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Abstract. 

 
Detta är en kvalitativ fältstudie med syfte att få förskollärare och dramapedagogers 

erfarenheter och syn på dramapedagogik med yngre barn i förskolan. För att undersöka 

har vi använt oss av intervjuer och observationer. Undersökningsområdet har varit två 

förskolor i en medelstor kommun i Sverige. Åldersgruppen vi inriktat oss mot är 1-3 år. 

Studien visar att dramapedagogik är en arbetsmetod som förskollärare gärna använder. 

Dramapedagogik berör många områden i förskolan som matematik och språkinlärning, 

samarbete och att våga vara en del i gruppen. 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Dramapedagogik, fantasi, lek, förskola, rolltagande, förskollärare.  
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Inledning 
 

Vi har genom tidigare erfarenheter på olika förskolor upplevt varierande arbetssätt där 

dramapedagogik ingått i arbetet med barn. Det som vi upplevt är allt ifrån sagor, teater, 

bokläsning och fysiska aktiviteter där barn fått vara aktiva och lekt med hela kroppen. 

Dessa moment ska vi tillsammans med barnen arbete med i förskolan. Att få barnen att 

bli medvetna om och utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning (Skolverket, 2010 s.10) är ett av målen vi ska arbeta med i vår 

verksamhet. 

 

Dramapedagogikens olika element består av bland annat sagoberättande och teater men 

även lekar där kommunikation, samarbete och rolltagande står i centrum. 

Vi har tagit del av olika forskningsrapporter där forskare skrivit om både det som är bra 

och mindre bra med dramapedagogik i förskolan för de yngsta barnen. 

I läroplanen står det att vi ska få barnen att utveckla sin förmåga att leka med ord och 

berätta (Skolverket, 2010 s.10). Detta kan vi göra genom att både läsa och arbeta med 

sagor tillsammans med barnen samt koppla ihop det med dramaaktiviteter.  

 

Dramapedagogen Dorothy Heathcote (1926-2011) menar att barnen genom drama 

lättare kan förstå sina upplevelser och handlingar. Heathcote menar att 

dramaupplevelser med kvalité och mening är viktigt och något pedagoger bör sträva 

efter. Barnen själva ska få fantisera och bygga upp en egen värld inom sig.  

Någon som också arbetar på detta sätt är Gregory Bateson (1904-1980). Han menar att 

barnen då får chansen att prova på situationer som de kan möta i verkliga livet 

(Knutsdotter Olofsson, 2011).  

Heathcote menar att det är viktigt för pedagogen att veta sin egen kompetens och hur 

kompetent man är att klara av vissa situationer som kan vara problematiska. Läraren får 

aldrig lägga skulden på barnen eller eleverna när dessa situationer uppstår (Öfverström, 

2006).  

 

En av de förskollärare vi pratat med hade genom erfarenheter lärt sig att man alltid bör 

vara två vid drama tillfällena. Förskolläraren menar då att det alltid bör vara en pedagog 

som hela tiden kan ha fokus på ledarskapet och få övningen att fungera medan den 

andra pedagogen kan sköta det problematiska runt omkring. Om en pedagog är ensam är 

det lätt för barnen att tappa fokus, då man samtidigt skall ta hand om det som sker vid 

sidan av aktiviteten.Genom detta arbete vill vi få förskollärarens syn och erfarenheter av 

dramapedagogik. 
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Bakgrund 

 
Ordet drama kommer från grekiskans ord dra„o och betyder handling. Grunden i 

dramapedagogik är att man gestaltar en handling genom rolltagande och rollspel. Redan 

under Martin Luthers tid uppmanade han sina lärare att dramatisera och spela teater 

tillsammans med sina elever. Detta främjade deras minne och sinne för lärande 

(Rasmusson och Erberth, 2008). 

 

Vi har sett tendenser till att dramapedagogik är en positiv arbetsmetod i förskolans 

verksamhet. Det har vi gjort genom temaarbeten som vi har genomfört och upplevt 

under våra vfu-perioder (Verksamhetsförlagd utbildning).  

Två temaarbeten som vi fått uppleva har handlat om bland annat Pippi Långstrump samt 

Snick och Snack. Dessa temaarbeten är något som vi uppfattat baserar sig på 

dramapedagogikens innehåll.  

Det som drev projektet om Pippi Långstrump vidare till ett större tema var barnens 

initiativ. De fick temat att utvecklas från bokläsning till teater, sagoberättande och 

rolltaganden i lekar. 

Snick och Snack startade med att pedagogerna ville arbeta med värdegrundsfrågor. 

