Handdockan i materialet kommer att presentera aktiviteterna för barnen. Det skapar ett 

mer lustfyllt och lekande lärande. Detta genom att barnen får motivationen och 

möjligheterna till att får se hur livet kan se ut, samt att det öppnar upp för tankar och 

känslor på ett sätt som barnen lättare kan ta till sig. Handdockan kan användas i 

verksamheten genom att ha till lekar men även att dockan kan tas fram och vara ett 

verktyg för kommunikation. Exempelvis: Några barn leker i sandlåda och handdockan 

får vara med och smaka på sandkakorna. I den stunden kan handdockan ställa frågor 

som öppnar upp för samtal på ett naturligt sätt.   

 

Didaktiska frågor  

De didaktiska frågorna som vi stödjer oss ifrån är det som Boström (2004) och 

Skolverket (2016) skriver.  

Skolverket (2016) lyfter de didaktiska frågorna på samma sätt som Boström (2004) 

lyfter didaktiken som handlar om att följa tre normativa frågor. Dessa är de tre 

didaktiska frågorna som du finner nedan som vi valt att fokusera kring:  

- Vad som ska läras, som blir innehåll.  
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- Hur ska det läras, som blir lärandeaspekt. 

- Varför något ska läras, som tydliggör syften och mål. 

 

De fyra dramapedagogiska perspektiven 

Holistiskt lärande perspektiv  
Perspektivet handlar om känslor och fantasi. De ger även förståelse för olika 

värderingar (Sternudd, 2000). Aktiviteterna här kommer att handla om att ge barnen en 

helhetssyn till att koppla sina tidigare erfarenheter till andra händelser.  

Teori: Till det holistiska lärandet finner vi lekteorin som Lindqvist (2010) lyfter att 

lekteorin handlar om att skapa en lekvärld kring olika teman. Den fysiska närvaron av 

en vuxen är viktigt i denna teori för att föra en process framåt för att skapa ett 

förhållande mellan fantasin och verkligheten.  

 

Här finner du dessa aktiviteter som det går att välja på:  

 

S.1 Skojiga boksamtalet   
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Bilaga 4 Informationsbrev och förtydligande mål till 

handdockorna 
 
 

 

Hej! Här kommer ett informationsbrev med lite mer information om materialet som vi 

skapat inför arbetet med vårt examensarbete och upplägget.  

Syfte och hur materialet kommer att användas  

Vårt syfte och mål med materialet är att skapa ett material som ska vara roligt och 

lättillgängligt att arbeta med inom dramapedagogik. Materialet kommer att presenteras 

med tydliga instruktioner till olika aktiviteter, där de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför och de fyra perspektiven framkommer tydligt utifrån tema drama och 

självkänsla. Mål utifrån läroplanen kommer även att presenteras i aktiviteterna. Temat 

drama kommer att speglas i lek och skapande. Begreppet självkänsla handlar även om 

självbilden som innebär att beskriva det grundläggande och mest relevanta 

egenskaperna hos sig själv, självförtroende som handlar om hur man känner sig i en viss 

situation och självsäkerhet som handlar om attityden som visas, den kan dock dölja en 

låg självkänsla (Johnson, 2003). Dessa begrepp kommer att redogöras i olika aktiviteter. 

I materialet kommer det finnas med en handdocka som är arbetets röda tråd.   

De didaktiska frågorna som vi stödjer oss ifrån är det som Boström (2004) och 

Skolverket (2016) skriver om. Som handlar om att följa tre normativa frågor. Dessa är 

de tre didaktiska frågorna som du finner nedan som vi valt att lägga vårt fokus kring.  

- Vad som ska läras, som blir innehåll.  

- Hur ska det läras, som blir lärandeaspekt.  

- Varför något ska läras, som tydliggör syften och mål.  

De fyra perspektiven är följande:  

Konstpedagogiska perspektivet- Handlar om kreativiteten och konstnärliga 

uttrycksformer och handlar om att använda alla sinnen för att uttrycka sig. Det används 

mer inom teaterföreställningar (Sternudd, 2000).  

