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Abstract 
Denna kvalitativa studie syftar till att synliggöra hur dramapraktiserande pedagoger i förskolan 
ser på relationen mellan drama och förskolans läroplan. Uppsatsen utgår från följande 
forskningsfrågor: 

1. Vilka är dramapraktikernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar 
som finns inom drama utifrån läroplanens skrivning om uppdrag och värdegrund? 

2. Vilka är dramapraktikernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar 
som finns inom drama beträffande mål, riktlinjer och dokumentation som det skrivs 
fram i läroplanen? 

Fokussamtal med fyra dramapraktiker i förskolan har genomförts för att undersöka deras 
upplevelser av vilka svårigheter, möjligheter och utmaningar som finns inom drama utifrån 
läroplanen. Av de omständigheter som påverkar förutsättningarna för drama i förskolan och 
som framträder när resultaten tolkas märks följande: Dramaämnet beskrivs mycket kortfattat i 
läroplanen och hamnar i skymundan av teoretiska naturvetenskapliga discipliner. Det är svårt 
att mäta resultat och sätta upp förutbestämda mål i skapande dramatiserande verksamhet. 
Det finns svårigheter med att dokumentera drama, då det av den som leder dramatiseringen 
krävs stor närvaro och ett nära deltagande. Resultaten diskuteras utifrån onto-epistemologisk 
teori, med ett särskilt fokus på pedagogisk dokumentation.  
 
Nyckelord: drama dramapedagogik pedagogisk dokumentation förskola drama i förskolan 
läroplan lärprocesser lek 
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Inledning 
I den svenska barnomsorgen talas ofta om att barn har hundra språk, ett uttryck format av 
pedagogen Loris Malaguzzi från Reggio Emilia i Italien. Man menar i förskolan att barn har 
tillgång till en mångfald av sätt att uttrycka sig och förstå sin omvärld på, men jag ser inom 
förskolan att dramaspråket ofta saknas. Jag är dramapedagog och har arbetat inom Reggio 
Emilia-inspirerade förskolor sedan 2006. I mitt yrkesliv har jag erfarit att många i förskolan 
tycker att det är svårt och prestationsbetingat att leda drama, att kunskapen om 
tillvägagångssätt är liten, men att det finns starka uppfattningar bland pedagoger i förskolan 
att drama är värdefullt. Jag har själv sett ett ökat fokus på ateljéarbete i förskolan; måleri, 
keramik, m.m. Speciellt på de Reggio-Emilia inspirerade förskolor som blir fler och fler. 
Samtidigt glöms leken, dramatiseringen och användandet av hela den egna kroppen bort. 
Vygotskij (1995) menar att leken är barnets viktigaste uttryckssätt för utveckling. Därför ser jag 
det som särskilt viktigt att belysa förutsättningarna för lek och drama i förskolan.  
 
Lindqvist (1995) menar att leken har tilldelats en nedprioriterad roll i förskolepedagogiken, 
vilken istället har fokuserat på att nå kunskap, där barnen inte möts av de vuxna i det de 
upplever. De vuxna är inte delaktiga i barnens verklighet och den dramatiserande vuxenstyrda 
leken bygger på just det som Lindqvist anser saknas – nämligen för pedagogerna att vara 
delaktiga i barnens verklighet. Där kan pedagogen och barnen bygga en fiktion tillsammans, i 
vilken de båda kan delta. Detta motiverar ett undersökande av pedagogers syn på 
förutsättningarna för drama i förskolan.  
 
Läroplanen för förskolan är förskolans viktigaste styrdokument för den pedagogiska 
verksamheten och den styr ansvarsfördelning och verksamhetsinnehåll. Den beskriver 
däremot inte hur arbetet ska gå till, det är upp till kommunen och den enskilda förskolan, men 
trots det har läroplanen ett stort inflytande över hur verksamheten planeras och genomförs. 
Därför utgår forskningsfrågorna och datainsamlingen från läroplanen. 
 
Jag vill ställa dramats förutsättningar i förskolan mot möjligheterna och utmaningarna med 
pedagogisk dokumentation. Det finns långtgående forskning och utförliga texter om vikten av 
den pedagogiska dokumentationen och om hur den ska användas, men hur står den sig när 
den ställs emot pedagogers praktiska erfarenheter från verklighetens förskola och 
dramautövning i förskolan i synnerhet? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt följer en beskrivning över områden som har inverkan på förutsättningarna för 
den svenska förskolan. Jag redogör för Förskolans värdegrund och uppdrag i läroplanen för 
förskolan och läroplanens mål och riktlinjer. Jag kommer också kort att lyfta Sternudds och 
Rasmusson &Erberths sätt att förklara dramapedagogik. Under rubriken Teorier om barns 
utveckling beskriver jag Piagets utvecklingsteori och Knutsdotters lekteori. Evans 
läroplansteori, Fröbels pedagogik,samt den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien är 
faktorer som haft stor inverkan på svenska läroplaner och svensk förskola. Dessa behandlas i 
slutdelen av detta avsnitt. 

Läroplanen för förskolan 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, är en förordning som utfärdats av regeringen och som alla 
förskolor ska följa. Den beskriver förskolans åtaganden och började gälla 2011 (Skolverket 
2017). Läroplanen är uppdelad i två huvudavsnitt. Det ena är Förskolans värdegrund och 
uppdrag, det andra är mål och riktlinjer. Läroplanen berättar vilket ansvar som läggs på 
förskolechef, vilket som läggs på förskollärarna, samt vad hela arbetslaget ansvarar för 
tillsammans (Skolverket 1998, rev. 2010). Målen i läroplanen är inte utformade som 
uppnåendemål och berättar alltså inte vad barnen ska ha lärt sig. Istället beskriver den vad 
olika roller i förskolan åläggs göra för att bereda barnen möjlighet att utvecklas inom olika 
områden.  

Förskolans värdegrund och uppdrag 
Den allra första raden i förskolans läroplan ”förskolan vilar på demokratins grund” sätter tonen 
för hela läroplanen. Demokrati, delaktighet och inkluderande har stor plats och det poängteras 
tydligt att de som arbetar i förskolan, oavsett befattning, ska arbeta för allas egenvärde. Detta 
är en del av förskolans värdegrund och det förtydligas i detalj vad den består av. Den omfattar 
vikten av solidaritet med utsatta människor i samhället, omsorg och hänsyn till andra 
människor, livets okränkbarhet och att alla individer har rätt till frihet och integritet. Även 
diskrimineringsgrunderna skrivs fram i sin helhet och läroplanen slår fast att ingen i förskolan 
på någon av diskrimineringsgrunderna får utsättas för kränkande behandling. Pedagogerna 
uppmanas också att uppmuntra öppenhet för att människor tycker olika och att alla ska få 
möjlighet att ta egna beslut utifrån ens egen uppfattning i olika frågor. I stycket om demokrati 
förklaras också ingående vikten av jämställdhet mellan flickor och pojkar. Där beskrivs att det 
inte räcker att förskolan är könsneutral, utan stereotypa könsroller ska dessutom aktivt 
motverkas.  
 
Under förskolans uppdrag beskrivs hur förskolan ska ta hänsyn till barns olikhet och olika 
behov och att verksamheten ska bygga på barnens intresse och engagemang.  
 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 
erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska ge 
barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 
intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. (Skolverket 1998, rev. 
2010 s.6) 
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Under uppdraget beskrivs också lekens betydelse, att leken är ett sätt för barnen att 
tillgodogöra sig kunskap. 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. (Skolverket 1998, rev. 2010 s.6) 

Mål och riktlinjer i läroplanen 
Ämnesmässigt beskriver läroplanen förskolans åtaganden under rubriken Utveckling och 
Lärande, men området inleds med fokus på utveckling av den enskilda individen. Där förklaras 
att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 
och utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
 
De estetiska uttrycken har ett begränsat specificerat utrymme och omnämns under en punkt.   

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama. (Skolverket 1998, rev. 2010 s.10) 

 
Störst utrymme ges områdena naturvetenskap och matematik som beskrivs mångsidigt och 
detaljerat. Där förklaras vad barnen ska utveckla förståelse för med konkreta begrepp som 
kemiska processer, fysikaliska fenomen, läge, riktning, antal och ordning. Läro- och 
utvecklingsmålen beskrivs under sammanlagt 24 punkter och berör förutom estetik, 
matematik och naturvetenskap bland annat motorik, språkförståelse och olika medier.  
 
I avsnittet som heter uppföljning, utvärdering och utveckling står i läroplanen att 
verksamheten systematiskt ska dokumenteras och att denna dokumentation ska ligga till 
grund för hur arbetet ska utvecklas. Syftet med dokumentationen är att se hur förskolans 
struktur, pedagogik och innehåll kan utvecklas för att barnen ska kunna stödjas på bästa sätt i 
sitt lärande och utveckling. Dokumentationen ska därmed ske utifrån ett barnperspektiv och 
då krävs det enligt läroplanen att man dokumenterar hur barnens undersökande och 
utforskande tas tillvara, men också att man dokumenterar i vilka sammanhang som innehållet 
blir relevant och roligt för barnen och hur deras kunskap och förmågor förändras över tid. 
Läroplanen fastslår dessutom att det ska dokumenteras hur de olika målen i läroplanen 
integreras med varandra och att dokumentationens inverkan på verksamhetens innehåll och 
barnens utveckling ska granskas på ett kritiskt sätt av förskollärarna.  

Litteraturen om Läroplanen 
Carlgren & Englund (1994) beskriver två olika sätt att tolka läroplanen, antingen målstyrt eller 
resultatstyrt. När tolkningen sker resultatstyrt så krävs mindre pedagogisk kompetens och eget 
beslutsfattande, eftersom lärarens uppgift då förminskas till att se till att eleverna når upp till 
förväntade resultat. Vid målstyrd tolkning av läroplan ställs större krav på lärarens pedagogiska 
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kompetens (a.a.) eftersom det blir större utrymme för läraren att fatta beslut och tolka 
läroplanen. Jonsson (2013) menar att läroplanen för förskolan bereder möjlighet för lärare och 
verksamhet att styra innehållet. Delvis på grund av att det är en frivillig skolform, där barnen 
kan börja och sluta i olika åldrar, delvis genom att läroplanen inte ställer krav på pedagogerna 
med vilka tillvägagångssätt målen ska uppnås. Den ställer inte heller krav på vad barnen ska 
uppnå. Dessa förutsättningar gör enligt Jonsson (a.a) att det är stor skillnad på vad av 
innehållet i läroplanen som olika barn får ta del av.  

Dramapedagogik 

De dramapedagogiska perspektiven 
Sternudd (2000) beskriver dramapedagogik utifrån fyra olika perspektiv. Det 
konstpedagogiska, det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiskt 
lärande perspektivet. 
 