Temat och boken ”Snick och Snack vänner i kungaskogen bygger en koja”tar upp 

viktiga aspekter som konflikthantering, hur man är en bra kompis och hur man visar 

respekt gentemot sina kamrater. Arbetet med boken och dess karaktärer blev slutligen 

något som genomsyrade vardagens alla aktiviteter på förskolan. 

 

Progressiv pedagogik 
 

I en intervjustudie med Kristina Fredriksson (2013) tar hon upp begreppet ”progressiv 

pedagogik”. Ett begrepp som Vygotskij och John Dewey utvecklat. Begreppet har 

många lika likheter som dramapedagogik. Enligt Fredriksson såg Vygotskij att den 

personliga erfarenheten hos människan kan kopplas ihop med dess skapandeförmåga. 

Människans fantasi uppkommer utifrån dess erfarenheter från det verkliga livet. 

Fredriksson tar även upp Gert Biesta professor vid University of Luxembourg. Biesta 

menar att barnen behöver varandra för att de bär med sig olika erfarenheter. I det mötet 

skapar barnen kunskap tillsammans och lär sig av varandras erfarenheter (Fredriksson, 

2013). 

 

Kreativt drama 
 

Professor Tunde Szecsi (2012) har gjort en studie som handlar om kreativt drama. I 

texten beskriver han vad kreativt drama är, vilka element som ingår och varför 

pedagoger har drama för yngre barn.  

Kreativt drama är först och främst en improviserad, eller planerad, form av lek och 

aktivitet som innehåller dialoger och handlingar. Szecsi menar att det som skiljer 

kreativt drama från teater är främst att dramat görs tillsammans med en grupp och att 

teater är något som sker då man ska spela upp roller för en publik. Oftast finns det en 

ledare inom drama som huvudsakligen ska hjälpa barnen att fantisera, men också 

reflektera och prova på vardagssituationer. Han menar att kreativt drama är viktigt för 

yngre barns utveckling då de får träna på interaktion med vuxna och barn, utveckla 

språk och skrift samt träna på problemlösningar (Szecsi, 2012). 
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Kroppsligt drama 
 

I en studie av Jeong Su Wee (2009) har observationer och intervjuer gjorts, under 9 

veckors tid, av en dramapedagog som har stor erfarenhet av just dramapedagogik med 

barn. Vid observationerna har dramapedagogen haft dramapass tillsammans med barn 

som går första klass i grundskolan samt med en grupp i förskolan som har de yngsta 

barnen. Studien visar att det är mycket viktigt för de yngsta barnen att de får arbeta med 

kroppen. Där ville dramapedagogen att barnen skulle förmedla en känsla och förstå sin 

egen kroppsuppfattning. Men även att kommunicera och interagera med sina kamrater, 

träna på konflikter och konflikthantering. Dessutom att lära sig hur en saga är uppbyggd 

med en början, en mitt och ett slut. Dramapedagogen ville förmedla en sagas handling 

utan böcker. Dramapedagogik är då den bästa och mest effektiva metoden. Barnen får 

då träna in sina handlingar och känslor med hjälp av kroppen (Wee, 2009). 

 

Dramapedagogik i litteraturen 
 

Att barn lär genom lek är numera känt. Ser man utifrån kognitiva studier och 

utvecklingspsykologi där bland annat kända namn som Jean Piaget och Lev Vygotskij 

trätt fram menas det att barns lek innehåller positiva element för utveckling. Det handlar 

främst om sociala förmågor, emotionella och fysiska färdigheter som kan komma till 

användning längre fram i livet (Øksnes, 2011).  

 

 

Läroplanen för förskolan tar upp förskollärarens och arbetslagets ansvar, så att vi 

arbetar på ett demokratiskt arbetssätt där individen respekteras (Skolverket, 2010).  

Den tar även tydligt upp vilka mål som förskolan och förskolläraren ska sträva efter och 

uppnå samt vilka förhållningssätt som finns. Den tar också upp normer och värden, 

demokrati och vilka mål som barnen i förskolan ska sträva efter eller uppnå.  

Ett av målen som finns i läroplanen tar upp att barn ska utveckla sin nyfikenhet och 

lusten till att leka och lära. 

I läroplanen för förskolan står det: 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet 

bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande 

skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta.” (Skolverket, 2010, s.6) 

 

Studier som kommer att tas upp längre ner i bakgrunden menar att lek och drama går 

hand i hand och är beroende av varandra. Studierna visar också att man som pedagog 

inte ska styra drama utan locka det ur barnen genom lekar. Dramapedagogen Heathcote 

(1926-2011) bestämde bara det som hon absolut måste och lät barnen göra de mesta 

med sin fantasi vid dramaövningar. Vidare menade Heathcote att pedagogen ska låta 

barnen styra den fantasi som finns i drama och att pedagogen endast får avbryta 

aktiviteten i de fall då flera av barnen tappar fokus (Wagner, 1993). 
 

