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Abstrakt 
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Examinator: Maud Söderlund 
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Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fyra förskollärare arbetar med pedagogiskt drama 

i förskoleverksamheten och vad drama betyder för dem. I studien framkommer även om det 

finns tid och utrymme för detta ämne. Metoden genomfördes med ostrukturerade intervjuer 

där respondenternas erfarenheter inom ämnet framgår. Resultatet visade att pedagogiskt 

drama kan betyda många olika saker beroende på vem du frågar och vad personen har för 

erfarenheter. Det visade sig även att pedagogiskt drama var ett viktigt inslag i verksamheten 

enligt respondenterna och de önskade att det finns mer tid.  

 

Nyckelord: Pedagogiskt drama, förskola, konflikthantering, lek  
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1. Inledning 

 
Då vi under vår studietid har läst en kurs i drama har vi fått upp ögonen på hur viktigt 

pedagogiskt drama är för barnens utveckling. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

vi sett den positiva inverkan pedagogiskt drama har på barnen och den glädje det för med sig. 

 

Enligt Lpfö 98 ( s. 9) står det att förskolan skall 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, musik, dans och drama. 

 
Ordet drama kan ha många betydelser beroende på vem man frågar. Drama kan vara så 

mycket mer än att bara spela en roll, det gäller att se innerbörden i ordet och dess möjligheter. 

Drama är inte bara ett roligt inslag i verksamheten utan det kan även användas i andra syften 

som exempelvis vid konflikthantering. Då det dagligen uppstår små och stora konflikter på 

förskolan kanske det borde finnas mer tid och rum för pedagogiskt drama. 

 

Definition av begrepp:  

Konflikthantering = Vardagliga konflikter på förskolan och hur förskollärarna reder upp dem. 

Pedagogiskt drama = Drama som har någon form av inlärningssyfte. 

 

1.1 Syfte:  

Syftet med arbetet är att undersöka vad fyra förskollärare har för erfarenheter av pedagogiskt 

drama i förskolan. Syftet är även att undersöka vad drama betyder förskollärarna.    

 

1.2 Frågeställning: 

Vad har fyra förskollärare för erfarenheter av pedagogiskt drama? 

Vad betyder drama för dem?  

Anser de att det är viktigt och i sådant fall varför? 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Historik  

Hägglund & Fredin (1993) skriver att dramatiken går tillbaka långt i tiden och har funnits 

sedan 300-talet f. Kr. I den svenska undervisningen lades den in 1571 men den hade funnits 

långt innan dess i Sverige. Det var vanligt att kungafolket använde sig av drama både i form 

av pjäser och riddarspel. Det fanns några pedagoger som arbetade med drama och en av dem 

var Elsa Köhler. Hennes idé var att undervisningen skulle baseras på elevernas egna intressen 

och praktiskt arbete var bättre än att lära från böcker. En annan pedagog som hade betydelse 

för dramans utveckling i Sverige var Elsa Olenius. Hon arbetade som barnbibliotekarie och 

brukade spela teater med barnen under sagostunderna hon ledde. Detta projekt blev större och 

större och tillslut hade hon en fullt fungerande teaterverksamhet med hundratals aktiva barn. 

Olenius hade ingen teaterutbildning utan hon provade sig fram och använde sina erfarenheter 

från barndomen då hennes föräldrar var amatörer inom teater. Hon fick ett stipendium från 

Stockholms stad och använde pengarna till att åka till USA och studera teater. 1955 gjordes 

Olenius teaterverksamhet till kommunal av Stockholm Stad och fick namnet Vår Teater. ibid    

 

2.2 Vad är drama 

Grünbaum & Lepp (2005) skriver att drama är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform. 

Med det menas att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och 

olika teaterformer. Drama är även ett skapande lagarbete, där arbetet är viktigare än resultatet. 

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

och det tränar gemensamt beslutsfattande. Drama utgår från varje grupps och dess deltagares 

förutsättningar, intressen och sociala verklighet och det går att nå kunskap genom upplevelser 

och bearbetning. Drama utvecklar människans fysiska och psykiska resurser så att hon/han 

aktivt ska kunna verka i det samhälle denne lever i. (ibid.) 