Den huvudsakliga förmågan att utveckla inom det konstpedagogiska perspektivet är att kunna 
uttrycka sig estetiskt. Val av metod när man arbetar konstpedagogigskt sker med hänsyn till 
relationer emellan deltagarna, för att framförallt det agerandet uttrycket ska utvecklas på 
individnivå. Dramatiseringar görs med målet att framföra för publik. 
 
Inom det personlighetsutvecklande perspektivet är målet att genom agerande undersöka det 
personliga jaget och människan som social varelse. Perspektivet berör framförallt individen 
och gruppen: Att fungera i gruppen, att förtydliga deltagarnas självbild och träna sina egna 
resurser. 
 
Det kritiskt frigörande perspektivet syftar till reflektion för att kunna förändra samhället. Det 
estetiska uttrycket är ett medel, men inget självändamål. Hit hör exempelvis forumteatern, där 
publiken själv får möjlighet att delta i spelet och göra förändringar för att undanröja förtryck. 
 
Det holistiskt lärande perspektivet betonar lärandet för att uppnå kunskapsmål. Det 
praktiseras exempelvis i skolan där målet är att eleverna genom arbetet ska nå nya insikter och 
att elevernas värderingar ska kunna förändras genom att de får arbeta känslomässigt och 
kognitivt i lärprocessen. 

Dramaämnets potential 
Rasmusson &Erberth (2008) skriver att potentialen med drama utgår från reflektion. Man får 
chansen att leva sig in i en roll och får samtidigt möjligheten att göra betraktelser på distans av 
det som sker. Det skapar utrymme för komma till ny förståelse om sig själv och den process 
man befinner sig i när man parallellt med handlandet får chansen att reflektera om det som 
pågår. Deltagarna blir kreativa genom att själva utveckla innehållet i handlingen istället för att 
sätta upp redan skrivna teaterpjäser. På så sätt hamnar inom dramapedagogiken elevernas 
eget görande och personliga ståndpunkter i olika frågor i centrum. Rasmusson &Erberth (a.a.) 
menar med det som stöd att dramapedagogiken bygger på läroplanernas uppfattning om 
elever som ska få vara aktiva, skapande och ansvarstagande individer för att få möjlighet till att 
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lära och utvecklas. Dramaformen ska fungera som ett medel för att stärka individuella 
förutsättningar att nå ny kunskap och att det dramatiska uttrycket inom undervisningen inte är 
något självändamål. Däremot är formens utförande avgörande för hur väl den ska kunna 
stimulera den skapande processen. Och eftersom dramapedagogiken inte är låst av 
teaterformens strikta regler kan innehållet förändras och förnyas när olika uttryckssätt såsom 
musik, dans och drama integreras med varandra. Helt nya uttryck kan då uppstå.  

Teorier om barns utveckling 

Piagets utvecklingsteori 
Piagets utvecklingsteorier är bland dem som haft störst betydelse inom området barns 
utveckling och tänkande (Svensson, Lennart 2013). Nancy Bratt (1977) skriver att Piaget inom 
utvecklingsteorin delar in barns kognitiva utveckling i olika stadier som följer varandra i en 
oftast bestämd ordning. I det första stadiet, som barnet befinner sig i från 0-2 års ålder, lär sig 
barnet att saker kan existera utanför dess direkta omgivning. I åldern 2-6 år utvecklas barnets 
symboliska tänkande och i det tredje stadiet då barnet är 7-12 år gammalt utvecklas det 
logiska tänkandet och empatin. Därefter utvecklas det abstrakta tänkandet. Piaget beskriver 
utvecklingen som linjär, där det ena stadiet tar vid efter det andra och litet utrymme ges åt 
möjligheten att barn kan ha lärprocesser i en helt annan ordning och som skiljer sig helt från 
det brukliga.  

Lekens betydelse för barns utveckling 
Olofsson (2003) skriver att föreställningsförmågan är viktig för barns möjlighet att fungera väl i 
skolan. Den behövs för att barnen ska klara av att göra upplevelser av det de läser och för att 
över huvud taget orka förstå vad läraren säger bakom katedern. Den föreställningsförmågan 
tränas i leken. I leken tränas också kreativiteten och symbolspråket. Symbolspråket ger barnen 
möjlighet att uttrycka tankar och känslor utan att bli bedömda. I leken bearbetar barnen också 
sina upplevelser på olika sätt. 
 
Olofsson (a.a.) beskriver lekens betydelse utifrån tre punkter: Känslans utveckling, 
språkutveckling och social samvaro. 
 
Känslans utveckling: Leken ger möjlighet att pröva sina känslor. ”Man kan t.ex. vara ett farligt 
lejon, som måste blidkas med ett köttstycke. Riktigt små barn skrämmer man på lek genom att 
låtsas vara farlig. Nu kommer jag och tar dig!  Så lär barn sig i lek att bemästra och ha kontroll 
över aggressivitet, hot och skräck.” (a.a.)  
 
Språkutveckling: Barnen tränar upp sitt språk genom att de i leken sätter ord på sina fantasier. 
Språket är mer utförligt och mer varierat än annars. Barnen lär sig att hela tiden lyssna på 
varandra för att leken inte ska brytas.  
 
Social samvaro: För att nå social kompetens är leken det bästa verktyget. Där lär barnen sig att 
kompromissa och de lär sig ömsesidighet och turtagande. I leken skapas grunden för förmågan 
att samarbeta.  
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Påverkansfaktorer på den svenska förskolan 
Fröbel har historiskt sett haft stor inverkan på svensk förskoleverksamhet. Fröbeltraditionen 
bygger på tanken att varje barn föds god och den utgår från en fostran där demokrati och 
delaktighet är i fokus och där innehållet ska utgå från det barnen är intresserade av (Jonsson 
2013). Jonsson (a.a.) menar att Fröbels pedagogik fortfarande har inflytande på läroplanen i 
förskolan i flera avseenden:  

• Hur lärandet och utbildning ska gå hand i hand med omsorg och fostran.  
• Hur leken ska användas på ett medvetet sätt.  
• Det tematiska arbetssättet som ska leda till en mångsidig verksamhet där barn får ta 

del i många olika sorters sammanhang.  
• Den demokratiska synen på fostran där varje barn ska få vara delaktigt i sin vardag och 

göra sin röst hörd.  
 
Evans läroplansteori har enligt Jonsson (2013) inverkat på den svenska läroplanen och bygger i 
huvudsak på två principer. Den ena argumenterar för att man inte kan utgå från att en enskild 
modell för att genomföra utbildning som passar alla. Den andra beskriver hur 
läroplansmodellen måste anpassas efter hur den sociala situationen ser ut i miljön.  
 
De olika pedagogiska inriktningar som funnits inom den svenska förskolan har format den 
läroplan vi har idag. Den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien har bärande likheter 
med läroplanen. Det allra viktigaste inom Reggio Emilia-filosofin är det utforskande 
arbetssättet (Reggio Emilia Institutet 2015).  Okodat material används i möjligaste mån, det vill 
säga material som inte är förutbestämt, utan kräver kreativitet för att bli något, till skillnad 
från exempelvis leksaker och pussel. Pedagogerna undviker att ge färdiga svar på frågor utan 
skapar istället möjligheter för barnen att själva undersöka problem och dilemman. Detta 
förhållningssätt har haft en tydlig påverkan på läroplanen för förskolan där det står att 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet.(Skolverket 1998, rev. 2010) 

Forskningsöversikt 
Här följer en redogörelse över aktuell forskning inom områdena drama i läroplanen och 
pedagogisk dokumentation. Först lyfts en jämförande studie om vilken plats drama ges i 
läroplanerna i de nordiska länderna och en textanalytisk studie om dramaämnets utveckling i 
den svenska läroplanen. Sedan en amerikansk forskningsrapport om drama i amerikansk 
läroplan och en avhandling om pedagogisk dokumentation som barn själva skapar, med 
kameran som verktyg. Slutligen två studier utifrån observationer och erfarenheter av 
dokumentation i den svenska förskolan och en vetenskaplig artikel om pedagogisk 
dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete.  
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Forskning om drama i relation till förskolans läroplan 
Österlind, Østern och Thorkelsdóttir (2016) jämför dramats plats i läroplanen för förskolan och 
skolan i Norge, Finland, Sverige, Danmark och Island. Det framkommer i denna textanalytiska 
avhandling att drama finns beskrivet i förskolans läroplaner i alla de nordiska länderna, men 
att innehållet skiljer sig från land till land. I Danmark finns särskilda kunskapsmål för drama-
ämnet, medan det i den svenska läroplanen ingår som ett innehåll inom annat lärande där 
olika ämnesdiscipliner möts. I Finland och Norge får drama plats som ett konstnärligt 
lärområde, medan det i den isländska läroplanen främst skrivs om lekens värde. Till skillnad 
från grundskolans läroplan i Sverige där utrymmet för drama har en nedåtgående utveckling, 
så är utvecklingen oförändrad i förskolans läroplan.  
 
Sternudd, M (2000) diskuterar i en textanalytisk studie reflektion, demokrati och 
dramapedagogikens plats i läroplanen. Hon efterfrågar att undervisningens utformande sker 
utifrån elevernas olika kompetenser och alltid i relation till samhället och till den utarbetade 
värdegrunden. Annars blir läraren allt för beroende av andras styrning. Sternudd (a.a.) menar 
att dramaämnet kan ha en processinriktad styrning i läroplanen. Då kan reflektionen kring 
ämnet breddas till att också innefatta ett historiskt och samhälleligt perspektiv. En målstyrd 
tolkning av läroplanen uppmuntrar till en fri och respektfull lärprocess, i vilken både elev och 
lärare gemensamt ingår. Arbetar man däremot resultatstyrt så förstärks hierarkin mellan lärare 
som överordnad eleven. I den textanalys som Sternudds avhandling bygger på drar hon 
slutsatsen att dramapedagogik osynliggjorts i dagens läroplan för grundskolan, Lpo 94. Hon 
hänvisar bland annat till att dramapedagogik förminskats till att endast förekomma som 
improvisering, gestaltning och dramatisering inom svenskämnet. Enligt Sternudd (2000) bör 
estetiska uttryckssätt ges samma värde som andra ämnen i skolan och hon kommer fram till 
att så inte är fallet.  
 
Brown (2017) skriver i en internationellt publicerad artikel att barn i åldern 3-8 år har särskilt 
stora fördelar av att delta i processdrama som är integrerad i läroplanen. Hon kommer fram till 
att läroformen har en unik inverkan på barnets kunskapsutveckling när det används för att 
utforska exempelvis ett speciellt problem. Trots detta, skriver Brown (a.a.) att få förskollärare i 
USA har kompetens och utbildning i att leda drama, samt att dramapedagogik är väldigt 
begränsat beskrivet i amerikanska styrdokument och hon kommer fram till att det utrymmet 
borde vara större.  
 

