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Sammanfattning 
I dagens moderna samhälle är intrycken många från exempelvis media. Barn påverkas av intryck 
och i detta arbete undersöks drama som pedagogiskt verktyg i förskolan och hur pedagoger med 
hjälp av drama kan hjälpa barn att bearbeta intryck samt stärka sin identitet och sitt språk. I 
Lpfö98 omnämns drama i kontext med övriga estetiska ämnen, som ett mål och verktyg för att 
stärka barn i deras förmåga att uttrycka ”upplevelser, tankar och erfarenheter” (Lpfö98:9). I stu-
dien undersöks dramapedagogikens effekt på förskoleverksamheten i samband med utbildade 
dramapedagoger. De forskningsfrågor arbetet är baserat på är: (a) hur definieras drama? (b) vad 
blir effekten för förskoleverksamheten av att anlita utbildade dramapedagoger? (c) med vilka syf-
ten och mål används drama och utbildade dramapedagoger i förskolan? (d) hur sker samarbetet 
mellan förskolan och dramapedagogerna? 
 
I bakgrunden till undersökningen redovisas olika teorier ur litteraturen för dramats användning 
och den effekt drama ger dess deltagare. Bland annat omnämns teorier av Way, Heathcote och 
Sternudd. 
 
Metoden som använts i studien av dramapedagogers effekt på förskoleverksamheten, är en tema-
tiskt inriktad semi-strukturerad intervju med sex respondenter från olika yrkesklasser med peda-
gogisk inriktning; detta för att belysa drama och dess effekt från olika yrkesperspektiv. 
 
De viktigaste resultaten som redovisas är att drama är ett mycket effektivt pedagogiskt verktyg; 
respondenterna i undersökningen beskriver dramapedagogiken som upplevelsens pedagogik där 
man bearbetar verkligheten fiktivt. Ett annat viktigt resultat som redovisas i studien visar att för-
skollärare anlitar utbildade dramapedagoger dels med syfte att arbeta med problemområden i 
barngrupp, och dels för att dramapedagogerna har spetskompetens att ge förskollärare vägled-
ning, verktyg och fortbildning inom drama. Denna studie visar även att samarbetet mellan för-
skollärare och dramapedagoger är viktigt i såväl planering som utförande och utvärdering. 
 
Tre viktiga slutsatser har dragits utifrån resultatet i studien:  
(a) Det är viktigt att använda sig av drama och dramapedagoger i förskolan. Det ger fortbildning 
hos förskollärare och utveckling, såväl motoriskt och känslomässigt som kognitivt, i barngrup-
pen. (b) Utifrån detta resultat drog författarna slutsatsen att drama borde få större plats i lärarut-
bildningen samt (c) att drama bör utökas som mål i läroplanen för förskolan, för att ge dramape-
dagogiken större utrymme. 
 
Nyckelord: drama, dramapedagog, dramapedagogik, förskola, förskollärare, lek, samarbete 
 
 
 





 

Förord 
Vi vill tacka Mona MA Johansson för tips om vilka respondenter vi kunnat kontakta och hur man 
kommer i kontakt med dessa. Samt vilken litteratur som är relevant. Sedan vill vi även tacka våra 
nära och kära som fått stå ut med oss under denna process, som varit jobbig i vissa tillfällen men 
slutat i ny stor kunskapsinhämtning för oss. Vi har en filosofisk syn på vår uppsats: Vi började 
med ett hoptrasslat garnnystan som skulle bli en röd tråd. Vi drog och slet och sökte efter lösa 
ändar, och tillslut hade vi några ”tåtar” att utgå ifrån. Mot slutet gick det snabbt, och vi hoppades 
på att slippa hårda knutar någonstans. Tack alla som hjälpt oss med trasslet, och vi klarade oss 
undan hårda knutar och här är vår röda tråd. 
 
Till sist vill vi även skicka ett stort tack till våra korrekturläsare som gett oss många olika syn-
vinklar på texten och som varit ”språkpoliser” i vissa sammanhang; tack till Linda Högberg och 
Eva Webb, ni har varit guld värda.  

 

 

 

”Det jag hör glömmer jag. 

Det jag ser kommer jag ihåg. 

Det jag gör begriper jag.” 

Kinesiskt ordspråk. 

(Henriksson 1987:11) 

 

 

 

 
 
 
 





Innehållsförteckning 
 

1 Inledning   .................................................................................................................................... 1
1.1 Disposition   ....................................................................................................................... 1
1.2 Problemformulering   ......................................................................................................... 2
1.3 Syfte och frågeställning   .................................................................................................... 2

2 Litteraturbakgrund   ..................................................................................................................... 3
2.1 Dramats historik   ............................................................................................................... 3
2.2 Pedagogiska synsätt på drama   .......................................................................................... 4
2.3 Varför pedagogiskt drama i förskolan   .............................................................................. 6
2.4 Sammanfattning   ............................................................................................................... 9

3 Metod   ....................................................................................................................................... 10
3.1 Intervjuer   ........................................................................................................................ 10
3.2 Respondenter   .................................................................................................................. 11
3.3 Genomförandet   ............................................................................................................... 11
3.4 Etiska förhållningssätt   .................................................................................................... 12

4 Resultat   .................................................................................................................................... 12
4.1 Lek, drama och teater   ..................................................................................................... 13
4.2 Drama som pedagogiskt verktyg   .................................................................................... 15
4.3 Samarbetet   ...................................................................................................................... 18
4.4 Sammanfattning   ............................................................................................................. 20

5 Diskussion   ............................................................................................................................... 21
5.1 Metoddiskussion   ............................................................................................................. 25
5.2 Slutsats   ........................................................................................................................... 26
5.3 Förslag till vidare forskning   ........................................................................................... 27

6 Referenser   ................................................................................................................................ 28
 

Bilaga 1: Intervju 
Bilaga 2: Brev 





 

 1 

1 Inledning 
I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det skrivet att arbetet med drama är ett av försko-
lans mål. Det ligger alltså i förskollärarens uppdrag att använda drama i förskoleverk-
samheten. Därför anser vi att det är väsentligt att ta upp hur drama i förskolan kan påver-
ka och utveckla såväl barngrupp som pedagoger i förskolan, och vad effekten blir av att 
anlita utbildade dramapedagoger.  
Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevel-
ser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörel-
se, sång och musik, dans och drama. (Lpfö98:9) 

I läroplanen för grundskolan omnämns drama i stor utsträckning om man jämför med lä-
roplanen för förskolan. Detta kan bero på att Lpfö98 är förskolans första läroplan medan 
grundskolan har haft fyra stycken läroplaner, i Lgr62 nämns drama inte mindre än fem 
gånger (Sternudd 2000). I den engelska läroplanen omnämns drama sex gånger (Owens 
& Barber 2006), men i den svenska läroplanen för förskolan omnämns drama endast en 
gång (se citat ovan). Vi vill i detta arbete undersöka dramapedagogernas roll i förskolan, 
vad de eventuellt kan tillföra verksamheten och hur samarbetet mellan dramapedagoger 
och pedagoger i förskolan går till. Vi är båda intresserade av drama och hur det kan på-
verka förskolans verksamhet och vad effekterna av drama blir. 
 
Vi har utgått från vår förförståelse angående dramapedagogutbildningen då vi omnämner 
utbildade dramapedagoger i vår studie, samt vår förförståelse för begreppet dramapeda-
gogik. Dramapedagogik är att aktivt göra något i och med ett syfte, och bearbeta verklig-
heten fiktivt i leken. Begreppsdefinitionen för utbildade dramapedagoger innebär att 
dramapedagogutbildningen är tvåårig och för att få gå denna utbildning så måste man ha 
pedagogutbildning och innan måste man ha arbetat som fritidsledare, lärare eller i annan 
ledarroll med barn eller ungdomar. De dramapedagoger som omnämns i vår studie är ut-
bildade efter dessa premisser och därför använder vi oss av ordet utbildad då vi berör 
dem i arbetet. 
 

1.1 Disposition 
Vi har valt att lägga upp dispositionen för arbetet på följande sätt. Arbetet inleds med vårt 
preciserade syfte och de frågeställningar vi utgått ifrån. Dessa har vi valt att lägga innan 
litteraturbakgrunden för att ge läsaren en förförståelse för varför vi tar upp just dessa oli-
ka teorier i litteraturbakgrunden. Vidare i arbetet kommer med en litteraturbakgrund som 
är indelad i tre underrubriker; Dramats historik – där vi skildrar dramats uppkomst och 
historik. Pedagogiska synsätt på drama – där vi redogör för olika teorier och synsätt på 
drama. Varför pedagogiskt drama i förskolan – under denna rubrik beskriver vi vad dessa 
pragmatiker, teoretiker och pedagoger anser att drama har för effekt på barn. Efter dessa 
rubriker följer en sammanfattning av enligt oss de viktigaste resultaten av litteratur-
genomgången. Därefter beskriver vi metoden vi använt oss av för att få svar på våra frå-
geställningar. Denna del är uppdelad även den i underrubriker: intervjuer och strukturen 
vi valt för dessa, respondenter – hur dessa valdes ut och en kort presentation av dem och 
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den sista rubriken är ”etiska förhållningssätt” och hur vi tagit dessa i beaktande under all 
kontakt med respondenterna, och under hela arbetet.  
 
Under rubriken resultat redogör vi i underrubriker, formade efter de teman vi använt oss 
av i frågeschemat från intervjuerna, en sammanställning av respondenternas svar. Sedan 
följer en sammanfattning av de viktigaste delarna av resultatet. Slutligen har vi en Dis-
kussion där vi ställer resultat och litteratur mot varandra i en analys, samt en Slutsats där 
vi reflekterar kring diskussion och resultat.  
 

1.2 Problemformulering 
Vi lever idag i ett samhälle där barn dagligen utsätts för nya intryck exempelvis från me-
dia. Vi lever även i ett mångkulturellt samhälle där många barn kan känna en osäkerhet i 
sin identitet, där även språkförbistringar, exempelvis hos barn med annat modersmål än 
svenska, förekommer hos barn i dagens förskola. Därför vill vi ta reda på ifall drama som 
ett pedagogiskt verktyg kan hjälpa barn att bearbeta dessa intryck från media, samt hjälpa 
dem att stärka sin identitet och utöka sitt språk. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad effekten blir av att anlita utbildade dramape-
dagoger till förskoleverksamheten och även förskolans syfte med att anlita dramapeda-
goger. Utifrån detta syfte har vi arbetat fram fyra undersökningsfrågor vilka vi baserar 
vår studie kring. 
 
Frågeställningar: 

 
• Hur definieras drama? 
• Vad blir effekten för förskoleverksamheten av att anlita utbildade dramapeda-

goger? 
• Med vilka syften och mål används drama och utbildade dramapedagoger i för-

skolan? 
• Hur sker samarbetet mellan förskolan och dramapedagogerna? 
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2 Litteraturbakgrund 
För att använda drama som ett pedagogiskt verktyg i förskolan är förståelsen av dess in-
nebörd viktig samt att kunna separera begreppet från teater, menar vi. Verbet drama och 
dess betydelse kan härledas tillbaka till gammalgrekiskans att handla: dra´o (Hägglund 
& Fredin 2001) Thea betyder att se (Owens & Barber 2006) och är således även det ett 
verb från gammalgrekiskan och ursprungligt till dagens ord teater. Av dessa förtydligan-
de av verb kan man se en tydlig skillnad i deras betydelse, där drama står för handling 
och teater för att se.  

Brian Way /…/ betonar att teater endast utövas av ett fåtal och kräver 
publik medan drama kan skapas av alla och fungerar bäst utan åskådare. 
Drama blir i hans metodik ett handlingssätt för personlig utveckling och 
i sin tillämpning ett sätt att lära sig leva. (Öhrn-Baruch, 1987:10) 

Nedan börjar en historisk redogörelse av dramat och dess härkomst, för att sedan förtyd-
liga pedagogiska synsätt på drama och vad drama kan ge för effekt på förskolans verk-
samhet. 
 

2.1 Dramats historik 
Enligt Ekstrand och Janzon (1995) finns det historiska belägg för att drama förekommit i 
europeiska kulturer redan 500 år f. Kr. Det uppkom i religiösa sammanhang i det antika 
Grekland då de firade den grekiska guden Dionysos. Dessa gamla traditioner och ritualer 
innehöll ofta dialoger, pantomimer, skuggspel och andra dramaturgiska inslag (ibid.). De 
framhäver även att drama ur historisk synpunkt antagligen även funnits i andra kulturer 
världen över under samma tidsepok; de nämner Kina och Indien som exempel på kulturer 
där drama använts. 322 f. Kr. levde en filosof vid namn Aristoteles. Han har beskrivit 
drama i sina texter som ett verktyg för inre rening hos människan, kallad katharsis (ibid.). 
Detta uttryck, katharsis, används inom dagens psykologi som en form för patienter, där 
de genom fria associationer får uppleva bortträngda upplevelser och försonas med dessa i 
”katharsis”. Utifrån detta utvecklade psykiatern och sociologen Moreno psykodramat, 
som en metod där han genom att agera och dramatisera händelser tillsammans med pati-
enter behandlade dem (ibid.). Ekstrand och Janzon (ibid.) beskriver att människan alltid 
använt drama med olika syften;  

Drama har sitt ursprung i människans försök att komma i kontakt med 
de övernaturliga makter och andar som man fruktade och ville oskad-
liggöra. (Ekstrand, Janzon, 1995:7) 

Förutom användningen av drama i dessa till synes mer religiösa sammanhang hänvisar 
även Ekstrand och Janzon (1995) till dramats historiska användning för andra syften så-
som uppfostran i normer och värderingar, utbildning och även i rent underhållningssyfte, 
i vilket paralleller kan dras till dagens teater. 
 