 

Enligt Anterot-Johansson (1998) kan ordet drama ha många olika betydelser beroende på vem 

man frågar och vem det är som använder det. Drama kommer från grekiskan och står för kult 

och handling. Grünbaum & Lepp (2005) skriver att det är svårt att ge en kort, enkel och  

 

 



Högskolan i Gävle 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 

Jessica Ståhl och Elin Pierrou 

Examensarbete HT-07 

 7 

fullständig definition av vad som egentligen avses med drama, beroende på att det är något 

som bör upplevas aktivt i sitt sammanhang för att bäst kunna förstås. Hägglund & Fredin 

(1993) skriver att nu för tiden används drama inom tre olika genrer. De tre genrerna är teater, 

vardagsliv och pedagogik. I teater handlar det om ett drama som händer på scen, i 

vardagslivet är ett drama en våldsam händelse och i pedagogiken är det en verksamhet inom 

förskola och fritidshem Drama är en kulturell aktivitet som för samman lek och 

sagoberättande, lek kan vara roligt och sagoberättelser underhållande. Tillsammans kan de 

vara en bra infart till att få barnen intresserade och inspirerade av att arbeta med drama.                                                                                                 

 

2.3 Fantasins betydelse för drama 

Berggraf Sæbø (2003) skriver att i alla former av dramatiskt spel, lek, drama och skapande 

aktiviteter är fantasi och föreställning en grundläggande förutsättning för att kunna delta. 

Fantasi är inre föreställningsbilder och en form för tänkande med förankring i verkligheten. 

Fantasin gör det möjligt för människan att förstå symboliska uttryck för exempel språk, konst 

och kunna föreställa sig händelser. De intryck och upplevelser barn tar emot genom sina 

sinnen är grunden för barnets inre föreställningar. Fantasin är som en muskel, den måste 

tränas för att kunna användas. Lundqvist (1995) skriver att drama är bra då det stimulerar 

fantasiförmågan och det gör barnen nyfikna och intresserade. Reflektioner är viktigt när man 

arbetar med dramatiska händelser i barngruppen, det är källan till förändring. Berggraf Sæbø 

(2003) skriver att i drama och dramatisk lek använder och utvecklar barnet sin 

föreställningsförmåga. För tankens utveckling är fantasin grundläggande. Winston & Tandy 

(2001) menar att dramatid är elastisk, den kan sträcka sig från att bara vara en timme till ända 

upp till månader. För att drama ska fungera i ett klassrum måste både lärare och elever vara 

överens om regler och att de måste följas. Reglerna fungerar som ramar som fantasin kan 

flöda inom. Det är viktigt att drama blir en rolig upplevelse om läraren vill hålla barnen 

fokuserade och intresserade.  
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2.4 Språk och intryck i dramaverksamheten  

Berggraf Sæbø (2003) anser att när barn genom drama bearbetar olika intryck använder de 

språket för att ge upplevelser ett språkligt uttryck. Därigenom lär barnen sig att sätta namn på 

händelser som därefter främjar begrepps och språkutvecklingen. Dramatiskt spel utvecklar 

alla former av kommunikationsfärdigheter. Hägglund & Fredin (1993) skriver att rollspel och 

improvisations övningar är en del av drama och här går det väldigt bra att använda sig av 

situationer som händer i vardagen och det kan vara ett sätt att få eleverna att förstå rätt och fel. 

Det finns även utrymme att prova på olika identiteter och att vara någon annan en stund.  

Enligt Järleby (2005) är drama bra om det ses hur en holistisk lärandeprocess då det tränar 

både kropp och själ. Det är också viktigt att i dramans värld kunna kommunicera med 

varandra både genom ord och handling. Axelzon & Valentin & Davidsson (2007) anser att 

drama också kan integreras i de andra skolämnena och göra inlärningsprocessen lättare. 

Människan lär sig bäst genom att vara delaktig och prova på saker praktiskt. Järleby (2005) 

skriver att kreativitet är en viktig aspekt inom drama och det handlar om att våga ge av sig 

själv och sina upplevelser. Berggraf Sæbø (2003) skriver att barn utforskar, undersöker och 

försöker förstå världen och tar därmed in intryck och upplevelser. Dessa intryck och 

upplevelser bör bearbetas och uttryckas för att de skall kunna förstås. Genom drama kan 

barnen få estetiska intryck och upplevelser samtidigt som de får möjlighet att bearbeta och 

utforska dessa vidare.  Lundqvist (1995) skriver att genom drama upplever barnen mycket 

positiv utveckling. Till exempel får de chans att ge utlopp för sina känslor, uttrycka sig med 

sin kropp, använda fantasiförmågan, träning i social utveckling och samarbete och träning i 

självständighet. 
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2.5 Metoder för drama  

Winston & Tandy (2001) skriver att det är bra att börja med att läsa en saga för barnen innan 

dramat påbörjas. Då får barnen en idé om vad det handlar om och karaktärernas roller. Med 

yngre elever kan den rätta sagan vara avgörande för om intresse för drama väcks. Det är 

viktigt att våga agera när man arbetar med drama och det kanske inte kommer på en gång utan 

måste tränas fram. När människan lär genom drama menar Winston & Tandy (2001) att vissa 

viktiga kvalitéer utvecklas som empati, självkänsla, respekt för andra och koncentration. 