Forskning om Pedagogisk dokumentation i relation till bedömning och mätbarhet 
Emilson &Pramling Samuelsson (2012) har gjort en studie utifrån observationer av 
dokumentationssituationer i ett antal svenska förskolor. I artikeln belyser de dilemmat med 
vad det är i praktiken är som dokumenteras. De är kritiska till att det är det barnen gör och 
presterar som dokumenteras och ställer frågan om det bidrar till en prestationskultur där barn 
får sitt värde utefter sin prestation istället för den person de är. I sin empiri ser de också att det 
är förskollärarnas förväntningar som styr innehållet, när barnen uppmärksammar något annat 
än det som är förskollärarens fokus så förbiser läraren oftast detta. De menar att det behövs 
en större ömsesidighet mellan förskollärare och barn kring dokumentationen. Utifrån 
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materialet kunde de utläsa att barnen blir studieobjekt, istället för att pedagogerna genom 
dokumentationen gör barn till subjekt. När det gäller andra hinder med pedagogisk 
dokumentation, lyfter de också svårigheten med att delta aktivt i en aktivitet när man 
samtidigt ska dokumentera.  
 
Karin Alnervik (2013) har skrivit en avhandling om pedagogisk dokumentation som 
förändringsverktyg i förskolan. Studien visar att pedagoger i förskolan börjat diskutera 
ontologiska och epistemologiska diskurser som en följd av arbete med pedagogisk 
dokumentation. Författaren kommer fram till att arbetssättet förändrats utifrån detta, vilket 
ofta haft till följd att det skapats motsättningar i verksamheten. Det har i sin tur lett till 
förändringar i hela verksamheten. Pedagogiska roller har tillförts för att det som 
dokumenteras ska kunna analyseras i flera led och dokumentationsmaterialet har då kommit i 
en ny typ av rörlig förändring.  
 
Sheridan, Williams & Sandberg (2013) kommer I sin studie fram till att dokumentation och 
utvärdering är det viktigaste när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. 
Lärarna beskriver hur användandet av pedagogisk dokumentation har gått från saklig 
beskrivning av aktiviteter till en diskussion om lärande i förhållande till förskolans läroplan. 
Resultaten visar också att dokumentationen ofta beskriver lärandet ur ett traditionellt 
utvecklingspsykologiskt perspektiv då den beskriver vad barnet klarar av och inte klarar av, 
istället för att beskriva de lärprocesser som pågår för barnet. I studiens analys framkommer att 
dokumentation över barns läroprocesser i relation till lärosituationen och pedagogens 
förhållningssätt i stort sett inte förekommer alls. Något som författarna menar är nödvändigt 
för att uppfylla läroplanens krav att varje barns lärande och utveckling följs upp systematiskt.  
 
I Bjervås (2011) studie undersöks hur barn bedöms av förskollärare som använder pedagogisk 
dokumentation som verktyg i arbetet. Det framkommer i studien att lärarna ser den 
pedagogiska dokumentationen som ett verktyg som möjliggör för och hjälper barnen att 
använda och utveckla de kompetenser de har, likväl som att utveckla nya kompetenser. Den 
pedagogiska dokumentationen måste vara självkritisk och ska alltid ske med reflektion över 
dess innestående makt och agens. Det visar sig också i studien att i de stunder som 
dokumenterandet sker kan detta störa barnen i deras undersökande. Det framkommer även 
att förskollärare i dokumentationen ibland pratar om barn utifrån ett utvecklingspsykologiskt 
mognadsperspektiv. Författarna förklarar detta med att den utvecklingspsykologiska diskursen 
är en så fast del av västerländsk barnsyn att det är svårt att tänka om. Förskollärarna uttrycker 
barnens åldersbegränsningar som något de inte kan påverka, att de förändras av sig själv med 
tiden. Författaren ifrågasätter detta i och med att det visar på att de sammanhang som barnet 
befinner sig i inte har inverkan på dess möjlighet att gå bortom gränsen för sin egen förmåga. 
 
Den studie som Elfström (2013) gjort visar att pedagogisk dokumentation kräver djupgående 
teoretisk kunskap och en stor dokumentationskompetens, samt en organisation som kan 
stödja det avancerade arbetet. Författaren kommer också fram till att under rätt 
förutsättningar blir den pedagogiska dokumentationen ett stabilt verktyg för att kunna 
utveckla och systematiskt följa upp verksamheten. 
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Magnusson (2017) har skrivit en avhandling som utgår från Karan Baradsonto-epistemologiska 
tankar om hur olika kroppar intra-agerar, samhandlar med varandra. Studien handlar om intra-
aktionen mellan kameran, barnet och det som finns i dess omgivning i förskolan. Resultaten 
utmanar traditionell dokumentation och visar att när barn använder kamera blir den ett långt 
mer multi-dimensionellt verktyg än vad den annars är idag. Barnen i studien fick genom sitt 
samhandlande med kameran del i kontrollen över pedagogiken och makt att påverka 
vardagsrutiner. Dessutom synliggjordes barns intressen och fokus i livet. Forskaren menar att 
resultaten tyder på att barn kan leda dokumentationen av sina egna lärprocesser och därmed 
tillskansa sig makt att styra dem. Genom att barnen i studien använder kameran på helt nya 
sätt uppenbarar sig nya möjligheter att förstå relationen mellan barn, kunskapande och 
lärprocesser. Det bidrar till en utveckling av meningsskapandet. 

Teoretisk utgångspunkt 
Den onto-epistemologiska teorin formulerades av fysikern och vetenskapsteoretikern Karen 
Barad. I följande avsnitt beskrivs onto-epistemologisk teori, med fokus på lärprocesser och 
pedagogisk dokumentation. Som huvudsakliga källor för denna beskrivning har litteratur från 
två svenska forskare som förklarar och utvecklar Barads teorier använts: Liselott Mariett 
Olsson som skrivit Rörelse och experimenterande i små barns lärande, Deleuze och Guattari i 
förskolan och Hillevi LenzTaguchisom skrivit Pedagogisk dokumentation som aktiv agent. 

Onto-epistemologi 
Onto-epistemologisk teori utgår från att kunskapandet och varandet är nära sammanflätade 
med varandra (LenzTaguchi, 2012). Dessa två är ömsesidigt beroende av varandra eftersom 
det materiella, det som är och blir till, är delaktigt i att producera kunskap om världen, 
samtidigt som det materiella även förändras som en effekt av kunskapande processer. Det 
praktiknära (materiella) och det teoretiska (diskursen) sker inbegripna i varandra och det ena 
klarar sig inte utan det andra. Varje kropp, exempelvis nervcell, står i förbindelse med minst en 
annan kropp för att kunna överleva, relationen är ett villkor för dess existens.  
 
Barad utmanar det mänskliga språkets dominerande roll som överlägsen representation av 
verkligheten (a.a.). Språket får en sådan särställning att det blir mer verklig än den materiella 
världen som det försöker representera. Onto-epistemologin står mycket nära 
immanensfilosofin och talar istället om språket som en effekt när människan möter den 
materiella världen. Inom Immanensfilosofin beskriver Deleuze att språket inte får bli en 
representation av verkligheten som blir verkligare än verkligheten själv. (a.a.)Barad utmanar 
uppfattningen att det materiella är döda ting utan egen kraft och att det bara är människan 
som är aktiv och har agens. Människan och det mänskliga språket har enligt Barad i 
LenzTaguchi (2012) inte en överordnad position utan materialitetens agens är lika betydelsefull 
i mötet mellan olika kroppar, både mänskliga och icke-mänskliga. Materiella föremål och 
verktyg har makt att förändra vårt kunskapande och vårt varande och tillblivande.   
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Onto-epistemologin beskriver hur olika kroppar intra-agerar med varandra. Begreppet intra-
aktion är en utvidgning av interaktion i vilket det i den senare alltid är människor som 
samhandlar. En intra-aktion, däremot, kan ske mellan vilka sorters kroppar som helst. I 
tecknandets stund intra-agerar pennan med handen, pappret, ljuset från lampan, bordet.  

Onto-epistemologi och pedagogisk dokumentation 
Uppsatsens huvudsakliga källa till dess teoretiska förståelse utgår från Liselott Mariett Olssons 
och Hillevi LenzTaguchis beskrivningar av onto-epistemologisk teori och andra likvärdiga 
teorier. Deras beskrivningar är inriktade på det som är relevant för förskolans verksamhet, i 
vilken pedagogisk dokumentation ges stort värde. Med anledning av detta har pedagogisk 
dokumentation stort utrymme i denna studie. 

Horisontella och cirkulära rörelser 
LenzTaguchi (2012) talar om pedagogisk dokumentation utifrån ett onto-epistemologiskt 
synsätt och menar att pedagoger i förskolan behöver låta processerna alternera i hastighet. 
Hon talar om en påskyndande horisontell rörelse och en nedsaktandecirkulär rörelse. Dessa två 
går in i och överlappar varandra som om de vore sammanflätade och omöjliga att helt skilja 
från varandra. I den nedsaktande, cirkulära rörelsen försöker man förstå det som sker genom 
att motaktualisera händelserna, det vill säga avkoda och omkoda dem för att kunna förstå dem 
på nya sätt. I motaktualiserandet öppnas för flyktlinjer, vilket är oförväntade, nya och 
utvecklande händelser. Det är då rörelsen accelererar och blir horisontell. En händelse 
fotograferas, fotona studeras och analyseras av pedagoger (cirkulär rörelse) och utifrån den 
nya kunskapen om händelsen görs nya tillägg, t.ex. i form av ett nytt material (horisontell 
rörelse) och processen tar en ny väg som konsekvens av förändringen (flyktväg). 
 

Med den uppmärksamhet som den cirkulära rörelsen kan ge oss på händelserna kan vi aktivt 
försöka snabba på rörelsen i händelserna, till exempel genom att berätta för barnen vad vi 
tycker oss se i det de gör och fråga dem om detta. Barnen görs därmed delaktiga i 
återupplevandet och motaktualiseringar, och i av- och omkodandet av meningsskapandet 
kring händelsen. (a.a. s.97) 

 

LenzTaguchi (2012) skriver om hur den cirkulära rörelsen kan ses som ett utplattande av de 
händelser som dokumenteras. Alla aspekter av händelsen läggs ut platt framför oss för att vi 
ska kunna sakta ner rörelsen och ta oss tid att se händelsen ur olika perspektiv istället för ur 
ett förutfattat mönster. Då får vi större möjlighet att skapa oss en rättvisare och mer 
nyanserad bild av verkligheten. 
 

I arbetet med pedagogisk dokumentation behöver vi både försöka förstå och koda det vi ser 
och hör men också vara vaksamma på att vi inte låser fast tanken. Vi behöver träna på att 
tänka tvärtemot och på otänkbara sätt för att göra det möjligt att se något bortom det vi 
redan vet och bortom koder och förståelser som vi efter hand tar allt mer förgivna. För även 
de tankefigurer som en gång var nya kan koagulera och bli koder som normaliserar och 
producerar makt på negativa sätt. (a.a., s.85) 
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Dokumentationen blir ett trubbigt verktyg om den enbart görs i endera påskyndande eller 
nedsaktande rörelser. LenzTaguchi (a.a.) skriver att den rörelse som tycks vara svårast för 
pedagoger är den påskyndande rörelse där flyktlinjer och ny utveckling sker. 
 