Enligt Rasmussen och Erberth (2008) anses Way vara den som tog dagens dramapedago-
gik till Sverige. Hans läromästare, Slade var en av dem som grundlade dagens pedago-
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giska synsätt på drama. Slades teorier om drama bygger på hans egna observationer i ar-
betet med barn, och han ansåg att den klassiska skolteatern hade negativ inverkan på bar-
nen (Braanaas, 1999, Rasmusson & Erberth, 2008). Slade grundlade sina observationer 
och teorier kring tanken att ”Barnenaturen er i seg selv original og kunstnerisk skapen-
de”. (Braanaas, 1999:49) Slade observerade barns lek och såg att de spontant agerade och 
dramatiserade i sin lek (Rasmusson & Erberth 2008). Slade utvecklades till något av pe-
dagogernas ideolog i England och blev sedermera ledare för-, och grundare av den dra-
mapedagogiska institutionen Educational Drama Association i England (Braanaas 1999). 
Way blev influerad av Slades teorier om dramapedagogik, och utvecklade dessa. Han 
skrev sedermera boken Development through Drama, som tidigt blev översatt till de nor-
diska språken och spred dramapedagogiska synsätt till Sverige. Braanaas (ibid.) beskriver 
Way som starkt influerad av Slade, men även att han på det hela taget var mer pragma-
tisk, fokuserad på det aktiva handlandet, än sin föregångare: ”Way såg drama främst som 
ett pedagogiskt verktyg” (Rasmusson & Erberth 2008:20). Dock har Way och Slades 
dramapedagogik en mer individcentrerad form än dramapedagogiken i Sverige idag, då 
drama fokuserar mycket på grupp och samhälle. (Rasmusson & Erberth 2008) 
 

2.2 Pedagogiska synsätt på drama 
Som tidigare nämnts har ordet drama eller dra´o härledning tillbaka till gammalgrekiskan 
(att handla), och så har även ordet estetik; på gammalgrekiska var betydelsen av ordet 
sinnesförnimmelse (Rasmusson & Erberth 2008). Som vi tolkar citatet från Lpfö98 på 
sid.1, i vår studie, är drama en estetisk uttrycksform, precis som musik eller bild, och ge-
nom att utläsa ordens grundläggande betydelse skulle alltså drama som estetisk uttrycks-
form innebära gestaltning av en handling där känslor och intryck är en viktig del.  Då 
drama benämns som ett pedagogiskt verktyg ligger brännpunkten vid att utveckla barnens 
sociala och kommunikativa kompetens samt deras fantasi och kreativitet, enligt Rasmus-
son och Erberth (2008).     
 
Vygotskij (1995) poängterar att i barns kreativitet kan man återse dess lek och detta är en 
bearbetning av deras nya upplevelser och intryck från miljön runt dem. Med hjälp av fan-
tasin i leken skapar barnen således en ny verklighet med tidigare erfarenheter och utveck-
landet av nya intryck. Vygotskij (ibid.) anser vidare att kreativitet är något som händer i 
människan, något nytt, oavsett om det är en ny uppfinning eller ett nytt sätt till estetisk 
formgivning, eller om det så bara är en ny konstruktion av något i människans inre. I linje 
med Vygotkijs teori skriver Lundqvist (1992) att ”lek och kreativitet är förutsättningen för 
dramatiskt skapande” (s.15), och Lundqvist menar att kreativiteten och fantasin är det som 
för mänskligheten framåt, och bringar ordning hos människan i komplexa situationer. Way 
framhåller vikten av fantasin och skriver att ”/.../ fantasin är tätt förbunden med hela livs-
mönstret” (Way 1967:54).  
 
Slade använder estetiken som ett verktyg för sin dramapedagogiska metod där pedagogen 
är verktyget, och där olika estetiska uttrycksformer, exempelvis musik, kan hjälpa pedago-
gen att skapa stämning och kontraster i dramaleken (Braanaas 1999). Fantasin bygger hela 
tiden på de tidigare erfarenheter som människan har. Som vuxen har man mycket erfaren-
het därför även en större källa för fantasin att bygga vidare på medan barn inte har så stor 
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erfarenhet, och således inte kan utvidga sin fantasi i samma utsträckning som vuxna (Vy-
gotskij, 1995). Öfverström (2006) beskriver Ways syn på fantasi och sambandet mellan 
fantasi och självförtroende. Way vill även gå ett steg längre då han beskriver fantasi som 
”tätt förbunden med hela livsmönstret” (Way, 1967:54). Mot bakgrund till detta anser vi 
att det är viktigt att som pedagog förse barnen med många nya erfarenheter och intryck så 
de kan utveckla sin syn på omvärlden och även sin fantasi och därmed kan de bearbeta sina 
intryck i lek och drama. Way lägger tonvikten på att läraren behärskar dramat som peda-
gogiskt verktyg, och att läraren måste ha självtillit i arbetet (Öfverström 2006). Slade beto-
nar även han vikten av barnens fantasi, och menar att då pedagogen är verktyget i det pe-
dagogiska dramat, kan denne använda sig av barnens fantasi i exempelvis historieberättan-
de, där barnen sedan med hjälp av fantasin dramatiserar och illustrerar historien på olika 
sätt (Braanaas 1999). 
 
Piaget förespråkar lärande hos barn genom handling, och han menar att förskolepedagogi-
ken skall baseras på barns kunskapsinhämtande genom lek och fantasi. Stensmo (1994) 
beskriver vidare i sin bok hur Piaget anser att lärandet är en process där barns kunskaps-
medvetande växer genom görandet, och där vi även kan se likheter med Vygotskijs teorier. 
Uttrycket ”Learning by doing” myntades av Dewey, som även han menar att lärandet sker 
genom handling (Stensmo 1994). Dewey förespråkar en undervisning där pedagoger och 
barn lär tillsammans, och han menar att läraren skall se till barnens intressen och förutsätt-
ningar för att inspirera till lärande (Öfverström 2006). Dewey åsyftar, enligt Stensmo 
(1994:184), att ”genuin kunskap tillägnar man sig genom att handla i situationer – utföra 
aktiviteter – som liknar dem där kunskapen en gång blev till”, alltså att det är i processbe-
arbetning i olika former som kunskap befästs. Det som vi utläser i Deweys teori är att det 
finns stora likheter med både Piaget och Slade, där Slades syn på pedagogen som verktyg 
och Piagets teori om lärande genom handling, gör sig synliga, vilket även går att applicera 
på användandet av pedagogiskt drama i förskoleverksamheten. 
 
I linje med Deweys teori, där vi anser att både Piaget och Slade gör sig synliga, använde 
sig Heathcote av drama på ett teatraliskt sätt, där barnen får gå in i roller tillsammans 
med dramapedagogen där denna kan styra dramatiseringen mot syfte och mål med under-
visningen (Rasmusson & Erberth 2008). Heathcotes syfte med att använda drama som en 
metod i undervisningen är att barnen då lättare kan relatera till lärandesituationerna och 
pedagogens syfte med övningarna om de får agera ut dem (Hägglund & Fredin 2001). I 
sin doktorsavhandling beskriver Sternudd (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv, som 
vilar på demokratiska värden; Ett konstpedagogiskt perspektiv, det personlighetsutveck-
lande perspektivet, ett kritiskt frigörande perspektiv samt det holistiskt lärande perspekti-
vet. Själva kärnan i det dramapedagogiska arbetet, och i dessa fyra perspektiv, menar 
Sternudd (ibid.) är det aktiva agerandet, och att befinna sig i det fiktiva rummet och iklä-
da sig roller och situationer. I linje med Sternudd (ibid.) menar Heathcote att barnen mås-
te vara aktiva i lärandesituationer i drama; ”Hun definerer drama som alt som involverer 
personer aktivt i rollesituasjoner” (Braanaas, 1999:207). Enligt Heathcote är det i reflek-
tionen efter sådana rollekar som barnen får erfarenheter som sedan kan införlivas och ap-
pliceras på vidare upplevelser (Braanaas 1999). I likhet med Sternudd (2000) talar 
Heathcote om olika ”rum”, och menar att i drama befinner man sig i och ur olika rum; 
verkligheten och det fiktiva rummet. I övergången mellan dessa rum inom oss, och även 
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hur de förhåller sig till varandra, är där den kognitiva utvecklingen sker, enligt Heathco-
tes pedagogik (Braanaas 1999). 
  
För Heathcote är det processen i drama som är viktig och inte slutprodukten som blir av 
drama; Heathcote beskriver drama som en djupare metod för inlärning (Hägglund & Fre-
din 2001). I sin dramaundervisning strävar Heathcote efter att gå på djupet i barnens 
medvetanden och med hjälp av fantasin hjälpa dem förstå sin omvärld. Heathcote beskri-
ver användandet av drama som ett medel för att få ut det barnen vet men som de inte vet 
att de vet. Detta gör Heathcote för att ge barnen en större inre medvetenhet och redskap 
för att använda de kunskaper de redan har för vidare kognitiv utveckling (Wagner 1993). 
Även Petrakos och Howe har i sin artikel konstaterat att dramalek hjälper barn att förstå 
den kunskap de har inom sig och därigenom kan de applicera den i nyfunnen kunskap 
och upplevelser: ”Dramatic play centers provide opportunities for children to assimilate 
knowledge based on their experiences into their preexisting schemata and to act out their 
personal experiences” (Petrakos & Howe 1996:64). Hos Petrakos och Howe, likväl som 
hos Heathcote, ser vi likheter med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. I 
denna teori menar Vygotskij att pedagogen skall hjälpa barnen att komma till nästa steg i 
utvecklingen genom samspel och kommunikation i problemlösning. (Hwang & Nilsson 
2003)  
 
Sternudd (2000) har, som tidigare nämnts, utvecklat fyra dramapedagogiska perspektiv i 
sin doktorsavhandling vilka vi nu beskriver mer utförligt: Grunden till drama finner vi i 
det konstpedagogiska perspektivet vilket innebär att deltagarna får gå in i roller i fiktiva 
rum, och arbeta utifrån sig själv genom rollspel och improvisationer. I det personlighets-
utvecklande perspektivet går de sedan på djupet med sin egen självbild och identitet. Del-
tagarna lär sig att se sig själva utifrån de rollkaraktärer de får agera ut i dramaspelet. Vi-
dare i det kritiskt frigörande perspektivet arbetar man med forumteater likväl som roll-
spel, i verklighetsgrundande situationer och utifrån egna livserfarenheter.  Detta görs för 
att tillsammans i grupp se och förstå samhällsfrågor såsom förtryck. I det fjärde perspek-
tivet som Sternudd (2000) beskriver, holistiskt lärande perspektiv, arbetar de utifrån te-
man eller ämnen på fiktiv nivå med exempelvis rollspel, där målet är att uppnå en inre 
känslomässig förståelse hos deltagarna för det aktuella ämnet.      
 

2.3 Varför pedagogiskt drama i förskolan 
Under den här rubriken påvisar vi vad litteraturen säger om dramats effekt på barn och 
verksamhet. För att förstå vad drama som pedagogiskt verktyg är för något har vi här en 
beskrivning av begreppet från Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger (RAD):  

Pedagogiskt drama innebär ett arbete i grupp med låtsad (fiktiv) hand-
ling och med pedagogiska mål, där tyngdpunkten ligger antingen på 
elevens egna resurser, på budskapet eller på mottagaren (ett multimedi-
alt språk med individerna som basmedier). Dramaämnet i skolan utgår 
från en helhetssyn på människan. Det har både ett estetiskt och ett 
kommunikativt syfte. Förutom teatern som språk och konstform i bar-
nens och ungdomarnas värld behandlar det dramatisk gestaltning och 
rollspel i olika pedagogiska sammanhang i lek och skolarbete där barn 
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och unga skapar fiktioner för att undersöka sin egen verklighet. 
(RAD:2008-12-01) 

Varför skall man då ägna sig åt drama som ett pedagogiskt verktyg? Vad ger drama för 
effekt på deltagarna? Nedan följer olika pragmatikers, teoretikers och pedagogers syn på 
dramapedagogiken och dess effekt på dem som utövar drama. 
 