Personlighetsutvecklande perspektivet- Handlar om självreflektion samt 

gruppaktiviteter. Att kunna hitta naturliga uttryckssätt i vardagen i samspel med andra, 

vilket handlar om att uttrycka sig med kroppsspråket (Sternudd, 2000).  

Kritiskt frigörande perspektiv- Handlar om att skapa rollspel utifrån barnens 

livserfarenhet, genom att låta ett kritiskt perspektiv växa fram för att tydliggöra 

samhällets normer (Sternudd, 2000). 

Holistiskt lärande perspektiv- Handlar om känslor och fantasi. Där det ges utrymme 

för att skapa en förståelse för olika värderingar (Sternudd, 2000).  

 

 

Varför vi gör detta 

Vi har valt att fördjupa oss i dramapedagogiken för att vi vill att det ska finnas ett mer 

lättillgängligt material att använda. För att göra materialet lite mer spännande har vi som 

sagt valt att använda oss av handdockor som blir vår röda tråd i arbetet. Vi har blivit 

inspirerade av Ahlcrona Forsberg (2009) som i sin avhandling lyfter handdockors 

betydelse för kommunikation mellan lärare och barn. Handdockan blir ett verktyg till att 

utveckla samspelsförmågan och interaktion med andra. Handdockan skapar motivation 

till barnen genom att på ett lekfullt sätt samtala om olika saker som man också kan se 

utifrån fler perspektiv. Handdockan blir en förmedlare till barnen om hur livet kan se ut 

och öppna upp för tankar och känslor på ett sätt som barnen lättare kan ta till sig.  

Informationsbrev 
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Dockorna har vi valt att göra olika för att tydliggöra att alla är lika mycket värda trots 

att vi ser olika ut. Vi har blivit inspirerade av Röda Korsets metodbok som heter Olika 

men lika- Att arbeta med barnkonventionen i förskolan (Rädda Barnen, 2014).  Den 

handlar om att arbeta med barnkonventionen om barnens rättigheter (Rädda Barnen, 

2014).   

Vi kommer lyfta mål utifrån förskolans läroplan. Ur läroplanen kommer vi bland annat 

att lyfta mål som handlar om alla människors lika värde, samt mål som handlar om att 

stärka självkänslan hos barnen. Vi kommer även att lyfta artiklar utifrån 

barnkonventionen som Rädda barnen lyfter om barns rättigheter. 
- Förskolan ska arbeta för att barnen ska få en förståelse för att alla är lika mycket 

värda. Oavsett kön, religion, social bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning och funktionsnedsättning (Skolverket, 2016, s.8). 

- Det ska finnas möjlighet att samspela med både vuxna och barn. Förskolan ska 

ge stöd till gruppen att känna sig aktiva och viktiga i verksamheten. Möjligheter 

till att skapa en positiv uppfattning om sig själva. Som handlar om sin tro på sitt 

eget värde och lärande. Som ger en tilltro till sig själv att handla och röra sig på 

ett fritt sätt genom många uttrycksformer (Skolverket, 2016, s.7). 

- Artikel 2: Handlar om att alla har lika värde och rättigheter. Ingen får 

diskrimineras (Rädda barnen, 2015, s.4).  

- Artikel 31: Handlarom att barnen ska få möjligheter till vila, fritid och lek 

(Rädda barnen, 2015, s.7). 

 

Enkät 

För att få reda på hur användbart materialet är kommer vi att använda oss av en enkät 

som vi skickar med i materialet. Enkäten kan alla vuxna som varit med och testat 

materialet fylla i. Enkäten kommer att ha öppna frågor som gör att ni kommer att kunna 

svara mer utförligt och med egna ord. Det kommer även finnas slutna frågor som 

innebär att det finns alternativ som går att välja mellan för att svara på en fråga.  

Ni kommer också att få skriva på ett skriftligt samtycke som är i form av en 

tillståndsblankett om att delta i undersökningen av materialet och en utvärderingsenkät. 

