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Abstrakt 

Självförtroende har alltid varit ett problem för många människor vilket kan 
påverka deras yrkesmässiga och sociala liv. Drama kan fungera som en metod 
för att stärka barn som har dåligt självförtroende genom att arbeta med 

exempelvis rollspel, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Därför är det viktigt att 
jobba utifrån dramapedagogiken i skola och förskola för att tidigt hjälpa barn att 

bygga upp sig själva och stärka deras självförtroende.  

Syftet med min studie är att utifrån 3 pedagogernas egna erfarenheter undersöka 
sambandet mellan drama och barns självförtroende. Genom att använda mig av 

kvalitativ intervjumetod har jag haft möjlighet att komma djupare in på de 
erfarenheter som pedagogerna bär med sig, vilket kommer ge en tydligare bild 

av kopplingen mellan drama och barns självförtroende. 

Genom intervjuerna med pedagogerna framkommer att drama är av stor hjälp 
för barn rent generellt men framförallt för barn med dåligt självförtroende. Alla 

utrycker att de vill se en förbättring av drama i vardagligt lärande, med det 
menas att jobba tematiskt och aktivt utifrån drama. Några av pedagogerna 

utrycker även att de vill se drama som eget skolämne. 

Nyckelord: Drama, Självförtroende, Förskolebarn, Dramapedagogik,
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Inledning 

I undersökningen kommer pedagogers erfarenheter av drama och yngre barns 
självförtroende att undersökas, genom att intervjua tre pedagoger på olika 

platser i Sverige. Idéen och intresset för att undersöka just detta kommer från 
egna erfarenheter, där drama har hjälpt mig att stärka mitt självförtroende och 

möjliggjort det för mig att känna mig trygg mig själv.  

Problem med självförtroendet är något som påverkar många barn och där av har 
många satsningar gjorts i skolor för att stärka elevernas självförtroende.  

Forskningen visar att även de yngre barnen måste få känna att de duger och få 
möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Detta kan lärare och pedagoger göra genom 

att arbeta med drama för att redan i förskolan stärka och bygga upp dessa barn. 
(Strasser, 2011). 

Genom att aktivt arbeta med drama och förbättra självförtroende kommer 

barnen/eleverna få en bättre social kompetens, våga arbeta i grupp och att våga 
stå framför en klass eller publik och prata (Bolton, 2008). 

Slade (1973) hävdar att de yngsta barnen har ett dramauttryck som tydligt syns i 
sampel med andra barn i lek. Det är otroligt viktigt att pedagogerna ser och tar 
tillvara detta för att hjälpa, inte bara ett barn utan alla barnen som finns i 

verksamheten. Genom drama kan vi växa som personer och bli starka individer. 

Dramapedagogiken handlar om att utforska verkligheter i förhållande till 

barnens/elevernas handlande i olika situationer. Detta är dramapedagogikens 
kärna och genom att arbeta med barnens eget handlande och utifrån de olika 
perspektiven utforskas verkligheten. (Sternudd, 2000) 

Problemformulering 

Jag har själv upplevt hur det är att ha dåligt självförtroende och det är något som 

jag fortfarande får brottas med än idag, men genom att själv ha fått möjligheten 
att genom min utbildning jobba med drama känns det nu att mitt självförtroende 
har blivit bättre och jag känner mig tryggare i mig själv. 

Alla barn har rätt att känna sig som en del av en grupp samt känna trygghet i sig 
själva. I läroplanen för förskolan framkommer det tydligt att vuxna ska ge 

barnen stöd för att barnen ska ges en möjlighet att utveckla tillit och 
självförtroende. Drama och andra skapande ämnen är viktiga då barnet får en 
möjlighet att uttrycka och bearbeta sina känslor, upplevelser och erfarenheter. 

Förskolan ska ge barnen stöd så att de kan utveckla en positiv uppfattning om 
sig själva som kunniga och skapande personer. 
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”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnet 
kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Förskolan skall ge barnen stöd 
i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 

individer” (Lpfö 98, 5-6). 

Genom att jobba utifrån dramapedagogik i förskolan kan barn få möjligheten att 
utveckla sig själva och stärka sitt självförtroende. Drama i vardagligt lärande 

passar alla barn men speciellt för de barn som kan känna sig lite osäkra och som 
har dåligt självförtroende. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas egna erfarenheter av hur 
drama kan påverka barns självförtroende och tillit till sig själva genom drama.  

Frågeställning 

 Hur kan drama påverka barns självförtroende? 

Bakgrund  

I denna del beskrivs hur den tidigare forskningen ser ut kring drama samt vad 

läroplanen för förskolan säger om drama. En beskrivning av hur det 
pedagogiska dramat sett ut i Sverige historiskt.   

Pedagogiskt drama i Sverige 

I mitten av 1500-talet kommer biskop Olaus Petri att framföra den första 
svenskspråkiga skolpjäsen. Skolpjäsen är en dramatisering av det gamla 

testamentet ”Tobie Comedie”. Denna pjäs kommer att vara en stor inspiration 
för ressigören Aougust Strindberg då han ställer upp en egen pjäs, ”Mäster 

Olof” (1872). Där gestaltar han  hur det gick till när skolpojkarna övade in 
föreställningen ”Tobie Comedie” (Erbeth & Rasmusson, 2008). 

Drama och skolteater har sina rötter långt tillbaka i tiden. Emellertid minskade 

populäriteten för skolpjäser under 1700-1800 talet. Man såg med skepsis på 
nyttan av dramatiska inslag i undervisningen. 1823 uttryckte sig en lärare i 

tidningen Iduna, ”Dygd består i förnuftets herradöme över sinnligheten, men 
den senare gör teatern allt för att väcka och förstärka. Varje skådespelare är 
diktning, men barnen kan ej alls skilja det uppdiktade från sanningen. I tio 

pjäser mot en spelar åldringarna, fäderna och förmyndarna löjliga roller. 
Också de mest sedesamma pjäser framkallar en för tidig mognad hos bägge 

könen” (Rasmusson & Erberth, 2008, 15). 
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Trots detta har drama och skolteater spelat stor roll genom att spegla sin tids 
värderingar. Det gäller även vår tids dramapedagogik, trots att moralbegreppen 

och de pedagogiska målen ser annorlunda ut idag(Erberth & Rasmusson, 2008). 