Sternudd (2000) beskriver effekten av drama i de fyra olika dramapedagogiska perspektiv 
hon redogör för i sin avhandling. I det konstpedagogiska perspektivet där deltagarna spe-
lar en roll i en fiktiv handling, menar Sternudd (ibid.) att de genom detta utvecklar och 
breddar sin kognitiva förmåga och sin självbild. Rollspel ger ett större självförtroende 
och större förståelse för sin omgivning (ibid.). I följande citat kan ses, enligt oss, att Pe-
trakos och Howe även de funnit ut att rollekar kan stärka barns sociala kompetens. ”Pre-
tend play has been linked to aspects of children´s development, such as social competen-
ce and group cooperation” (Petrakos & Howe 1996:64). Det personlighetsutvecklande 
perspektivet är, vad det låter som; ett pedagogiskt perspektiv på drama där deltagarna får 
inblick i – och kan utveckla sin personlighet. De kan höja sin självkänsla, sin identitet 
och lära sig att våga vara sig själva (Sternudd 2000). Att bli medveten om samhället, och 
hur man samexisterar och den påverkanseffekt i vad man gör, beskrivs i det kritiskt frigö-
rande perspektivet. Slutligen i det holistiska lärandeperspektivet är målet ”att eleverna 
ska nå insiktskunskap, dvs kunskap som når en personligt känslomässig nivå och som 
bearbetas kognitivt tillsammans med pedagoger och övriga deltagare” (Sternudd 
2000:107) Owens och Barber (2006) tar upp mål som pedagogen bör ställa inför ett dra-
maprojekt och ibland dessa anser Owens och Barber att empatin, förståelse och respekt 
för andras kulturer och även för andra medmänniskors syn på tillvaron, är några väldigt 
viktiga mål att ha, och som är uppnåbara. I dessa mål ses alla Sternudds dramapedagogis-
ka perspektiv anser vi. 
 
Slade har utvecklat en teori om hur leken påverkar personlighetsutvecklingen, där har 
Slade delat in leken i två kategorier: personlig lek och projicerad lek (Lundqvist 1992). 
Den personliga leken beskriver Slade som den fysiska, högljudda leken och i den projice-
rade leken dramatiserar barnet i en roll under stillsamma och koncentrerade former 
(ibid.). Lundqvist menar att i drama återses båda dessa kategorier av lek och därmed ut-
vecklas barnet i dramalek, både i koncentrationsförmåga, kroppskännedom, motorik och i 
sina ledaregenskaper. Lundqvist (1992) beskriver vidare hur drama, sett ur perspektivet 
då Slades lektyper tas i beaktande, att de utvecklar barnens intuitiva förmåga och förstå-
else för omvärld och sig själv. Owens och Barber (2006) tar upp vikten av hur essentiellt 
det är att lärare tar leken på allvar. De menar att om läraren ingår i en dramalek med bar-
nen är det lättare att se det som något annat än bara lek och då kan de skapa goda premis-
ser för att barnen skall få ett sammanhang, en ”kontext”, i inlärningen. Owens och Barber 
visar även på en undersökning som HMI (Her Majesty’s Inspectors) har gjort där det vi-
sas att drama gynnar en kvalitativ inlärning hos barnen. ”Väl genomförd dramaundervis-
ning har en stark inverkan på utvecklingen av språk och litteraturförståelse samt på bar-
nens självförtroende” (Owens & Barber 2006:8). Lundqvist framhåller hur drama ger 
barnen tillit och vidare hur detta leder till ökat självförtroende: 
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I dramaarbetet använder individen alla sina språk och lär sig lita till sin 
förmåga. När barnen litar till sig själv och sin förmåga ökar självförtro-
endet och därmed tilliten till andra. När tilliten till andra är stark blir 
barnet bekräftat och självbilden förstärks. (Lundqvist 1992:10) 

Även Petrakos och Howe menar att undersökningar av dramalek har påvisad effekt i 
barns lekbeteenden ”First, research has shown that socially competent players can influ-
ence the behavior of the playmates” 1996:68). 
 
Dewey framhåller i sin pedagogiska teori att det viktigaste är att lära genom handling; 
”learning by doing”. Därför är pedagogerna så viktiga enligt Dewey och de bör tillvarata 
barns verksamhetslust för att använda sig utav den i lärande situationer. Dewey framhål-
ler att det är pedagogernas uppgift att uppfostra eleverna i det ”socialt meningsfyllda ar-
betet” (Öfverström 2006:39). För att tillhandahålla barnen en god dramaundervisning 
menar Owens och Barber (2006) att det är av stor vikt att läraren har goda kunskaper om 
drama, både på det praktiska och på det teoretiska planet, eller att verksamheten har till-
gång till en dramapedagog som har dessa kunskaper. Way (1967) poängterar att inom 
dramapedagogiken fokuseras det på individuell utveckling, och hur barnen kan utvecklas 
kognitivt och känslomässigt, såväl som motoriskt och kroppsligt. Barnet utvecklar, ge-
nom dramaarbete, sin fantasi, sitt tal, sin lyhördhet, sociala kompetens och sitt intellekt 
enligt Way (1967). Att använda sig av dramalek är bra för den kognitiva utvecklingen 
menar Slade; barnen får utlopp för- och metod att bearbeta sina känslor och upplevelser. 
Inom dramalekens trygga ramar ges möjligheten att bearbeta och bli kvitt starka känslor 
och svåra upplevelser; enligt Slade kan dramalek fungera som inre rening, som tidigare 
nämnts katharsis (Braanaas 1999). Människan är utvecklingsbar och genom drama så till-
förs inte något nytt, utan man utvecklar de färdigheter som finns inom oss, både kropps-
ligt och kognitivt, anser Way (ibid.). Enligt Ways pragmatism så får deltagarna i drama 
möjligheten att prova livet fiktivt; ”øve seg i å leve” (ibid:54)  
 
I drama kan man genom gestaltning och dramatisering relatera till världen omkring en 
och på så sätt engagera och motivera barnen att lära sig ytterligare, och det är något som 
Dewey menar är ett av pedagogens viktigaste uppdrag. Dewey talar även om fyra drifter 
som lärare bör tillvarata i arbetet med barn och dessa är: den sociala driften, skapardrif-
ten, uttrycks- eller konstdriften och driften att undersöka och förstå saker.  Alla dessa 
drifter kan läraren uppnå genom att använda sig utav drama som metod i undervisningssi-
tuationer (Öfverström 2006). Owens och Barber (2006) tar även upp vikten av utvärde-
ringar i samband med dramalekar/projekt och att de är viktigt att ej endast utföra dem 
själv utan också tillsammans med barnen för där kan läraren utveckla både dramasitua-
tionerna till det bättre och likaså barnens förståelse. ”Det enda naturliga sättet att träna 
kropp och själ är att träna dem samtidigt. Det är därför viktigt att träna och utveckla hela 
människan, eftersom tänkande och handling går ihop” (Öfverström 2006:41).  
 
Molin Bruce (2006) skriver om hur viktigt det är att lärare är vakna i sinnet för att se när 
barnens ”intryck kommer till uttryck” (s.157) och att läraren tar tillvara på dessa tillfällen 
och på så sätt via barnens initiativ ge dem bredare kunskap och nya erfarenheter. Förfat-
taren menar att ”små barn inte är ord och förståelse, de är kropp, sinne och upplevelser” 
(s.150). Med detta menas att barn behöver taktila upplevelser för att få tillgång till ny 



 

 9 

kunskap och de förstår inte något bara för att man berättar om det utan de behöver upple-
va det själv. Molin Bruce anser att det är viktigt att pedagogen tänker på att inta ett lyss-
nande förhållningssätt med sin egen kropp för att själv kunna ge uttryck med den och på 
detta sätt menar författaren att läraren kan visa barnen att de blir ”sedda, hörda och be-
kräftade för sitt eget sätt att vara på” (Molin Bruce 2006:151). 
 

2.4 Sammanfattning 
RAD sammanfattar drama på ett bra sätt, enligt oss, där det är tydligt vad drama är, och 
kan ge i utövandet:  

Drama är både ett praktiskt och teoretiskt ämne med en helhetssyn på 
individen och med fokus på en integrering av känsla – tanke – handling 
i en utvecklande process. (RAD: 2008-12-01) 

Drama, eller dra´o: som betyder att handla på gammalgrekiska, har sina rötter i antikens 
Grekland där det användes i religiösa ritualer och syften, men även i utbildning och fost-
ran. Det var pragmatikern Way som tog dramapedagogiken, dramatic play, till Sverige 
från England. Way utvecklade Slades teorier om drama, i en mer pragmatisk hållning än 
Slade, och tog denna dramapedagogik till Sverige, i form av sin bok, Development thro-
ugh drama, som tidigt översattes till de nordiska språken. Dagens drama i Sverige är 
dock mer gruppcentrerad än Way och Slades pedagogik, som inriktar sig mer på indivi-
dens utveckling. 
 
Både Vygotskij, Lundqvist och Way framhåller vikten av fantasi och kreativitet i verk-
samheten för barns utveckling. Genom kreativ lek och fantasi får barnen struktur på sina 
erfarenheter och förståelse för nya intryck. Liksom Slade, betonar de även hur viktig pe-
dagogen är som verktyg, för att i drama utveckla barnens fantasi och därmed hjälpa dem i 
deras kognitiva utveckling och förståelse för sig själva och sin omvärld. 
 
Dewey och Piaget visar på vikten av aktivt deltagande, och att lära sig genom handling. 
Även Sternudd och Heathcote talar om drama som aktivt lärande genom handling, i och 
ur det fiktiva rummet kontra verkligheten, och att det är där i reflektionen av det upplevda 
barnen lär. I det fiktiva rummet ikläder man sig andra roller, agerar ut historier och fikti-
va karaktärer, och Heathcote menar att det är i dramaprocessen man lär, och slutproduk-
ten är av mindre vikt. Sternudd menar att grunden i drama finner man i rollspel och im-
provisationer i detta fiktiva rum. 
 
Owens, Barber och Sternudd menar att man som pedagog genom dramarbete kan lära 
barn empati, förståelse och respekt för andra kulturer samt insikt och respekt för andra 
människors syn på tillvaron. Barnen får hjälp att genom drama, höja sin självkänsla, ut-
veckla sin identitet och att våga vara sig själva. Lundqvist menar att genom dramalek ut-
vecklar barnet; kroppskänsla, koncentrationsförmåga, motorik och ledarskap. I likhet med 
Sternudd framhåller hon även dramalekens effekt för utveckling av den intuitiva förmå-
gan och förståelse för sin omvärld. HMI (se s.7) har i sin undersökning av dramats effekt 
på barn funnit, förutom ovannämnda, att språk och litteraturförståelse utvecklas. Way 
menar att det kan ses hos barn som fått ägna sig åt dramalek en utveckling i fantasi, tal, 
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lyhördhet, social kompetens och intellekt samt motorik. Slade menar att drama kan liknas 
vid katharsis, inre rening, där känslor och upplevelser bearbetas och reflekteras inom 
trygga ramar i fiktiva roller. 
 

3 Metod 
Som undersökningsmetod har vi valt att; använda oss av tematiskt inriktad semi-
strukturerad intervju (Bryman, 2002, Stukát, 2005). Ursprungligen i arbetet hade vi tänkt 
göra en enkätundersökning, med uppföljning av intervjuer. Vi utformade två olika enkä-
ter; en för förskollärare och en för dramapedagoger. Vi skissade även upp en semi-
strukturerad intervju med mer djupgående frågor för uppföljning på enkäten. Dock insåg 
vi då vi arbetade med enkäten att den blev överflödig, och att vi med en tematiskt inriktad 
semi-strukturerad intervju skulle kunna få fram ett mer relevant resultat utan att inleda 
med en tidsödande enkätundersökning. Vi omarbetade därför enkäten och intervjun till en 
enhetlig tematiskt inriktad semi-strukturerad intervju. Varför vi valde just den formen av 
intervju var för att få ett samtal med respondenten, där följdfrågor och ordningsföljd av 
frågor anpassas till intervjusituationen. Vi anser att detta är den bästa metoden för vår 
undersökning för att skapa en trygghet under intervjun, samt kunna gå på djupet i frågor 
där vi ansåg att respondentens svar behövde förtydligas. 
 

3.1 Intervjuer 
Bryman (2002: 127) beskriver en semi-strukturerad intervju som en intervjusituation där 
intervjuaren har ett ”frågeschema” där frågornas ordningsföljd skiftar beroende på re-
spondenten, samt att under en semi-strukturerad intervju finns utrymme för intervjuaren 
att ställa följdfrågor. Vår ansats är kvalitativ och i enlighet med Stukát (2005) innebär 
detta att: 

/…/ man lägger tonvikten på holistisk information (uppfattningen att 
helheten är mer än summan av delarna). Huvuduppgiften för det kvalita-
tiva synsättet är att tolka och förstå det resultat som framkommer, inte 
att generalisera, förklara och förutsäga. (s.32) 

Som vi tolkar Stukáts beskrivning av det kvalitativa förhållningssättet till en intervju är 
att fokus bör ligga i analysen av respondentens svar och tolkningen av det resultat som 
uppkommer. Bryman tar även han upp begreppet kvalitativintervju där det beskrivs som 
uttryck för både semi-strukturerad och ostrukturerade intervjuer. Enligt vår tolkning av 
Brymans (2002) beskrivning av en ostrukturerad intervju är den mer öppen än en semi-
strukturerad intervju därför att intervjuaren endast guidar sig genom intervjun genom en 
lista av frågeställningar eller teman, och även frågornas utformning och ordningsföljd 
skiljer sig i större utsträckning mellan olika intervjuer än med en semi-strukturerad inter-
vju.  
 
