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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att försöka synliggöra barns sociala lärande genom en dramalek 
och metoden som använts har varit videoobservationer. Av studiens resultat går det att avläsa 
att barn lär genom att iaktta och studera varandra. De yngre barnen visade en utveckling på att 
börja förstå och samspela i leken. Slutsatserna av undersökningen går inte att säkerställa men 
det finns faktorer i resultatet som pekar på att dramaleken kan ha betydelse för barns sociala 
utveckling när det handlar om att förstå lekens ramar och regler och hur man samspelar i lek. 
Detta överensstämmer också med den forskning och kunskap som finns inom området. På 
frågan om musikens roll i leken finns det tecken i studien att det kan handla om att skapa 
gemensamhet i leken och ge leken dess karaktär genom den varierade ljudnivån och den 
gemensamma pulsen då barnen klappade i händerna. 

Nyckelord: Dramalek, lärande, kommunikation, samspel.  
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Inledning

Det är en härlig vårdag och full aktivitet på förskolans gård. Några barn slänger sig i en lian

som hänger ner för en stor björk och de utbrister i små glädjetjut när de tar fart och svingar 

sig fram och tillbaka. Bredvid sandlådan står den nya kiosken uppställd, och i den står två 

flickor och ropar ut över gården.

-Kom och köp, kom och köp. En pojke hör deras uppmaning och tar från marken upp några 

stenar som han sedan lägger på disken framför flickorna samtidigt som han frågar.

-Har ni glass?

Jag lämnar kiosken för att se vad de allra minsta barnen gör en bit bort. De står med 

galonbyxor på och tömmer vatten från en stor behållare som samlar upp regnvatten från 

taket. I handen har de varsin hink och de tittar med stort intresse på hur vattnet rinner ner i 

hinken. När hinkarna nästan är fulla med vatten går de fram till rabatten som ligger alldeles 

intill och tömmer ut allt över blommorna för att sedan åter bege sig till behållaren, men då 

hörs ett välbekant ljud. Det är en av fröknarna som gör indianljudet vilket betyder att det är 

dags att samlas. Barnen tittar upp och slutar med sina aktiviteter och börjar från olika platser 

på gården att bege sig till samlingsplatsen. 

När alla är samlade bildar man en stor ring, alla håller varandra i händerna och sjunger

godmorgonsången. Därefter frågar en av personalen om barnen vill leka en lek och i så fall 

vilken? En flicka säger att hon vill leka ”Katten och råttan” och det är det fler som vill. Först 

väljer man ut vem som skall vara katt och vem som skall vara råtta. När det är klart lägger

sig katten i mitten av ringen och råttan får stå en bit bort och vänta. De andra står runt om 

katten och sjunger om den lata katten som bara sover och om att råttan går in i skafferiet och 

äter av maten som finns där. När råttan äter så håller alla barnen upp sina händer och 

formar den som små skålar som råttan plockar maten ifrån. Vidare i leken vaknar katten och 

börjar jaga råttan under tiden som alla barnen i ringen klappar takten tills sången är slut. Nu 

vill fler vara råtta och katt och leken börjar om på nytt. Den fortsätter tills alla har fått varit 

katt eller råtta eller både och. När alla är nöjda och leken pågått i några minuter är det dags 

att avsluta samlingen och leken. Det gör man genom att tillsamman äta en fruktbit och sedan 

är det fri lek för en stund för att åter samlas innan lunchen.
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Som exemplet ovan visar så är lek och samspel centrala aktiviteter på förskolan. I Skolverkets

läroplan för förskolan (Lpfö98) finns direktiv om att förskolan skall genom leken ge barn 

kunskaper av olika slag. Knutsdotter Olofsson (2002) beskriver att en sådan kunskap ligger på 

det sociala planet och handlar om att lära sig lekens signaler och genom detta fungera socialt i 

lek . Genom olika lekar och aktiviteter övar barn sin sociala förmåga och utvecklar därigenom 

den. En sådan aktivitet kan vara samlingen som ger barn tillfälle att se varandra, vilket 

underlättar då barn lär av och genom varandra. Samlingen kan innehålla allt från diskussioner, 

sånger, rörelse och lek av olika former.

Dramalek är en form av styrd lek, det vill säga en lek som inte är fri och kan utvecklas till vad 

som helst, som när barn leker själva. Den har bestämda mallar och händelseförlopp som alltid 

återkommer beroende på vilken dramalek som leks. Den kan, om den innehåller musik av 

något slag, även kallas för sånglek. I denna studie har jag intresserat mig för de yngre barnens 

lärande i en sådan lek – katten och råttan – som jag dock väljer att kategorisera som dramalek 

då den dels innehåller inslag av sång och rytm, men samtidigt även har viktiga inslag av 

rörelser och rollgestaltning, Denna lek presenteras närmare i uppsatsens resultatkapitel. 

Dramaleken kan vara ett sätt för barn som inte besitter förmågan till lek eller har svårigheter 

med detta, att träna upp sin förmåga och att lära sig samspela med andra barn (Folkman, 

Svedin 2003). Genom dramalek får barn kunskaper om hur man samspelar och agerar med 

och mot varandra, vilket bidrar till social utveckling för barn (Erbeth & Rasmusson 2008).

De estetiska ämnena som bild, rörelse och musik har också en funktion i förskolans värld. De 

bidrar till att lärandet blir lustfyllt och kreativt vilket stärker barns självbild och jag-

uppfattning (Sundin, 1995). De ger barn möjligheter att komma i kontakt med sina känslor 

och att kunna förvalta och använda dessa i sociala samanhang med andra barn. Estetiska 

ämnet musik verkar kunna ge grundläggande erfarenheter som påverkar barns sätt att senare 

tänka och känna i livet. Detta visar på vikten av dessa ämnen i skolan och förskolan för att 

berika barnens känslomässiga liv och utveckling. Musik är ofta en populär aktivitet i 

förskolan. Musik är lustfylld på det sättet att den är medryckande och bidrar till att barnen 

känner gemenskap med varandra. Musik handlar ofta om samspel och om kommunikation,

genom att barn sjunger och spelar tillsammans. Sundin (a.a.) menar att genom denna aktivitet 

stimuleras förmågan att förstå samspel och kommunikation och därigenom utvecklar barnen

sin sociala förmåga. För att detta lärande skall ske bör både personal och miljö skapa trygga 
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ramar då detta också påverkar barns förutsättningar till social utveckling. En medveten vuxen 

som är närvarande och följer barnens utveckling är att föredra, för att kunna upptäcka, stödja 

och vägleda vid eventuella problem (Lindahl 1998).

Med denna introduktion tydliggörs att studien kommer att belysa frågor som berör barns 

lärande och utveckling genom dramalek där även musiken är en del av leken. I studien 

benämns små och stora barn. Med små barn menar jag barn under två år, de större barnen är 

två till fem år. Nedan lyfter jag Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö98) och riktlinjer som 

är relevanta till studien. 