Några av de stora namnen inom dramapedagogiken  

Olenius verkade som bibliotekarie och barnteaterledare på Sofia flickskola i 

Stockholm under 1940-talet. Olenius gjorde studieresor i USA och då kom hon i 
kontakt med Winifred Wards pedagogik Creative Dramatics, som går ut på att 
släppa på hämningar, aktivera barnens fantasi samt att väcka barnens lust att 

skapa. Olenius tog med sig sin nyfunna kunskap till Sverige och införde den på 
den flickskolan hon var verksam på. Pedagogiken spred sig runt i hela Norden 

genom de många föreläsningar som Olenius höll, genom rektorn på Sofia 
flickskola Margit Björkqvist spreds även pedagogiken in i läroplanen för 
grundskolan(Erberth & Rasmusson,2008).  

Peter Slade en dramapionjär från England som utvecklade pedagogiken och 
skriver en bok i samma namn, Child Drama(Slade, 1973). Där han presenterar 

intressanta tankar som bygger på hans egna observationer om hur barn själva 
agerar och dramatiserar. I sin bok påstår han att även de yngsta barnen utövar en 
sorts drama genom sina försök på eget agerande, han kallar denna form av 

drama för Embryotic forms of Drama, Art and Music (Rasmusson & Erberth, 
2008). 

Bryan Way var en av de som kom att sprida Creative Dramatics till Sverige. 
Genom sin bok Development Through Drama(Way, 1976), beskriver han sin 
syn på dramapedagogiken som utgår ifrån att visa hur personligheten utvecklas 

genom drama, vilket man kan se genom hans personlighetscirkel (Erberth & 
Rasmusson, 2008). Way menar att om man ska göra framsteg i skolans olika 
ämneskunskaper till exempel. matematik, kan man tänka en rak linje. Man 

börjar från A för att kunna ta sig till B. Men när det gäller att utveckla 
människan ska man tänka sig en cirkel. I den cirkel finns det punkter som är 

bestående och som man kan använda som utgångspunkter(Way, 1976). 
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(Figur 1, Utveckling genom drama, 
Brian Way, 1976) 

Suzanne Osten verkade som konstnärlig ledare inom unga Klara, en barnteater i 
Stockholm. Suzanne är den som i Sverige haft störst betydelse för utvecklingen 
av en mer skapande och barncentrerad barnteater. Osten kämpade för barnens 

rätt till konst och kultur(Erberth & Rasmusson, 2008). 

Dramapedagogiska teorier  

Sternudd skriver i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostra? 
(Sternudd, 2000) om dramapedagogikens fyra perspektiv; konstpedagogiskt 
perspektiv, personlighetsutvecklande perspektiv, kritiskt frigörande perspektiv 

och holistiskt lärande perspektiv.  

Dessa fyra perspektiv grundar sig i ett teoretiskt synsätt där behovet av 

perspektiv beror på att man inte kan eller vill begränsa si. Betoningen läggs 
istället på den bredd som finns. Varje perspektiv ger en metod och innehåll som 
utgår ifrån de olika målen, som senare leder till avgränsning och fördjupning till 

det teman eller ämnen som bearbetas. Varje perspektiv innehåller på så sätt en 
kvalitativ helhet där metoden samverkar med innehållet och de teoretiska 

förklaringarna. Skiljs metoden från innehåll och teori, försvinner kvaliteten i det 
dramapedagogiska arbetet(Sternudd, 2000). 

Oavsett vilket utav dessa fyra perspektiv som berörs handlar dramapedagogiken 

om att utforska verkligheter i förhållande till barnens/elevernas handlande i 
olika situationer. Detta är dramapedagogikens kärna och genom att arbete med 

barnens eget handlande och utifrån de olika perspektiven utforskas verkligheten. 
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Konstpedagogiskt perspektiv 

Inom det konstpedagogiska perspektivet jobbar man efter ett tydligt mål:  
I samspel med andra utvecklas individens förmåga att utrycka sig i konstnärlig 

form genom agering som redskap. Genom detta ska eleverna utveckla sin 
personliga utveckling, kreativa förmåga och sin samarbetsförmåga (Sternudd, 

2000). 

Med detta mål som grund är teaterformen den ledande arbetsformen inom 
perspektivet, medan de andra övningarna så som rollspel, improvisationer och 

dramaövningar fungerar som stöd och hjälpmedel. Utifrån vad gruppen och 
ledaren vill förmedla framställs en föreställning inför publik(Sternudd, 2000).  

Winifred Ward’s Creative Dramatics är ett tydligt exempel på det 
konstpedagogiska perspektivet då det utgick från samma ståndpunkt och det är 
detta som Brian Way tog med sig till Sverige. Ward menade att skapande 

dramatik är barnens konstform och syftet med att använda metoden i 
undervisningen är att den kan bidra till en allsidig utveckling av barnens 

personlighet. Ward säger även att dessa två arbetssätt fungerar som bra 
komplement till varandra. Genom att ta till vara på barnens konstnärliga behov 
och i samarbete med barnteatern får barnen en chans att inspirera till sitt eget 

dramaarbete(Sternudd, 2000). 

Inom det konstpedagogiska perspektivet är inspirationen tagen från litterära 

texter där barnen/eleverna får en möjlighet att sätta sig in i ämnet på ett djupare 
plan. Därför kan man säga att konstpedagogiken inte är någon fri lek utan det 
handlar i största del om improvisationer med bestämda ramar för mål och 

metoder. Det mest avgörande är att pedagogen ska ha en berättarförmåga där 
han/hon kan locka på barnens nyfikenhet, engagemang och få de intresserade av 
berättelsen. Genom detta får barnen en möjlighet att ge utlopp för sin fantasi och 

släppa sina hämningar, vilket leder till att deras skaparlust växer 
(Sternudd, 2000). 