Järleby (2005) påpekar att om du ska arbeta med drama gäller det att ha en bra atmosfär och 

att rummet inbjuder till nya upptäckter. Rummet ska erbjuda flexibilitet och aktivitet och 

deltagarna ska vara i centrum. I vissa fall kan det bästa vara att börja med ett tomt rum och 

sen bygga upp det utifrån individerna och deras önskningar. Då ges även möjlighet till 

förändring beroende på vad gruppen arbetar med för stunden. Hägglund & Fredin (1993) 

menar att ledarskap är viktigt när man arbetar med drama. Som ledare ska du sträva efter att 

vara så tydlig som det bara går för att det inte ska bli missförstånd och de delaktiga känner sig 

misslyckade. Även om drama är fritt till stor del måste det ändå finnas ramar att jobba utifrån. 

Författarna anser även att pedagogerna bör ha leklust för att kunna stimulera barnens intresse 

för drama. (ibid.) 

 

Berggraf Sæbø (2003) skriver att leken är en stor del av barnens liv och det är också en 

träning inför det kommande sociala livet. När barnet leker att den är någon annan lever den 

sig in i den personens situation och utvecklar därmed sin inlevelse och empati för andra. 

Lundqvist (1995) anser att i dramaverksamheter får deltagarna möjlighet att komma i kontakt 

med sina riktiga känslor och lära känna dem bättre. Detta kan med tiden leda till bättre 

samarbetes förmåga och förståelse för andra individer. 

 

Enligt Anterot-Johansson (1998) finns det finns många spännande sätt att jobba med musik 

och dans med barn och det är också en del av drama. Det räcker med att bara sätta på valfri 

musik och röra sig fritt tillsammans med barnen. Det kanske är lite stelt i början men ser 

barnen att pedagogerna vågar så brukar de följa med. Det är även spännande att växla mellan 

olika musikstilar och takter. Detta kan vara en bra övning att använda sig av som 

uppvärmning om det är stökigt innan det riktiga dramapasset startar.  
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Hägglund & Fredin (1993) säger att det är även bra att använda sig av musik vid 

avslappningsövningar då det kan skapa en lugn och harmonisk stämning. Det är väldigt 

personligt hur man upplever musik, alla tycker inte att samma sorts musik är avslappnande så 

försök att ta något neutralt och helst utan sång. Hägglund & Fredin tillägger också att det är 

viktigt att kontrollera styrkan på musiken, det ska varken vara för högt eller för lågt utan det 

måste finnas en balans.         

 

Enligt Axelzon & Valentin & Davidsson (2007) har drama och rollspel en stor funktion när 

det handlar om att arbeta med konflikter, värderingar och attityder som kan vara lite jobbigt 

för vissa individer. Det är ofta känsliga ämnen som är svåra att komma in på djupet om det 

blir för allvarligt och seriöst. Grünbaum & Lepp(2005) skriver att genom att träna sig i 

inlevelse i olika roller och situationer förbättras förmågan att se och förstå både sitt eget och 

andras handlande i olika situationer. Anterot-Johansson (1998) säger att genom att använda 

sig av pedagogiskt drama utvecklas personlighet och det stärker kommunikationen. 

Berggraf Sæbø (2003) skriver att dramatisering med barn inte alltid behöver sluta med en 

föreställning. Men barnen bör ibland få visa vad de har gjort och arbetat med för att få 

bekräftat att arbetet betyder något och har värde.  

 

2.6 Drama i leken  

Enligt Winston & Tandy (2001) har många lärare upplevt hur lek kan påverka stämningen i 

klassrummet och att det därigenom stimulerar lärandet. Lekar är ett bra substitut för drama då 

det är lättare att organisera och uppskattas mycket av barnen. Det finns många likheter mellan 

lek och drama till exempel bygger båda på individens förmåga att leka och det finns ingen 

spärr på vad du får vara, hur länge det håller på och så vidare. Båda är också strukturerade 

runt regler och händelser och de kräver någon form av fysisk och känslomässig inlevelse. De 

kräver båda även strategier för att uppehålla intresse från de medverkande. Hägglund & 

Fredin (1993) skriver att leken inte är något som bara är till för barn utan många vuxna 

använder sig också av leken men kanske på ett annorlunda sätt. Det handlar oftast om lekar i 

tanken och personen kanske inte visar det för omvärlden. Det vända något som är tråkigt eller 

jobbigt till en lustfylld upplevelse. Det är av stor vikt att vuxna kan hantera leken på ett bra 

sätt för att kunna överföra det till barnen.  
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Enligt Hägglund & Fredin (1993) finns det många teorier om lek och dess betydelse för barn. 

Friedrich Fröbel var en tysk lärare och han ansåg att barnen hade stora möjligheter till att 

utvecklas om tillfälle och stimulans ges. I Fröbels pedagogik är leken det viktigaste och han 

menar att den har stor inverkan på barns utveckling. Leken blir kontakten med den sociala 

världen för barnen och tränar dem inför framtiden. 