Detta arbete kommer att handla om dramapedagogik. Ordet kommer kontinuerligt att tas 

upp i intervjuerna med förskollärarna och dramapedagogen samt i detta arbete. Det kan 

tänkas att det finns olika uppfattningar om vad dramapedagogik egentligen betyder och 
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vi vill tydliggöra skillnaden mellan orden drama och dramapedagogik. Vi uppfattar att 

ordet drama har en betydelse som kan kopplas till teater medan dramapedagogik riktar 

sig mer mot en anpassad lek och ett anpassat rolltagande. Det skapar meningsfulla och 

lärorika upplevelser för både barn och pedagoger i förskolans verksamhet(Hägglund och 

Fredin 2001). 

 

 

Dramapedagogik är något som går hand i hand med lek. En del författare och forskare 

menar på att det finns olika typer av lekar och i boken ”Leka för att lära” tar författaren 

Mikael Jensen (2009) upp några bakgrunds fakta från det kognitiva utvecklings 

teorierna (Piaget). Imitations lek, låtsaslek, intresse lek och inre lek är de vanligaste 

typerna. 

 

Imitations lek är något som nästan alla småbarn gör, upp till två års ålder. Barnen 

härmar och imiterar det som de ser och upplever runt omkring sig. När barnen är såhär 

pass små menar de på att barnen inte kan skilja på lek eller verklighet. Barnen leker 

dessutom inte med varandra utan bredvid varandra (Jensen, 2009). 

 

När barnen blir äldre, ca 2 år, börjar de att intressera sig mer verbalt och kommunicerar 

mer med andra barn. Det är även här de utvecklar en låtsaslek. När barnen i denna ålder 

låtsaslekar är det deras egen fantasi som skapar scenerna. De kan till exempel lägga en 

filt över ett bord där de anser att de då byggt ett hus. Eller använda olika leksaker och 

material för att skapa liknelser till det som finns i deras vardag, en Barbiedocka kan bli 

en telefon (Jensen, 2009).  

 

De två andra exemplen på lek är intresse lek och inre lek. Här menar Jensen och Piaget 

att dessa lekstadier sker längre fram i barnets utveckling. Det är först när barnet är äldre 

och har skapat sig intressen som detta infaller sig. Intresseleken utspelar sig helt enkelt 

då barnet själv kan leka sitt intresse, själv eller med andra. Det kan vara allt ifrån 

fotboll, dockor, kortspel, lekar tillsammans med andra (Jensen, 2009).  

 

Om man ser till den inre leken, som många varit kritiska till att kalla lek, är det samma 

som vi kallar för fantasier och dagdrömmar. En del menar på att det inte kan kallas för 

lek då våra fantasier och tankar inte alltid är lustfyllda vilket lek annars är. Äldre barn, 

och även vuxna, ägnar mycket tid till att fantisera och dagdrömma (Jensen, 2009). 

 

Gunilla Lindqvist skriver att leken gör dramat mer verklig för barnen och att de lättare 

kan ta till sig dramat (Lindqvist, 2011).  

Annette Lindh tar upp Gunilla Lindqvist i sin studie. Där skriver hon att Lindqvist 

menar på att det är viktigt med interaktion mellan barn och pedagoger i leken. Lindqvist 

menar även att barn och pedagoger utvecklar sin samarbetsförmåga genom leken, detta 

är viktigt för barnen och pedagogernas relation. Barn kan i leken med pedagogerna se 

de vuxna på ett mer spännande sätt (Lindh, 2010). 

 

Men vissa vuxna ser på barns lek som ”på låtsas”. I leken får barnen ta händelser ur det 

verkliga livet och göra den så kallad ofarlig. De får öva sina färdigheter utan att det 

finns några risker för incidenter och de får träna på vad som är rätt och fel (Øksnes, 

2011).  
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Syfte  

 
Vi vill genom intervjuerna få förskollärarnas och dramapedagogens syn och 

erfarenheter av dramapedagogik med yngre barn. Observationerna ger en djupare 

inblick i hur pedagogerna rent praktiskt arbetar med dramapedagogik. Detta för att få en 

helhetsbild av hur drama fungerar i förskolan. Vårt syfte är då att beskriva hur fyra 

förskollärare och en dramapedagog använder dramapedagogik i förskolan och hur de 

kan göra det meningsfullt för de yngre barnen samt pedagogernas tankar kring detta. 

 

 

Frågeställningarna 
 

- Hur använder sig pedagoger av dramapedagogik i förskolan med de yngre barnen? 