Styrdokument

Skolverkets läroplaner för förskolan (Lpfö98) belyser vikten av leken. Barnen får genom 

leken tillgång till sig själva och sin personliga utveckling. Leken stimulerar också barnen

utveckling när det handlar om att kunna samspela och kommunicera med andra barn. I 

förskolan bör lärarna också ge barnen tillträde till olika estetiska uttrycksformer, för att 

ytterliggare stärka barnens sociala förmågor. Nedan följer citat ifrån (Lpfö98)som berör dessa 

   

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformers såsom

bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse…”

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.”

”Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp”
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Kunskapsområde/ Tidigare forskning

Mitt intresse i detta examensarbete handlar om de yngre barnens lärande i samband med 

dramalek på förskolan. Förutom dramaleken berör detta fokus även några andra viktiga 

områden, som jag här tecknar en översiktlig ingång till. Studien berör på detta sätt lärande 

genom lek, drama och musik. Det är dessa områden jag kortfattat vill utveckla och belysa 

nedan.

Lek

Leken börjar redan hos det lilla spädbarnet. Föräldern söker kontakt med barnet med hjälp av 

rösten och försöker att få ögonkontakt. När detta sker brukar båda parter le mot varandra och 

de små barnen brukar visa sitt välbefinnande genom använda hela kroppen för att förmedla 

känslan av välbefinnande. Tittutleken brukar vara en populär lek där föräldern gömmer sig för 

att sedan dyka upp och få kontakt med barnet och båda parter ler mot varandra. Denna typ av 

lek kanske inte ses som viktig, men är en viktig start för barnens fortsatta utveckling till att 

kunna samspela, kommunicera och delta i lek. Genom denna lek stimuleras barnens förmåga

till samspel med andra människor vilken är nödvändig för att utvecklas till sociala människor

(Knutsdotter Olofsson, 2002).

Genom lek lär sig barnen tillsammans, men också av varandra. Det handlar om 

kommunikation och om förmågan till att kunna samspela med varandra vilket leken tränar 

barn i. Vidare så är det genom lek som barn får kunskap i hur man förhåller sig till varandra,

hur normer och regler skapas och hur man förhåller sig till dessa. Kulturen och miljön är 

också viktiga faktorer som påverkar barnens syn och kunskap om hur saker och ting fungerar.

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).

Knutsdotter Olofsson (2002) har genom sina studier upptäckt att leken är livsviktig för barn. 

Genom leken kan barnen behandla och förstå sin omvärld och göra den mer begriplig. Lek är 

något som alla barn besitter men den behöver stimuleras för att utvecklas och genom detta är 

den vuxnes roll avgörande för om barnen skall utveckla en så god förmåga till lek som 

möjligt. Den vuxne bör förstå lekens betydelse och ge den plats i barnens vardag.
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Lek skall vara en frivillig och lustfylld aktivitet där barnen med hjälp av sin fantasi och 

kreativitet samspelar med varandra, vilket ger mening åt aktiviteten. Barnen lär sig genom 

leken att hantera sin omgivning och göra den begriplig.

Leken har inga långtgående mål utan målet ligger i själva aktiviteten och så länge den fortgår

(Knutsdotter Olofsson, 2002).

I Lek för livet, av Knutsdotter Olofsson (2002), beskriver författaren hur Parten (1932) har 

delat upp leken i olika kategorier med sociala aspekter. Åskådarlek, ensamlek, parallek, 

samlek, och samarbetslek. Dessa olika av lektyper visar på en utveckling hos barnen där de 

efter mognad och utveckling övergår till de lekar som kräver mer samspel och 

kommunikation för att leken skall vara så gynnsam som möjligt. Dock betyder det inte att 

äldre barn inte kan inta åskådarlekens position. Miljön och människorna där barnet befinner 

sig i spelar en roll då barnen kan växla mellan dessa kategorier på lek. Dock brukar de yngre 

barnen inte växla mellan dessa kategorier då de ännu inte behärskar samlekens förutsättningar

(Knutsdotter Olofsson, 2002).

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) visar på området ”theory of mind” som 

handlar om förmågan att förstå och inta andras perspektiv. Forskning har visat att barn som 

samspelar med många barn utvecklar denna förmåga i större utsträckning än barn som inte 

träffar så många barn. Detta stärker förskolans betydelse för barns sociala och empatiska 

utveckling. 

Wetso (2006) har i sin avhandling studerat barn som saknar förmågan att söka kontakt och 

leka med andra barn och hur det kan mottarbetas genom aktivt handlande av pedagoger och 

andra vuxna. Hon har sett att leken inte bara styrs av mognad utan måste stimuleras och tränas 

för att framsteg skall ske. Hos säger också att man istället för att skicka iväg barnen på 

utredningar kan man med ganska lätta medel hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att leka 

och samspela med andra barn. Pedagogerna måste vara medvetna om att leken även för de 

som har svårigheter är det bästa verktyget till att barn skall utveckla denna livsviktiga 

förmåga. 

Leken handlar också om att få tillgång till sina estetiska förmågor. Det kan handla om att 

sånglekar, dramalekar där man med kroppens alla delar får gestalta figurer, känslor, och 
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annat. Genom de estetiska ämnena får barnen träna sig på att ta emot och tolka 

sinnesupplevelser och att själva uttrycka sig via dem.

(Løkken m.fl. 2006)

Förmågan till att kunna leka är inte alltid så enkel och ibland kan man möta barn som inte 

besitter förmågan att samspela och leka med andra barn . Det kan handla om att inte förstå 

signalerna på vad som är lek eller att man inte behärskar det samspel som leken ofta kräver. I 

dessa fall så har pedagogen en viktig uppgift i att på olika sätt hjälpa och stimulera dessa barn 

till att börja förstå och hantera leken. En vuxen kan aldrig ersätta ett annat barn men kan 

stödja och hjälpa barnet till samvaro med andra barn (Pape, 2001).

Jensen (2008) har i sin avhandling studerat låtsaslekens betydelse för barnens kognitiva 

utveckling. Han har sett hur svår och komplex låtsasleken är och den kräver visa kunskaper 

för att förstå och att kunna förhålla sig till. Avhandlingen visar att små barn har svårt att förstå 

och tolka när något är på låtsas men de äldre barnen kunde det i större utsträckning. De besatt 

i större utsträckning förmågan att förstå och tolka när något är på låtsas. Det visar att en 

utveckling sker, men inte om den sker av sig själv eller om det är samvaron med andra 

människor som bidrar till att de äldre barnen visar kunskaper om detta. 

Drama

Ett av syftena med ämnet drama är att plocka fram leklusten hos barn. Barnen får där träna sig

i att våga inta olika roller och att samspela med andra barn. Ett annat syfte är att skapa 

trygghet i barngruppen och att barnen på ett lustfullt sätt får lära känna varandra (Hägglund & 

Fredin, 2001).

Genom att använda sig av drama i den pedagogiska verksamheten på förskolan, får barnen ett 

verktyg att träna sig i att samspela och kommunicera med varandra. Barnen får också tillgång 

till att våga öppna sig och att vara kreativa vilket en del barn kan ha svårare med. Genom det 

lustfyllda och kravlösa i dramaleken så kan barn både lära av varandra, men också få tillgång

och kunskap om sin egen person och identitet (Erberth & Rasmusson, 2008).
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Genom drama får barn tillfälle att pröva på många olika saker som stimulerar dem att vara 

kreativa, inta roller, samarbeta och detta helt kravlöst där inget rätt eller fel finns. Därigenom 

stärks barnets självkänsla och dess personliga utveckling (Erberth & Rasmusson, 2008).