Vi verkar vara mer rädda för att möjliggöra den kreativa innovationens horisontella rörelse. 
Att överge vanetänkande och vanehandlande är den horisontella rörelsens kännetecken och 
det som krävs för att den pedagogiska praktiken aktivt ska förändras. (a.a. s.85) 

Tillblivelse i dokumentationen 
Olsson (2014) trycker på vikten av att se flera olika aspekter i dokumentationen än de mest 
uppenbara. Då kan man uppmärksamma det i processen som håller på att bli till, som blir 
varande. Då blir dokumentationen något mer än en representation av verkligheten. Den blir 
ett levande material som kan bli en aktiv agent och ett verktyg i kunskapsprocessen, istället för 
att påstå sig visa på vad som faktiskt hände. LenzTaguchi (2012) skriver att den pedagogiska 
dokumentationen blir ett konstruerat snitt av verkligheten, den ger inte hela den 
mångfacetterade bilden, men ger oss möjlighet att förstå verkligheten. Detta konstruerade 
snitt, har agens och påverkar verkligheten, den åtskiljs inte från praktiken, utan existerar 
sammanflätat med den. Olsson (2014) menar att om man ser dokumentationen på detta vis så 
kan den hållas öppen och komplex.  
 
 
Olsson (a.a.) menar att det krävs något mer än att bara reflektera över dokumentationen för 
att verksamheten ska bli mångfacetterad och öppen. Hon menar att fokus ska ligga på 
produktionen av mening i det som händer och det pedagoger och barn gör. De vuxna har ett 
ansvar att gå in och påverka processen för att den ska kunna nå ett större djup och för att 
horisontella och cirkulära rörelser ska kunna ske. Den pedagogiska dokumentationen gör det 
möjligt att hålla processerna igång och skapar möjlighet för oss att ifrågasätta det som händer. 
Dokumentationen befruktar lärandeprocesserna så att de utvidgas och går djupare. Då kan 
hela förskolan unisont nå ett tillstånd av potentiell tillblivelse (LenzTaguchi, 2012). 
 

När barn och vuxna i förskolan befinner sig i ett sådant tillstånd så är det möjligtigt att förstå 
lärande och tillblivelse som sammanflätade processer: det Barad kallar för onto-epistemologi 
eller det som betecknas som en immanensfilosofi. (a.a. s.90) 

 
Begrepp uppstår enligt LenzTaguchi (a.a.) i tankens samspel med kroppen i den materiella 
världen. De har agens både mot vårt tankesätt och mot materialiteten. Detta representerar ett 
utmanande av uppdelningen mellan teori och praktik och blir viktig när vi gör våra 
dokumentationer. 

Pedagogisk dokumentation som ovärderligt verktyg 
När en lärandesituation sker blir den pedagogiska dokumentationen nödvändig för att vi ska 
kunna förstå och tolka vad som har hänt (a.a.). Händelserna kartläggs och vi kan bli medvetna 
hur olika kroppar (materiella och mänskliga) intra-agerat och påverkat varandra. När 
händelserna analyserats kan pedagogerna bedöma vilka nya intra-aktioner de vill skapa 
förutsättningar för när rörelsen åter accelererar och blir horisontell. Det kan innefatta t.ex. hur 
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miljön planeras, vilka artefakter som läggs till i nytt utforskande, eller vilka utmaningar och 
uppgifter pedagogerna ger barnen. 
 
Stratifierade rum är rum som är starkt kodade och begränsade till att påverka oss till att handla 
på ett särskilt sätt eller att göra en särskild aktivitet. I den pedagogiska dokumentationen så 
kan vi upptäcka de flyktlinjer som barnen gör i dessa stratifierade rum.  
 

En flyktlinje uppstår när händelserna plötsligt tar ett språng från en invand vanehandling 
eller från det som sker i ett nästan orörligt och överkodat rum. Flyktlinjen är ett tillstånd av 
lösgörande. (a.a., s.96) 

 

Kritik mot utvecklingspsykologisk teori 
Den pedagogiska dokumentationen ska utifrån ett onto-epistemologiskt perspektiv inte 
användas så att man dokumenterar med syfte att göra en utvärdering och jämföra resultaten 
med satta mål (LenzTaguchi 2012). Inte heller med syfte att synliggöra det som varit, där 
dokumentationen förstås som en representation av det som då hände. Den pedagogiska 
dokumentationen ska blicka framåt, eftersom den har makt och agens att förändra den praktik 
som den beskriver.  
 
Pedagogen måste försöka lära av sina observationer för att kunna se barns möjliga 
potentialitet. Istället för att som inom Piagets utvecklingsteori försöka se till vad barnet borde 
klara så bör man söka efter vad barnet skulle kunna bli. Det kan man bara se när det 
aktualiseras i sitt sammanhang och dokumenteras. Även om ett litet barn har begränsningar 
kan vi aldrig veta var någonstans dessa gränser går. Det går alltså inte att avgöra på förhand 
vad ett barn kan göra.LenzTaguchi (a.a.) använder exempel från Reggio där hon menar att 
pedagogerna använder observationerna för att synliggöra den mångfald av strategier barn har 
i sitt sätt att förhålla sig till olika dilemman. De används alltså inte för att se om barnet följer en 
normal åldersadekvat utveckling.   
 

Det kreativa arbetet med pedagogisk dokumentation som pedagogerna i Reggio Emilia kan 
förstås som ett ifrågasättande av att använda observation som ett verktyg för att reducera 
komplexitet till enkla sanningar och att normalisera barn mot bakgrund av en statistisk 
normalfördelning. (a.a. s.68) 

 
LenzTaguchi (a.a.) kommenterar den kritik som hon säger finns mot att psykologi och 
pedagogik synonymiseras, och att utvecklingspsykologi har fått spela huvudrollen när vi t.ex. 
observerar. Det faktum att barnens utveckling sker i ett så komplicerat nät av förbindelser 
mellan olika aktiva agenter innebär att vi egentligen aldrig kan förstå vad eller vem barnet 
innerst inne är. Istället kan vi i våra observationer säga något om vad barnet just nu håller på 
att bli.  
 
Olsson (2014) säger att det inom utvecklingspsykologin finns ett antagande om att man kan se 
en absolut sanning när en kropp möter språket. Som om sanningen låg i tingens innersta väsen 
(a.a. s.123). Olsson (a.a.) menar att det viktigaste är att inte se barnets utveckling inifrån utan 
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istället fokusera de lärprocesser som sker i barnets möte med dess omgivande miljö och dess 
materialitet.Hon skriver vidare att man ur ett utvecklingsteoretiskt perspektiv tittat på de olika 
agenterna i dokumentationen (händelser, material, barn och pedagoger) som objekt och 
utifrån denna observation bedömt om barnen nått upp till de språkliga förväntningar som 
satts. Men enligt Lenz (2012) så går det inte att jämföra två likadana situationer mellan två 
olika individer. Det beror, menar hon, på att det inte är möjligt att göra exakt samma 
experiment två gånger eftersom man vid nästa experiment fått kunskap och erfarenhet som 
gör att man ser det man förväntar sig att se. LenzTaguchi vänder sig därmed emot 
utvecklingspsykologins bedömning utifrån språkliga förväntningar. 
 
LenzTaguchi (a.a.) söker förklara tankar om utveckling och säger att utvecklingen handlar om 
en skillnad som är skillnad i sig istället för en motsats till något annat. Det handlar om hur det 
lärande subjektet och materialiteten blir annorlunda sig själv som ett resultat av 
samhandlande. I den pedagogiska praktiken blir det då mer intressant hur det lärande 
subjektet transformeras i sig själv, istället för att exempelvis jämföra det med andra individer i 
samma ålder.  Ur ett intra-aktivt perspektiv kan vi istället övergå till att fokusera hur barnets 
lärande förändras.  
 
Olsson (2014) vill flytta fokus från kunskapsmål som ska uppnås till att istället se till de 
lärprocesser som barnen befinner sig i. Hon menar att det faktum att det idag är så viktigt att 
kunna uppnå fördefinierade mål innebär en stor utmaning för pedagogerna, eftersom det är 
omöjligt att förbestämma lärandet utefter färdigformulerade mått.  
 

I ett lärande som handlar om imitation och reproduktion är mening och problem givna och 
färdiga lösningar väntar, vilket reducerar läroprocessen till en förberedande rörelse för att 
nå målet, kunskapen. (a.a. s.135) 

 
Olsson (a.a) menar att denna typ av lärande leder till att man bara motiveras till att hitta den 
mest effektiva vägen för att nå målet. Hon förespråkar istället ett arbetssätt där man rör sig i 
ett problematiskt fält.  
 

Att driva läroprocessen genom att låta kulturen som omger problemet avgöra hur man går 
tillväga är något helt annat än att i förväg besluta om den mest effektiva metoden. (a.a. 
s.135) 

 

Sammanfattning av onto-epistemologisk teori 
Den onto-epistemologiska teorin utgår från att varandet och kunskapandet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Med det menas att kunskapande processer påverkar det materiella och 
att det materiella i sin tur har agens mot producerandet av ny kunskap. (Detta beskriver teorin 
som intra-aktion.) I den pedagogiska dokumentationen bör rörelserna utifrån ett onto-
epistemologiskt synsätt alternera från nedsaktande cirkulära rörelser där man nogsamt 
försöker förstå dokumentationen, till accelererande horisontella rörelser där processen 
förändras och tar nya vägar, så kallade flyktlinjer. Dokumentationen kan visa ett konstruerat 
snitt av barnets tillblivelse i en specifik situation. Den kan däremot inte fungera som en 
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representation av barnets sanna jag. På det sättet vänder sig onto-epistemologisk teori mot 
utvecklingspsykologins uppfattning om absoluta sanningar om ett barns utvecklingsfas. 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att synliggöra hur dramapraktiserande pedagoger i förskolan ser på 
relationen mellan drama och förskolans läroplan. Mina forskningsfrågor blir därför: 
 

1. Vilka är dramapraktikernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar 
som finns inom drama utifrån läroplanenens skrivning om uppdrag och värdegrund? 

2. Vilka är dramapraktikernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar 
som finns inom drama beträffande mål, riktlinjer och dokumentation som det skrivs 
fram i läroplanen? 

Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens fenomenologiska ansats och vad fenomenologi innebär. Jag 
förklarar varför fokussamtal valts som metod för datainsamling och hur jag gått tillväga i och 
omkring fokussamtalen, samt hur jag utformat redovisningen av dem. I stycket om urval 
framkommer de svårigheter jag stött på, då antalet förskolearbetande dramapraktiker är lågt. 
Jag beskriver också de etiska aspekter som jag tagit hänsyn till under studiens gång.  