Personlighetsutvecklande perspektiv 

Inom det presonlighetsutvecklande perspektivet finns en grundtanke om att 
dramapedagogiken utvecklar hela människan. Fokusen ligger även i att utforska 
vardagssituationer. Way säger att en grundläggande definition av drama 

angående presonlighetsutveckling är att öva sig i att leva(Sternudd, 2000). Barn 
bearbetar sina egna erfarenheter och upplevelser genom leken för att förstå sin 

omvärld bättre (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Även inom det personlighetsutvecklande perspektivet finns det två mål; den ena 
är: eleverna ska dedikera sig redskap för att förstå olika vardagliga situationer 

och den andra är: utveckla medvetenhet kring sina egna resurser och vad som 
sker mellan människor i olika sociala situationer. Det personlighetsutvecklande 
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perspektivet fungerar främst som ett hjälpmedel för att stärka barnens 
upplevelse, om sig själva och deras sociala sammanhang i samhället(Sternudd, 

2000). 

Child drama är ett exempel på det personlighetsutvecklande perspektivet av 

drama. Slade (1973) menar att dramaaktiviteten börja i tidig ålder, han påstår att 
det går att observera detta på spädbarn. Han menar att barnets försök till annan 
aktivitet än att härma vuxnas beteende är en antydan till drama, musik och 

konst. Denna tidiga form av dram utvecklar sig genom lek och är vad Slade 
kallar för Child drama. Inom Child drama finns det enligt Slade två olika typer 

av lek; personal och projected play.  

Personal play innebär att hela kroppen är engagerad i form av rörelse och 
karakterisering och det är en tydlig koppling till drama. Projected play innebär 

att det är i första hand medvetandet som man jobbar med och kroppen kommer 
då i andra hand. Här blir leksakerna en spegling utav barnens drömmar och 

tankar, och därför kan man även koppla denna lektyp till drama. Peter Slades 
child drama utgår från att bidra till utvecklingen av barn och ungdomars 
trygghet, självförtroende, motorik, tal- självkännedom och glädje(Slade, 1973). 

Kritiskt frigörande perspektiv 

Inom det kritiskt frigörande perspektivet läggs tyngden på att skapa situationer 
som är verklighetstrogna och som knyter an till barnens/elevernas egna 

erfarenheter. Detta gör man för att öka elevernas medvetenhet om maktstruktur 
och deras möjlighet att påverka sin omgivning och samhället (Sternudd, 2000). 

Den brasilianske politikern och teatermannen Augusto Boal har på ett tydligt 

sätt arbetat inom det kritiskt frigörande perspektivet. Han menar att -Teatern 
fungerar som ett vapen som frigör dess användare (Boal, 1979). Boal arbetade 
bland annat med De förtrycktas teater och målet var då att de passiva åskådarna 

skulle bli aktiva skådespelare som medverkade i att förändra dramatiseringen 
under föreställningens gång, vilket innebär att publiken fick vara med och 

påverka hur dramatiseringen utvecklades (Sternudd, 2000). 

Ett exempel till hur man kan använda detta i förskolan är att pedagogen börjar 
en saga, och genom sagan tillåter barnen att bestämma vad som händer i 

berättelsens gång och att man i tur och ordning låter barnen tillägga eller dra 
bort något i sagan. 

Holistiskt lärande perspektiv 

Inom det holistiskt lärande perspektivet strävar man efter en känslomässig och 
kognitiv förståelse för det som behandlas och kallas även för insiktskunskap. 
Det är utifrån barnens/elevernas attityder och värderingar som deras egenskaper 

grundar sig i och genom att plocka fram det känslomässiga och kognitiva 
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perspektivet så kan deras värderingar förändras, vilket gör att de kan utveckla 
nya kunskaper. Deras attityder kan förändras(Sternudd, 2000). 

Bolton (2008) menar att ett av de primära syftena med holistiskt lärande är att 
träna elevernas grundläggande mentala kunskaper och på så sätt utveckla deras 

allmänna förståelse. Arbetet i det holistiska lärandet behandlar inte elevernas 
personliga erfarenheter utan snarare det underliggande problemet. Varje 
problem har värderingar och genom att lyfta dessa och diskutera kring de 

komplexa känslor som problemen har så väcks tankar hos barnen/eleverna. 

 Dorothy Heathcote anser att drama väcker barnens/elevernas känslor. De blir 

medvetna om och sina egna spontana reaktioner och känslor, vilket leder till en 
kunskap som barnen/eleverna bär med sig i sociala sammanhang både i och 
utanför skolan. Bolton beskriver att huvudmålet med dramapedagogik är att nå 

en djupare och förändrad förståelse; med detta menar han att inställningen till 
allt arbete med dramapedagogik bör vara att det ska ske någon förändring i 

förståelsen av sig själv i förhållande till det verkliga livet (Sternudd, 2000). 

Drama i styrdokumenten. 

Styrdokument Lpfö 98, Reviderad 2010 

Under kapitlet Förskolans värdegrund och uppdrag står det: 

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv 
som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin 

egna förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig. Att skapa och 
kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans, rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både 

innehåll och metod i förskolan strävan att främja barns utveckling och lärande” 
(Utbildningsdepartimentet, 1998, 6-7). 

Under kapitlet Utveckling och lärande står det att Förskolan ska sträva efter att 
varje barn: 

”Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Utvecklar självständighet 

och tillit till sin egna förmåga. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 
att förmedla upplevelser tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama”(Utbildningsdepartimentet, 
1998, 9). 
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Här framgår tydligt att i läroplanen för förskolan- har man tänkt på att det är 
viktigt att barn får möjlighet att utvecklas i sig själva och att får en möjlighet att 

kunna utrycka sig genom sång, musik, dans och drama. -Att det är viktigt för att 
barnet skall känna sig tryggt. Våga ta för sig och vara sig själv. Vilket kan leda 

till att barnen stärks, får en möjlighet till ett bättre självförtroende.  