 

 Knutsdotter Olofsson menar att leken inte är på riktigt och att vad man gör inte spelar så stor 

roll utan det är betydelsen av det man gör som är viktig. Knutsdotter Olofsson påpekar hur 

viktigt det är för vuxna att vara delaktiga i barns lek, barnen har leken med sig från födseln 

men vet inte riktigt hur det ska göras. Hon säger även att barnen lär sig många viktiga saker 

genom leken t ex regler om turtagning.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

För att uppnå syftet har vi har valt att använda oss av enskilda ostrukturerade intervjuer. Detta 

är enligt Stukát (2005) en kvalitativ metod och den anses ge de mest utvecklade och 

innehållsrika svaren. Att använda sig av ostrukturerade intervjuer ger även chansen till 

följdfrågor utifrån vad respondenten svarar. Enligt Stukát (2005) ger denna intervjumetod 

möjlighet till att utnyttja samspelet mellan intervjuaren och respondenten och den ger även 

chans att komma in mer på djupet.   

 

3.2 Val av respondenter  

I studien har fyra kvinnliga förskollärare att intervjuats. Vi ringde till två slumpmässiga 

förskolor i Gävle och två i Söderhamn. För att få så stor spridning som möjligt varierar åldern 

på respondenterna då vi anser att erfarenheterna inom ämnet och yrket varierar beroende på 

hur pass länge respondenterna har arbetat inom förskoleverksamheten.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att få en personlig kontakt redan från början ringde vi först upp respondenterna. Sedan 

skickades ett missivbrev ut innehållande detaljerna angående intervjustudien. Intervjufrågorna 

är ostrukturerade och ger möjlighet till följdfrågor. Vi använde oss av bandspelare för att inte 

missa viktiga detaljer. Båda var med under alla intervjuer men en av oss hade huvudansvaret 

vid varje tillfälle. Den av oss som inte intervjuade skötte bandspelaren och hjälpte till med 

följfrågor. Innan den riktiga intervjun genomfördes två pilotintervjuer för att se om frågorna 

fungerade. Frågorna förändrades lite efter pilotintervjuerna, en fråga togs bort och en annan 

lades till, sen gjorde vi även några omformuleringar.  

 

3.4 Etiska överväganden 

På vetenskapsrådets hemsida står det vad de forskningsetiska principerna innebär. Detta 

informerade vi respondenterna innan intervjun och de fick också ett exemplar skickat till sig 

med missivbrevet.   
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Informationskravet: Forskaren bör informera projektet och vilka villkor som gäller 

Vid första telefonsamtalet fick respondenten veta vad studien handlar om och hur intervjun 

kommer att genomföras. 

 

Samtyckeskravet: Medverkande ska ha rätten att bestämma själva över sin medverkan 

Alla har deltagit på egna villkor och har haft chansen att avsäga sin medverkan utan följder. 

 

Konfidentialitetskravet: Medverkande ska veta att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och lagras så att det inte kan identifieras av utomstående  

All data kommer att behandlas konfidentiellt och namnen fingeras. 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

Ljudbanden från intervjun kommer endast att användas i vår studie och lämnas sedan till 

högskolan i Gävle för arkivering. 

 

3.5 Bearbetning av data 

Banden avlyssnades och transkriberades ordagrant. Efter det gicks datan igenom och det 

väsentliga för studien plockades ut.    

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Vi valde att ge ut frågeområden till respondenterna innan vi kom för att intervjua dem. Detta 

gjordes på grund av att de skulle få veta ungefär vad vi kommer att ta upp så att de kunde vara 

förberedda. Vi ville inte ge ut de exakta frågorna till dem eftersom då är det lätt för 

respondenterna att träna in svar som är för deras fördel och kanske inte helt sanna.  

Eftersom vi märkte att många var aningen nervösa och spända då vi kom till förskolan för att 

intervjua dem, så tog vi en liten allmän pratstund innan för att få en mer avslappnad stämning. 

Vi försökte hela tiden föra en dialog med respondenterna så att samtalet skulle vara så 

naturligt som möjligt och inte läsa fråga för fråga rakt av.   
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4. Resultat 

 
4.1 Förskollärarna om dramas betydelse 

Enligt studien visade det sig att de fyra förskollärarna har ganska lika åsikter om vad ordet 

drama betyder. För Stina är drama att spela teater, den uppfattningen hade även Sussie från 

början men nu är hon mer inne på lek, att man leker sig fram olika situationer. Eva anser att 

drama i stora drag handlar om att våga med hela kroppen. Spontaniteten tar hon också upp 

som ett viktigt inslag. Ulla var den vars åsikter skilde sig ifrån de andras. Enligt henne är 

drama något som händer i livet, det kan vara glädje, sorg eller mitt emellan beskriver hon. 

Ulla säger även att för henne är ”livet egentligen ett drama i sig”.  