Drama är ett kreativt ämne som inte enbart har en enda logisk lösning . Matematik till

exempel är ett logiskt ämne där svaret är ett och absolut sant. Den del av hjärnan som sköter 

det logiska induktiva tänkandet är den vänstra och allt som handlar om estetiska former och 

uttryck sköts av den högra hjärnhalvan. Forskaren Roger Sperry menar att skolan i 

västvärlden alldeles för mycket ägnar sig åt skolämnen som är logiska och som sköts av den 

vänstra hjärnhalvan. Han menar att om barn i större utsträckning fick tillgång till en varierad 

skola skulle barnens utveckling vara mer gynnsam (Erberth & Rasmusson, 2008).

Drama för de allra minsta barnen handlar om att lära känna varandra och att skapa trygghet i 

en grupp. Det handlar också om att visa barn hur man leker i grupp och hur man samarbetar i 

lek. Det har visat sig att barn som kontinuerligt fått tillgång till dramalekar har lättare att 

handskas med problem och konflikter. Detta tror man beror på att barnen genom dramalek 

övar på att samarbeta och därigenom utvecklat sin empatiska förmåga. Genom detta har de 

blivit mer tillåtande och förstående för varandras olikheter (Erberth & Rasmusson, 2008).

Som vuxen bör man delta i barns lek. Det kan ske genom dramaleken där den vuxnes uppgift 

ligger i att skapa trygghet, stödja och upprätthålla normer och ordning. Dock är det viktigt att 

barnen deltar i leken frivilligt. Om de tvingas till gemensam lek så tappar leken sin lustfyllda 

funktion som rolig och spännande och barnen visar lågt intresse för leken (Hägglund & 

Fredin, 2001).

Melanies (2003) forskning visar att barn som får tillgång till drama i förskolan utvecklar en 

förståelse för sig själv och kan i större utsträckning får tillgång till sina inre känslor och 

tankar. Forskningen visar också att barn utvecklar sin empatiska förmåga till att förstå och 

kunna sätta sig in i andra människors tankar och känslor genom dramalek
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Musik

Musik är något som berör alla människor på något sätt. Vi sjunger vid kalas, skolavslutningar, 

fester, vid jul och så vidare. Att musiken är viktig för oss är kanske inget man tänker på 

dagligen men Björkvold (2005) menar att musiken är livsnödvändig för människan. Den är ett 

slags verktyg till kommunikation och ett uttrycksmedel som gör det möjligt att förmedla bl.a. 

känslor, idéer, berättelser och historia. Gottberg (2009) menar också att musik är viktig för 

barn och ungdomars sociala liv och utveckling, genom musiken prövar barn sin identitet. 

Musik handlar också om att finna vila och meningsskapande, tillsammans och enskilt. Musik

fyller ett behov som ger tillfredställelse som är svårt att ta på. Den leder till en känsla av 

välbefinnande i olika situationer, menar Sundin (1995).

Musiken påverkar oss redan i fosterstadiet, då hörseln är bland det tidigast utvecklade 

sinnena. Løkken m.fl. (2006) förklarar att barn redan i femte graviditetsmånaden kan höra och 

uppfatta ljud. Efter ytterligare två månader kan fostret också komma ihåg ljudintrycken. Detta 

är den första kontakt med yttervärlden som det ännu ofödda barnet har kommit med kontakt 

med. Därför uppmanar författaren alla att sjunga för sina nyfödda barn då rösten, sången,

stimulerar barns sociala förmåga till att kunna kommunicera med omvärlden och att kunna 

förstå den och så småningom förstå sin egen roll i den. För att förstärka vikten av sång och 

musik så skriver Sundin(1995) att alla människor föds med förmågan till musikalitet men att 

den behöver få samspela med omgivningen för att stimuleras och utvecklas.

När barnen blir äldre och börjar vidga sina vyer och intressera sig för andra barn så är också

musiken ett sätt till att börja samverka med varandra. Løkken m.fl. (2006) beskriver en 

situation med två pojkar där en trumma blev ett slags kommunikationsmedel. Den ena pojken 

spelar och den andra pojken iakttar och lyssnar. När pojken som tittar på plötsligt tappar fokus 

och börjar bege sig bort från den spelande pojken börjar den spelande pojken att ivrigare och 

hårdare slå på trumman samtidigt som han tittar efter pojken. Följden av detta blir att pojken 

som tappat fokus nu vänder sig om och går tillbaks och sätter sig och tittar på den spelande 

pojken. Med detta menar författaren att trumman och det ljud som uppstår blir ett slags 

kommunikationsmedel även om det är på en enkel nivå. (Løkken m.fl. 2006).



12

Musik är sällan något i sig själv men blir det när den sätts i ett sammanhang och får en sorts 

mening. Det kan vara allt från att sjunga, spela instrument tillsammans eller dramatisera en 

lek med musiken som drivkraft. Det är då barn övar sin sociala förmåga och stärker sin

kompetens i att samspela med andra människor. Barn stärker genom detta sin empatiska 

förmåga och att kunna sätta sig in i andras situation. Med detta ökar också deras förmåga att 

förstå sin roll i ett samanhang (Sundin 1995).

I förskolans och skolans värld används ofta musiken som ett slags trivselskapande faktor för 

att öka barnens övriga produktivitet i något annat ämne eller aktivitet. Musiken används också 

i syfte att socialisera barn i olika former, allt från att samspela, kommunicera, lära känna 

varandra med mera. Musikaktivitet leder till att barn lättare kan uttrycka egen medvetenhet 

men också ökad lyhördhet för andra människor (Øivind, 1996).

Sundin (1995) har i sin forskning om musik kommit fram till att den skapar ramar där 

människor kan samspela och kommunicera med olika musikaliska verktyg. Därigenom är 

musiken något som skapar tillfällen för kommunikation och gemenskap. Vidare tyder 

forskningen på att musik är ett verktyg för att förmedla och ta in känslor av olika slag.
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Syfte

Syftet med denna studie är att försöka synliggöra små barns lärande av en specifik dramalek.

Jag vill även förstå om detta leder till att barn får ökade kunskaper om hur man samspelar och 

agerar med varandra. Jag vill också försöka belysa musikens roll i dramaleken. Genom dessa 

syften vill jag ge ökade kunskaper till förskollärare om dramalekens betydelse för barns 

sociala utveckling. 

Frågeställning

 Bidrar dramaleken till att små barn övar sin sociala förmåga att kommunicera och 

samspela med varandra?

 På vilket sätt kan man se att det sker?

 Vilka olika beståndsdelar finns i leken och vilken funktion har de?
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Teoretiska perspektiv

Vetenskapliga studier av lärandet har dominerats av två traditioner. Den ena är behaviorism 

där människan lär utifrån miljön. De anser att människan lär av fysiska erfarenheter och att 

det inre kognitiva tänkandet inte går att observera och forska på.