Konventionen om barns rättigheter nov 2005 

Under kapitlet Viktiga regler står det: 

Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling.  

Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan  
för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för  

att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård,  
ett hem, möjlighet att leka och gå i skolan. 

Artikel 29 handlar om vad barnet ska lära sig i skolan. 

 Varje barn ska få utvecklas så mycket det går.  
Barnet ska vara väl förberett för sitt liv som vuxen (Falk & Hammarberg, 

2005). 

I dessa två artiklar från konventionen om barns rättigheter framgår det att det 
inte spelar någon roll vart i världen du bor. Alla barn ska ha samma rättigheter 

och förutsättningar. Varje land ska sträva efter att ge varje barn en trygg skola 
med möjligheter att få utrycka sig och växa i sig själv, att få en möjlighet till ett 

starkt självförtroende och känslan av ett egenvärde.  

Metod 

Här presenteras val av intervjumetod samt urval av undersökningsgrupp. Det 
kommer också en beskrivning av tillvägagångsättet under arbetets gång. Vidare 

beskrivs hur arbetet är grundat i de fyra grundkraven som forskningsrådet 
framställt vad gäller forskningsetniska principer.  

Kvalitativ Intervju  

Meningen med en kvalitativ intervju är att kunna ställa frågor som rör sig om 
människors upplevelser och deras syn på verkligheten. Intresset inom kvalitativ 

intervju är att beskriva, förklara och tolka. Utgångspunkten är att den som ställer 
frågorna inte har några svar utan verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 

och att det inte finns några egentliga rätta svar(Hedin, 2011).  

Kvalitativ studie valdes för att få en inblick i pedagogernas egna erfarenheter 
om hur de arbetar med att stärka barnens självförtroende genom drama. En 
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annan anledning till valet av denna typ av studie är för att fokus ligger i 
pedagogernas svar, det finna alltså inget rätt eller fel.  

Eftersom det inte finns något rätt eller fel svar så medföljer det en frihet för 
pedagogerna som inte behöver känna sig stressade eller granskade. Intervjun ska 

vara öppen med det menas alltså att frågorna inte ska ge ett Ja- eller nejsvar utan 
de ska vara berättande. 

Urval 

Antalet informanter bestod av tre personer; en som tidigare arbetat som 
dramapedagog, en pedagog och tidigare kollega till mig samt en som bland 

annat är dramapedagog. Alla dessa pedagoger jobbar eller har tidigare arbetat 
med barns självförtroende och drama. En annan anledning till valet av 
informanter är att de alla uppfyller vissa kriterier, vilka är att pedagogerna har 

ett dramaintresse och att de jobbat med att stärka barns självförtroende. Samt att 
de jobbat med barn och drama inom det senaste året. Dessa kriterier har varit 

betydande då de informanter som intervjuats ska ha färsk kunskap och kunna 
relatera till dagens utbildning. 

I valet av informanter har fokus inte legat på vart pedagogerna kommer ifrån 

eller på vilken förskola/skola de jobbar på. Utan det viktigaste är de erfarenheter 
pedagogerna har och hur de arbetar.  

Pedagog 1 har jobbat bland annat som, dramapedagog i cirka 27 år. Har stor 
kunskap inom ämnet drama pedagogik, driver nu eget företag. 

Pedagog 2 har jobbat som förskolelärare i 28 år Är nu aktiv på en förskola. 

Pedagog 3 har jobbat som bland annat dramapedagog i 18 år. Studerar och 
driver ett eget företag.  

Genomförande 

Inför intervjuerna så förberedde jag ett informationsbrev(se bilaga 2) där det 
framgår vilka rättigheter pedagogerna har i förhållande till denna studie. Efter 

pedagogernas medgivande så bestämde vi gemensamt en plats och en tid där 
intervjun skulle genomföras. 

Varje intervju var individuella intervjuer. Innan intervjuerna så delgavs 
informanterna återigen om deras rättigheter och att intervjun kommer att spelas 
in via diktafon. Sedan informerades informanterna om syftet med studien och 

vad som skulle undersökas. 
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Den första intervjun tog 25 min och pedagogen som intervjuades var lugn och 
miljön var avskild. Pedagogen berättade mycket om sina erfarenheter och mötet 

oss emellan kändes naturligt och lätt. 

Den andra intervjun tog 45 min och pedagogen hade svårt att fokusera på de 

frågor som ställdes då det fanns mycket runt omkring oss som kallade på 
pedagogens uppmärksamhet, då vi satt inne på en av avdelningarna medan 
barnen var ute och lekte. Pedagogen gav ganska korta svar och svävade ut något 

under frågorna. Där krävdes då följdfrågor för att hjälpa pedagogen att kunna 
svara på den fråga som ställts. 

Den tredje intervjun tog 40 min och skedde via telefon då de inte fanns någon  
möjlighet för oss att träffas. Trots detta framstår pedagogen som lugn och inte 
stressad. Pedagogen berättade mycket om sina erfarenheter med att jobba med 

barns självförtroende genom drama. 

Bearbetning 

Under intervjuerna fördes anteckningar och inspelning via diktafon, genom 
detta har möjligheten att kunna återlyssna och att läsa anteckningarna efter 
intervjuerna varit värdefulla. Beslutet att transkribera gjordes redan innan 

intervjuerna genomfördes. Till en början bearbetades de anteckningar som 
fördes samt de inspelningar som gjordes. Efter det så skrevs allt det som 

pedagogerna berättat om ned i ett Word program och där syntes likheter och 
skillnader i pedagogernas svar. Där efter har jag plockat ut citat från 
pedagogerna och till slut skrivit in dessa citat i texten i studien. Pedagogernas 

dialekter och specifika uttal har skrivits om till rikssvenska för att skydda deras 
identitet.  