Utifrån dessa utgångspunkter har vi sedan valt att göra en tematiskt inriktad semi-
strukturerad intervju (se bilaga 1). Fördelarna är att med denna struktur blir de olika te-
man som finns i intervjun en form av rubriker, med olika frågor som underrubriker, och 
det ger även utrymme för variation i ordningsföljden och följdfrågor, utan att responden-
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ten och intervjuaren tappar fokus på ämnet. Att använda teman som rubriker i intervjun 
ger även fördelar då intervjuaren skall analysera råmaterialet från de olika respondenter-
na, då man kan analysera och sammanställa varje tema för sig i resultatet (Fransson, G. 
föreläsning 2008). 
 
Då vi sammanställt vårt frågeschema utförde vi en provintervju med en utbildad lärare, 
för att utröna om den tematiskt inriktade intervjun gav den respons vi önskade. Det vi 
upptäckte efter denna provintervju, var att strukturen av intervjun borde redigeras något. 
Temat som handlar om definitioner, Lek, Drama och Teater, satte vi istället som inledan-
de tema istället för som avslutande tema. Denna reflektion gjorde vi tillsammans med 
provrespondenten efter avslutad intervju. Hon ansåg att det hade varit lättare att svara på 
de andra frågorna om hon i intervjuns inledning fått fundera över definitionerna. I övrigt 
ansåg provrespondenten och vi att frågeschemat fungerade och angav den effekt vi öns-
kat. 
 

3.2 Respondenter 
Denna intervjustudie är baserad på sex respondenter; två förskollärare, en förskolechef, 
en förskollärare/dramapedagog och två dramapedagoger. Dessa respondenter figurerar i 
resultatdelen under fingerade namn. Vi har valt att kalla dramapedagogerna för Eugenia 
och Simone, förskollärarna kallar vi AnnaLena och Naima, Viola är förskolechef och 
Lisa är förskollärare och dramapedagog. Detta urval av respondenter har vi gjort för att få 
en bild av hur olika aktörer inom förskolans verksamhet ser på dramapedagogernas arbete 
och dess effekt på förskoleverksamheten.  
 
Förskollärarna har inblick i barngruppen och verksamheten i stort, förskolechefen har 
överblick över det administrativa samt verksamheten, och dramapedagogerna är de som 
har både de praktiska och teoretiska kunskaperna om drama i förskoleverksamheten. De 
förskollärare som vi tillfrågade har erfarenhet av att arbeta med drama i sin verksamhet 
och valdes därför ut till vår intervjustudie. Förskolechefen som vi tagit kontakt med har 
dels tidigare erfarenhet av att ha arbetat med drama i förskoleverksamhet, och dels de 
administrativa kunskaperna kring anställning av dramapedagoger till förskoleverksamhe-
ten. De dramapedagoger som vi intervjuat arbetar med drama i förskoleverksamheter, och 
tillfrågades av den anledningen att delta i undersökningen.  
 
Den initiala kontakten med respondenterna togs via telefon och mail där etiska regler be-
aktades (se bilaga 2), enligt rubriken Etiska förhållningssätt. Kontaktinformation till re-
spondenterna tillhandahölls via Gävle Kommun och Västerbergs folkhögskola.  
 

3.3 Genomförandet 
Vi bokade in tider med respondenterna via telefon och mail. Varje intervju hölls på re-
spektive respondents arbetsplats, och vi var båda med under samtliga intervjuer, där vi, 
innan intervjun började, informerade respondenterna än en gång om de etiska förhåll-
ningssätten, samt syftet med undersökningen. Intervjuerna varade mellan tjugo minuter 
och en timme, och efter avslutad intervju textöversatte vi intervjuerna, och jämförde de 
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olika respondenternas svar och sammanställde dem i text under respektive intervjutema. 
Vi textöversatte även relevanta citat, men vi utelämnade pauser och biljud. Således tran-
skriberade vi inte citaten, vi ansåg att detta ej var relevant då vår ansats för studien är 
kvalitativ. Med kvalitativ ansats menas, som tidigare nämnts, efter vår tolkning av Stukát 
(2005), att det är analysen och tolkningen av respondenternas svar som skapar helheten. 
 
Inför intervjuerna läste vi litteratur kring dramapedagogik och då vi sammanställt re-
spondenternas svar under respektive intervjutema, jämförde vi, och drog paralleller mel-
lan litteratur och respondenternas svar. 
 

3.4 Etiska förhållningssätt  
I Hwang och Nilsson (2003) finns de fyra forskningsetiska principer beskrivna som bör 
följas då forskare engagerar respondenter i sin forskning vare sig det gäller enkätunder-
sökningar eller intervjustudier. De fyra olika forskningsetiska principerna är: informa-
tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informations-
kravet innebär att respondenterna får information om studiens syfte samt att deras delta-
gande är frivilligt, vilket vi tillgodosett i informationsbrevet (bilaga 2). De har även möj-
lighet att avsluta sin medverkan när helst de önskar. Samtyckeskravet innebär, som nam-
net antyder, att respondenternas samtycke krävs för forskarens studie. Alla uppgifter om 
respondenten som man som forskare tillhandahåller i sin undersökning skall behandlas så 
konfidentiellt som möjligt, detta innefattar även personuppgifter om respondenten, allt 
enligt konfidentialitetskravet. Vi har använt fingerade namn till respondenterna i studien, 
och alla uppgifter om deras person är ej synliga i texten. Det är även forskarens skyldig-
het att bevara dessa uppgifter från obehöriga, i detta fall har alla uppgifter låsts in på 
Högskolan i Gävles arkiv efter avslutad studie. Den sista forskningsetiska principen som 
Hwang och Nilsson (2004) beskriver är nyttjandekravet, som innebär att uppgifter från 
respondenten endas får användas i forskningssyftet.  
 
Förutom det som Hwang och Nilsson (2003) tar upp beskriver Bryman (2002) ytterligare 
punkter man som forskare bör ta i beaktande och förklara för respondenten vid första 
kontakt för tillfrågan om dennes eventuella intresse till medverkan. Det är viktigt att in-
formera om vem man är och vilken roll man har samt vem som står för forskningen, i vårt 
fall är det en examinationsuppsats för Lärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Som 
forskare bör man även meddela respondenten om syftet med studien samt varför respon-
denten valts ut och tillfrågats och hur respondentens kontaktuppgifter tillhandahållits. 
Forskaren bör även lämna sina egna kontaktuppgifter, så som e-postadress och telefon-
nummer för eventuella frågor från respondenten till forskaren angående dennes medver-
kan och andra frågor kring studien.        
 

4 Resultat 
Resultaten från respondenternas svar redovisas under de teman vi använt oss av i det frå-
geschema vi sammanställt: Lek, drama och teater, drama som verktyg och samarbetet. 
Våra respondenter har getts fiktiva namn, och vi har nedan gjort en lista där vi tydliggör 
varje respondent och dess yrkeskategori:  
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Eugenia = dramapedagog  
Simone = dramapedagog 
Lisa =förskollärare/dramapedagog  (d.p)  
AnnaLena = förskollärare  
Naima = förskollärare  
Viola = förskolechef 
 
Vi har även ett mindre tema som vi kallar för den egna verksamheten. Inom detta tema 
kommer vi nu kort att redogöra för respondenternas svar, eftersom vi inte tycker att det 
temat hade så stor relevans för vår undersökning. Dock hade vi dem med för att vi skulle 
få en uppfattning i hur de arbetat på de tre förskolor där de förskollärare vi intervjuat är 
aktiva. Detta kan även ha en relevans för respondenternas svar i övrigt om man har en 
viss kännedom i hur de arbetar med drama i verksamheten till vardags. Respondenter för 
detta tema var Lisa, AnnaLena och Naima, vilka idag är aktiva i arbetet på tre olika för-
skoleverksamheter, och sammanställningen nedan rör dramaarbete på respektive försko-
lor för de tre respondenterna.  
 
Förskolan där Lisa är anställd är utformad så att den kretsar kring de estetiska ämnena 
musik, drama och bild, och där pedagogerna är anställda mycket utifrån sin spetskompe-
tens. Eftersom drama är en av grundpelarna i denna förskola arbetar Lisa dagligen med 
drama i alla åldersgrupper. Även där AnnaLena arbetar finns ett stort inslag av drama 
och bild i den dagliga verksamheten. De har arbetet med en dramapedagog under flera 
perioder, men just nu har de inte haft möjlighet till det, men arbetar själva med drama i 
mindre utsträckning. AnnaLena berättar även om tidigare samarbeten med konstcentrum 
och kulturskolan där de arbetat med både bildpedagog, danspedagog och dramapedago-
ger. På förskolan där Naima är verksam, arbetar de i mindre utsträckning med drama, 
och då i samband med gymnastik en gång i veckan och ibland under samlingarna de har. 
Arbetslaget där Naima ingår, har även arbetat tillsammans med en dramapedagog för 
drygt ett år sedan men hon säger att tyvärr fick pedagogerna inte ingå i dramapassen, så 
de kan inte vidare utveckla den praktiska dramaprocessen som dramapedagogen använde 
sig av med barnen.  
 
Nedan redogörs för vad vi fått fram under de intervjuer vi utfört, och resultaten från re-
spondenternas svar redovisas under de teman vi använt oss av i det frågeschema vi sam-
manställt: Lek, drama och teater, drama som verktyg och samarbetet. 
 

4.1 Lek, drama och teater 
Det här temat handlar om definitionsfrågor. Vi hade under temat olika frågor och följd-
frågor för att få respondenterna att reflektera kring dessa olika begrepp och hur respon-
denterna skulle definiera lek, drama, teater och även om de kunde se likheter och/eller 
skillnader dem emellan. Dramapedagogen Eugenia sammanfattar drama i tre viktiga 
komponenter; ”fantasi och gestaltning och samarbete dom tre kanske är dom viktigaste”. 
Dramapedagogen Simone menar att barnen genom drama kan få möjlighet att känna efter 
vem de är och vad de tycker, tänker och att man där får leka med fantasin: ”Lek det är för 
mig när man får gå in i det så kallade tredje rummet. Där man får gå in och prova verk-
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ligheten fiktivt, fast det på ett sätt inte är fiktivt.” Flera av respondenterna anser att drama 
ger barnen tillfälle att uttrycka sig och i drama får de chans att ge uttryck åt sina känslor 
och bearbeta upplevelser. Förskolechef Viola beskriver drama som ett verktyg för ut-
vecklandet av barns känslor. Hon säger:  

Jag ser ju drama mera som något som kan hjälpa barn att leva ut någon-
ting som man liksom har lite bekymmer med, man kan liksom använda 
det som en utav många andra metoder som man ju använder för att få 
barn att må bra då. (Viola) 

Detta tolkar vi som tillfällen för barnen att bearbeta och reflektera över upplevelser som 
varit svåra. Förskolläraren Naima framhåller även hur drama kan användas för språkut-
veckling, särskilt hos barn med annat modersmål än svenska, och att barnen i drama får 
ytterligare ett språk att uttrycka sig med. Förskolläraren AnnaLena definierar dramalek 
som en metod där barnen får möjlighet att ikläda sig olika roller; hon menar att då barn 
agerar i en roll så är det inte så farligt om det blir fel, och de vågar testa gränser. Alla re-
spondenterna tyckte att det var svårt att definiera vad drama är. Dramapedagogen Simone 
menar att ”dramapedagogik är upplevelsens pedagogik”, och att det handlar om att prak-
tiskt göra något, att handla i, och med, ett syfte.  
 
Förskolläraren (d.p) Lisa anser att i dramalek kan vi vuxna hitta samma sorts språk som 
barn och att drama kan sammanfattas lite som vuxnas uttryck för lek, ett annat ord för lek 
men med ramar och syfte. Lisa säger att ”allt är möjligt och man kan testa allt som man 
inte vågar i verkliga livet, är liksom det som är leken för mig.” Respondenterna i under-
sökningen ser stora likheter främst mellan drama och lek. När vi ställde frågan om de 
kunde se likheter mellan drama och fri- och organiserad lek så var det två av responden-
terna som ansåg att organiserad lek och drama var mer lika varandra medan en annan av 
respondenterna ansåg att drama var mer som fri lek. Dramapedagogen Simone menar att 
fri lek och organiserad lek ihop är mer likt drama. Hon definierar fri lek som lek där bar-
nen ”provar sig själv” och sin identitet, och i organiserad lek tränar man att gemensamt 
förhålla sig till de regler som är nödvändiga för den organiserade lekens ramar. Lisa ser 
drama och lek som något där man kan släppa loss och vara i fantasin, och att lek och 
drama är ett sätt att vara, ett sätt att tänka och ett sätt att se på världen. Förskolläraren 
AnnaLena ser drama som mer målstyrt än lek och detta anser även förskolläraren Nai-
ma. De menar att i drama så har den vuxne ett syfte medan leken kan fortgå utan en vux-
ens översyn, och utan en vuxens syfte och mål; där är det barnen som håller i ramarna. 
Simone formulerar lek som ett tillfälle där barnen får gå in i ”det tredje rummet”; där de 
får gå in och prova och bearbeta verkligheten fiktivt. Dramapedagogen Eugenia menar 
att om vi vuxna använder ordet drama istället för lek, så kan vi bestämma vad vi ska leka, 
använda oss av teman som vi tycker att vi borde ta upp. 
 
Förskolläraren (d.p) Lisa menar att leken är all teaters moder, och ser drama som ganska 
likt teater men även att det finns en tydlig skillnad dem emellan. 