Vårt arbete är en offentlig handling och kommer att läggas ut på högskolans 

examensarkiv när det är färdigt. För att ingen ska känna igen vilka personer som deltagit 

i arbetet kring det insamlade materialet kommer vi inte att använda riktiga namn. Det 

gör att ni inte behöver oroa er för att någon ska kunna känna igen hur ni svarat i 

enkäten. Vi följer även lagen kring återkallat samtycke, som innebär att ni kan avbryta 

er medverkan (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Lycka till och hoppas ni får det kul tillsammans med barnen när ni testar detta material! 

Mvh Jennifer Sundström och Madeleine Blom  

  

Finns det frågor så hör av er till:  

Jennifer Sundström- Mobil XXX, Mail: XXX 

Madeleine Blom – Mobil XXX, Mail: XXX 
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Handdockorna i detta material är handstickade och ser olika ut. Precis som vi människor 

är, ”Olika men ändå lika” av Rädda barnen (2014). Handdockorna valdes att stickas i 

olika färger för att skilja de åt, samt att varje docka fick en egen identitet i och med 

deras eget utseende och namn.  

Vi vill tydliggöra vilka mål ur läroplanen som vi vill att handdockorna ska vara ett 

verktyg till.  

- Förskolan ska arbeta för att barnen ska få en förståelse för att alla är lika mycket 

värda. Oavsett kön, religion, social bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning och funktionsnedsättning. Barnen ska få möjlighet att utveckla 

omtanke och empati till andra. Detta handlar också om att respektera andras sätt 

att leva och uppfatta saker som handlar om livsfrågor (Skolverket, 2016, s.4). 

 

- Leken är viktig för barnens lärande och utveckling. Ett medvetet arbete med lek 

ska ske i verksamheten. Leken ska vara lustfyllt och stimulera ge möjlighet till 

inlevelse, kommunikation, utveckla symboliskt tänkande, problemlösning och 

fantasi. Där det ges möjligheter att kunna gestalta och skapa i leken. Där de 

också ska få möjligheter att bearbeta erfarenheter och känslor (Skolverket, 2016, 

s.6).   

 

- Det ska finnas möjlighet att samspela med både vuxna och barn. Förskolan ska 

ge stöd till gruppen att känna sig aktiva och viktiga i verksamheten. Möjligheter 

till att skapa en positiv uppfattning om sig själva. Som handlar om sin tro på sitt 

eget värde och lärande. Som ger en tilltro till sig själv att handla och röra sig på 

ett fritt sätt genom många uttrycksformer (Skolverket, 2016, s.7). 

 

Dockornas olika utseende kopplar vi till en av barnkonventionens artiklar.  

- Artikel 2: Handlar om att alla har lika värde och rättigheter. Ingen får 

diskrimineras (Rädda barnen, 2015, s 4).  

 

Rädda barnen (2014) har skapat en metodbok som heter Olika men lika- Att arbeta med 

barnkonventionen i förskolan. Denna metodbok har varit en stor inspirationskälla i vårt 

skapande av handdockorna. Handdockorna symboliserar citatet ”Olika men ändå lika” 

av Rädda barnen (2014).  
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Bilaga 5 Tillståndsblankett  
 
Hej!   

  

Vi heter Jennifer Sundström och Madeleine Blom och studerar  till förskollärare vid 

högskolan i Gävle. Vi går nu sista året och ska skriva vårt examensarbete. Vi har arbetat 

fram ett material för dramaundervisning under temat självkänsla som vi hoppas att du 

/ni i ert arbetslag vill prova att använda i er barngrupp. I informationsbrevet som 

medföljer finns mer information om materialet och syftet med materialet. Vi kommer 

även ge er en muntlig information kring materialet och hur det är tänkt att användas. För 

att få veta hur dramamaterialet har fungerat i undervisningen kommer vi använda oss av 

en enkät som vi kommer be er besvara sedan ni använt det.   