 

4.2 Erfarenheter inom ämnet drama 

Alla fyra förskollärare har erfarenheter både ifrån sin egen utbildning och arbetet tillsammans 

med barnen. I Stinas utbildning läste hon en drama kurs där hon fick prova på rollspel och att 

sätta sig in i andras verklighet. Eva har också erfarenheter av rollspel i sin utbildning. Sussie 

har inte gått någon dramakurs men hon påpekar att de under utbildningen har haft en så kallad 

dramadag med kontaktövningar och testat turtagning. Ulla säger att hon inte har personliga 

erfarenheter av drama då det var länge sedan hon gick sin utbildning. Med det menar hon att 

det kanske inte ansågs lika viktigt då, eller så var hon för ung för att ta till sig det då. 

 

På både Stinas och Sussies arbetsplats finns det tillgång till en dramapedagog som kommer 

gång i veckan och arbetar med barnen. Därför har de själva inte någon planerad drama men 

anser att det finns med i verksamheten ändå genom sång, musik och lek. På Ulla och Evas 

arbetsplatser tar man hand om dramaverksamheten själv. Båda använder sig mycket av dans. 

Ulla berättar om frigörande dans för att lära känna sin kropp och att du duger som du är. Eva 

tar upp att hon har arbetat med skrivdans då man först gör rörelser till musik för att sedan rita 

det man upplevt.  
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4.3 Konflikthantering och barns utveckling 

Stina anser att det är viktigt att prova på andra roller, hon säger att ”det är ett sätt att träna 

självkänslan”. Sussie och Eva har erfarenheter av att använda drama vid konflikthantering. 

Det har ofta varit vardagssituationer där förskollärarna själva har agerat för att barnen ska få  

se händelsen utifrån. Sussie har även använt sig utav en handdocka i samlingen där hon visar 

barnen med dockan vad som är rätt och fel. Ulla och Stina har inga erfarenheter av att arbeta 

med drama och konflikthantering. 

 

4.4 Förskollärarnas arbete med drama 

Då Stina endast arbetat sedan augusti har hon ännu inte börjat med någon planerad drama. 

Men hon försöker ta tillvara på barnens lek eftersom det också är drama enligt henne. Sussie 

känner att hon egentligen inte har kompetensen för att arbeta med drama och hon skulle därför 

vilja jobba med någon som kan mycket om drama, musik och instrument. Hon nämner även 

att ”de säkert gör mycket i verksamheten som egentligen är drama fast de inte kallar det för 

just drama”.  

 

Ulla och Eva har båda satt ihop teaterföreställningar med barnen utifrån sagor ofta de 

klassiska sagorna har använts. Ulla berättar att under en tid så hade de en dag i veckan då en 

förskollärare och några barn åt gången övat in en saga och sedan spelat upp den för de andra 

barnen. Hon säger ”att det är bra att ha barnen i små grupper för att barnen ska få ut så mycket 

som möjligt av det”. Hennes uppfattning är att barnen tycker att det är jätteroligt och deltar 

gärna. Där Eva arbetar har de haft teman inom drama, mest i bokens värld. Det är viktigt för 

Eva och hennes arbetskamrater att alla barn får vara med och spela alla roller för att känna hur 

det känns. Hon berättar om ”tjusningen med att arbeta med barn då de är så spontana”. 

 

4.5 Förskollärarna om läroplanen 

Alla fyra förskollärare anser att de följer läroplanen någorlunda men det var endast Sussie 

som visste vad det ungefär stod om drama i läroplanen. Hon sa bland annat ”att det finns ett 

avsnitt där det står att man skall skapa och kommunicera med hjälp av drama, rörelse, sång 

och musik och att dessa ska vara en uttrycksform”. Hon påpekar att det var länge sedan hon 

läste läroplanen men att den finns i bakhuvudet hela tiden. Stina säger ”att hon inte exakt vet  
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vad det står, men hon skulle vilja bläddra upp och titta vad det står”. Hon påpekar dock att de 

utgår ifrån barnens lek då hon anser att det är där barnen lär sig de mesta. På Ullas arbetsplats 

vidrör de läroplanen berättar hon. Hon anser att de gör de i den mån att de känner sig nöjda i 

alla fall. Hon lägger till att hon inte vet vad det står om drama i den, det kommer hon inte 

ihåg. Hon säger att det går i perioder då dem inte alltid arbetar med estetiska ämnen. 

Där Eva arbetar har de uppdelade samlingar och hon säger att hon inte vet hur de andra 

förskollärarna gör, men själv använder hon drama åtminstone varje vecka.  

 

4.6 Barns behov av att arbeta med drama 

De fyra förskollärarna är överens om att alla barn har behov av att arbeta med drama. Stina 

säger ”att det är bra för att barnen ska lära sig att våga ta egna beslut och att sedan står för 

dem”. Hon anser att om barnen får prova på att göra det i en roll först är det större möjlighet 

att det vågar i verkligheten också. Hon påpekar också att det är viktigt att våga vara 

självständig och inte bara göra som kompisarna säger och gör. Beroende på vad barnen har 

för personlighet kan de dock ha olika behov, ett tystlåtet barn kan behöva öva på att ta plats 

medan ett barn som alltid syns och hörs kan behöva lära sig att lämna plats åt andra. Sussie 

säger ”att alla barn verkar tycka det är jätte roligt att arbeta med drama och vill göra det mer”. 