Fenomenologisk ansats 
Min forskningsansats stämmer närmast överens med den som Bryman (2011) beskriver som 
fenomenologisk. Fenomenologin handlar om hur människor skapar mening i sitt liv och hur de 
handlar utifrån detta meningsskapande. Fenomenologen försöker förstå människornas 
handlingar utifrån deras egna perspektiv för att kunna förstå deras beteenden. Istället för att 
tolka det personerna säger utifrån ens egna erfarenheter och egen verklighetsuppfattning så 
ser man inom fenomenologin förbi ens egna förutfattade meningar i ett ämne, när man till 
exempel intervjuar någon. På så sätt undviker man att vinkla och förändra det som faktiskt 
visar sig (Rosenqvist & Andrén, 2006). Min ansats har innefattat att försöka förstå 
fokussamtalsdeltagarnas egen bild av drama i förskolan, vilken bygger på deras erfarenheter 
från arbetslivet.  

Fokussamtal 
Fokusgruppsamtal, eller fokussamtal, är gruppdiskussioner där människor möts för att med 
tydligt fokus samtala kring olika aspekter kring ett särskilt område. Det är ett bra verktyg om 
man vill ta reda på både vad deltagarna tycker om en viss diskurs, och varför de tycker så. 
(Ahrne & Svensson, 2015) Det överensstämmer med studiens fenomenologiska ansats, då 
uppsatsen syftar till att förstå dramats förutsättningar i förskolan ur pedagogernas perspektiv. 
Metoden passar också bra eftersom både jag och målgruppen är välbekant med området 
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(a.a.). Det är viktigt eftersom min roll blir att fungera som samtalsledare och stärka gruppen att 
dela med sig av sina erfarenheter. Det som skiljer fokussamtal från gruppintervjuer är att 
deltagarna i fokussamtalen ska påverka varandra till nya reflektioner och tankar. På så sätt kan 
ny kunskap skapas (Rosenqvist & Andrén, 2006). Kunskapen byggs alltså gemensamt i gruppen 
och samspelet och interaktionerna mellan deltagarna används därför som forskningsunderlag. 
(Ahrne & Svensson, 2015) Den kollektiva bilden av det gemensamma området är det primära, 
inte den enskilda individens.  

Urval 
Antalet dramapraktiserande förskolepedagoger är relativt begränsat och när det gäller 
anställda dramapedagoger i förskolan så känner jag bara till ett fåtal, trots att jag gjort en 
omfattande eftersökning. Då datainsamlingen skulle ske genom fokussamtal så var det 
dessutom nödvändigt att deltagarna befann sig i rimlig närhet till varandra. Alternativen i 
urvalet blev därför färre än önskvärt. Jag sökte i ett område i Sverige som jag vet har god 
täthet av dramapedagoger. För att ha förutsättningar för givande fokussamtal så är det 
nödvändigt att deltagarna har gedigen kunskap inom det aktuella området Rosenqvist & 
Andrén 2006).Det viktigaste i urvalet var att deltagarna skulle ha erfarenhet och kunskap kring 
drama, för att kunna bidra i det gemensamma samtalet. Från tre olika förskolor deltog en 
dramapedagog, två dramapraktiserande förskollärare, samt en förskollärare som arbetat 
mycket med drama tidigare. Hade alternativen varit fler hade det varit givande att ha med 
pedagoger från förskolor med olika pedagogisk inriktning i fokussamtalen. Nu var jag tacksam 
för att få ihop en grupp, som hade god kunskap inom diskursen. Två av förskollärarna arbetade 
på samma förskola. Jag var medveten om att det kunde ha en snedvridande effekt på 
resultatet att halva gruppen kom från samma arbetsplats. Detta kommenteras vidare i etik-
avsnittet. 

Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt beskrivs att de fokussamtal som utgör underlag för studiens resultat, 
föregicks av ett testsamtal som syftade till att öva samtalsteknik och att förfina metoden. 
Fokusberättelsens utformande förklaras, liksom de etiska ställningstaganden jag har gjort. 

Testsamtal 
Enligt Ahrne & Svensson (2015) är det vid genomförande av fokussamtal viktigt med en erfaren 
samtalsledare. Då formen fokussamtal var ny för mig och jag inte kände mig fullständigt trygg 
att leda samtalet genomförde jag först ett testsamtal med tre personer i min närhet, med viss 
erfarenhet från drama i förskolan.  

I testsamtalet utgick diskussionerna från olika läroplansmål. Syftet med det var att de skulle 
fungera som en aktiverande utgångspunkt för vidare samtal. Jag valde ut områden i läroplanen 
som jag ansåg hade bäst förutsättningar att starta diskussion kring förutsättningar för drama i 
förskolan. Deltagarna fick sedan välja ut några områden av dessa, vilka blev de områden som vi 
utgick ifrån. Anledningen till detta var att samtalet skulle utgå från deras erfarenheter. Det 
som hände var att värdefulla områden negligerades p.g.a. förhastade slutsatser av deltagarna i 
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deras val av områden. Detta fick mig att inse att jag i de riktiga samtalen måste hålla mig själv 
ansvarig för urvalet av diskussionspunkter eftersom att jag har bättre överblick över helheten 
samt haft mer tid att sätta mig in i vilka områden som bereder bäst möjlighet för relevanta 
samtal.  

Fokussamtalen 
Den förfrågan som pedagogerna fick var att delta i fokussamtal kring förutsättningarna för 
drama i förskolan, vid först ett tillfälle och sedan troligtvis ett till, med en maxlängd på två 
timmar per samtal. Eftersom området där pedagogerna var verksamma låg långt från min 
hemort, erbjöd sig två av pedagogerna att på kvällstid husera var sitt samtal på sin förskola.  

Inför samtalet hade jag valt ut de läroplansområden som jag ansåg vara viktigast och 
samtalsdeltagarna fick varsin utskrift med dessa innan samtalet började. I testsamtalet 
synliggjordes det att samtal kring drama som verktyg inte främjade studiens mål, utan främst 
ledde in på ett ”staplande” av dramaverktygets fördelar. Det angelägna var att fokusera på 
vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för drama i förskolan. Fokussamtalen utgick 
därför från följande frågeställning: ”Kan ni tänka er att detta stycke ur läroplanen på något sätt 
skulle kunna bereda hinder, respektive möjligheter, för praktiserande av drama i förskolan och 
i så fall hur?” Samtalen spelades in, för säkerhets skull med dubbla diktafoner, för att sedan 
transkriberas.  

Fokusberättelsen 
Empirin är sammanställd som en enhetlig berättelse. Den skiljer inte ut vem som har sagt vad 
utan är skriven ur ett jag-perspektiv. Jag har inspirerats av en avhandling av Maria Andrén 
(2008) som använt fokussamtal som metod och använt detta tillvägagångssätt. En berättelse i 
modern samhällsvetenskaplig forskning behöver enligt Andrén (2008) inte följa kronologisk 
ordning. Innehållet har kategoriserats i olika områden och substansen inom områdena har 
samlats i en löpande berättelse. Det som sagts kommer med andra ord inte i kronologisk 
ordning, men ämnar representera det som uttrycktes i gruppen. Jag har följt Maria Andréns 
(a.a.) princip att välja ut relevanta resonemang och letat efter samband som uttrycks i 
materialet. Det som uttryckts i fokussamtalen är övervägande omformulerat för att 
läsupplevelsen av berättelsen ska bli tydlig. Eftersom berättelsen inte syftar till att exakt 
beskriva särskilda yttranden, utan att representera den sammantagna förståelsen av det som 
sades, har jag, vid de tillfällen jag exakt återgivit det som sagts, inte använt mig av citat. 

Etik 
Deltagarna i min undersökning är anonyma då det inte understödjer studiens syfte att deras 
namn skrivs ut. Rosenqvist & Andrén, (2006) skriver att undantag från anonymitetsprincipen 
kan göras om det finns ett värde för studien att man vet vilka deltagarna är. Något sådant 
värde fanns inte. 
 
Berättelsen har skickats ut till samtalsdeltagarna och de har fått möjlighet att kommentera 
sammanställningen. De har också fått frågan om de upplever att det finns några missförstånd i 
berättelsen. Då det var nödvändigt för att beskriva en särskild händelse var en av förskolorna 
vid utskicket namngiven i resultatdelen och en av deltagarna ställde frågan om det var 
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nödvändigt. Eftersom det gäller en gemensam berättelse och läsaren inte vet vem som sagt 
vad så blir det utelämnande för pedagogerna att få sin förskola utskriven med namn. Detta har 
därför strukits ur texten. I efterhand ser jag det som självklart att förskolorna inte borde ha 
namngivits, och särskilt inte bara en av dem. 
 
Eftersom möjligheten till urval var så pass begränsad, deltog två pedagoger från samma 
förskola. Rosenqvist & Andrén, (2006) skriver att man bör vara minst fyra personer i ett 
fokussamtal och det blev tydligt i jämförelse med testsamtalet då det var tre deltagare. Det 
blev en friare och bättre dynamik med fyra personer. Dock har jag under hela processen 
reflekterat över maktbalansen mellan deltagarna och hur den påverkats av att två av 
pedagogerna var kollegor. För att inte vissa deltagares åsikter skulle ta över var jag noggrann 
med mitt förhållningssätt under fokussamtalen. Innan samtalet började informerade jag om 
vikten av ett demokratiskt samtal, där varje deltagare har ett enskilt ansvar för att alla ges lika 
mycket utrymme. Under samtalen var jag uppmärksam på maktförhållandena i gruppen för att 
kunna ge stöd åt yttranden som riskerade att förbises av de andra deltagarna. 
 

Metoddiskussion 
Fokussamtalets syfte är att ett gemensamt kunskapsskapande möjliggörs då nya förståelser 
skapas i diskussion med andra, kring det aktuella ämnet. Och jag kunde i samtalen skönja ett 
tydligt mönster som visar på värdet med den valda fokussamtalsmetoden. När viktiga teorier 
framkom var det inte främst som direkta svar på mina frågor och följdfrågor, utan som 
kommentarer och vidareutvecklingar på andra deltagares beskrivna erfarenheter. Det visade 
sig tydligt att den gemensamma diskussionen var kraftfull i sin effekt av pedagogernas 
förståelse av sin egen praktik.   
 
En annan möjlighet som jag övervägde var att göra enskilda intervjuer. Den största fördelen 
med enskilda intervjuer som jag kan se, är att jag då hade möjlighet till ett större urval. Andra 
intressanta aspekter hade kunnat framkomma och förstärka studiens resultat. Jag hade även 
kunnat utöka studien genom att komplettera fokussamtalen med en eller ett par enskilda 
intervjuer med dramapraktiserande förskolepedagoger.  
 