Den andra traditionen kallas rationalism, där människan lär inifrån, sitt eget tänkande. Utifrån 

den, kom kognitivism, där man försöker förstå människans inre tankeprocesser och jämför 

hjärnan med en dator. Människan samlar in, bearbetar, lagrar information samt kan söka 

information i minnet. Den teori jag utgår ifrån är ett alternativt tankesätt från dessa och 

benämns ”det sociokulturella perspektivet” och har en tydlig utgångspunkt från Vygotskij 

(Säljö, 2000). 

Vygotskij utvecklade denna teori under tidiga 1900 talet och menade att barnen lär och 

utvecklas genom mötet och samvaron med andra människor. Enligt hans teori kan ett barn 

befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå eller i den potentiella nivån, ZPD, (zone of proximal 

development ). Den första nivån utgår ifrån att barnet har lärt sig själv och att barnet följer sin 

naturliga utveckling där han eller hon faktiskt befinner sig. Den andra nivån (ZPD) utgår ifrån 

att barnet ifråga lär sig, eller stimuleras av någon vuxen eller i samarbete med en mer kapabel 

kamrat och därigenom når längre i sin personliga utveckling (Säljö, 2000).

    

Det sociokulturella perspektivet menas enkelt beskrivet att det utgår en teori om att 

människans utveckling sker i samvaro med andra människor. Det är genom kommunikation 

och samspel mellan människor som gör att våra liv och det runtomkring oss ser ut som det 

gör. Kulturen och miljön runtomkring oss är också avgörande för hur vi kommer att tänka och 

fungera som människor. Kulturen blir till en ram där vårt beteende och handlande till viss del 

styrs av dessa ramar. Det skapas genom detta regler och normer som vi förväntas uppfylla och 

om inte följs kan ses som avvikande. Till skillnad från djuren kan inte våra tankar, handlingar 

och värderingar förklaras eller skyllas på instinkter, genetiska programmerade reflexer utan är 

till stor del en produkt av processer, erfarenheter som alla är sociokulturella (Säljö, 2000).   

Människan har med sin förmåga till kommunikation och samspel också fört utvecklingen till 

var den är i dag och den fortgår ständigt och utvecklas i takt med att nya generationer tar vid 

och för utvecklingen framåt. Språket har en viktig roll i detta sociokulturella perspektiv då vi 

genom detta kan göra oss förstådda och föra information vidare. Vi har inte behövt upptäcka 
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hjulet för varje generation utan tagit vid där utvecklingen stått och fört utveckling ytterligare 

framåt (Säljö, 2000).   
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Metod

Här redogörs vilken typ av undersökning jag använt mig av för att besvara mina frågor. 

Vidare beskriver jag vilken typ av metod jag använt mig av och argumenterar mitt val.

Under denna rubrik redogörs för vilka urval jag gjort då jag valt personer och platser för mina 

insamlingar av data. Jag berättar även om själva strukturen, genomförande och vilka 

eventuella reflektioner och problem som uppstått under min insamling av materialet. 

Jag har använt mig av metoden observation och gått ut i verkligheten och videodokumenterat 

barn som leker en dramalek. Jag har därmed inte konstruerat en situation för att försöka få 

svar på mina frågor. Det är en kvalitativ studie vilket innebär att mitt resultat inte går att 

överföras till staplar och diagram. Jag har transkriberat mitt resultat och tolkat det textmaterial 

för att försöka besvara mina frågor i studien. Jag försöker att med denna valda metod få en 

djupare kunskap om hur saker och ting förhåller sig till varandra. Denna metod har sin grund i 

hermeneutiken och menas att man studerar sin omgivning och sedan tolkar den för att få en 

djupare förståelse och kunskap och genom detta närma sig sanningen (Patel & Davidson 

1994).

Jag använde mig av Björndal (2005) bok för att på bästa sätt kunna genomföra 

observationerna. Genom denna typ av observation så får man mycket information som man 

kan återse materialet hur många gånger som helst. Genom detta kan man upptäcka viktiga 

saker som kan ha betydelse för studiens syfte. Genom att observera verkligheten får jag själv 

tolka och analysera resultatet. Om jag istället valt att intervjua personal på förskolan finns det 

en risk att svaren inte överensstämmer med verkligheten eller att personalen har olika åsikter 

angående mina frågor. Genom mitt val av videoobservationer lägger jag över ansvaret på mig 

att tolka och analysera resultatet. Det betyder dock inte att videodokumentationer är 

problemfria. Det finns detaljer i mitt val av videodokumentation som jag problematiserar

under rubriken etiska aspekter 

Urval

Jag valde att observera barn i åldern ett till fem på en förskola i mellersta Sverige där jag 

kände barn och personal sedan tidigare. Jag var genom detta ingen främling för barnen som 

måste lägga tid på att lära känna dem eller personal för att de skulle bli bekväma med min 

närvaro. Genom detta behövde jag inte lägga tid på att bygga upp ett förtroende hos personal. 
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Barnen var bekväma med min närvaro vilket ledde till att själva videodokumentationen 

omgående kunde starta.  

Jag är medveten om att det finns en risk med att observera människor som man har en relation 

till och att det kan påverka mig när jag skall analysera mitt material. Genom att jag är 

medveten om detta så är risken liten att jag förskönar eller förändrar mitt resultat på grund av 

detta. Jag försöker att vara kritisk mot mig själv och bortse från eventuella faktorer som kan 

påverka mitt sätt att analysera.

Struktur och genomförande

Några veckor innan observationerna kontaktade jag förskolan och frågade personalen om det 

gick bra att jag använde mig av deras förskola i syfte att utföra min undersökning. Jag 

förklarade studiens syfte och frågor och hur tillvägagångssättet skulle ske. Efter klartecken 

från personalen skrevs ett brev där jag både informerade föräldrarna om studien syfte och bad 

om deras tillåtelse. Via telefonkontakt planerades dagarna då videodokumentationerna skulle 

utföras. Genomförandet gick till så att jag under två veckor, vid fem tillfällen deltog i 

förskolans morgonsamling utomhus där de ägnade sig åt aktiviteten dramalek. 

Tillvägagångssättet var lika vid varje tillfälle. Innan leken började placerade jag mig en bit 

bakom ringen och filmade leken från början till slut. Jag förflyttade mig under lekens gång för 

att synliggöra alla barn och händelser i leken. En tanke som jag reflekterade över var att det 

optimala hade varit att filma med fler kameror och i olika vinklar samtidigt. Genom detta 

hade man minimerat risken att förlora viktig information under lekens gång. Jag fick nu vara

observant och försöka fånga de viktiga faktorerna som möjligen kunde besvara mina syften 

och frågeställningar. Efter avslutandet av dramaleken tackade jag och tog farväl av barn och 

personal. Efter observationerna studerade jag videofilmerna ett flertal gånger och de 

transkriberade materialet och fick därmed en djupare kunskap och förståelse på faktorer som 

har betydelse för mina syften och frågeställningar.  

Tillförlitlighetsfrågor

Här redogörs vilken betydelse min metod har haft utifrån studies syfte och frågeställningar.