Forsningsetik 

I denna studie har jag utgått från de fyra grundkraven: Informations kravet, 
Samtyckes kravet, Konfidentialitets kravet och Nyttjande 

kravet(Vetenskapsrådet, nerladdad 2013) när intervjuerna genomfördes samt 
under transkriberingen. Nedan framkommer hur jag förhållit mig till dessa och 

vilka åtgärder som vidtagits.  

Informanterna har hållits anonyma och det har inte heller framkommit vart de 
kommer ifrån. Ett informationsbrev har skickats där en beskrivning av studien 

förekommit samt hur intervjun planerats att gå till väga och att det kommer att 
spelas in via diktafon. Information om informanternas rättigheter framkommer 

också i informationsbrevet samt att informationen från den rådata som 
intervjuerna medför ej kommer spridas vidare utan kommer att bearbetats och 
citeras i studien(bilaga 2). 
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Under framställningen av intervjufrågorna var tanken att vara tydlig och ställa 
öppna frågor så att informanterna kunde känna sig trygga i att det inte fanns 

några rätt eller fel i det dom svarade. Målet med kvalitativ intervju är att fråga 
om pedagogernas egna erfarenheter och därav måste frågorna vara sådana så att 

de kan ge beskrivande svar och inte Ja- eller nejsvar. 

Det var viktigt att pedagogerna kände sig avslappnade. I och med att 
intervjuerna var inspelade medförde det att jag var lugn samt att informanterna 

var lugna och avslappnade. Då pedagogerna var mer avslappnade och lugna 
kunde de lägga fokus på att beskriva sina upplevelser bättre utan att känna att de 

måste kunna svaret på frågan. 

Validitet och reliabilitet 

Studien utgår från intervjuer med tre olika pedagoger. Eftersom antalet 

pedagoger är tre så kan det inte antas att resultatet stämmer överens med andra 
pedagogers erfarenheter. För ett generellt antagande hade det krävts en större 

undersökningsgrupp. Resultatet kan endast diskuteras och jämföras i förhållande 
till de tre pedagoger som intervjuats. Därigenom kan då bara en bild ges av hur 
situationen ser ut i förskolan. 

Bjereld, Demker, Hinnfors (2009) förklarar begreppet validitet som att vikten 
ligger i hur vi undersöker det som var menat att undersökas. Med det menas att 

validiteten är högre desto nogrannare undersökningen blir inom det som skall 
undersökas. Genom att framställa intervjufrågor utifrån syftet i studien medgör 
det att validiteten är relativt hög och genom att använda en en kvalitativ intervju 

metod ökas validiteten yttreligare. Eftersom det inte finns något rätt svar. 

Bjereld, Demker, Hinnfors (2009) beskriver ytterligare om att begreppet 

reliabilitet mäts i undersökningens utförande och genom att titta på vilken 
undersökningsmetod som valts så orsakar de utformningen av intervjufrågorna 
utifrån de svar som efterfrågas.  Med detta menas att gentemot den metod som 

valts påverkas utformingen av de frågor som ställ i intervjun och därmed även 
de svar som informanterna ger. Genom att använda kvalitativ intervjumetod 

med öppna frågor, alltså inga frågor som genererar Ja- eller nejsvar så kan 
informanten känna sig trygg och reliabiliteten blir hög. 
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Resultat 

Här kommer jag beskriva resultatet som jag genom min studie kommit fram 
till. I intervjuerna har jag ställt frågor som utgår ifrån pedagogernas egna 

erfarenheter där de kunnat ge exempel på hur de jobbat med att stärka barns 
självförtroende och hur de har sett en påverkan på barnen genom att jobba 

utifrån drama.  

Intervju med pedagog 1. 

Under intervju 1 så gav pedagogen förslag på att arbeta med något som 
kallades för ”Trycknappar”, vilket innebar att varje barn i gruppen hade tre 
imaginära knappar på kroppen och när de tryckte på en utav dessa knappar så 

skulle barnen visa en känsla med kroppen, en känsla som de gemensamt 
kommit fram till innan.  

Pedagogen förklarar att det för många barn är svårt att utrycka känslor vilket 
gör att barnen kan känner sig osäkra. Om barnen känner osäkerhet kan det leda 

till ett sämre självförtroende hos barnen. Att arbete med dessa trycknappar ges 
barnen möjlighet att visa känslor som någon annan än sig själva vilket gör det 
lättare att ”spela fram” en känsla. 

Jag frågade pedagogen om hur denna såg på kopplingen mellan drama och 

barns själförtroende och till svar sa pedagogen:  

”I mitt arbete med drama och barn har jag sett hur drama påverkat barnen så 

att de stärkt sitt självförtroende, till exempel har jag stött på en del barn som i 
början inte var den som märktes och som under arbetets gång har blommat ut 
och vågat ta för sig allt mer och som tillslut även vågat vara den som står i 

fokus”. 

 Pedagogen fortsätter att beskriva hur drama har påverkat barns 
självförtroende. 

”Att öva på att leka med känslor och uttryck och att föreställa sig olika saker, 
och prova på att vara olika personligheter via drama. Där föreställnings 

förmågan prövas, vilket gör oss till mer kännande levande människor. Drama 
gör skillnad då vi alla använder oss av känslor och språk och kropp 

dagligen.” 

Jag frågade pedagogen om hur en förändring i dramats användande i vardagen 
kan se ut och om pedagogen anser att en förändring skall ske. 

”Jag skulle vilja ändra om i hela skolsystemet eftersom jag vill att  man ska 

utgå mer ifrån drama, det behöver inte bara vara att man inför drama som 
skolämne precis som musiken är idag utan att man jobbar med de olika 
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inlärningsprocesserna dör att ta del av all kunskap och då kan drama vara en 
mycket stor hjälp.” 

Intervju med pedagog 2. 