Samtalen utgick från frågeställningen vad i läroplanen som skulle kunna bereda hinder och 
möjligheter för drama i förskolan. I samtalen var jag noga med att åtskilja ”hinder” och 
”möjligheter” i separata frågor, för att båda skulle ges utrymme. Trots det föll fokus 
huvudsakligen på vilka hinder pedagogerna upplever för dramapraktiken inom förskolan.  
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Resultat 
Här redogör jag för de delar som fokussamtalen kom att handla om. Dessa teman ger svar på 
de forskningsfrågor jag ställt och är omskrivna som en berättelse ur ett jag-perspektiv. Det 
innebär att essensen av resultatet, av de tankar och erfarenheter som fokusgruppen uttryckt, 
beskrivs gemensamt i resultatredovisningen.   
 

Förskolans värdegrund och uppdrag 
Det handlar om delaktighet. Det finns kollegor som inte tycker om att gå in i utmanande roller 
och då går det inte att tvinga dem. Det finns mer motstånd än i andra områden, det kan vara 
jobbigt att gå in i roll om man inte är van med teater och liknande. Drama är läskigare än att 
måla för många. Jag gillar inte att vara i ateljén men kan vara där ändå. Men en låsning som du 
har kring drama är jobbigare. Samtidigt är det viktigt att kunna få med kollegorna att locka 
barnen för att visa att vi tycker att det här är roligt, att vi brinner för det här. 
 
Kanske finns det en grundkunskap i ateljéarbete och det är inte så farligt på samma sätt. 
Grunden är högre upp för alla. Här i dramavärlden kan det vara så för några att de inte prövat 
någonting. Sen kan man få samma respons i ateljén. ”Gör det du”, men det beror på vad man 
gör med barnen.  
 
Med drama är det så att man inte har något annat sig själv och man måste på något sätt blotta 
sig. Då är det ens egna kroppsrörelser, om man ska måla så har man ju alltid en pensel. Det 
handlar ju om att man hamnar i fokus. De verktyg vi har är våra rörelser, våra röster och vår 
kropp. Det är ju inte konstigt om man inte vågar det. Sen kan man leda verksamheten med 
munnen, när man inte själv vill gå in i roll. Och det finns dramalekar som vem som helst kan 
hålla i. Vi jobbar mycket med att det inte ska vara farligt eller krävas lång utbildning för att leda 
drama. Att man får öva i förväg, innan man gör tillsammans med barnen.  Det är viktigt att inte 
lägga ribban för högt, då finns risken att man tappar barnens intresse.  
Drama är någonting större, den sociala träningen, man testar saker man inte vågar. Man är 
den stora fast man känner sig liten. Och det kopplas kanske ihop med varför det inte är alla 
som vågar vara med i drama, för det handlar om att de inte har gjort den träningen förut. Det 
man kan göra är att försöka bolla med kollegor och bjuda in dem. Men, det beror på. På vissa 
arbetsplatser har man ingen att bolla med, om det inte finns andra som har erfarenhet i 
exempelvis drama. 
 

Prioriterade mål och fördelningen av mål i läroplanen 
Vissa gör drama utan att tänka på det. Just för drama i förskolan tror jag att det kan vara en 
nackdel, om vi ska lyfta det här med vår status och vår roll. På något sätt så måste det komma 
ner på pappret att det är drama man jobbar med. Just för att få dem att förstå. Annars 
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försvinner själva begreppet drama. Då behövs ju inte det. Nej, om begreppet försvinner kanske 
man inte förstår värdet av drama. Man kan jämföra det med reklam. Syns man inte så finns 
man inte. Om det sitter en politiker som aldrig hört talas om att det här är drama, varför ska 
man då ha en dramapedagogutbildning? Varför ska det då vara människor som ska gå och läsa 
och bli dramapedagoger och utbilda sig i det här tankegångssättet. Men även om vi ska jobba 
för att hålla begreppet levande så är det viktigaste att leken och drama faktiskt pågår, även om 
man inte kallar det för drama. Då tycker jag att det är värre att drama har så liten plats i 
läroplanen. Det är en sned fördelning av antalet matematikmål i förhållande till mål kring 
skapande. ”Utveckla sin skapande förmåga” är bara en punkt, men i verksamheten 
överskuggar den alla matematikpunkterna. När vi hade föräldramöte så stod den punkten vid 
sidan av för att den var så stor. Det är svårt med ett så stort mål som innehåller flera olika 
punkter. Dramaområdet skulle kunna vara åtta egna punkter i läroplanen. Man kan jämföra 
det med skolans värld där drama och musik är trevligt, men sen kommer det viktiga, de 
teoretiska ämnena. 
 
Man skulle kunna dela upp dramat i mindre bitar också, men de som arbetar med drama varje 
dag behöver inte det. De klarar sig med att prata om drama som en helhet, men hos oss skulle 
det behövas för vi jobbar alldeles för lite med det. Det är bara några stycken som tar i det mer. 
Om det var mer förtydligat i läroplanen vad drama innebar, så skulle det kunna ha en stor 
effekt, för alla i förskolan vet faktiskt inte. 
 
Att drama får så liten plats tänker jag handlar om politik, influerat av PISA-testen. Drama har 
lite 70-tal över sig i tonen. Det är lite ”Solpotäten”. Vi håller fortfarande på att resa oss ur 
Staffan Västerberg ”Tvångsmys och kramar”. Gud vilken ångest. Jo, det är så, det här är politik. 
Att politikerna förmedlar att matematik är ett viktigt fokus. Vi silar allt igenom skapande, när 
du jobbar med andra ämnen, t.ex. matte. Matte är ju något som man kan ta på. Det finns 
tydliga regler. Ett plus ett är två och det finns inget annat. Drama är arbetet som handlar om 
att lära sig om sig själv och andra och som är ”limmet”, det viktiga. Det borde stå tydligare 
kring drama i läroplanen.  
 

Mätbarhet/dokumentation 
Det är svårt att dokumentera ett resultat i drama, eftersom målen och resultaten inte är så 
konkreta. Och det är svårt att mäta skapande. Man kan t.ex. inte ha som mål att du ska kunna 
sätta upp en kortare teaterpjäs på fem minuter och sen bocka av vilka som har klarat målet. 
Men i ett dramaprojekt vi gjorde så förde vi anteckningar och gjorde beskrivningar av 
utvecklingen. Vilka barnen kommunicerade med bland annat. Framförallt i text, mer än genom 
foton. Där gjorde mätandet att pedagogerna ville fortsätta med dramaleken, för att de hade 
sett vad det gav. Då gjordes det under flera år och vi kunde se hur gruppen var när vi började 
och hur det var sen. Hur leken utvecklades under året. Först såg vi inget socialt samspel över 
huvud taget, men sen utvecklades det och de förde det med sig ut i andra lekar och hittade 
andra kompisar mot vad de var vana vid sen innan. Jag tycker att man kan mäta barns glädje. 
Att de vågar och utvecklas. Men det kan också bli svårt och platt när det ska skrivas ner på ett 
papper, eftersom man helst ska dokumentera en utveckling som gör att en utomstående 
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förstår. När det inte räcker att man själv vet kan det bli ett krånglande med formuleringar. 
Man får pressa fram orden och det tar en evinnerlig tid. Även om arbetet med drama och med 
att synas och att lyssna har lett till att barngruppen blivit fantastisk och kompetent, så är det 
svårt att förmedla detta till föräldrarna.  
 
Men man måste dokumentera arbetet för att visa för utomstående vad man gör, exempelvis 
skolverket. Den frågan är något man ständigt brottas med i vardagen. Det skall vara för barnen 
man dokumenterar, men det är inte alltid det blir så. Man fotar vad barnen gör och sen pratar 
man med dem om hur de kände sig i det ögonblicket. Syftet med återkopplingen med barnen 
kan vara för personlig utveckling. 
Vi försöker skapa mötesplatser, där det händer något. Det måste vi fortfarande jobba för, det 
är det som är det viktigaste. Då måste man sila det man måste göra så att man inte blir kvävd 
av tanken på att det inte får hända något om det inte skrivs ner. Sen är det en annan sak att 
man då och då fotar och skriver om lärprocesser för att bevisa och sätta upp på en vägg. 
 
Det finns också vissa aspekter med drama som gör det särskilt svårt att dokumentera. Det är 
t.ex. lättare att dokumentera teater för det ska leda till ett skådespel, en produkt. Med drama 
är det t.ex. personlig utveckling man jobbar med och då är det svårare att dokumentera, 
eftersom alla utvecklas i olika takt. Olika saker i processen är viktiga för olika barn. Det är svårt 
när det handlar om personlig utveckling att hitta en bra dokumentation. En stor del av 
dokumenterandet görs med kamera och det är svårt att fota det som händer i drama. Om man 
fotar barn i en dramatiserad snöstorm så ser man att de kurar ihop sig, men bilden beskriver 
inte vad som egentligen händer. Man kan känna sig avundsjuk på ateljéverksamhet, där man 
kan fota hur saker växer fram steg för steg, bild för bild. Fast jag tycker det är svårt även i 
ateljén att hinna dokumentera och fota. Det är processen som är viktig, inte resultatet. 
 
Men med drama krävs det en så stor närvaro eftersom man är en del av själva leken. 
Förtrollningen kan lätt brytas. När man är med barnen i en snöstorm, så ålar man hellre fram 
och lättar på tältduken än att springa iväg och försöka få till ett bra foto. Det är svårt att vara 
här och nu och inte tänka på hur man ska få till det skrivna. Man är oftast för få för att kunna 
göra observationer.  
 
Det blir någon sorts låtsaslösning. Det är jättesvårt, så som uppdraget är via läroplanen. Att 
fånga upp i text och utveckling och skriva om det och fortfarande sitta på båten och driva 
dramatiseringen och inte vara någonstans med pennan. Att möta upp med hela läroplanen, 
alltså det som ska skrivas och det som ska utvärderas hade fungerat om vi hade varit fler 
pedagoger, då skulle vi kunna turas om att dokumentera och skriva och gå all in på läroplanen. 
 
Men även om man inte skriver ner allt som händer så observerar vi och analyserar ändå. För vi 
har ju sett processen, tagit in det som sker, pratat med våra kollegor i verksamheten, med 
föräldrarna i vardagliga möten och på utvecklingssamtal. Men det kan kännas som att det inte 
gills om det inte är nedskrivet.  
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Det är svårt att dokumentera drama eftersom dokumentationen beskriver vad som händer på 
ytan och drama är det som händer inuti, det är där man provar ut att vara en människa i 
världen. Men det kan också finnas en annan sorts mätande. Som när barnen på vår förskola 
blivit dramafierade, när vi kan se att de förstått frågorna. När man jobbat med drama överallt 
genom hela året och en av pedagogerna på förskolan varit en figur och barnet kommer tillbaka 
igen och säger. ”Vet du, det kom en som hette Trassel och som hade jättemycket hår.” Och så 
ser man i barnens ögon att de egentligen vet vem som varit där. När man känner att vi är i 
samma gäng, att de har nått förståelsen av en berättelse som berättas tillsammans.  