 Jag brukar ju säga så att leken är all teaters mor. Alltså det är grunden. 
Vi vuxna kallar det för drama men det är samma basen som barnen kan 
i leken. För mig så blir drama ett språk för att nå barnen. (Lisa) 
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Den tydligaste skillnaden mellan drama och teater är enligt dramapedagogen Simone att 
teater är då man vill leverera till någon annan och syftet med drama är att leverera till sig 
själv; undersöka sig själv och sin självuppfattning. Dramapedagogen Eugenia menar 
även hon att det finns likheter mellan drama och teater men poängterar även att skillna-
den ligger i grunden och i själva betydelsen av orden. Hon säger:  

Drama, om man säger, grunden kommer från det gammalgrekiska ordet 
dra’o som betyder att göra, medan teater kommer från liksom att se. Så 
det är liksom skillnaden. (Eugenia) 

Hon säger även att en stor skillnad dem emellan ligger i utförandet, där drama är mer 
processinriktat och teater är mer produktinriktat. Lisa ser drama som ett verktyg och tea-
ter är för henne att spela något för någon annan; en publik. I drama finns det ingen pu-
blik, men man använder sig av teaterspråket för sig själv, fortsätter hon, och förklarar att 
det är därför som hon kallar det för lekspråket. I likhet med Eugenia ser Lisa processen 
som det viktigaste i drama. Drama och lek är närmare varandra säger hon vidare. Försko-
lechef Viola ser drama som en aktivitet som görs tillsammans i grupp, medan teater är 
något som spelas upp för någon annan. I teater finns det prestationskrav, menar Viola, 
men i drama handlar det om att göra för sin egen skull. Även förskolläraren AnnaLena 
anser att teater är något som har en fastare struktur, och att i dramaleken är man mer fri i 
sin gestaltning och tolkning. AnnaLena menar att i drama:  

/…/får tillfälle till att uttrycka sig, men jag vet inte, jag skulle vilja säga 
att det hör ihop med lek, att det skulle kunna definieras som lek, att man 
dramatiserar en lek. (AnnaLena) 

Respondenterna drar paralleller mellan lek och drama, och menar att de ligger varandra 
nära; lekspråket och dramaspråket. De ser även likheter mellan drama och teater, men 
drama ser de mer som processinriktat och teater är i sin form mer produktinriktat. 
  

4.2 Drama som pedagogiskt verktyg 
Detta tema tog vi med för att vi anser att det är av relevans att se om respondenterna an-
såg att drama kan användas som ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten.  Vi ville 
även undersöka om respondenterna ansåg att drama kan användas som ett riktat pedago-
giskt verktyg för specifika problemområden som kan uppstå i barngrupperna på försko-
lan. Under detta tema har vi även haft följdfrågor på dessa ”stora” frågor; om det finns 
tillfällen då förskollärarna inte bör använda sig av drama som riktat pedagogiskt verktyg, 
och om de ansåg att drama endast kan användas av utbildade dramapedagoger, och även 
om dramapedagogutbildningen kan ha relevans för viss typ av dramaarbete i förskolan. 
 
Alla respondenter i undersökningen var överens om vikten av att använda sig av drama i 
förskoleverksamheten. Vi ställde frågan om de ansåg att man bör använda drama och alla 
svarade med ett distinkt ja. Förskolläraren (d.p) Lisa anser att drama är ett jättebra stöd i 
förskoleverksamheten, och ett verktyg lärare skall använda sig av då de vill komma nära 
barn, för att dramaspråket ligger så nära lekspråket. Förskolläraren AnnaLena menar att 
drama är ett uttrycksmedel liksom leken. Lisa framhåller att det kan vara bra för pedago-
gen att ha lite träning eller erfarenhet av drama, för att som vuxen ”lära om lekspråket” 
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som hon uttrycker det. AnnaLena påvisar dock vikten av att man som läraren är medve-
ten om, och kan ta hand om, det som händer under dramapassen; både känslomässigt hos 
barnen, och i gruppen i stort.  
 
Att arbeta med drama ger barnen ett självförtroende så man bör använda det i förskolans 
verksamhet anser dramapedagogen Eugenia. Hon menar även att det är viktigt att lärare 
får konkreta metoder att använda sig av i arbetet med drama, och hon anser att det är nå-
got som borde finnas mer i lärarutbildningen. Vidare tror hon att om man får fler konkre-
ta verktyg under sin förskollärarutbildning så skulle det vara lättare för förskolläraren att 
använda drama i förskoleverksamheten.  

Jag tror att om man skulle få mera drama i lärarutbildningen t ex så att 
man får verktygen för att kunna använda sig av dramat så, så skulle det 
kunna användas mera, jag tror att det är det största, att man kanske är 
rädd liksom när man kommer ut som personal, /…/ skulle man få mer 
konkreta verktyg, så här kan du jobba med drama, då skulle det vara lät-
tare. (Eugenia) 

 Dramapedagogen Simone pekar även hon på vikten av att läraren förstår att de är själva 
verktyget i dramaleken, och att de måste vara bekväm i rollen, och även se vitsen med 
dramaleken; att man som lärare har ett tydligt mål. Förskolechef Viola poängterar även 
att det står i förskolans läroplan att lärare skall införliva drama i förskoleverksamheten. 
Hon menar att det är något de bör göra även om läraren känner sig obekväm i rollen. Hon 
svarar på frågan, om hon anser att pedagoger bör använda sig utav drama i förskolan: ”Ja, 
det står ju i läroplanen på något ställe också så där har man ju inget att säga att jag vill 
inte.” 
 
Alla respondenter ser drama som ett bra riktat pedagogiskt verktyg, men förskolläraren 
(d.p) Lisa ställer sig något tveksam. Hon menar att man kan använda drama som ett riktat 
pedagogiskt verktyg om man vågar och vill; men man måste hela tiden leka sig fram an-
ser hon. Hon säger även att läraren måste vara tydlig i att visa barnen vad som är fiktivt 
och vad som är verklighet, för att mindre barn framförallt, kan ha svårt att skilja mellan 
verklighet och fiktion. Dramapedagogen Simone framhåller även vikten av att pedagogen 
vet vad den gör då de använder drama på detta sätt, för annars kan det bli mycket fel tror 
hon. Dramapedagogen Eugenia är av uppfattningen att man kan använda drama inom 
alla områden som kan uppstå och berör barngruppen. Förskolechef Viola tror att drama-
pedagogutbildningen är väsentlig för vissa problemområden som kan uppstå i förskolans 
verksamhet. För i och med den utbildningen har dramapedagogerna mer kunskap om 
drama än vad pedagogerna i förskolan har. Hon framhåller även sin åsikt i att alla försko-
lor borde få tillgång till dramapedagoger och den hjälp och vägledning de kan ge både 
barn och personal. Eugenia framhåller samma sak, och menar att hon önskar att alla hade 
tillgång till en dramapedagog hela tiden.   
 
Lisa anser att alla kan använda sig av drama i förskolan, men att utbildade dramapedago-
ger har fler verktyg och erfarenhet för hur man kan använda dem. Hon framhåller även att 
pedagoger utan erfarenhet inom drama kanske inte kan använda drama inom alla områ-
den, men att de inte skall vara rädda för att prova. Emot detta ställer sig Simone, och hon 
anser att erfarna förskollärare som har ett visst mått av drama i sin utbildning kan använ-
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da drama, men hon tror inte att vem som helst kan göra det; hon menar att de då inte har 
de verktygen för det. Förskollärarna AnnaLena och Naima poängterar att man kan an-
vända sig av drama inom alla områden. AnnaLena ser drama som ett bra verktyg, men 
även hon ser att man måste veta vad man gör, men hon ser inga specifika situationer eller 
problemoråden där drama skulle vara olämpligt som verktyg. Naima säger även att dra-
ma ger barnet ett nytt sätt att uttrycka sig på och att de lär sig kommunicera med kroppen, 
på ett annat sätt än genom det talande språket.  

Jo det tycker jag är jättebra. För man kan ju lära sig att uttrycka känslor 
som kan vara svårt för barn att kunna sådär rakt av. Speciellt här där det 
är mycket olika språk och olika kulturer, det är viktigt att kunna visa att 
man är glad och ledsen och ja och att man kan uttrycka sig väl med 
kroppen därför tycker jag drama är jätteviktigt. (Naima) 

Dramapedagogen Simone anser att man som lärare, för att kunna använda drama som ett 
riktat pedagogiskt verktyg inom vissa problemområden, bör ha mycket kunskap och erfa-
renhet kring detta. Hon påvisar även att förskolan vid vissa tillfällen bör anlita utbildad 
dramapedagog, dels för utbildning av personal och dels för arbeten i barngruppen.  För-
skolläraren AnnaLena och dramapedagogen Eugenia menar även de att det är givande 
för förskoleverksamheten att anlita utbildade dramapedagoger. Eugenia tror som drama-
pedagog att det är viktigt att ta med förskolläraren i dramaprojekten i förskolan så de kan 
fortsätta efter avslutat uppdrag. Som förskollärare ser AnnaLena arbetet tillsammans 
med en dramapedagog som fortbildning, och ingenting man slutar med då projektet är 
avslutat, utan att man tar tillvara på de verktyg som dramapedagogen lär ut.  

Det är väl det som är det viktiga, att man inte slutar när projektet är slut 
utan att man fortsätter /…/ vi behöver ju ha handledning och nya tips 
/…/ så som fortbildning är det suveränt. (AnnaLena)  

Alla respondenter anser att dramapedagogutbildningen är väsentlig för genom den får de 
en stabil grund att stå på, och verktyg att använda, men förskolläraren Naima menar dock 
att man även som outbildad kan använda drama; ”man behöver inte göra det så svårt” sä-
ger hon. Hon anser dock att utbildade dramapedagoger har andra redskap som de kan till-
föra till verksamheten, om det finns pengar vill hon gärna se att man använder sig av att 
ha utbildade dramapedagoger. Naima poängterar dock vikten av att som förskollärare ha 
ett gott samarbete med den utbildade dramapedagogen.  
 
Även förskolechef Viola tror att förskollärare kan använda drama inom alla områden bara 
de vågar. Men om det är problem i en större barngrupp kan hon se syftet med att anlita 
utbildade dramapedagoger för att de har mer kunskap än vad pedagogerna ”ute på golvet” 
har. Förskolläraren (d.p) Lisa tror även att dramapedagogutbildningen kan lära en vad 
som inte bör göras, och även hur dramapedagogen sedan kan lära barnen lekspråket och 
verktyg som sedan kan ges till pedagogerna i förskolan. Dramapedagogen Simone vill gå 
så långt att hon kallar dramapedagogutbildningen för ”genialisk” och att hon önskar att 
alla hade den utbildningen. Simone förklarar att under utbildningen lär man sig så myck-
et om sig själv och om sin ledarroll samt fakta om hur man hanterar olika problem som 
kan uppstå i en grupp. Dramapedagogen Eugenia framhåller även att man i dramautbild-
ningen får erfarenheten av att vara i den process det innebär att befinna sig i ett drama-
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projekt, och därigenom kan relatera och hantera situationer som uppstår. Hon säger även 
att hon förstår svårigheterna för alla förskolor att ha tillgång till en dramapedagog hela 
tiden, men att man bör anlita dramapedagog för att stödja personal och visa dem verktyg 
för hur de kan använda drama. Förskolläraren AnnaLena vill även hon poängtera vikten 
av dramapedagogutbildningen. Genom att anlita utbildad dramapedagog kan förskollära-
ren få ta del av deras kunskap, och hon menar även att förskolorna borde använda sig mer 
av dramapedagoger och andra med spetskompetens.  
 
Alla respondenter ser drama som ett viktigt pedagogiskt verktyg som pedagoger bör an-
vända sig av inom förskolverksamheten. Respondenterna sammanfattar drama som fanta-
si, samarbete och gestaltning. De drar även paralleller mellan drama och lek och menar 
att i lek är fantasin viktig likväl som i drama.   
 

4.3 Samarbetet 
En frågeställning som vi arbetat utifrån i vår undersökning är: Hur sker samarbetet mel-
lan förskolan och dramapedagogerna. Frågorna under detta tema som rör kontakttagande 
mellan förskola och dramapedagog har främst varit riktade till förskolechef och drama-
pedagoger. Därför att de är de enda av respondenterna som har kunskap om- och inblick i 
detta tema. Däremot har frågorna som rör planering, utförande och utvärdering av ett så-
dant samarbete varit riktade till alla respondenter.  
 
Initiell kontakt med dramapedagog tas av förskolechef. Viola beskriver att förskolan först 
ansöker om pengar från kommunen, och därefter görs en projektbeskrivning med ett 
”problemområde” där det ansöks om hjälp från dramapedagog.  Pengarna förskolan an-
söker om kommer från en pott från kommunen. Förskolechef Viola beskriver ett tillfälle 
då de hade dramapedagog i förskoleverksamheten och ansökte om pengar för denne, från 
kommunens pott för förskolor med en viss procentandel av barn med annat hemspråk än 
svenska. Projektbeskrivningen i det fallet, säger Viola, var att med hjälp av dramapeda-
gog integrera dessa barn i barngruppen. Dramapedagogen Simone förklarar att de får in 
projektbeskrivningar, eller ärenden, från förskolechefer och att de sedan får fylla i en 
ärendeblankett där de beskriver sitt problemområde. Dramapedagogen Eugenia säger att 
det är olika från kommun till kommun, och att i den kommun där hon arbetar ansöker om 
pengar från förskolans råd som får en pott med pengar från kommunen varje år. I en an-
nan kommun där hon arbetat som dramapedagog, kontaktade förskolorna dem via kul-
turskolan.  
 