Pedagogen 2 inleder med att berätta om vikten av att barnen får rätt 
uppmärksamhet och att det är pedagogen som måste se till att varje barn får 

den uppmärksamheten. 

”Det är viktigt att barnen blir bekräftade, att man ser och hör dom och tar 

dom på allvar. Att dom känner sig trygga och har roligt för då kan dom ta till 
sig utav allt.” 

Vidare förklarar pedagogen vikten i att ge barnen utrymme för utveckling och 
ansvarstagande, där barnen själva får lära sig att de klarar av att göra saker 

själva. Pedagogen förklarar att när barnen får ta ansvar och får en positiv 
bekräftelse så växer barnets självförtroende. Pedagogen säger även;  

”Att genom rollekar får barnet den möjligheten till att ta det ansvaret som de 
behöver för att kunna utveckla och stärka sitt självförtroende.”   

Pedagogen fortsätter att berätta om hur ”barnens självförtroende har växt i 
samband med rollekar och positivt bemötande, samt hur drama kan användas 

genom små medel att jobba med att föreställa olika djur eller även här tas den 
kroppsliga berättandet av känslor.  

Jag frågar pedagogen om vilka påverkningar som pedagogen själv har sett: 

”Jag har sett hur barnen har blivit säkrare och mer framåtgående och socialt 

säkra genom att de får vara med och leka i rollekar och där de även har lärt 
sig tyda kroppspråk.” 

Jag frågade även denna pedagog om hur en förändring inom drama i 
skolan/förskolan skulle kunna förändras och om den behövs förändras.  

”Man kanske inte behöver införa drama som ett eget ämne utan att man 
genom drama kan hjälpa barnen att förstå på ett annat sätt eller att visa att 

det även är ok att göra fel ibland. Däremot kan man inte få för lite utav drama 
utan man kan alltid utöka det, genom uppstyrda drama leka, där man 

bearbetar känslor.” 
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Intervju med pedagog 3. 

Under intervju 3 beskriver pedagogen utifrån sitt eget arbete hur viktigt det är 

”att sätta tydligas ramar för barnen så de vet varför de gör övningarna, och 
att man gör övningarna flera gånger. Det ska vara tydligt för barnen så att de 

osäkra och blyga barnen inte behöver känna sig förvirrade vilket ger dom en 
känsla av att de kan klara av övningen utan att skämma ut sig inför sina 
kompisar.”  

Pedagogen fortsätter med att beskriva hur ”viktigt det är att ge en rättvis 
uppmärksamhet till alla barnen att uppmuntra och även kunna säga till när 

något är fel. Att barnen känner trygghet och lugn för att då våga kliva fram 
och visa sig själva och att de kan.” 

När jag frågar hur pedagogen ser på kopplingen mellan drama och barns 
självförtroende, får jag till svar ”att det finns en stark koppling mellan drama 

och barns självförtroende och att det tydligt märks när barn som aldrig vågat 
visa sig eller vågat tagit plats plötsligt en dag gör det, och man ser hur barnet 
strålar med självförtroende genom att efter några gånger jobbat med olika 

drama övningar där barnet fått lära sig om kroppspråk och ansiktsuttryck.”  

Att barnet själv tar initiativ att starta upp en lek eller en saga är något som 
pedagogen trycker starkt på då det är ”ett bra sätt att utvecklas och bygga sitt 
självförtroende på.” 

Pedagogen utrycker att en förändring till de bättre bör genomföras inom 
skolvärlden och att den kan se ut på detta sätt. ”Vi bör arbeta med mycket 

mera drama, så att barnen får lära sig hur en grupp fungerar och hur de 
själva fungerar blad andra och att de kan känna att de passar in. Drama är 

allting och det bör användas mer i skolans värld som en hjälp till inlärning 
men även ett sätt att lära sig om personer och framförallt sig själv. Vilket 
kommer att leda till att barnen får ett förstärkt självförtroende.” 

Diskussion 

Forskningen inom dramapedagogiken tyder på att drama har en positiv 

påverkan på barns självförtroende. ”Genom att framträda och agera tränas man 

att våga mer. Man lär sig dessutom att samarbeta och genom rollspel att leva 

sig in i andra roller och förstå hur andra människor tänker”(Erberth & 

Rasmusson, 2008, 16). 

Alltså desto tidigare barnen får öva på att släppa hämningar och får arbeta 
utifrån sina egna förutsättningar kan barnen bli starka och trygga individer. Det 

är även vad jag hört genom de intervjuer jag har gjort då pedagogerna uttrycker 
att drama även för de yngre barnen är otroligt viktigt och att arbetet med att 
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stärka barns självkänsla bör vara tydligare i förskolan/skolan där vi bör införa 
det mer i vardagen. 

Det är även viktigt att genom hela skoltiden arbeta med drama för att barnen ska 

får en chans till bra personlig utveckling samt utveckling i andra ämnen genom 

drama i praktiken. Genom de intervjuer jag gjort kan jag se att pedagogerna 

håller med om att det alltid är viktigt att jobba med drama och inte bara som 

barn eller elev, utan även i vuxen ålder. Genom att vi stärker oss själva och 

utvecklar oss genom drama. 

En av pedagogerna, pedagog 3, har jobbat mycket med vuxenkurser i drama och 

utrycker starkt hur viktigt de är med drama och hur mycket man lär sig genom 

att få möjlighet att utrycka det innersta i oss själva genom drama. ”I drama kan 

man kliva in i någon annans skor och tycker man att det blir jobbigt behöver 

man inte ta den situationen som en själv utan man kan där utrycka sig som 

någon annan, vilket i sin tur kan ge en tanke och en utveckling hos en själv”. 

Enligt läroplanen för förskola så har barnen rätt att kunna utvecklas efter deras 

egen förmåga och att det ska ske genom lustfyllt lärande.  