Genom att jag utfört en empirisk undersökning och undersökt förskolemiljön är metoden med 

videodokumentation ett val jag gjort genom att jag då kan gå tillbaka och titta på videon så 

många gånger jag behöver för att få svar på mina frågor. Genom detta har jag försökt 

minimera risken att missa viktiga faktorer som har betydelse för studien.
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Reliabiliteten i min undersökning handlar om att mätinstrumentet eller att metoden är pålitlig

gentemot de svar som jag försöker hitta. Eftersom situationen som jag observerar barnen i inte 

är konstruerad av mig finns det faktorer som inte jag kan styra över och som kan ge 

missvisande svar på mina frågor. Barnen kan vara trötta, sjuka eller det kan vara annat som 

påverkar hur de agerar under undersökningen. Ett sätt att försöka gardera sig mot sådana 

missvisningar har varit att jag videodokumenterat vid flera tillfällen för att genom detta skönja 

vissa mönster i barnen beteende. Eftersom mina data inte kommer att resultera i tabeller eller

diagram är det svårt att avgöra hur hög reliabiliteten är, men undersökningen går att upprepa i 

det oändliga vilket gör att andra kan kontrollera om mina svar stämmer och jag anser att 

genom att jag valt att observera barnen via videodokumentation så är reliabiliteten ändå så 

pass hög att den kan anses som trovärdig. Om jag istället valt att besvara mina frågor genom 

intervjuer av personal så hade jag genom detta inte fått verkligheten. Jag hade helt fått förlita

mig på vad pedagoger hade för svar och syn på mina frågor vilket hade gjort det svårt att 

svara på om reliabiliteten hade varit hög (Bryman, 2001).

Validiteten i fråga handlar om att jag studerat det som är relevant för studiens syften och 

frågeställningar, så anser jag att den god. Studien vill belysa barns lärande av lek vilket jag 

försöker besvara med hjälp av videodokumentationer av barn som leker. Jag har försökt att 

ständigt vara kritisk och fråga mig själv om jag genom mitt val av metod fått syn på det jag 

vill besvara. Genom detta så har jag försökt att minimera risken att belysa fel saker i min 

studie (Bryman, 2001).

Etiska aspekter

Här presenteras de etiska krav det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har

och vilket jag tagit del av genom Stukát (2005). Det är fyra grundkrav som på olika sätt 

beskriver vad forskning och studier bör ta hänsyn till och följa för att vara så etiskt korrekta 

som möjligt.

De fyra grundkraven är följande:

Informationskravet. Handlar om att informera alla inblandade om vad studiens syfte är och

vilka frågor studien vill besvara.  
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Samtyckeskravet. De inblandande i studien måste själva få välja om de vill delta eller inte. 

Handlar det om barn måste föräldrarna informeras och ge sitt godkännande

Konfidentialitetskravet. Personers namn och identitet måste skyddas. Det får inte framgå i en 

studie detaljer som på något sätt kan avslöja personers identitet.  

Nyttjandekravet. Materialet i en studie får endast användas i studiens syfte och inte nyttjas 

eller förekomma i andra sammanhang. 

I min undersökning har föräldrar informerats om undersökningens syften och utformning, 

samt de etiska aspekter som berörs ovan. De har på så sätt fått möjlighet att aktivt ta ställning 

till om deras barn fick inkluderas i studien eller ej. Genom mitt val av videodokumentation 

har jag använt mig av Björndal (2005) som gett mig kunskaper som varit givande för mitt val 

av metod. Jag har försökt varit extra försiktig då videodokumentation exponerar deltagarna 

mer än om jag dokumenterat via löpande protokoll, intervjuer, gruppsamtal eller 

ljudinspelning. Att bli filmad kan påverka barns beteende och sätt att agera vilket skulle 

kunna ge en missvisande bild av verkligheten. Genom denna reflektion och kunskap utfördes

ett flertal videodokumentationer så att barnen skulle bli vana vid situationen och inte påverkas 

för mycket av den. Situationen upplevdes inte konstlad när jag videodokumenterade, utan 

barnen hade fokus på leken.

  

Dramaleken har utförts på förskolans gård, ute i deras naturliga miljö för att inte påverka 

resultatet. Det har varit frivilligt och inga barn har tvingats eller utsatts för något obehagligt. 

Inga namn, bilder eller annat som kan avslöja vilka försökspersonerna är har förekommit och 

det är bara jag som har tittat och analyserat filmerna. Efter att resultat färdigställts har

filmerna raderats för att inte avslöja vilka barn och vilken personal som har förekommit i min 

undersökning. De inblandande i min undersökning kommer också att kunna ta del av studien 

när den är färdigställd. Genom detta har hänsyn till de fyra grundkraven tillgodosetts och 

studien har genomförts så etiskt korrekt som möjligt.  
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Resultat och analys

Här beskrivs resultaten och analysen av undersökningen och kopplingen till det 

sociokulturella perspektivet. Resultaten har kategoriserats i sex olika rubriker som följer; den 

gemensamma ringen, musikens roll, stora och små barn gestaltar rollen i leken, det

iakttagande barnet, pedagogens roll samt det lustfyllda i lärandet. Efter varje resultatdel 

kommer en analys. Allra först beskrivs dramalekens utförande och händelseförlopp. 

Beskrivning av leken ”katten och råttan”

Barnen och de vuxna ställer sig i en lagom stor ring så att alla får plats. Man väljer ut ett barn

som får vara katt och ett annat barn som får agera råtta i leken. Katten lägger sig i mitten av 

ringen och blundar och råttan ställer sig en bit utanför ringen. Efter detta sjunger barnen och 

de vuxna tillsammans om den lata katten som ligger och sover. Sången övergår till att berätta 

om råttan som smyger in i skafferiet och äter av det som finns där. Samtidigt som de gör det 

så kupar barnen sina händer föreställande skålar och håller fram dem mot råttan som går runt 

omkring inne i ringen och låtsasäter ifrån skålarna. Sången fortsätter att berätta om katten som 

vaknar och far upp efter råttan och nu börjar råttan springa utanför ringen och katten jagar 

efter, i vissa fall får katten tag på råttan och i andra fall inte. När detta moment är klart är 

leken slut och katten och råttan ställer sig nu i ringen och man väljer ut två nya barn som skall 

agera katt och råtta och leken börjar om på nytt.

Den gemensamma ringen

Dramaleken i denna studie är en lek som upprätthålls av vissa bestämda regler och genom 

detta är det vissa moment som har upprepats många gånger under videodokumentationerna.

En sådan detalj har varit skapandet av den gemensamma ringen.

Alla barn och vuxna har ställt sig i en gemensam ring innan själva leken har börjat.

Det som framkommit av mina videodokumentationer är att barnen genom ringen kan titta på 

varandra. Alla har möjlighet att se varandra i ringen och barnen har också studerat varandra 

mycket när de befinner sig i ringen. Det jag också har sett är att barnen har studerat och följt 

lekens olika förlopp.