Efter att dramapedagogerna fått in denna ärendeblankett, säger Simone, åker de ut till 
aktuell förskola för ett bedömningssamtal med all berörd personal och förskolechef. Si-
mone berättar att de brukar åka två dramapedagoger till dessa bedömningssamtal för att 
de sedan skall kunna ”bolla mellan varandra” under planeringsfasen av dramaprojektet, 
som sköts av dramapedagogerna efter bedömningssamtalet. Simone berättar att de efter 
planeringsfasen tar planeringen till förskolechef som sedan skall godkänna den. Viola 
berättar hur de får in ett planeringsförslag från dramapedagogen, som det sedan är försko-
lechefs uppgift att ”köpa” med medel från kommunen. Dramapedagogen Simone menar 
att anledningen till att det endast är förskolechef som är med under denna fas, är att det är 
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förskolechef som är ytterst ansvarig och ”äger problemet” som de angett i ärendeblanket-
ten. I denna planering visar dramapedagogerna vad de skall göra rent praktiskt och sedan 
sätter de ihop den slutgiltiga planeringen tillsammans med förskolechef, innan de tar in 
övrig personal på förskolan berättar Simone.  
 
Simone förklarar att hon mer och mer utvecklar denna planering för arbete med perso-
nalgruppen, snarare än barngruppen, och det för att hon skall ge pedagogerna verktyg att 
skapa relationer till barngruppen. Detta, säger hon, är för att hon skall vara där så kort tid 
och för att hon menar att det handlar om att personalen är de som skall få dramaarbetet att 
leva vidare i barngruppen. Dramapedagogen Eugenia beskriver ett fall där en annan 
dramapedagog endast arbetade med barngruppen, utan personal på förskolan, men att det-
ta inte var optimalt för efter avslutat projekt kunde inte pedagogerna på förskolan följa 
upp och fortsätta arbetet med drama för de fick inga verktyg att göra detta då de var ex-
kluderade från projektet. Ett liknande problem beskriver förskolläraren Naima då de hade 
en dramapedagog på den förskola där hon arbetar och personalen var exkluderad från 
projektet. Hon hade gärna sett att pedagogerna på förskolan hade varit inkluderade. Där 
skötte dramapedagogen all planering utan förskollärarna så hon menar att de hade liten 
inblick i dennes arbete.  
 
Då förskolechef Viola arbetade ”ute på golvet” som förskollärare hade de ett samarbete 
med en dramapedagog. Det arbetslag som Viola ingick i hade valt att ej ingå i dramaarbe-
tet, men nu i efterhand kan hon se att det var en stor förlust därför att hon såg att på andra 
förskolor inom samma projektbeskrivning där förskollärarna valt att ingå i dramarbetet, 
gav projektet ett slags uppstart för vidare drama i verksamheten. Hon menar att det även 
var den egentliga grundtanken till projektet, och hon tror att anledningen till att samarbe-
tet blev så olika på förskolorna handlade om förskollärarnas inställning till projektet. Eu-
genia arbetar med både barn och pedagoger, där hon är anställd som dramapedagog i ett 
förskoleområde om flera förskolor, och anledningen till att hon har personalen aktiv i sina 
dramaprojekt anger hon är för att de sedan skall kunna fortsätta själva när hon ej är närva-
rande. Då förskolläraren AnnaLena och hennes arbetslag arbetade tillsammans med en 
dramapedagog, arbetade de utefter en metod (dramalek) där ramarna för leken redan var 
satta. AnnaLena berättar att förskollärarna därav inte var aktiva i själva planeringsfasen, 
men innan de började med övningarna i barngruppen så hade de samtal med dramapeda-
gogen där de gick igenom metodens steg och vad som skulle hända. 
 
 
Hur utvärderingen går till efter sådana dramaprojekt visade sig variera mycket mellan 
förskolorna, och även i dramapedagogernas egen planering och utvärdering. På förskollä-
raren (d.p) Lisas förskola medger hon att de inte utvärderar dramaverksamheten så pass 
mycket som hon skulle önska. Hon nämner att hon eftertraktar mer utvärdering som upp-
följning på det de planerat angående dramaverksamheten. Det är en organisatorisk del i 
verksamheten som ej fungerat så bra. Arbetslaget har tänkt bli mer konkreta i sin målsätt-
ning, dock är det en tidsödande process säger Lisa. I den utvärdering de haft kan de dock 
se effekt på barngruppen, där de t.ex. arbetat med samarbetsövningar och arbetat kring 
temat ”hur man är en bra kompis”. I detta tema och dessa övningar har de sett stora fram-
steg hos barnen.  
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AnnaLena berättar om hur de utvärderade dramaleken då de hade dramapedagogen i sin 
verksamhet. Efter varje dramalek hade de tillsammans med barnen samtal omkring da-
gens övningar, och sedan ytterligare en utvärdering med förskollärarna och dramapeda-
gogen om effekten övningarna gett på barngruppen och vad de sett under dramatimmen. 
Över tid såg de stora förändringar berättar AnnaLena; barnen vågade ta för sig mer och 
de lärde sig att leka tillsammans. De lärde sig även konflikthantering och de fick en an-
nan självkänsla, blev mer tillåtande i leken och samspelet mellan varandra.  
 
I arbetet med dramapedagogen där förskolläraren Naima arbetar skrev pedagogerna en 
egen utvärdering av dramaprojektet och dramapedagogen en egen. Efter avslutat projekt 
anser Naima att de kunde se en utveckling av barnens fantasi och lekförmåga. I likhet 
med AnnaLena har dramapedagogen Eugenia några minuters utvärdering med förskol-
lärarna på respektive avdelning efter varje dramapass. Eugenia har även en årlig utvärde-
ring för allt dramaarbete hon utfört på alla de olika förskolor där hon är stationerad, och 
de utvärderar även på varje avdelningsmöte på förskolorna. I dessa utvärderingar kan 
Eugenia se en enorm skillnad där gruppen förstärks och även att själförtroendet stärks 
hos individerna. Vidare berättar hon att vissa teman kan gå fort och att de kan fungera på 
förlösande sätt för vissa barn och öppna introverta barn.  
 
Förskolechef Viola berättar om hur utvärderingen med dramapedagogen gick till när de 
genomförde det tidigare nämnda projektet. Hon beskriver att pedagogerna gjorde en egen 
utvärdering på effekterna av dramaprojektet på vardera avdelningen och sedan vidarebe-
fordrat dessa till dramapedagogen som gjort en egen utvärdering. Viola menar att när 
man har ansökt om pengar till ett sådant projekt måste man visa upp utvärderingen av 
projektet för att bevisa att man var berättigad till dessa medel. 
   

4.4 Sammanfattning 
Det som vi kan utröna från alla respondenterna är att drama är ett mycket effektivt peda-
gogiskt verktyg som bör användas i förskolan. Några av respondenterna ansåg att drama 
liknade den fria leken, medan andra tyckte att den organiserade leken låg närmare i ut-
tryck. De beskriver dramapedagogiken som upplevelsens pedagogik, och att i drama får 
barnen vara i det fiktiva rummet. Barnen är aktiva i en roll och de handlar. En respondent 
tar upp uttrycket dra’o som just betyder att handla. Alla respondenter hade till en början 
svårt att definiera drama, men menade att det var likt lek, och lekspråket, och att bearbeta 
verkligheten fiktivt är en viktig komponent i drama. I jämförelse med teater tyckte de att 
drama är en mer processinriktad form, medan teater är produktinriktat, men att de har 
samma språk. 
 
Respondenterna menar att genom dramaspråket kommer läraren nära barn i och med lik-
heten med lekspråket vilket är något som barn har mer eller mindre naturligt. De framhål-
ler dock att för att använda drama som ett riktat pedagogiskt verktyg krävs viss erfarenhet 
så att läraren kan följa upp vad som händer hos barnen i dramaarbetet. Respondenterna 
anser är att det är viktigt att veta vad man gör, och där kan det vara bra att anlita utbildade 
dramapedagoger för de har en spetskompetens och kan ge vägledning, verktyg och fort-
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bildning åt förskollärare. De anser även att förskollärarna borde få fler konkreta metoder 
för att jobba med drama och att det är något som borde finnas mer i lärarutbildningen. Att 
införliva drama står i läroplanen, påpekar en respondent, så läraren bör träna sig i att vara 
bekväm i dramarollen, poängterar hon. Alla respondenter är samstämmiga i åsikten att 
det är givande att anlita utbildade dramapedagoger till förskoleverksamheten. 
 
Hur kontakttagandet sker är olika från kommun till kommun var projektbeskrivning läm-
nas, och var förskolan ansöker om pengar, men i alla kommuner vi undersökt är det för-
skolechef eller motsvarande som sköter projektbeskrivning samt ansökan om medel för 
att anlita utbildad dramapedagog. Vi kan se att många respondenter tycker att en plane-
ring där pedagoger är inräknade som aktiva deltagare i projektet är mer idealiskt och le-
der till vidarearbete av den utbildade dramapedagogens arbete i verksamheten. Respon-
denterna har olika tillvägagångssätt för utvärdering, och även olika tid till sitt förfogande 
för utvärdering av arbetet. Respondenterna har alla sett utveckling och framsteg hos bar-
nen både individuellt och i grupp. Alla respondenter, både dramapedagoger och förskol-
lärare, önskar att bli bättre i utvärderingsprocessen efter avslutat uppdrag med dramape-
dagog i förskoleverksamhet.  
 

5 Diskussion 
I vår undersökning har vi hela tiden arbetat utifrån fyra frågeställningar: Hur definieras 
drama? Vad blir effekten för förskoleverksamheten av att anlita utbildade dramapedago-
ger? Med vilka syften och mål används drama och utbildade dramapedagoger i försko-
lan? Hur sker samarbetet mellan förskolan och dramapedagogerna? Vi skall här redogö-
ra för om vi fått svar på dessa frågeställningar, genom att analysera respondenternas svar 
i förhållande till litteraturen. 
  
Det var intressant att se hur många av respondenterna som uttryckte svårigheter med att 
definiera drama, trots att de arbetat med det som ett pedagogiskt verktyg. Dock tyckte de 
att det var lättare att definiera drama i relation till lek och teater, då de kunde analysera 
och reflektera kring dramats definition med stöd av andra begreppsförklaringar. Intres-
sant var även det faktum att de alla definierade drama på ungefär samma sätt, dock ut-
tryckte de sig annorlunda. Eugenia sammanfattade drama med tre ord: fantasi, samarbete 
och gestaltning, vilket även skulle kunna summera kärnan i de övriga respondenternas 
svar. Många respondenter ser drama som en form, ett verktyg, för att låta barn gå in i ”det 
fiktiva rummet” och bearbeta känslor och intryck. AnnaLena uttrycker att gå in i olika 
roller specifikt, som något som kännetecknar drama i arbetet med barn. Respondenterna 
påvisar de möjligheter drama ger barn, att leka med fantasin, inom trygga ramar - vilka 
kan utgöras av roller- och ”prova sig själva”. Enligt Heathcote är det i reflektionen efter 
rollekar som barnen utvecklar nya erfarenheter som de kan införliva och applicera på vi-
dare upplevelser (Braanaas 1999).  
 
I likhet med Sternudd (2000) talar Heathcote om olika ”rum”, och menar att i drama så 
befinner man sig i och ur olika rum; verkligheten och det fiktiva rummet. I övergången 
mellan dessa rum inom oss, och även hur de förhåller sig till varandra, är där den kogniti-
va utvecklingen sker, enligt Heathcotes pedagogik (Braanaas 1999). I dessa definitioner 
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kan vi se en stor likhet med Sternudd (2000) och två av hennes dramapedagogiska per-
spektiv; det konstpedagogiska perspektivet och det personlighetsutvecklande perspekti-
vet. Sternudd (2000) menar att grunden till drama, vilket innefattar det konstpedagogiska 
perspektivet, ligger i att man ges möjlighet att gå in i roller, gestalta, i ”det fiktiva rum-
met”, vilket även är vad många av respondenterna uttrycker som en tydlig grund för dra-
maarbete. Att i det ”fiktiva rummet” få möjlighet att bearbeta känslor och intryck, och att 
leka med fantasin är en annan definition av drama som respondenterna ger, vilket har lik-
heter med Sternudds (ibid.) teori om det personlighetsutvecklande perspektivet. Sternudd 
(ibid.) anser att i detta perspektiv hjälper pedagogen deltagarna att se sig själva utifrån de 
rollkaraktärer de agerar ut i dramaspelet, samt att de får möjlighet att gå på djupet med 
sin egen självbild. Att gå in i roller och bearbeta känslor och upplevelser kan även liknas 
vid katharsis, vilket enligt filosofen Aristoteles handlar om inre rening (Ekstrand & Jan-
zon 1995).  
 