”I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, 
inlevelsen, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att sammarbeta och lösa problem.”  
(Lpfö 98,6) 

Här står uttryckligen att alla barn ska få möjligheten att utvecklas på ett lustfyllt 
sätt genom att exempelvis arbeta utifrån drama och andra kreativa 
uttrycksformer. Det är viktigt att pedagogerna tar till vara på detta då vi vet att 

ett bra självförtroende leder till att barnen får tro på sig själva och kan då lära in 
ny information på ett lättare och roligare sätt.  
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Chaib skriver i sin doktorsavhandling ”Ungdomsteater och personlig 
utveckling”, om ungdomars uppfattningar av vad de lär sig av drama är att: 

 Självförtroendet blir större 

 Frihetskänslan växer 

 Identiteten förstärks 

 Den kommunikativa kompetenten berikas 

 Empati utvecklas (Chaib, 1996) 

 

Chaib beskriver hur barnen påverkas positivt av att jobba med drama och teater 

och det är detta som förskolan och skolan måste bli bättre på, man kan börja 

med att införa drama som skolämne precis som musik och bild är idag. Detta 

uttrycker även de pedagoger jag intervjuat att det finns bevis på hur barnen 

påverkas genom drama och de har själva tydligt sett hur barnens självförtroende 

växt genom deras arbete. Exempelvis har alla pedagogerna sett hur barn som 

varit blyga och osäkra har utvecklats genom drama, efter några arbetstillfällen 

har de vågat ta mer plats och till och med vågat kliva fram och ta initiativ att 

starta en led eller övning, de känner sig trygga i gruppen. 

Anknytning till de fyra perspektiven och pedagogernas erfarenheter. 

Att jobba med olika dramaövningar är ett tydligt exempel på att jobba utifrån ett 

konstpedagogiskt perspektiv där målet är att använda olika dramaövningar som 

verktyg för att utveckla individens förmåga att utrycka sig i konstnärlig 

form(Sternudd, 2000). 

Att jobba med kroppspråk och ansiktsuttryck är ett tydligt exempel på att jobba 

utifrån ett personlighetsutvecklande perspektiv där eleverna/ barnen ska finna 

redskap i att förstå olika vardagliga situationer och att utveckla medvetenhet i 

sina egna förutsättningar och vad som sker mellan människor i olika sociala 

situationer(Sternudd, 2000). 

Att jobba med rollekar, ansvarstaganden och uppstyrda rollekar är ett tydligt 

exempel på att jobba utifrån ett kritiskt frigörande perspektiv där barnens 

intresse är det som styr, att försöka skapa verklighetstrogna situationer så att 

barnen ska kunna få ökad medvetenhet om maktkulturen och där med vet hur de 

ska kunna påverka samhället.(Sternudd, 2000) 
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Att jobba med känslor ”tryck knappar” är ett tydligt exempel på holistiskt 

lärande perspektiv där man strävar efter att öka den känslomässiga och 

kognitiva förståelsen hos barnen, där de får lära sig om insikt och olika 

värderingar.(Sternudd, 2000) 

Enligt John Dewey ska skolan ta vara på barnens verksamhetslust, samt göra 
något åt det(Öfverström, 2006). Just detta kan kopplas till det som pedagogerna 
utrycker samt till det som står i läroplanen om drama och andra kreativa 

ämnen.(Lpfö98) 

”Verkasamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

samt ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 

(Lpfö 98,8) 

I skolan kan lärarna exempelvis arbeta utifrån drama i det vardagliga lärandet, 

genom att under en historielektion gestalta valda delar som kan upplevas som 

svåra eller tråkiga av eleverna, majoriteten av eleverna kommer då att få en 

möjlighet att öka sin förståelse och till och med tycka att det kan vara roligt och 

lättare att lära sig just de valda delarna av historian. Detta gällde då inte bara 

under historia lektionerna utan det ska kunna användas i alla ämnen. 

Detta fram kommer i pedagogernas svar under intervjuerna, där pedagogerna 

tydligt är enade om att satsningen på dram i förskolan/skolan är för liten. 

Pedagogerna vill se att den satsningen sker är för att förbättra och utveckla 

drama i vardagen. Det räcker inte att bjuda in en teater grupp några gånger per 

år utan att användningen av drama måste ske dagligen för att ge barnen 

möjligheter till utveckling och förståelse, ett sätt att hitta redskap till att kunna 

lära sig ny kunskap. 

Här ser vi precis det som Dewey(2006) utrycker, att alla barn ska ses och få alla 
möjligheter att utvecklas på alla plan och att det är skolans/försklans uppgift att 

ta tillvara på barnets kunskaper och utifrån de skräddarsy lärandet för just det 
barnet. Och genom att använda drama som utgångspunkt för lärandet så skapas 
en större möjlighet att uppnå bästa möjliga utveckling hos barnet. Genom att 

stärka självförtroendet hos de barn som har dåligt självförtroende kan vi ge 
dessa barn chansen att utvecklas bättre. 

“One of the themes that come up repeatedly for pupils and teachers was 
that the entire process of drama had made the pupils more confident. 
Drama professionals indicate that this might be due to the child being 

given more autonomy. Participants also perceived that drama had an 
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inpact on the pupils´ self-esteem, including the feeling of self-wort and 
self-competence”(Jindal-Snape, Vettraino, Lowson, & McDuff, 2011, 

385-386). 

I den här artikel från International journal of Primary, Elementary and Early 

Years Education skriver författarna om vikten av att använda sig utav drama för 
att lugna och stärka elever som är i övergångsfaser, exempelvis när barnen går 
från förskola till skola (Jindal-Snape, Vettraino, Lowson, & McDuff, 2011). 

Genom ett antal intervjuer med elever kan de tydligt se att barnens självkänsla 
och självförtroende påverkas till de bättre och att det hjälper de blyga och tysta 

barnen att kliva fram och ta plats och våga vara sig själva. 

Här se vi en koppling mellan Bolton´s dramapedagogik och det som Jindal-
Snape, Vettraino, Lowson, och McDuff beskriver i sin artikel Using creative 

drama to facilitate primary- sceondary transitions, för att underlätta för de barn 
som är i en övergångsperiod använda sig utav drama och lära sig att lösa sina 

problem som någon annan kan väcka barnet/elevens tankar och kan ge ett svar 
på den oro eller det problem som man känner inom sig.  