                                                                                                                                             

             

Detta är ett skriftligt samtycke som vi ber er att skriva under för att delta i vår 

undersökning. Material som ni kommer att få prova kommer att utvärderas med en 

enkät. Vi följer Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer kring lagen om återkallat samtycke, 

som innebär att du/ni kan avbryta er medverkan. Vi kommer inte att använda era riktiga 

namn eller namn på förskolor, för att undvika att någon ska kunna identifiera vilka 

personer som deltagit. Svaren på enkäten kommer förvaras så att inga obehöriga kan ta 

del av dem. Det färdiga examensarbetet kommer publiceras på diva.se  

  

  

Vår handledare på högskolan heter: Annie Hammarberg, e-post anehag@hig.se,  

   

  

Med vänliga hälsningar  

  

Jennifer Sundström- Mobil: XXX, Mail: XXX   

Madeleine Blom – Mobil: XXX, Mail: XXX   

  

  

Ja, jag samtycker till att svara på enkäten som blir underlag till arbetet.   

Nej, jag samtycker inte till att svara på enkäten.    

  

  

  

  

Underskrift                  Namnförtydligande  
  

  

………………………………….……………………………………  
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Bilaga 6 Frågeformulär/ Enkät  
  

 

 

Enkät  

Din ålder   

18-25År          25-35År           35-50År              50- 65År               

    

1. Vilken utbildning har du?  

     Förskollärare       Barnskötare      Annan:_________________ 
 

  

2. Hur många år har du arbetat i förskolan?  

__________________________________________________

__________________________________________________  

  

3. Vilken är åldern på barnen på avdelningen som du arbetar 

på?   

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  

4. Hur har dramaundervisningen sätt ut under dina år i yrket? 

Motivera ditt svar!  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. Hur har arbetet kring att stärka självkänslan hos barnen sätt 

ut under dina år i yrket? Motivera ditt svar!  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  

6. Hur uppfattar du att den fysiska miljön på förskolan är 

utformad för att gynna dramaundervisning och lek?   

Mycket bra               Bra                       Mindre bra   

  

7. Hur uppfattar du att den psykiska miljön på förskolan är 

utformad för att gynna dramaundervisning och lek?   

Mycket bra               Bra                       Mindre bra   

  

8. Hur tycker du att instruktionerna till materialet 

var? Motivera ditt svar!   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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9. Hur uppfattar du att upplägget på aktiviteterna var?  

            Mycket bra                  Bra                       Mindre bra     

            

10 .  Hur tycker du att detta material fungerade att arbeta med 

inomhus och utomhus? Motivera ditt svar!  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  

11 .Till vilken ålder uppfattar du det som att materialet passar   

     bäst att undervisa till?       

     1-3År                3-5 År               5År  

  

12. Tycker du att våra teorier kring drama, självkänsla, didaktiska  

frågor, läroplanen och användning av handdockor framkommer 

tydligt i våra aktiviteter? Motivera ditt svar!  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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13 .Hur upplever du att detta material gynnar ett arbete till att 

stärka självkänsla genom dramaundervisning?   

            Mycket bra                  Bra                       Mindre bra          

       

14 . Har din syn på dramaundervisning och arbetet 

med självkänslan       ändrats utifrån detta material? Motivera 

ditt svar!  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

15. Fanns det något som du saknade i detta material?   

      Motivera ditt svar!  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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16. Skulle du vilja att detta material finns tillgängligt på er 

förskola?      

Motivera ditt svar!  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

17. Har handdockan varit ett bra verktyg att använda i 

aktiviteterna?   

      Motivera ditt svar!   

      __________________________________________________

  

      __________________________________________________ 

      

     __________________________________________________ 

 

     __________________________________________________  

       

      __________________________________________________ 

 
 

18. Övriga kommentarer och synpunkter!  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Tack för din medverkan!  

  

Jennifer Sundström och Madeleine Blom 
 

Jennifer Sundström- Mobil XXX, Mail: XXX 

Madeleine Blom – Mobil XXX, Mail: XXX 

 