Vissa barn kan ha speciella behov och då kan drama vara en hjälp på vägen. Hon påpekar 

dock att de aldrig skulle ta ut just det barnet utan arbetar i sådant fall med hela gruppen. 

 

Ulla anser att det är viktigt för barnen att få röra kroppen och lära sig att vara naturligt 

avspända. Hon säger också att ”även om du som person tror på dig själv och mår gott i livet så 

kan glädjen av att till exempel röra dig till musik ge dig mycket mer”. Det är viktigt för 

barnen att våga ta plats och bjuda på sig själv. Eva säger ”det är olika på barn, vissa har det 

mer naturligt i sig än andra”. De kanske har föräldrar som rör på sig eller att de läser mycket 

sagor i hemmet. Eva påpekar att drama handlar mycket om att våga lita på kroppen och att 

slappna av då vissa barn kan vara väldigt spända. Hon säger också ”att för att det ska fungera i 

praktiken så måste alltid hon som ledare lägga ribban och se till vad barnen klarar av”. Hon 

tycker att det är viktigt att få barnen att lita på sina kompisar när det handlar om till exempel 

beröring.   
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4.7 Metoder för drama 

Stina berättar att förutom arbetet med dramapedagogen en gång i veckan med barnen så har 

de rörelse till musik. Hon lägger till att hon inte vet om det egentligen är drama men de har 

det som en inplanerad aktivitet. Sen är barnens lek i fokus för Stina och hennes 

arbetskamrater och i leken är det mycket drama. Hon berättar att i personalen så har de pratat 

mycket om att de inte ska ha så mycket styrda aktiviteter så att de inte bara lotsar barnen från  

den ena saken till den andra. Stina vill komma bort från de styrda aktiviteterna så att barnen 

själva får välja och bestämma så mycket de kan. Då blir ju leken med säger hon. Ibland 

hjälper Stina till att starta upp lekar men hon försöker att inte störa barnen när de leker.  

Som tidigare nämnt så kommer det en dramapedagog en gång i veckan där Sussie arbetar. 

Sussie berättar att hon har varit med några gånger då dramapedagogen har varit hos dem och 

de arbetar mycket med fantasin och något de kallar för äventyrsresan. Barnen får låtsas köra 

bil, tåg, flygplan med mera för att ta sig till en skatt. Sussie brukar själv ha avslappning för de 

yngre barnen då de dansar till musik och rör på kroppen och efteråt har de avslappning, då 

ligger barnen på golvet och lyssnar på lugnande musik. Hon använder sig ibland av en 

handdocka i samlingen. ”Att vara trygg i gruppen innan man börjar med drama är mycket 

viktigt” säger Sussie. Därför är de lite försiktiga nu i början med sådana övningar då det är så 

många nya barn på avdelningen. För Sussie och hennes arbetskamrater är det viktigt att inte 

stå i en klunga på gården vid barnens utelek utan de försöker leka så mycket som möjligt med 

barnen i deras fria lek. Både Eva och Ulla har använt sig mycket av dans som tidigare nämnt. 

Ulla som har gått frigörande dans är mycket inne på det spåret då vi samtalar med henne. Hon 

brukar sätta igång en skiva och låta barnen röra på sig fritt till musiken precis som de vill. 

Hon säger ”att i början gör barnen gärna efter henne, men efter några gånger så släpper 

spärren och barnen rör på sig som de själva vill att kroppen ska röra sig”. Eva har arbetat 

mycket med skrivdans där de rör sig till musik och låtsas att de är olika ting för att sedan måla 

det. Ulla och Eva har använt sig av dramatisering av sagor. Då arbetar de i smågrupper med 

barnen för att sedan spela upp för varandra. ”Detta är mycket uppskattat” säger Ulla. Hon 

säger även ”att måla till musik också är fokus lite grann nu”, men hon tycker att när saker och 

ting kommer i fokus så blir det så att alla ska göra det. Ulla gillar mer att göra det hon själv 

vill utan att ramla in i ett fack på något vis. Eva berättar att nu på tisdagar har hon lite drama i 

lekhallen. Då börjar hon med trollerihatten då hon förvandlar barnen till olika djur. Hon har  



Högskolan i Gävle 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 

Jessica Ståhl och Elin Pierrou 

Examensarbete HT-07 

 18 

 

 

även lek och rörelse för 3-4 åringar som hon tycker att det är mycket drama i, samtidigt som 

hon lägger in lite hinderbana, lite grovmotoriska övningar för att hjälpa barn i tidig ålder att 

utvecklas. Och då kan det vara så att hon har lagt ut en matta för att hoppa på ett ben eller 

liknande och då kan hon också få in det här att låtsas att de är en hund som hoppar på ett ben. 