Det är just detta som Bolton´s drama pedagogik Process Drama in Education 

handlar om, där elever och lärare arbetar tillsammans för att skapa en dramatisk 
imaginär värld där olika problem kan lösas. Att få möjlighet att spela en annan 

person och lära sig att gå i någon annans skor(Bolton, 2008). 

Återigen så är detta också något som jag upplever i mina intervjuer där 
pedagogerna beskriver hur barn och pedagog tillsamman kan jobba med 

känslouttryck genom rollekar, kroppspråk för att förebygga oro vid ett tillfälle 
då barnen går från förskola till skola och genom att jobba med att just vara 

någon annan kunna hantera den oro som kan uppstå hos barnen. 

Mia Marie F. Sternudd skriver i sin avhandling; 

“…lies in that it gives children opportunities to explore, interpret, express 

and communicate feelings and ideas by representing them in a variety of 
symbolic forms. Through active exploration, it allows a deeper 

understanding and experiencing of a vast range of human feelings and 
perception which otherwise may not be dealt whit in the rest of the 

curriculum.”(Sternudd, 2000, 34) 

 

Här beskrivs tydligt det som är så viktigt med drama att vi får en möjlighet att 

öppna upp oss och ta tag i våra känslor och arbeta med oss själva. Vilket leder 
till att vi blir mer självsäkra och starkare som individer, vilket i sin tur leder till 
att vi kan ta till oss ny information på ett bättre och tydligare sätt. 
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Sammanfattning 

Chaib (1996) beskriver i sin avhandling, Ungdomsteater och personlig 

utveckling, hur ungdomarnas självförtroende ökar, frihetskänslan växer, 
identiteten förstärks, deras sociala förmåga ökar och att deras empati utvecklas 

genom att jobba med drama och teater. 

Överlag instämmer forskningen med det som pedagogerna utrycker när de 
förklara sina erfarenheter och upplevelser. Vilket leder till att forskningen har 

uppnått sitt syfte. Det finns en stark koppling mellan drama och barns 
självförtroende och både forskning och verksamma pedagoger utrycker sig se 

den. Så genom att använda drama i förskola och skola i en vardaglig form 
kommer vi att kunna ge barnen styrka och tro på sig själva, som i sin tur 
påverka familjer och samhället vi alla lever i.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Mina Intervjufrågor. 

• Vilken utbildning har du och vad jobbar du som idag? 

• Hur länge har du jobbat som ……………………..?  

• På vilket sätt arbetar du med att stärka barns självförtroende?  

• Utifrån egna erfarenheter ge ett exempel på en situation där du sett att 

drama har haft en påverkan på barns självförtroende? 

• Kan du beskriva den? 

• Hur såg du att drama påverkade barnets självförtroende? 

• Vilken påverkan tror du att drama har på barns självförtroende? 

• Om Positiv: Finns det något negativ? 

• Om Negativ: Finns det något positiv? 

• Anta att det finns en koppling mellan drama och självförtroende, hur 

skulle den kunna se ut? 

• Hur tror du att denna koppling skulle påverka barnen när de börjar 

skolan? 

• Om Positiv: Finns det något negativ? 

• Om Negativ: Finns det något positiv? 

• Tror du själv att det finns en koppling mellan drama och 

självförtroende?  

• Om Ja: Hur? Positiv el negativ? 

• Om Nej: Varför?  

• Anser du att drama i den vardagliga verksamheten ska utökas? 

• Om Ja: Hur? 

• Om Nej: Varför? 



 

 

Bilaga 2 
Informationsbrev. 

Hej mitt namn är Sandra Karlsson, jag går min sista termin på Högskolan i 

Gävle där jag läser till förskollärare och jag skriver nu min C-uppsats där jag 

valt att undersöka hur drama påverkar barns självförtroende.  

Jag vill därför med detta brev skicka en förfrågan till dig, och höra om du 

skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju angående drama och barns 

självförtroende. Du kommer att framstå som anonyma i min uppsats jag 

kommer endast ange vilken utbildning du har, vad du jobbar med nu och hur 

länge du jobbat. Intervjun kommer ta ungefär 1 tim. och 30 min. Jag kommer 

att spela in intervjun samt ta anteckningar. 

Syftet med denna studie är att få fram vad du som pedagog har för erfarenheter 

om hur drama påverkart barns självförtroende. Mitt intresse för barns 

självförtroende kommer från egna erfarenheter då jag själv har haft extremt 

dåligt självförtroende, men genom drama har jag lyckats att stärka mig själv 

och har idag ett mycket bättre självförtroende och är mer säker i mig själv. 

Den forskning som finns ute är i största almenhet för skolbarn men jag skulle 

vilja se att man arbetar med barnen personlig utveckling redan i förskolan, för 

att kunna stärka barnen tidigare och därmed ge en större påverkan. 

De som kommer ha tillgång till matrealet är jag, min handledare och min 

examinator. Efter att min studie är klar kommer den att publiceras på DIVA en 

sida på där alla studenter obligatoriskt måste lägga ut sina arbeten. Däremot 

kommer jag att radera matrealet från intervjun och det kommer inte att spridas 

på nätet eller någon annan stans häller, jag kommer endast att använda 

matrealet till det syftet som matrealet har. 

Ni har all rätt att ändra er enda om erat medverkande i min studie in i det sista 

vilket är innan v.41. Detta gäller även om vi genomfört intervjun, så har ni rätt 

att ändra er om medverkan i min studie. Jag hoppas att ni vill ställa upp på en 

intervju för det skulle betyda oerhört mycket för mig. 

Jag vill ha svar från er senast den 11 september 20.00 efter det kommer vi 

gemensamt att bestämma när intervjun ska genomföras. Ni kan höra av er till 

mig.   