Sammanfattning 
Fokusgruppen beskriver drama som något som ofta pågår i förskolan, trots att utövarna inte 
benämner det som drama. Det kan innebära ett problem för dramaämnets status, men ett 
större problem kan tänkas vara att dramaområdet ges ett proportionellt sett litet utrymme i 
läroplanen, om det jämförs med teoretiska och mer konkreta ämnen som matematik. 
Dramaspråkets processinriktade natur och det faktum att dramaämnet kan upplevas som 
mindre konkret än teoretiska discipliner, försvårar också möjligheterna att mäta resultat inom 
ämnet. Även om det går att observera och följa utvecklingen i drama, så har dramadisciplinen 
på flera sätt särskilt svåra förutsättningar för dokumentation, bland annat då det krävs en så 
konstant närvaro att t.ex. fotograferande ofta är omöjligt. Fokusgruppen beskriver också 
svårigheter för dramats förutsättningar i förskolan då många som arbetar där är obekväma 
med att uttrycka sig i kroppsligt gestaltande sammanhang. Man behöver ha gjort den sociala 
träningen i att testa saker man inte egentligen vågar, för att vara bekväm med att leda drama. 

Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet från fokussamtalen utifrån teman som jag utifrån ett onto-
epistemologiskt synsätt ser som särskilt viktiga. 

Resultatinriktad undervisning 
I fokussamtalen tar de deltagande pedagogerna upp svårigheten med att mäta resultat i 
skapande verksamhet i allmänhet och i drama i synnerhet. De menar att drama är något annat 
än bara det som produceras. De jämför med det orimliga i att exempelvis ge barnen en uppgift 
att göra en pjäs på fem minuter för att sedan bocka av vilka som uppnått målet. Istället, menar 
de, att det man tittar på i verksamheten borde vara barnens glädje och att de utvecklas. Men 
de säger att när det ska skrivas ner så blir det platt och ett krånglande med formuleringar. 
Svårigheten med att arbeta resultatinriktat understöds av både Sternudd (2000) och Olsson 
(2014). Sternudd (2000) som skriver att en målstyrd tolkning istället för en resultatstyrd 
tolkning av läroplanen uppmuntrar till en friare och mer respektfull lärprocess och Olsson 
(2014) som säger att fokus inte bör ligga på mål som ska nås utan på lärprocesser. Hon menar 
dock att det är svårt eftersom det idag ställs så höga krav just på att uppnå förutbestämda mål. 
Det hon säger, att lärprocesserna bör vara oförutsägbara och oplanerade och inte 
utvärderingsbara eller övervakningsbara enligt förutbestämd modell, stämmer överens med 
vad som uttrycks i fokussamtalet om resultatinriktat arbetssätt.  
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Utvecklingsteori och utvecklingspsykologi 
Ovanstående tankar om resultatinriktat arbetssätt och oförutsägbara läroprocesser, stämmer 
också överens med det som LenzTaguchi (2012) uttrycker om utvecklingspsykologi och barns 
utveckling. LenzTaguchi (a.a.) hänvisar till Deleuzes formulering, att det handlar om en skillnad 
som blir skillnad i sig själv. Hon utmanar med stöd av detta Piagets utvecklingsteorier som 
enligt henne och Olsson (2014) länge haft huvudrollen när man observerar barn. Det som går 
att se, är vad barnet just nu håller på att bli, så som pedagogerna talar om möjligheten att titta 
på barnets glädje och utveckling, snarare än att bedöma dess färdigt skapade produktion. Det 
relevanta blir, som LenzTaguchi (2012) skriver, inte att jämföra olika barn i samma ålder, utan 
att se hur barnet förändras i sig själv i relation till allt som finns omkring det. Emilsons 
&Pramling Samuelssons (2012) ställer frågan om pedagogisk dokumentation bidrar till en 
förskolekultur där barn värderas utifrån sin prestation och menar att de istället borde få sitt 
värde utefter den person de är. LenzTaguchi (2012) å sin sida säger att barnets komplexitet gör 
det omöjligt att veta vad eller vem ett barn är innerst inne, eftersom barnet i sin utveckling är 
så tätt sammanflätat med alla olika aktiva agenter som den ömsesidigt påverkar och påverkas 
av. Hon menar att vi istället för att se barnen som ”interventionsobjekt” och deras utveckling 
från dess sanna jag, bör fokusera på det lärande som uppstår i mötet mellan barnet och allt 
det som är runtomkring.  

Dokumentationens agens på verksamheten 
I fokussamtalen framkom argument för att man gör observationer även när de inte 
dokumenteras. Att man har många muntliga samtal med föräldrar om barnens 
lärandeprocesser, i vardagen och i utvecklingssamtal, men att det upplevs som att det sagda 
inte räknas. Här framträder en aspekt som enligt LenzTaguchi (2012) är väsentlig.  Den utgörs 
utav en av de två processer som hon menar är sammanflätade i den pedagogiska 
dokumentationen (LenzTaguchi, a.a.). Det är den nedsaktande, cirkulära rörelsen, där man 
”plattar ut” de händelser som dokumenteras, genom att platt redovisa alla vinklar av det som 
hänt, för att kunna göra sig en rättvis bedömning av händelserna. Det blir alltså viktigt att 
stanna upp och titta noggrant på dokumentationen när vi skapar oss en uppfattning av vad 
som är relevant av det vi ser. När vi avkodar och omkodar det som sker och försöker förstå det 
på nya sätt, öppnas det upp för det som LenzTaguchi (a.a.) och Olsson (2014) kallar flyktlinjer: 
Oförväntade händelser som för processen framåt. Enligt ett onto-epistemologiskt synsätt 
behövs alltså dokumentationen för att barnens lärprocesser ska utvecklas och gå framåt. 
Observationer som förmedlas muntligt men som inte dokumenteras kan ha ett stort värde, 
men är enligt LenzTaguchi (2012) inte tillräckligt för att göra en rättvis bedömning av 
händelserna. En av pedagogerna i fokussamtalen lyfte fram vikten av att fokusera på att skapa 
mötesplatser för barnen, där dramatiserande och lek möjliggörs. Hen menar att det är 
viktigare än att prioritera dokumenterandet, som i fokussamtalen beskrivs som ett ”bevis som 
man hänger upp på en vägg”. LenzTaguchi (a.a.) skriver att den pedagogiska dokumentationen 
har agens och påverkar verkligheten, att den inte är skild från praktiken utan att dessa två är 
sammanflätade med varandra. Detta sker exempelvis då fotografier påverkar pedagogen att 
tillföra material, eller får barnet att pröva nya sätt att utforska materialet. Med detta sätt att 
se på dokumentationens agens kan dokumentationen ske sammanflätat med praktiken, istället 
för att verka som ett ihåligt bevis som sätts upp på väggen.  
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Utrymme i läroplanen 
Något samtalsdeltagarna reagerade på var att målen för matematik och naturvetenskap 
beskrivs detaljerat i läroplanen, medan de estetiska uttrycken får betydligt mindre plats. De 
tycker att det är svårt med ett så omfattande område som estetiska uttryckssätt som beskrivs 
så kortfattat. Även om det fungerar för dem som arbetar mycket med exempelvis drama, så 
tror de att det kan vara försvårande för förutsättningarna att arbeta med drama på platser där 
kunskapen och erfarenheten om drama är mindre. De har stöd i detta av Sternudd (2000) som 
skriver att de estetiska ämnena bör ges lika stort utrymme i läroplanen som de teoretiska, men 
att så inte är fallet, samt att dramapedagogiken reducerats i senare läroplaner. Pedagogerna 
tycker också att det försvårar att drama inte är lika konkret som matematik. De menar att 
matematik har tydliga regler, att ett plus ett är två och det finns inget annat, medan drama 
handlar om att bli en människa i världen och att lära sig om sig själv och andra.  

Diskussion 
I denna uppsats har jag beskrivit pedagogernas uppfattning om de förutsättningar som finns 
inom drama beträffande läroplanens uppdrag och värdegrund respektive mål och riktlinjer. Jag 
har därmed besvarat mina utvalda forskningsfrågor:  

1. Vilka är pedagogernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar inom 
drama som finns utifrån läroplanens skrivning om uppdrag och värdegrund? 

2. Vilka är pedagogernas upplevelser av svårigheter, möjligheter och utmaningar inom 
drama beträffande mål, riktlinjer och dokumentation som det skrivs fram i läroplanen? 

 
I resultatet framkom svårigheter med att arbeta målinriktat med drama, eftersom 
målsättningarna för dramaämnet inte är lika konkreta som för andra ämnen. Pedagogerna 
tycker också att det försvårar att det stora estetiska läroplansmålet beskrivs så kortfattat, 
speciellt på arbetsplatser där kunskapen om drama är mindre. Det uttrycktes också i samtalen 
att drama är svårare att dokumentera än andra uttryckssätt, bland annat då kravet på ledarens 
närvaro är så högt. I fokusgruppen ansågs det viktigare att skapa mötesplatser för 
dramatiserande än att prioritera dokumenterande.  
 

Värdegrund och demokrati – att våga 
I fokussamtalen framkommer dramaämnets annorlundahet i sitt uttryck. Pedagogerna 
konstaterar att dramaledaren utlämnas mycket i sin kropp. Att man använder sina egna 
kroppsrörelser och att dramautövandet bygger på en social träning, att pröva saker man inte 
vågar. Detta stödjer min uppfattning som framfördes i inledningen, om att uttryck som 
innefattar hela den egna kroppen kommer i periferin. Pedagogerna säger att det kan vara 
skrämmande när man inte gjort den träningen förut, den träning som de menar handlar om att 
bli en människa i världen. Denna diskussion består av frågan om demokrati i läroplanens 
beskrivning om förskolans värdegrund och uppdrag. Dramaämnets potential inom 
demokratifrågor är stor när det gäller att våga och att göra sin röst hörd, men också i 
diskussioner om solidaritet med utsatta människor, frihet och integritet. Men om det är så som 
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uttrycks i samtalen, att det finns en grundkunskap i andra uttryckssätt bland pedagoger i 
förskolan och att många pedagoger tycker att drama är skrämmande och ovant att leda, så är 
det logiskt att det har en inverkan på dess utrymme i verksamheten. En förutsättning för 
delaktighet och demokrati i förskolan är att pedagogerna är delaktiga i barnens verklighet. För 
att förstå barnens verklighet räcker det inte att man bara fokuserar på förändrad kunskap, 
barnen måste också mötas av de vuxna i det de upplever. Ett forum för detta är den 
dramatiserade leken.  
 
Medan skolan har en innehållsdetaljerad kursplan så ställer som sagt inte förskolans läroplan 
krav på vilka tillvägagångssätt målen ska uppnås med och inte heller när (Jonsson, 2013). Då 
skolformen förskola är frivillig börjar och slutar barn i olika åldrar. På grund av detta och på 
grund av att pedagoger byter arbetsplatser, så försvåras möjligheten att nå en övergripande 
bild av om det enskilda barnet får del av ett särskilt område ur läroplanen under sin 
förskoletid. Jag tänker att kombinationen av den frivilliga skolformen, den öppna läroplanen 
och rädslan för att leda drama, möjliggör för och ibland leder till, att pedagoger som är 
obekväma och tycker att drama är skrämmande inte använder sig av drama i verksamheten 
med barnen.  
 