Fantasi är något som både våra respondenter och de teoretiker vi finner i litteraturen, ut-
trycker som viktig i dramaarbetet. Vygotskij (1995) menar att med hjälp av fantasin ska-
par barnen en ny verklighet med tidigare erfarenheter och utvecklar nya intryck och 
Heathcote strävar efter i sin dramaundervisning att gå på djupet i barnens medvetanden 
och med hjälp av fantasin hjälpa dem förstå sin omvärld (Hägglund & Fredin 2001).  
 
Det var i jämförelsen mellan teater och drama som många respondenter ansåg att det 
fanns både likheter och skillnader i begreppsdefinitionerna av dessa ord. Likheterna låg i 
samarbetet och interaktionen mellan deltagarna som uppstår i både teater och drama. 
Skillnaden låg i att drama är en processinriktad form med syfte att leverera till sig själv, 
medan teater är produktinriktat med syftet att leverera till någon annan (publiken). Way 
menar att drama är något som alla kan ägna sig åt och genom detta verktyg uppnå person-
lig utveckling, samt att drama i sin form fungerar bäst utan publik (Öhrn-Baruch 1987). 
Dramapedagogen Eugenia anser även hon att det finns likheter mellan drama och teater 
men poängterar att skillnaden ligger i grunden och i själva betydelsen av orden; ordet 
drama; grunden kommer från det gammalgrekiska ordet dra´o som betyder att göra, me-
dan teater kommer från att se, så det är ju skillnaden.  
 
Hägglund och Fredin (2001) har som tidigare nämnts, även de beskrivit dramats ur-
sprung, där verbet dra’o stod för handling, och Owens och Barber (2006) tog upp teaterns 
ursprungliga betydelse i form av verbet thea, ”att se”. I detta resonemang från responden-
ter, och även genom att utläsa drama som verbet ”att handla” gör att man får en tydlig 
definition av vad drama egentligen är, anser vi; något man aktivt gör med olika syften. 
Simone säger, som tidigare nämnts, att ”dramapedagogik är upplevelsens pedagogik”, 
och att det handlar om att praktiskt göra något, att handla i, och med, ett syfte. I detta kan 
likheter ses med det Stensmo (1994) skriver om teoretikern Piaget och hans syn på barns 
lärande. Piaget menar att barn lär genom handling, och att man som pedagog skall ha det 
som grund för att stimulera barn i deras kognitiva utveckling. Även Dewey, som myntade 
uttrycket ”learning by doing”, påvisar sambandet mellan aktiv handling och inlärning, 
och att det är i processbearbetning som barnen befäster kunskap (ibid.).   
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Då vi bad respondenterna göra en jämförelse mellan drama och lek, såg de alla stora lik-
heter. Lisa beskriver både drama och lek i förskoleverksamheten, som tillfällen för bar-
nen att släppa loss och vara i fantasin. Dramaspråket som sådant ligger väldigt nära lek-
språket menar respondenterna. Owens och Barber (2006) anser att det är essentiellt att 
pedagogerna tar leken på allvar, för att barnen skall få ett samband och en förståelse för 
de mål pedagogen satt upp för inlärningssituationen. Respondenterna i undersökningen 
såg även stora likheter mellan den fria-, och den organiserade leken och drama. Drama-
pedagogen Simone anser att dessa två lektyper tillsammans skulle utgöra något av kärnan 
i drama, där hon definierar fri lek som lek där barnen ”provar sig själva”, och i organise-
rad lek tränar man att gemensamt förhålla sig till de regler som finns för den organiserade 
lekens ramar. I detta resonemang som Simone framhåller, ser vi likheter med Slades teo-
rier om de två lektyperna; projicerad lek och personlig lek (Lundqvist 1992). I den per-
sonliga leken är barnen fysiska och utagerande och i den projicerade leken är de oftast 
lugnare och i ”roller”. Lundqvist (ibid.) menar att det är dessa två lektyper kombinerade 
med varandra, som blir drama. AnnaLena och Naima är även de av åsikten att lek och 
drama ligger nära varandra, men de anser att drama är mer målstyrt än lek, och oftast med 
ett syfte konstruerat av pedagogen. Inom lekens ramar är det barnen som styr och kon-
struerar syfte och mål, förklarar dessa respondenter vidare. Lundqvist skriver att ”lek och 
kreativitet är förutsättningen för dramatiskt skapande” (ibid:15) 
 
Med vilka syften och mål anlitas dramapedagoger till förskolan, och vilka effekter ger 
detta samarbete på barn och personal, enligt respondenter och litteratur? Flera av respon-
denterna ser samarbete med en utbildad dramapedagog i förskolan som ”fortbildning” för 
personal, och ett tillfälle för förskollärarna att tillskansa sig nya idéer och verktyg för hur 
de vidare kan arbeta med drama i barngruppen. Braanaas (1999) skriver om Slades dra-
mapedagogiska hållning där det är pedagogen som är verktyget, vilket är i samklang med 
de syften som respondenterna angett som ett av de viktigaste då de anlitar utbildad dra-
mapedagog. Dewey (Öfverström 2006) menar att ett av pedagogens viktigaste mål med 
drama är att engagera och motivera barnen, och detta kan en utbildad dramapedagog 
hjälpa till med vid starten av nytt projekt. Viola menar att anlita utbildade dramapedago-
ger till förskoleverksamheten ger vägledning till både barn och pedagoger, samt att utbil-
dade dramapedagoger har mer kunskap om drama som riktat pedagogiskt verktyg vilket 
även Simone anser.  
 
AnnaLena och Naima menar att förskolan kan anlita en utbildad dramapedagog för få 
hjälp inom alla problemområden som kan infinna sig på förskolan, och de framhåller att 
förskolläraren måste veta vad den gör då de arbetar med drama. Med lite erfarenhet av 
drama, som förskollärare, kan man bli hjälpt av att anlita utbildad personal med spets-
kompetens utifrån, menar AnnaLena. Naima påpekar dock att det är viktigt att pedago-
gerna i förskoleverksamheten har ett gott samarbete med dramapedagogen, så att de kan 
erhålla nya verktyg från dramapedagogen, och sedan tillämpa dessa i barngruppen efter 
avslutat projekt. Respondenterna nämner förutom fortbildning för personal, även stökig 
barngrupp, språkträning för barnen samt kommunikation och social träning i barngruppen 
som andra syften för att anlita utbildade dramapedagoger.  
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Sternudds (2000) holistiska perspektiv innebär att barnen skall nå kunskap kognitivt och 
känslomässigt tillsammans med pedagoger, och därav är det viktigt att pedagogerna har 
verktyg nog för att kunna leda barnen i en dramapedagogisk aktivitet. Viola beskriver ett 
tillfälle då de anlitade en dramapedagog till den verksamhet där hon var aktiv som för-
skollärare, där anledningen till projektet var att integrera den mångkulturella barngruppen 
mer. Naima framhåller hur man genom drama kan hjälpa barn i deras språkträning, sär-
skilt hos barn med annat modersmål än svenska. I detta uttalande kan vi se paralleller till 
HMI och deras undersökning som visar att drama främjar språkutvecklingen hos barn 
(Owens & Barber 2006).  
 
Det är viktigt att pedagogerna har verktyg för dramaarbete i förskolan för, som Dewey 
(Öfverström 2006) och Heathcote (Rasmusson & Erberth 2008) påvisar i sina respektive 
dramapedagogiska synsätt, så lär barn bäst i samarbete och interaktion med vuxna och 
varandra i rollkaraktärer i dramaleken. Alla respondenter menar att drama kan användas 
som riktat pedagogiskt verktyg inom alla områden, men ibland behövs det mer kunskap 
och då kan det vara bra att anlita en utbildad dramapedagog så det inte blir fel; dock kan 
syftet för detta samarbete variera. Detta har även likhet med Vygotskijs (Hwang & Nils-
son 2003) ”proximala utvecklingszon”. Heathcotes (Wagner 1993) syn på pedagogiskt 
drama där man som pedagog skall få ur barnen ”det de vet men inte vet att de vet”.  
 
Att dramapedagogiken har positiva effekter på barngrupp och verksamheten i stort har vi 
sett i litteraturen och även hos respondenterna. Heathcote (Braanaas 1999, Hägglund & 
Fredin 2001) uttrycker, i likhet med vad dramapedagogen Simone säger, att det är i dra-
maprocessen som barn lär sig förstå sin omvärld, och att det är där den kognitiva utveck-
lingen hos barnen sker. Petrakos och Howe (1996) talar om drama som ett verktyg där 
man kan bearbeta och utveckla gammal kunskap för att sedan applicera den på ny kun-
skap; så även de menar att i drama sker kognitiv utveckling hos barnen.  
 
Lundqvist (1992) menar att man inom dramapedagogiken hjälper barn att utveckla kon-
centrationsförmåga, motorik, ledaregenskaper och kroppskännedom. Det sistnämnda, 
kroppskännedom, tar även förskolläraren Naima upp som exempel för vad drama kan 
främja hos barn. Naima anser även att man genom pedagogiskt drama hjälper barn att 
utveckla sin fantasi, känslomässiga utveckling och även lära dem hur de kan uttrycka 
känslor. Way (1967) ser många positiva effekter hos barn genom att arbeta med drama: 
kognitiv-, känslomässig-, motorisk-, och kroppslig utveckling och även att barnen i dra-
ma utvecklar sin fantasi, lyhördhet, sociala kompetens och sitt tal. Lisa, Eugenia, Anna-
Lena och Naima uttrycker i likhet med Way (ibid.) om att drama gagnar barns sociala 
kompetens. Lundqvist (1992) menar att drama, sett ur perspektivet med Slades lektyper, 
utvecklar barns intuitiva förmåga samt förståelse för sig själva och sin omvärld. På den 
sista punkten kan vi se likheter med vad respondenterna Simone och AnnaLena uttryckt 
som positiv effekt på barn då de arbetat med drama; de får förståelse för sin omvärld. 
 
Undersökningen som HMI (Owens & Barber 2006) gjort visar, förutom språkutveckling 
hos barn, även att drama främjar litteraturförståelsen och självförtroendet. Dramapedago-
gen Eugenia anser även hon att drama gynnar barns självförtroende. Petrakos och Howe 
(1996) undersökning visar att lekbeteendet hos barnen ändras i och med dramalek, och 
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det menar även AnnaLena och Naima att de sett som positiv effekt; barnen leker mer och 
ofta fler barn tillsammans säger de.  
 
Viola, AnnaLena och Naima framhåller dramats positiva effekt för barns förmåga att be-
arbeta känslor och upplevelser, vilket Slade (Braanaas 1999) även uttrycker. Alla respon-
denter tar upp vikten av att barnen får gå in i och pröva sin omvärld i olika roller i dra-
maprocessen, och Eugenia tar det ett steg längre i sitt framhållande av hur rollspel även 
ger barnen större självförtroende för de får prova sig själv, menar hon. Simone menar att 
man i dramapedagogiken lär sig om andra kulturer och att respektera dem och andras 
synsätt. Lisa säger att man genom drama lär sig vara en bra kompis, vilket innebär att 
man lär sig empati vilket Owens och Barber (2006) menar är ett av de huvudmål en pe-
dagog bör ha med dramalek. 
 

5.1 Metoddiskussion 
Vår ansats i studien har varit kvalitativ, och vi har, som tidigare nämnts, använt oss av en 
tematiskt inriktad semi-strukturerad intervju som metod. Vi vill påvisa att denna form har 
gett oss svar på de frågeställningar som studien är baserad på. Den kvalitativa ansatsen i 
studien har gett oss möjlighet att tolka och analysera respondenternas svar, och den semi-
strukturerade intervjun gav samtal med respondenterna, där följdfrågor varierade efter 
respondent och intervjusituation. Om vi använt oss av en annan form för intervjun tror vi 
att intervjusituationen hade blivit en annan, och vi anser att genom samtal och icke fasta 
följdfrågor, kunde vi gå på djupet i frågor där vi ville att respondenterna skulle utveckla 
sina svar mer. Då många av frågorna var tolkningsfrågor hos respondenten, som exem-
pelvis drama definitioner, anser vi att en tematiskt inriktad semi-strukturerad intervju gav 
oss och respondenterna möjlighet till öppnare samtal kring dessa frågor.  
 
Grunden till studien är det syfte arbetet utgått ifrån: att undersöka vad effekten blir av att 
anlita utbildade dramapedagoger till förskoleverksamheten och även förskolans syfte 
med att anlita dramapedagoger. Detta syfte har vi fått tydligt svar på under resultatdelen, 
där även svaren på frågeställningarna återfinns. Vi har gjort en tydligare analys av fråge-
ställningarna samt syftet under rubriken Diskussion. Då vi sammanställde frågeschemat 
inför intervjuerna utgick vi från frågeställningarna och syftet. I respondenternas svar un-
der resultatdelen går det att återse svaren på frågeställningarna, anser vi. Litteraturen ger 
sedan tyngd och stöd åt de resultat och svar som framkommit under intervjuerna, och ger 
ytterligare vikt åt vår tillförlitlighet i studien.  
Som vi tidigare nämnt under Metoddelen funderade vi i början av arbetet på att använda 
oss av en enkätundersökning som inledning till mer djupgående intervjuer. Detta frångick 
vi sedan då vi insåg att denna skulle bli överflödig och tidsödande, och nu i efterhand kan 
vi se att den inte hade gett oss högre reliabilitet. Vi anser att den intervjuform vi valde 
gav oss tillräckliga resultat, och eventuellt hade en enkätundersökning resulterat i färre 
respondenter på grund av tiden det skulle ta i anspråk. Dock hade vi gärna haft samtal 
med barn om deras syn på och upplevelser av drama. Vi inser att detta dock hade tagit 
mer tid i anspråk än vad vi hade till vårt förfogande för denna studie. För att få reliabilitet 
med barn som respondenter tror vi att det krävs återkommande möten samt en relation 
med barnen för att de skall känna trygghet i ett samtal. Vi tror även att barns svar kan 
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skilja i förhållande till dagsform och tidsperioden från senaste dramaupplevelse, vilket 
skulle innebära återkommande samtal med barnen för högre tillförlitlighet i deras re-
spons.  
 