Det kommer bara spontant ibland förklarar Eva. Ibland har hon haft massagesagor med 

barnen för att barnen ska våga ta på kompisen och att bli berörd själv, då dramatiserar de ofta 

djur. Hon säger ”att det oftast är de utåtagerande barnen som njuter mest av massagen”.  

Eva skulle vilja ha en dag strukturerat för drama. Hon anser att det är så viktigt att få in det 

från tidig ålder, allra helst 3-4 åringarna. Eva önskar att de kunde lägga in lite mer samtidigt 

som hon tycker att man kan använda samlingen mer, och ha den lite längre. De försöker ofta 

gå ut lite tidigare så att det inte blir för styrt och så att barnen får tid att klä på sig i lugn och ro 

i mindre grupper. Hon lägger till att hon nu har fått en tankeställare och tycker att de skulle 

kunna använda drama mer speciellt i samlingen. 
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5. Diskussion 

Vårt syfte var att ta reda på hur fyra förskollärare arbetar med pedagogiskt drama i förskolan. 

Då våra respondenters åldrar och hur länge de har arbetat skiljer sig så har vi som väntat fått 

varierande svar. Men det verkar ändå som att de är inne på samma spår om att det är vikigt att 

ha pedagogiskt drama i förskolan för barnens utveckling. Ett vanligt återkommande svar i 

våra intervjuer var att det är viktigt med drama och att leken är en stor del av verksamheten 

och utvecklingen. 

 

I inledningen tar vi upp att ordet drama kan ha många olika betydelser beroende på vem man 

frågar och det visade sig i resultatet att det stämde ganska bra. Enligt Anterot-Johansson 

(1998) betyder ordet drama kult och handling och kommer från grekiskan. De fyra 

förskollärarna vi intervjuade hade alla olika uppfattningar och olika arbetssätt. Eva och Ulla 

var mycket inne på dans, rörelse och dramatisera böcker. För Stina handlade drama nästan 

uteslutande om lek och Sussie var också inne på det spåret. Men enligt Winston & Tandy 

(2001) är inte drama och lek samma sak men båda kommer från barnens kapacitet att leka och 

att förstå spelregler. Det står även i inledningen vad det står i Lpfö 98 om estetisk verksamhet 

och de fyra förskollärarna var överens om att de på något sätt följer den fast kanske inte 

ordagrant och inte dagligen. De påpekade dock att de alltid har den i bakhuvudet.. De fyra 

förskollärarna påpekade också glädjen och lusten som de ser hos barnen då det arbetar med 

drama. Inga större skillnader kunde dock ses i deras arbete med pedagogiskt drama. Men det 

kan konstateras att synen på drama var viktigare för de yngre förskollärarna än de äldre. 

 

De fyra förskollärarna hade ganska olika erfarenheter av drama. Tre av de fyra förskollärarna 

hade läst drama i utbildningen mer eller mindre men tagit till sig det på olika sätt. Ulla 

påpekade att drama inte var så viktigt när hon för trettio år sedan gick sin utbildning. Eller så 

vad det hon som inte var öppen för det då. Sussie som är relativt nyutexaminerad hade bara 

haft en dag under sin utbildning och känner att hon inte har kompetensen egentligen, men 

ändå så ändvänder hon sig av drama i verksamheten. Så det varierar mycket beroende på hur  
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länge de har arbetat och på hur intresserade de själva är. På två av förskollärarnas 

arbetsplatser finns det tillgång till en dramapedagog och det gör ju att de själv inte behöver ta 

lika mycket ansvar för den estetiska verksamheten. På de andra två förskollärarnas 

arbetsplatser planerar och genomför de den estetiska verksamheten själv. Med det följer att 

det kanske inte finns lika mycket tid eftersom den dagliga verksamheten också kräver 

utrymme. 

 

 Pedagogiskt drama kan användas till andra saker än att bara vara ett roligt inslag i 

verksamheten, till exempel inom konflikthantering. Några av förskollärarna har provat på det 

och tycker att det fungerar bra och att det är ett bra sätt att nå fram till barnen. Hägglund & 

Fredin (1993) skriver att det är bra att använda sig av vardagssituationer när man arbetar med 

drama då det blir enklare för eleverna att förstå rätt och fel. Många av förskollärarna pratar 

mycket om lek och att det är grunden i verksamheten. Där finns det möjlighet att lära sig 

turtagning och hur man agerar tillsammans med andra människor. Hägglund & Fredin skriver 

att leken inte bara är till för barnen utan även för de vuxna och tillsammans kan det blir en 

utmärkt lärandesituation. Barnen uppskattar mycket när vi vuxna är med och leker. Det är 

dock viktigt att hålla sig till de regler barnen satt upp för annars kan de lätt vändas till något 

negativt.     