En förändring som skedde under perioden som jag utförde mina dokumentationer var att de 

yngsta barnen som var relativt nya på förskolan och inte var vana vid samlingar genomgick en 

förändring. Vid det första tillfället visade dessa barn inget större intresse eller förståelse av att 
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stå på sin plats i ringen. Ett barn lämnade ringen nästan direkt och två barn vände sig om och 

började fokusera på andra saker som skedde utanför dramaleken.

Vid nästa tillfälle lämnade samma barn ringen återigen men de övriga barnen iakttog nu leken 

utan att vända sig om. När jag videodokumenterade barnen vid det sista tillfället deltog alla de 

yngre barnen i samlingen utan att lämna eller vända sig om eller att på annat sätt fokusera på 

sådant som inte var relevant till situationen. De yngre barnen visade större nyfikenhet för 

situationen genom att studera de andra barnen och vuxna betydligt mer än vid det första 

observationstillfället. De äldre barnen hanterade situationen av att stå i en ring tillsammans. 

Det var ingen av de äldre barnen som lämnade, vände sig om eller på annat sätt inte kunde 

hantera situationen.

Analys

Jag tolkar ringen som ett verktyg för att alla barn skall se varandra. Ringen inbjuder alla till 

att delta på lika villkor. Ingen pekas ut eller göms undan. Ringen verkar lätt att förstå, alla 

hittar sin plats. Eftersom ringen används dagligen i verksamheten blir ringen en slags trygghet 

vilket enligt Lindahl (1998) är en förutsättning för att barns utveckling skall vara så god som 

möjligt. Att barn får tillgång till varandra både när det gäller att studera varandra, men också 

att samspela med varandra är en annan aspekt som Lindahl (1998) tar upp som viktig för 

barns sociala utveckling. Ur det sociokulturella perspektiv av Säljö (2000) som studien har 

överensstämmer hypotesen om att barn lär av och med varandra då ringen ger just möjligheter 

till samspel och kommunikation. I ringen samspelar barn i olika åldrar som kommit olika 

långt i sin sociala utveckling genom detta kan yngre barn studera och lära av de äldre barnen.  

Musikens roll

I dramaleken var också musiken, pulsen och melodin en av de regler som upprätthöll leken 

och gav dramaleken dess form. Jag skall nu beskriva hur musiken använts i dramaleken och 

sedan återge vad som hände när musiken plockades bort från dramaleken.

Genom hela leken sjöng man och i slutet av leken klappade man även händerna.

Nästan alla barnen sjöng med utom de yngre barnen som istället iakttog de äldre barnen.

Några barn rörde sig gungande till musiken och andra stod stilla och sjöng med.
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De äldre barnen hade lättare att klappa i den gemensamma pulsen än vad de yngre barnen 

gjorde som oftare klappade en egen puls och inte såg ut att ha utvecklat förmågan att klappa i 

en gemensam puls som följer sången och melodin.

I början sjöng barnen i normal ljudnivå men när de kom till det stället där råttan smyger sig in 

och äter mat minskade ljudnivån och barnen och de vuxna sjöng istället lite tystare nästan som 

om de viskade. När sedan katten vaknade ökar ljudnivån igen och blev då starkare än den var 

tidigare, dessutom klappade nu alla barn och vuxna i ringen sina händer i takt till musiken och 

det också flera barn som gungade eller svängde på sig till musiken samtidigt som de klappade.

Detta är något som förekommer genom alla mina videodokumentationer. En liten förändring 

skedde beroende på vilken pedagog som ledde leken men generellt kunde man se att denna 

förändring av ljudnivån genomlyste alla mina videodokumentationer. 

Vid några tillfällen bad jag personalen och barnen att plocka bort musiken, det vill säga att de 

inte sjöng eller klappade takten i leken utan bara med hjälp av texten genomförde leken. 

Genom detta ville jag försöka förstå vad musiken hade för betydelse för leken och vad som 

hände när denna del plockades bort.

Det som jag tidigare beskrivit om de olika ljudnivåerna genom leken, uteblev nu och 

ljudnivån förändrades inte genom lekens olika moment. Barn och personal höll nu ungefär

samma ljudnivå genom hela leken. Med endast örat var det svårt att registrera någon 

förändring av ljudnivån under lekens olika moment.

Det som också framgick var att barnen blev tveksammare och försiktiga när de inte fick 

sjunga utan istället läsa texten tillsammans. Några barn blev tysta och andra fick svårt att följa 

med i den gemensamma textläsningen. I stort sett alla inklusive personal fick det svårt att hitta 

en gemensam lästakt och det framkom av videodokumentationen att pulsen i textläsningen 

blev långsammare och långsammare allt efter att leken fortskred.

En annan påtaglig skillnad som skedde när musiken plockades bort var att energin hos barnen 

verkade minska. Barnen hade tidigare verkat mer glada och intresserade av leken men nu var 

det fler som intog en allvarligare uppsyn. Intresset för själva leken och dess förlopp såg också 

ut att minska. Barnen hade svårare att inta rollen som katt och råtta och den del av leken där 

katten jagar råttan blev nu mer en promenadtur runt ringen istället för den annars så 
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spännande jakten. Barnen blev stillsammare och rörde sig inte som de tidigare hade gjort när 

musiken och takten var tydlig i leken.

Analys

Jag tolkar resultatet som att musiken har en betydande roll i leken. Takten och pulsen som 

musiken ger, hjälpte troligtvis barnen att gemensamt genomföra leken. När detta moment 

plockades bort försvann också den tydliga melodin och pulsen vilket gjorde alla osäkrare på 

hur fort eller sakta de skulle sjunga och klappa. Från det sociokulturella perspektivet (Säljö

2000) kan man förstå att det barnen tidigare lärt och fått kunskaper om genom leken nu 

påverkades när musikmomentet togs bort. Denna situation var ny för dem och de besatt inte 

kunskaper om hur leken nu skulle gå till, vilket kunde bidra till deras nya beteende och 

försiktighet i leken. Att de äldre barnen sjöng i rätt tonart och klappade i rätt takt förstärker 

bara tron hos mig att alla människor är musikaliska bara de får tillträde till den musikaliska 

världen. Detta är också något som Björkvold (2005) belyser i sin bok.

Stora och små barn gestaltar rollen i leken

Här beskrivs hur de yngre och äldre barnen deltog i leken och om det gick att få syn på 

skillnader i de yngre och äldre barnens delaktighet och beteende.

De äldre barnen klarade alla av att stå i ringen och hålla sin plats under hela leken.

De äldre klarade också av den turordning som uppstår när barnen skulle tilldelas rollerna som 

antingen katt eller råtta. Barnen blev tillfrågade om vad de vill vara och de fick till största del 

välja själva. Vid några tillfällen delade den ansvarige pedagogen ut rollerna till barnen om det 

blev flera barn som ville inta samma roll, men de vuxna såg till att alla barns önskningar om 

roller tillgodosågs. De äldre barnen såg ut veta hur de skulle bete sig och agera i leken då 

ingen pedagog blev tvungen att visa någon av de äldre hur de skulle göra. När barnen skulle 

med hjälp av händerna forma små skålar så klarade alla barn av det och visade intresse av att 

råttan åt ur deras skål. De äldre barnen följde råttans rörelse runt i ringen och alla höll fram 

sin skål så att råttan kunde äta. De yngre barnen var inte delaktiga i samma utsträckning men 

visade ändå intresse för leken genom att se på de andra.