Resultatinriktad undervisning och flum-stämpel 
Pedagogerna diskuterar i olika sammanhang i fokussamtalen drama kopplat till 
resultatinriktning i förskolan. En pedagog sa i fokussamtalen att ett uppfyllt mål i drama inte 
kan vara att ha satt upp en pjäs på fem minuter. En annan diskussion handlade om jämförelsen 
med matematik där pedagogerna menade att drama till skillnad från matematik inte har klara 
regler.  Kanske är detta en sak som försvårar för drama och estetiska ämnen att ta plats i 
läroplanen och i förskoleverksamheten. Sternudd (2000) beskriver att en målinriktad tolkning 
av läroplanen istället för en resultatinriktad tolkning ställer högre krav på läraren då denne 
måste ta fler beslut. Därför kan vi  tänka oss att det blir särskilt utmanande i de discipliner som 
inte är handfasta och resultatinriktade. Som Jonsson (2013) skriver är det olika vad barn får ta 
del av under förskoletiden, eftersom läroplanen inte ställer krav på vad barnen ska uppnå. Då 
väljer man kanske de konkreta mål som får större plats i läroplanen när man planerar sin 
verksamhet i förskolan.  
 
Flum-stämpeln som pedagogerna beskriver, är en annan faktor som troligtvis försvårar för 
drama-ämnet. Enligt pedagogerna härrör detta bland annat från PISA-testerna. När vi nästan 
dagligen ser politiker prata i Aktuellt om att vi måste bort från flumskolan och istället ha tydligt 
mätbara mål för barnen, så ligger det nära till hands att tro att om ett ämne har rykte om sig 
att vara flummigt, kan det ha stor effekt på hur mycket det brukas. Samtidigt skulle det kunna 
finnas en stor potential för drama i läroplanen enligt Rasmusson &Erberth (2008) som säger att 
dramapedagogiken bygger på läroplanernas uppfattning om elever som ska få vara aktiva, 
skapande och ansvarstagande individer för att få möjlighet att lära och utvecklas. 
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Dramabegreppet 
I fokussamtalen framkommer en jämförelse mellan dramabegreppet och reklam, att många 
använder drama som verktyg utan att veta om det. Det argumenteras för att när begreppet 
inte används så kan det tänkas sänka dramats status. En svårighet kan vara den breda och 
spretiga definitionen av drama. Om drama i olika sammanhang kan innefatta delmoment av de 
flesta uttryckssätt så blir kanske konsekvensen för den mindre pålästa att man helt enkelt 
benämner det man gör som lek istället. Hur ett begrepp används är avgörande för 
uppfattningen om det som begreppet förklarar. LenzTaguchi (2012) skriver att begrepp 
uppstår i tankens samspel med kroppen i den materiella världen. Begreppen har agens både 
mot vårt tankesätt och mot materialiteten. Begreppsliggörandet blir ett sätt att se det 
relevanta i det som pågår. Barnen skapar nya begrepp kring det de utforskar, både verbalt, 
men också i pedagogens tolkning av det tysta barnets upptäckter. Begreppet skapar 
förutsättning för pedagogen att förstå de förbindelser barnet gör i en läroprocess som de 
påbörjat, genom att begreppet, alltså det som representerar det relevanta, återkommer i nya 
sammanhang. Genom begreppen och det pedagogiska dokumenterandet (i den nedsaktande 
cirkulära rörelsen) möjliggörs för pedagogen att förstå vad det egentligen är som barnet 
undrar över och undersöker. 

Dramaämnets utmaningar i pedagogisk dokumentation 
Inom drama kan onto-epistemoligiska teorier argumenteras emot, utifrån argument som lyfts 
av pedagogerna. När pedagogerna säger att det är svårt att mäta skapande och att man istället 
bör mäta barns glädje och utveckling, framträder kopplingen till pedagogisk dokumentation 
enligt ett onto-epistemologiskt synsätt. Man kan ställa frågan om dokumentationsstrategierna 
behöver förändras, för att de ska vara bättre anpassade för dramats förutsättningar.  
 
Här ställs de svårigheter som dramat, enligt pedagogerna bereder den pedagogiska 
dokumentationen, mot de värden som den pedagogiska dokumentationen enligt ett onto-
epistemologiskt synsätt erbjuder för att hitta vägar där dessa två kan mötas. 

Dokumentation ur ett barnperspektiv 
Både pedagogerna och LenzTaguchi (2012) talar om barnets lärandeprocess som det viktiga att 
mäta och observera. Men i fokussamtalen uppstod ett gemensamt ifrågasättande av värdet 
med dokumentation, när pedagogerna diskuterar läroplanens mål och riktlinjer. De beskriver 
att det som dokumenteras är ytan och att det är svårt att förklara det som är inuti och att man 
i dokumentation försöker beskriva med egna ord, men att det i slutändan blir mer av att pressa 
fram ord.  Fokussamtalen ifrågasätter för vem man egentligen dokumenterar. LenzTaguchi 
(a.a.) å sin sida pekar på den pedagogiska dokumentationens betydelse för pedagogens 
möjlighet att lägga sig i processen för att den ska kunna fördjupas och förstärkas. Hon menar 
att dokumentationen är nödvändig för att processerna ska bli varaktiga och för att nya frågor 
ska kunna väckas. Men kanske är det för pedagogen i sin praktik lätt att hamna i fällan av att 
dokumentera för ”någon annan” istället för läroprocessens progression i sig. Och som 
pedagogerna beskriver, är det viktigt att vara vaksam på att dokumentationen sker för barnens 
skull, eftersom även läroplanens mål och riktlinjer (1998, rev. 2010) beskriver att all 
dokumentation ska göras med ett barnperspektiv, och att pedagogerna i förskolan kritiskt ska 
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granska att så sker. Olsson (2014) menar att det är meningsskapandet i praktiken som är 
nödvändigt för att undvika denna fälla, när hon säger att om vi fokuserar på produktionen av 
mening i det som barn och pedagoger uttrycker och i deras handlingar så kan den pedagogiska 
dokumentationen hållas olåst och i rörelse. Kanske en väg för att dokumentera drama är att ta 
hjälp av de nya erfarenheter vi tar del av ifrån Magnussons studie (2017), där barnen själva får 
hålla i kameran och ges makt över innehållet i dokumentationen. Då sammanfaller kraven på 
hög pedagog-närvaro, med läroplanens krav på barns delaktighet och pedagogernas önskan 
om dokumentation ur ett barnperspektiv. 

Verklighetens praktik  
Hur ser då vardagen i verksamhet ut i relation till de värden med pedagogisk dokumentation 
som presenterats? I fokussamtalen lyfts vikten av att sila de arbetsuppgifter som läggs på 
pedagoger i förskolan, för att inte bli kvävd - det är verkligheten som förskolans pedagoger 
lever i. Och samtalsdeltagarna uttrycker det behov av konstant närvaro som ligger på en 
pedagog som leder drama. Man måste själv vara en del av själva dramatisering. ”Man ålar 
hellre fram och lättar på tältduken än att springa iväg och försöka få till ett bra foto.” Emilson 
&Pramling Samuelsson (2012) stödjer pedagogernas tankesätt och beskriver svårigheten med 
att delta aktivt i en aktivitet när man samtidigt ska dokumentera. Även om det finns en vinning 
med att arbeta med pedagogisk dokumentation så måste pedagogen förhålla sig till den 
aktuella situationen och välja ut hur mycket tid man avsätter utanför barngrupp. Varje minut 
man sitter vid en dator och skriver är en minut då man inte är närvarande hos barnen. Och är 
det något som verkligheten påminner pedagoger i förskolan om så är det att ens tid är ytterst 
begränsad. Det handlar snarast om att försöka förstå värdet med den pedagogiska 
dokumentationen för att kunna göra avvägningar vad det är värt att lägga tid på att 
dokumentera. På det sättet kan dokumentationen bli något mer än ett bevis att sätta upp på 
väggen – utan att den på ett oövervägt sätt inkräktar på praktiken. Då kan kanske praktik och 
pedagogisk dokumentation som LenzTaguchi (2012) skriver, ske sammanflätat, intra-agerande 
med varandra.   

Ett ämnesintegrerat arbetssätt 
Läroplanen förtydligar, under mål och riktlinjer, vikten av att dokumentationen ska visa hur de 
olika målen i läroplanen integreras med varandra. Det sker när barnen gör nya upptäckter i 
olika sammanhang, och sammanför den nya kunskapen när de tar sig an nya utmaningar. 
Barnen förbinder sin kunskap inom olika ämnesområden i sina lärprocesser och pedagogerna 
behöver kunna upptäcka dessa integrerande processer och understödja barnen i dem. För att 
det ska vara möjligt, måste de olika sammanhang där lärandet sker dokumenteras. Eftersom 
barnen, när de möter nya utmaningar, rimligtvis använder sig av erfarenheter och kunskaper 
som de samlat i alla typer av sammanhang de befunnit sig i, bör dokumentationen även 
innefatta drama. Om det är så som pedagogerna beskriver, att svårigheterna med 
dokumentation av just drama är betydande på flera sätt, kan det tänkas att detta, i 
kombination med kraven på att dokumentera barnens integrerande lärprocesser, gör att man 
hellre väljer andra, mer lättdokumenterade, inriktningar än drama. En möjlighet skulle kunna 
vara att som Sternudd (2000) skriver, låta dramaämnet ha en processinriktad styrning i 
läroplanen för att olika områden lättare ska kunna integreras, såsom samhälleliga och 
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historiska. Häri ligger den fria dramaformens fördelar enligt Rasmusson och Eberth (2008) 
eftersom innehållet i dramaprocessen kan förändras när olika lärandeområden och 
uttryckssätt möts och helt nya lärandeuttryck kan uppstå. I ett onto-epistemologiskt perspektiv 
avkodas och omkodas de olika uttryckssätten och i den flyktlinje som uppstår kan praktiken bli 
annorlunda sig själv. På detta vis kan olika ämnesområden sammanflätas med varandra och 
den pedagogiska praktiken hållas öppen och komplex. 
 

Vidare forskning 
Denna uppsats har lyft det faktum att dramapraktik kan pågå i förskolan utan att pedagogen är 
medveten om att det är drama. Uppsatsen har också diskuterat vikten av ett ämnesintegrerat 
arbetssätt. Barn delar inte upp i olika ämnen, men det är viktigt för oss att identifiera om det i 
en aktivitet exempelvis pågår matematiska beräkningar och ett dramatiserande uttryck. När vi 
identifierar aktivitetens uppbyggnad kan vi lättare förstå, beskriva och utveckla den.  Därför 
vore det intressant att studera förskoleverksamhet och undersöka i vilka sammanhang och på 
vilka sätt som drama sker integrerat med andra ämnesområden. 
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