 

Sussie berättar att då dramapedagogen arbetar med barnen så är fantasin i fokus. Berggraf 

Sæbø (2003) skriver att i alla former av dramatiskt spel, lek, drama och skapande aktiviteter 

är fantasi och föreställning en grundläggande förutsättning för att kunna delta. Och fantasi är 

inre föreställningsbilder och en form för tänkande med förankring i verkligheten. 

Eva och Ulla använder sig mycket av dans som inte är styrd därmed låter de barnen röra sig 

fritt som de vill och använda fantasin på det viset. Trollerihatten, rörelsebanan och 

massagesaga är också grundad på fantasin som Eva använder sig av i barngruppen anser vi. 

Likaså den fria leken som Stina är mycket inne på.  
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5.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes fungerade bra. Intervjuer är ett bra sätt att få en personligare kontakt 

med respondenterna och få tillfälle att ställa följdfrågor då vi använde oss av ostrukturerade 

intervjuer. Att använda sig av bandspelare var nästan nödvändigt då vi annars skulle missa en 

hel del information om bara papper och penna använts. Första intervjun som gjordes ”flöt” 

inte på lika bra som de andra då vi var ”varma i kläderna” och därmed skulle kanske 

följdfrågor ha gjorts innan den första förskolläraren intervjuades. Ju fler intervjuer som 

gjordes desto fler följdfrågor blev det. Samspelet mellan oss och respondenterna utnyttjades 

så gott det gick. Många av respondenterna som intervjuades var en aning nervösa, därför 

småpratade vi lite innan och emellan om saker som egentligen inte rörde vårt arbete, just för 

att lätta på stämningen. Och det hjälpte nog en aning. Två äldre förskollärare och två yngre 

förskollärare intervjuades, detta för att få en större spridning på svaren eftersom att de har så 

olika erfarenheter beroende på om de är nyutexaminerad förskollärare eller om de har arbetat 

ett tag i verksamheten. Det var bra att båda var med på alla fyra intervjuer som gjordes istället 

för att dela upp dem, eftersom vi hade mycket hjälp och stöd av varandra under intervjuns 

gång med till exempel följdfrågor och kommentarer. Om liknande studie skulle göras om 

skulle vi i vår metod tänka på att försöka göra några följdfrågor innan vi börjar den första 

intervjun för att underlätta för oss själva. Eftersom det kom igång mer och mer allt eftersom 

intervjuerna gjordes så hade det nog varit bra att göra någon extra pilot intervju innan de 

riktiga intervjuerna för att få ut så mycket som möjligt av samtalen. Eller så kunde fler 

respondenter ha intervjuats.  
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5.2 Slutsats 

Vi anser att syftet har uppnåtts då vi har fått svar på våra frågor om vad fyra förskollärare har 

för erfarenheter av pedagogiskt drama? Vad betyder drama för dem? Anser de att det är 

viktigt och i sådant fall hur? 

Efter att ha analyserat våra egna erfarenheter kontra resultatet av detta arbete så har vi kommit 

fram till att drama är en viktig del i barnens utveckling och att det ger stor glädje både till 

barnen och till förskollärarna. Vi hoppas att vi kommer att få möjlighet till att arbeta aktivt 

med pedagogiskt drama i vårat kommande yrke ute i förskolan.  
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Bilaga A 

 

 

2007-09-27 

 

Till förskollärare 

 

 

Vill du delta i en intervjustudie om hur drama används på din arbetsplats?  

 

Studien genomförs genom enskilda intervjuer som kommer att göras under v 40 och 

eventuellt v 41. Deltagandet sker anonymt och är frivilligt. Datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och svar kommer ej att kunna kopplas till enskild individ. 

 

 

Studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete i lärarutbildningen. 

 

 

Om du undrar över något angående studien vänligen kontakta oss. 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

 

 

 

Jessica Ståhl    Elin Pierrou 

Tel: xxxxxxxx   Tel:xxxxxxxx 

E-mail:xxxxxxxxxxxxx                        E-mail: xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga B 

Frågeområden i intervjun 

 
 

 Drama i allmänhet 

 

 Läroplanen 

 

 arbetssätt 
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Bilaga C 

 

 

Intervjufrågor 

 

Vad betyder ordet drama för dig? 

 

Vad har du för erfarenheter inom ämnet drama? 

 

Är drama i förskolan något du anser vara viktigt för barnens utveckling? 

 

Arbetar du aktivt med drama på din arbetsplats? Hur? 

 

Anser du att ni följer läroplanen? 

 

Vet du vad det står i Lpfö 98 om drama? 

 

Tror du att det kan vara viktigare för vissa barn att arbeta med drama eller har alla lika 

stort/litet behov? 

 

Behövs det mer drama i förskolan? 

 

 