När det handlar om att kunna inta en roll som antingen katt eller råtta så såg jag en skillnad 

mellan barnen. De äldre barnen kunde lättare inta rollen som katt eller råtta och kunde med 

kroppens hjälp försöka se ut eller bete sig som en råtta. De äldre barnen visade inga större 



24

problem med att kunna inta rollen som katt eller råtta. Dock såg jag en skillnad och det 

handlade om att vissa barn med större trovärdighet och förståelse hanterade rollen. Det kunde 

handla om att med kroppen och ansiktet försöka gestalta djuren eller att med röstens hjälp 

försöka att imitera djurens läten. En flicka kröp ihop lite och försökte att med ansiktet likna en 

råtta. Hon gick runt i ringen och plockade låtsasmat från skålarna. En pojke försökte att vifta 

på näsa som om han luktade på maten när han föreställde en råtta. En annan flicka som intagit 

rollen som katt försökta med hjälp av kattljud föreställa en katt samtidigt som hon jagade 

råttan. Andra barn var mer neutrala då de agerade djuren men genomförde ändå momenten i 

leken så att den fungerade.

De yngre barnen blev inte i lika stor utsträckning erbjudna rollerna som katt eller råtta vilket 

gjorde det svårare att bedöma hur de förhöll sig till att agera katt eller råtta. Vid ett tillfälle var

det en yngre flicka som fick rollen som katt. Hon gick mot mitten av ringen med hjälp av en 

vuxen och lade sig ner. Samtidigt som hon låg där så tittade hon sig omkring på barnen men 

hade inte förståelsen av när hon skulle resa sig utan fick då också hjälp av en pedagog att 

försöka springa och fånga råttan.

En annan yngre pojke fick rollen som råtta men verkade inte ha förståelse för hur han skulle 

agera. Leken började och pojken stod en bit bort men när han som råtta skulle bege sig in i 

ringen stannade han och blev bara stående och tittade på katten, leken fortsatte med att man 

sjöng sången färdigt.

Vid ett annat tillfälle är det en yngre pojke som också fått rollen som katt och genast begav 

sig till mitten och lade sig ner och blundade. När leken kommer till jagamomentet så reste han 

sig upp men istället för att jaga råttan började han springa runt utanför ringen utan att försöka 

jaga råttan. Han såg glad ut och skrattade under tiden som han tittade på barnen i ringen. Han 

sprang förbi råttan utan att försöka fånga den och verkade genom detta inte ha förståelse av 

vad rollen som katt innebar rent beteendemässigt.

Analys

De äldre barnen visade på större kunskaper om hur en katt och råtta gestaltas med kroppen 

och hur de skulle agera i leken. De äldre barnen hade lekt leken många gånger och genom 

detta skaffat sig kunskaper om hur de skall agera och förhålla sig i leken. De yngre barnen 

visade dock på tecken till att börja förstå och agera i leken. Det sociokulturella perspektivet av 
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Säljö (2000) stärks av denna analys om att barn lär av varandra och att yngre barn lär av äldre 

barn med mera kunskaper. Genom att leka leken många gånger ökar troligtvis kunskaperna 

om hur leken fungerar och hur man bör samspela och agera i den.

Det iakttagande barnet

När barnen stod i ringen tillsammans har jag genom mina videodokumentationer fått syn på 

att barnen i stor utsträckning studerar varandra. Detta gäller samtliga barn både de äldre och 

de yngre men de yngre barnen studerar mer intensivt och under längre tid. Vid ett tillfälle var

det ett av de yngre barnen som i början av leken studerade flera barn i gruppen. När leken 

kom till det stället där barnen höll upp händerna som föreställande skålar vände sig detta barn 

till barnet bredvid sig och tittade på dennes händer för att sedan studera sina egna. Efter detta 

försökte barnet själv att forma händerna till en skål visserligen endast i några sekunder för att 

sedan återgå till att studera barnet bredvid sig.

Vid ett annat tillfälle är det en yngre flicka som iakttar ett barn bredvid sig när denna klappar 

händerna. Hon vänder sig om till den vuxne som stod på hennes andra sida och började klappa

händerna en kortare stund för att sedan återigen se på barnen i ringen.

Analys

Analysen av detta resultat förstärker den teori som det sociokulturella perspektivet har. 

Barnen ingår i en kulturell ram och lär därigenom av andra människor om hur saker och ting 

skall fungera och hur de bör agera i situationen. Barnen använder sig av imitation för att pröva

på och utforska världen och därigenom få förståelse för den (Säljö 2000).

Att titta och följa leken med ögats hjälp var något som blev tydligt genom 

videdokumentationerna. Merparten av barnen både de yngre och äldre följde kattens sovande 

och råttans ätande och sedan den slutliga jakten mellan katten och råttan med ögonen. Jag 

tolkar situationen där en flicka vänder sig till en vuxen som att flickan vill bli bekräftad att 

hon agera rätt. Det sociokulturella perspektivet genom Säljö (2000) menar också att kulturen 

och vår omgivning spelar in på hur vi tänker och agerar. När ett barn beter sig som förväntat 

belönas det av olika slag och detta få en betydelse för barnet fortsatta utveckling.

Pedagogens roll

Pedagogerna i mina videodokumentationer ser ut att vara de som strukturerar upp leken innan 

den börjar. Det var också de som oftast tilldelade barnen rollerna och startade leken.
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När leken väl var igång ändrades pedagogernas roll från att varit ledare till att nu befinna sig 

mer jämställt med barnen. Oftast kunde pedagogerna hålla sin plats i ringen och sjunga 

tillsammans med barnen. Det var vid ett fåtal tillfällen som de ingrep i dramaleken och då 

endast för att hjälpa och vägleda de yngre barnen genom leken och hur vad barnen skulle 

göra. Vid ett tillfälle hjälpte de ett yngre barn upp på benen och tog barnet i hand och 

tillsammans försökte de att fånga råttan.

Analys

Jag tolkar pedagogernas roll som viktig. I denna styrda lek är den vuxne den som leder leken 

och styr upp den om så behövs. För de barnen som har svårare att förstå, och samspela i lek 

kan pedagogen vara en viktig tillgång för att få hjälp och stimulering till att börja leka och 

samspela med andra barn. Folkman och Svedin (2003) beskriver också vikten av en vuxen 

som deltar i barnens lek för att den skall vara så god som möjlig för alla. Detta stämmer 

överens med det sociokulturella perspektivet som beskriver att barn stimuleras av vuxna som 

har mer kunskaper om livet och därigenom skaffar sig egna erfarenheter och kunskaper (Säljö 

2000).