5.2 Slutsats 
Som vi kan se utifrån litteraturen och respondenternas svar, är drama ett bra pedagogiskt 
verktyg som främjar barns utveckling på många plan. Way (1967) anser att drama ger 
barn möjlighet att utvecklas både motoriskt, kroppsligt och känslomässigt, samt att de 
utvecklar sin fantasi, lyhördhet och sociala kompetens. Även respondenterna ger många 
olika exempel såsom, social träning, språkutveckling, och kommunikationsträning till att 
barnen ges möjlighet att bearbeta känslor och utveckla sin motorik. Drama visar sig alltså 
vara ett verktyg för alla områden i barnens utveckling, och med detta i åtanke anser vi att 
drama får alldeles för lite plats; både i läroplaner och i lärarutbildningen. Alla responden-
ter förespråkar drama i förskolan, men påvisar att man då som pedagog bör veta vad man 
gör, och samtidigt kunna ta hand om de känslor och konflikter som kan uppkomma i 
dramaprocesser. Vår förförståelse för hur ekonomin ser ut på de flesta förskolor idag, är 
att de inte har den ekonomiska möjligheten att anlita utbildade dramapedagoger på regel-
bunden basis för fortbildning av lärare och utveckling i barngrupp. Med tanke på detta 
anser vi att det är något som lärarutbildningen borde tillhandahålla i större utsträckning.  
 
Under tiden vi arbetat med undersökningen har tillfälle getts även för oss att reflektera 
kring begreppet drama, och hur vi skulle definiera det. Hägglund och Fredin (2001) be-
skriver drama som en aktiv handling, dra’o, och vi är av samma uppfattning. Även många 
av respondenterna och författarna i litteraturen är av samma mening, att i drama skall del-
tagarna vara aktiva, i roll eller i ”det fiktiva rummet”. Det viktiga i detta resonemang hos 
respondenterna och i litteraturen, förutom att deltagarna gör något konkret, är att pedago-
gen har ett syfte med dramaövningarna, anser vi. Dock kan syftet variera mycket, från att 
man bara skall ha roligt tillsammans till att stärka gruppen eller stödja barnen i deras 
kognitiva utveckling.    
 
Vi är även av uppfattningen att drama inte alltid behöver vara så stort eller svårt; det kan 
vara allt från enklare övningar där öga-hand koordinationen tränas, till organiserad lek. 
Dock anser vi att detta inte är nog för att uppfylla det mål i läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) som innefattar drama, om än i liten del. Den här undersökningen har visat, både 
i litteratur och i respondenternas svar, att drama är ett väl fungerande verktyg för att stöd-
ja och vägleda barn i deras utveckling, både socialt, kognitivt och motoriskt. Med dessa 
positiva effekter på barngruppen i beaktande, anser vi att läroplanen för förskolan inte 
uttrycker drama tillräckligt som pedagogisk målsättning. Som tidigare nämnts kan man 
endast finna drama på ett ställe i läroplanen för förskolan, medan i grundskolans tre tidi-
gare läroplaner, och även i den nuvarande läroplanen omnämns drama på flertalet ställen. 
I den engelska läroplanen får drama som ett pedagogiskt verktyg stor plats, där drama 
omnämns som viktig målsättning på sex ställen (Owens & Barber 2006).  
 
Om lärare i förskolan känner att de ej har tillräcklig kunskap om, eller verktyg för, ett 
dramaarbete med större syften, såsom integrering av barngrupp, bör de ansöka om medel 
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för att anlita en utbildad dramapedagog. Vi håller med AnnaLena om att arbete tillsam-
mans med dramapedagog bör ses som fortbildning för personal på förskolan, likväl som 
processinriktat arbete, och utveckling för barnen. Vi menar att om förskollärarna inte ti-
digare arbetat med drama bör de anlita en utbildad dramapedagog för att arbeta med dra-
ma tillsammans med barnen gör verksamheten mer levande och lekfull. Vi ser, i sam-
klang med respondenterna och litteraturen, stora likheter mellan drama och lek, och vi 
anser att det är viktigt att läraren är aktiv i dramaleken. Anledningen till att vi påvisar 
vikten av lärarens deltagande i dramaleken, är för vi bedömer att drama ger goda möjlig-
heter för observationer och analyser av barnen; känslor, konflikter och samspel som visar 
sig i dramaspel kan säga mycket om barnens utveckling och nuläge. 
 
Det vi har sett under arbetets gång utifrån dessa respondenter är att utbildade dramapeda-
goger ger positiv effekt på förskoleverksamheten, hos barn likväl som hos förskollärare 
då samarbetet är gott. Det som framkommer av respondenternas svar som gott samarbete, 
skulle innebära att förskollärarna är aktiva tillsammans med den utbildade dramapedago-
gen i såväl planering som utförandet och utvärdering. Tillförlitligheten för vårt arbete är 
jämförelsevis liten då man ser till alla förskolor och dramapedagoger i hela Sverige. Vi 
har baserat vår undersökning på en intervjustudie med sex respondenter, samt relevant 
litteratur, men vi kan inte påvisa att detta skulle vara gällande för hela lärarkåren och alla 
kommuner i Sverige.   
  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång fann vi att det skulle vara intressant med vidare forskning kring äm-
net drama, och nedan följer fem punkter med förslag till vidare forskning med detta arbe-
te som grund.  

• Förskollärarnas syn på drama och teater. Varför så många ser drama och teater 
som samma sak och vad det får för konsekvenser för läroplanens mål.  

• Utröna pedagogers syn på drama och dramalek, begreppsdefinitioner och verktyg, 
hos pedagoger som är helt oerfarna.  

• Även undersöka generationsklyftan, mellan de pedagoger utbildade innan läro-
plan, och de efter läroplanen, och om det är skillnad i dramaarbetet och begrepps-
definitioner osv. 

• Utröna dramats effekt på äldre barn än de vi undersökt; Exempelvis hur drama 
kan användas som verktyg i grundskolan, till exempel för kunskapsinhämtning. 



 

 28 

6 Referenser 
 
Braanaas, N. (1999). Dramapedagogisk historie og teori – Det 20. århundre. Trondheim: 
Tapir forlag 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
 
Ekstrand, G. och Janzon, U-B. (1995). Drama och teaterlek. Stockholm: Almqvist och 
Wiksell förlag AB 
 
Henriksson, L. (1987) Lära i lek och drama. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Hwang, P. och Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Hägglund, K. och Fredin, K. (2001). Dramabok. Stockholm: Liber AB 
 
Lundqvist Falk, Å. (1992). Dramapedagogik i specialundervisning. Umeå: SIH-
läromedel 
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, Skolverket (2006) 
 
Molin Bruce, B. (2006). Smått är gott! – drama med de minsta. I Løkken, G. Haugen, S. 
och Röthle, M. (Red.) Småbarnspedagogik: Fenomenologiska och estetiska förhållnings-
sätt. (s.149-167). Stockholm: Liber AB 
 
Owens, A. och Barber, K. (2006). Dramakompassen. Helsingfors: Draamatyö förlag 
 
Petrakos, H. och Howe, N. (1996). The Influence of the Physical Design of the Dramatic 
Play Center on Children’s Play. Concordia University. 
 
Rasmusson, V. och Erberth, B. (2008) Undervisa i pedagogiskt drama: från dramaöv-
ningar till utvecklingsarbete. 3., förnyade uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Stensmo, C. (1994). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur 
 
Sternudd, M-M.F. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran. Fyra dramapeda-
gogiska perspektiv – dramapedagogik i fyra läroplaner. Diss. Uppsala: Uppsala Univer-
sitet 
 
Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlit-
teratur. 
 
Vygotskij, L.S. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos AB 
 
Way, B. (1967) Utveckling genom drama. Lund: Wahlström & Widstrand 



 

 29 

 
Wagner, B. J. (1993). Drama i undervisningen, en bok om Dorothy Heathcotes pedago-
gik. Göteborg: Daidalos AB 
 
Öfverström, C. (2006). Upplevelse, inlevelse och reflektion – drama som en aktiv metod i 
lärandet. Diss. Linköping: Linköpings Universitet 
 
Öhrn-Barush, B. (1986). Mera drama i förskolan. Lund: Liber AB 
 
 
Internet 
RAD: 2008-12-01 
http://dramapedagogen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=3
4 
 
RAD: 2008-12-01 
http://dramapedagogen.se/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
 
Muntliga källor 
Fransson, G. Föreläsning Minor, HiG 2008-10-01 

http://dramapedagogen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=34�
http://dramapedagogen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=34�
http://dramapedagogen.se/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1�


 

 30 

Bilaga 1 
 
Intervju 
Namn:         
Födelseår:        
Utbildning:        
         
Vidareutbildning:       
         

• Hur definieras drama? 

Hur länge har du arbetet som dramapedagog/förskolepedagog/förskolechef? 
         
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad effekten blir av att anlita utbildade dramape-
dagoger till förskoleverksamheten och även förskolans syfte med att anlita dramapeda-
goger. 
Frågeställningen: 

• Vad blir effekten för förskoleverksamheten av att anlita utbildade dramapeda-

goger? 

• Med vilka syften och mål används drama och utbildade dramapedagoger i för-

skolan? 

• Hur sker samarbetet mellan förskolan och dramapedagogerna? 

 
Intervjufrågor: 
Tema: Lek, drama och teater: 
 Hur skulle du definiera drama i arbetet med barn? 

o (endast dramapedagoger) i arbetet med vuxna? 

 Hur skulle du definiera lek? 

o Lek ur ”drama perspektiv” Fri lek/organiserad lek 

o  finns det samband/likheter med drama? 

 Hur skulle du definiera teater 

o Likheter/skillnader med drama? 

 Vad är drama för dig? 

 
Tema: Den egna verksamheten: (endast förskollärare) 
 Arbetar du/ert arbetslag med drama i er förskoleverksamhet? 

o Själva 

o Tillsammans med dramapedagog? 
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o Beskriv en aktivitet ni gjort. 

o Vilka erfarenheter gjorde ni? 

 
Tema: Drama som verktyg 
 Anser du att man bör använda sig av drama i förskoleverksamheten? 

o Kan det användas som ett riktat pedagogiskt verktyg? 

o  Finns det tillfällen då man inte bör använda sig av drama som riktat peda-

gogiskt verktyg?  

 Anser du att endast utbildade dramapedagoger kan använda sig av drama som ett 

pedagogiskt verktyg? 

o Är utbildningen väsentlig för vissa problemområden? 

 Finns det tillfällen då man bör anlita utbildade dramapedagoger? 

o Förskollärare helt utan erfarenhet av drama, kan de använda drama som 

verktyg i alla sammanhang?  

 
 

Tema: Samarbetet!  
 Hur tas kontakten med förskolan? 

o förskolan/ni? 

 Anledningen till kontakt  

o problemområden/eller annat? 

o Vad är målet med samarbetet? 

 Planeringen  

o i samarbete med/utan pedagoger i förskolan 

 Utförande  

o Medverkar förskollärare/egen planering 

 Utvärdering 

o Enskilt/i förskolan 

o Redovisning av resultat/effekt på barnen? 
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Bilaga 2 
 
Till förskolechef/dramapedagoger/förskollärare 
 

Hej. 
Vill Ni delta i en studie kring dramapedagogernas arbete i förskolan och dess effekter för 
förskolans verksamhet? Ditt eventuella deltagande innebär en direkt intervju på ca en 
timme. Syftet med arbetet är att undersöka vad effekten blir för förskoleverksamheten av 
att anlita specialutbildade dramapedagoger. 
 
Alla uppgifter vi mottar kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet är frivilligt. 
I arbetets slutprodukt kommer all information med personlig härledning till dem som del-
tar i undersökningen att fingeras. Intervjun kommer att bandas, och råmaterialet (bandet) 
låses in på högskolans arkiv, då uppsatsen är klar. 
 
Studien kommer att avrapporteras på högskolan i Gävle, som ett examensarbete på C-
nivå, inom ramen för lärarutbildningen 
 
 
 

Anna Högberg 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 

Vid frågor kontakta gärna oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

xxxxxxxx@student.hig.se  tfn: xxx-xxx xx xx 
Isabelle Webb xxxxxxxx@student.hig.se  tfn: xxx-xxx xx xx 
 
Handledare: 
Inrid Nordqvist xxx@hig.se  tfn:xxx-xxx xx xx 
Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle  
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