Det lustfyllda lärandet

Något som jag uppmärksammade sent i min analys var att barnen såg glada ut. De skrattade 

och fnissade mycket genom hela leken och särskilt tydligt blev det i momentet där katten 

jagar råttan. Då intog flera barn ett ansiktsutryck som jag tolkade som välbefinnande och 

lycka. När barnen bytte blickar med varandra såg de oftast glada ut och log mot varandra . Det 

verkade som om de tyckte om leken och att den var spännande. Inte en gång under 

videodokumentationen var det något barn som såg ut att tröttna på leken eller att de tappade 

intresset för den.  Jag hörde inget barn som verbalt önskade eller på annat sätt uttryckte att få 

lämna leken för att sysselsätta sig med annat.

3

Jag tolkar det som att barnen lär sig socialisering med glädje. Omedvetna om att det är en 

viktig kunskap här i livet, tar de till sig denna kunskap genom drama och lek. Lärandet blir 

lustfyllt vilket också Knutsdotter Olofsson (2002) beskriver som en viktig faktor då barn skall 

lära sig och utvecklas. Utifrån det sociokulturella perspektivet som menar att människan som 

en social varelse trivs i umgänge med andra människor så stärks analysen av resultatet (Säljö,

2000).
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Metoddiskussion  

Jag har undersökt om dramaleken kan ha betydelse för barnens lärande att samspela och

kommunikation med andra barn. För att kunna besvara frågor har jag observerat barn som 

utför dramalek. Jag har sedan tolkat och analyserat resultatet av observationerna för att närma 

mig svaren på frågorna. För att kunna argumentera för mina eventuella slutsatser måste jag 

kunna visa att det är möjligt utifrån mina analyserade resultat. Jag måste också använda mig 

av det teoretiska perspektiv och av den forskning och kunskap som finns inom området för att 

antingen visa på att min undersökning överensstämmer mot tidigare forskning eller inte Om 

mina resultat är av annan art än tidigare forskning så måste jag också kunna argumentera för 

detta. 

Slutsatser

De slutsatser man kan dra från analysen av studien är, att dramalek kan ha betydelse för barns 

sociala utveckling.  Även om studien är liten i sin omfattning och inte kan generaliseras för 

alla barn i världen så pekar ändå resultatet på att små barn lär i detta fall en lek genom att 

studera och delta i leken med äldre barn. Dock visar inte min studie att denna utveckling 

skulle ha uteblivit om de inte fått tillgång till dramalek på förskolan. Jag kan genom detta inte 

bevisa hur viktig dramaleken är för barns sociala utveckling. Kanske skulle barnen utveckla

denna förmåga utan dramalekens påverkan, men i mina resultat har det framgått att barnen 

och särskilt de yngre barnen har genomgått en utveckling till att börja förstå och senare kunna 

agera i dramaleken. Utifrån det teoretiska perspektiv som studien har stärks mina slutsatser då 

det sociokulturella perspektivet menar att barn lär av och med varandra vilket mina resultat 

har visat tecken på. På frågan hur man kan se att det sker visar mina resultat att de iakttar, 

studerar och genom detta skaffar sig kunskaper om hur leken skall utföras.

De kunskaper som finns inom lekens område visar också att barnen övar sin sociala förmåga 

genom olika typer av samspel och samvaro med andra barn och vuxna. Utifrån detta kan 

dramaleken ha betydelse för att barn utvecklar dessa förmågor och bli socialt begåvade.

Wetso (2006) forskningen visar också att barn som har svårigheter med samspel med andra 

barn blir hjälpta av att få tillgång till lekar av olika slag. Genom detta har barn gjort framsteg 

såsom att börja samspela och samverka med andra barn, genom detta skaffar sig barn vidare 

kunskaper om hur lek fungerar. Jensen (2008) forskning visar också att äldre barn i större 

utsträckning har förmågan att inta roller och förstå när något är på låtsats. Detta visar också 
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mina resultat då de äldre barnen visar på större kunskaper och förståelse för hur man låsas 

vara katt eller råtta. De yngre barnen visade ingen förståelse för detta ännu.

På frågan vilken betydelse musiken har i dramaleken är det svårt att dra fasta slutsatser då det 

skulle ha behövts ytterligare insamling av data för att säkerställa slutsatserna. Det min 

undersökning kom fram till när det gäller musiken är att den ser ut att ha en roll och funktion i 

dramaleken. Genom att sjunga och klappa i takt tillsammans blev dramaleken lättare för alla 

att delta i. Musiken skapade gemensamma ramar där deltagarna kunde ingå. När musiken togs 

bort uppstod problem med att då prata texten och klappa takten vilket visar på musikens 

betydelse. Det som bör tas i beaktande när man drar dessa slutsatser är att situationen utan 

musik i dramaleken var ny och något som barnen inte var vana vid. Detta kan ha påverkat mitt 

resultat av musikens betydelse och genom detta blir det svårt att fastställa slutsatsen av 

musikens betydelse. Forskningen om musik genom Sundin(1995) är att den påverkar våra 

känslor och blir som ett verktyg för att förmedla och ta in känslor av olika slag. I min 

undersökning kan man se att ljudnivån förändrades och påverkade känslan i leken. Från att i 

början svag till att i slutet vara stark och tydlig kan man tyda att musiken har en roll i 

dramaleken som handlar om att förmedla känsla och stämning i dramaleken. Om glädjen i 

leken berodde på musikens inverkan eller att situationen blev ny för barnen utan musik, är 

något som man ändå bör ta hänsyn till när man dra slutsatser utifrån denna studie.

Det fanns andra beståndsdelar som också visade sig vara centrala för barnens lärande av 

leken. En sådan är ringen som möjliggjorde det för de små barnen att kunna se och studera de 

äldre barnen och därigenom få kunskaper i hur leken skulle gå till. Ytterligare en beståndsdel i 

leken var den vuxne som genom sin närvaro stöttade de barn som hade svårigheter i leken. 

Med denna kunskap vill jag påstå att den vuxne är viktig för att barns skall få möjligheter till 

att lära och utvecklas.

Reflektion

Att skriva en uppsats har varit ett försök att förstå hur forskare arbetar och vilka krav och 

riktlinjer som bör beaktas. Jag har genom detta arbete fått en större förståelse av hur viktigt 

och vilken roll forskningen har för vårt samhälle. Det har varit intressant att skriva 

examensarbetet men samtidigt svårt. Det har varit mycket kunskap att ta in och mycket att ta 

hänsyn till. Något som jag reflekterat över var hur svårt det var att hålla sig inom studiens 

syfte och frågeställningar. Det är många faktorer som påverkar och påverkas av varandra 
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vilket gör att man lätt hamnar i detaljer som ligger utanför studiens ramar. När det handlar om 

att besvara frågorna upptäckte jag att det med en sådan liten undersökning blev svårt att dra 

eventuella slutsatser. Istället för att säkerställa något så har jag försiktigt visat att saker och 

ting kanske kan ha betydelse för det som jag vill studera. Jag har genom detta förstått hur 

svårt och komplicerat det är att försöka ta reda på hur saker och ting förhåller sig till varandra 

och hur man närmar sig sanningen.

Vidare forskning

Det skulle vara spännande att undersöka vilken plats musiken har på olika förskolor och hur 

man använder den och vilken syn pedagogerna har på den. Vidare skulle det också vara av 

intresse att undersöka om man på andra sätt med drama kan hjälpa barn till att öka deras 

empatiska förmåga.
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