 

- Hur tänker pedagoger kring användandet av dramapedagogik med yngre barn i 

förskolan? 
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Metod och genomförande 

 
Bearbetning av material 

 

Intervjuerna: 

 

Intervjuerna gjordes vid fyra olika tillfällen på två olika förskolor med en förskollärare i 

taget. Vi hade förberett förskollärarna på olika sätt om vad frågorna skulle handla om 

och vad vi ville undersöka. Två av dem fick frågorna skickade till sig och två av dem 

fick frågorna vid intervjutillfällena.  

Vi spelade in intervjuerna med mobiltelefonerna där vi använde en ”app” (förkortning 

för applikation) som heter ”Röstmemo”. Innan inspelning blev dock samtliga pedagoger 

tillfrågade om det var okej att vi spelade in deras röster. Samtliga svarade att det var 

okej men de uttryckte tydligt att de bara ville att det var vi som fick lyssna på 

inspelningarna.  

Vi var noga med att göra intervjuerna i avskilda rum med stängd dörr.  

Intervjuerna som vi hade spelat in delade vi upp mellan oss så att vi fick två var att 

transkribera, det vill säga att vi skrev ner vad pedagogerna sagt i ett dokument i datorn. 

Efter att vi båda hade transkriberat alla fyra intervjuerna satte vi oss ner tillsammans för 

att diskutera och sammanställa dem i en löpande text. Här kunde vi övergripande se vad 

förskollärarna svarat på varje enskild fråga. 

 

Observationerna: 

 

Vid observationerna gick vi tillväga på ett liknande sätt, en av oss antecknade och den 

andra deltog i aktiviteten. Sedan skiftade vi. Observationerna gjordes vid två tillfällen, 

en på varje förskola och vi observerade två olika samlingar där dramapedagogik spelade 

en roll i utförandet.  

Samlingarna var på två småbarnsavdelningar med barn mellan 1-3 år. Grupperna var 

varierade i storlek. I den ena var det fyra barn som deltog och i den andra var det sju 

barn.  

Med observation menar vi de iakttagelser som vi gjorde ute på förskolorna under de två 

samlingar vi varit med på. Det är vanligt att använda sig av en eller flera observationer 

då man gör en studie med intervjuer (Harboe, 2013). 

 

Den observation vi har gjort är en fältobservation vilket innebär att vi har gjort 

observationen när barnen befunnit sig i sin naturliga och sociala miljö på förskolan. 

Observationerna är kvalitativa då vi tittat på helheten och inte specifika fenomen. 

Vi valde att vara deltagande observatörer vid samlingarna. Detta kan vara ett problem 

då det kan påverka barnen och pedagogerna som deltar. Men i vårt fall hade 

problematiken uppstått om vi inte deltagit i aktiviteten utan bara tittat på.  

Den aktivitet som förskollärarna skapat gjorde att våra observationer blev en aktiv och 

öppen observation. (Harboe, 2013).  

Vi hade berättat för dem innan vad vi ville observera och utefter detta valde de aktivitet. 
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Dramapedagogen: 
 

För att få ett djupare perspektiv på dramapedagogikens betydelse för yngre barn, har vi 

även intervjuat en dramapedagog med erfarenhet av drama med yngre 

barn.Dramapedagogen har fått intervjufrågor likt förskollärarnas, dock är frågorna något 

omformulerade. Dessa frågor finns även de bifogade längst bak i dokumentet (se avsnitt 

Bilaga och Intervjufrågor). Anledningen var att få hennes personliga syn och erfarenhet 

av arbete med barn i 1 till 3 års ålder. 

 

 

Etiska överväganden 
 

Namn på förskolorna, avdelningarna och kommunen kommer inte tas upp då det inte 

har någon påverkan för studien. 

Vi har även valt att inte uppge namn på barnen, förskollärarna eller dramapedagogen då 

det inte heller är relevant för studien. Barnen har vi valt att sätta inom en åldersgrupp 1-

3 år, men inte satt specifik ålder på varje barn. Pedagogernas ålder har vi inte heller 

uppgett. 

De inspelade ljudfilerna av intervjuerna med förskollärarna och dramapedagogen 

kommer att raderas på deras begäran efter arbetets slut då förskollärarna och 

dramapedagogen enbart vill att vi ska ha tillgång till dessa. 
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Resultat 
 

Intervjuerna 
 

Utifrån våra intervjufrågor har vi nedan gjort sammanställningar av vad förskollärarna 

har svarat för att få en övergripande syn. 

 

Förskollärares pedagogiska syfte 
 

Samtliga förskollärare är eniga på frågan om de tycker att drama är en bra arbetsmetod 

för inlärning. Man kan anpassa inlärningen och dramaaktiviteten till barnet och 

barngruppen. Ett sätt är att reflektera och se saker ur andra perspektiv exempelvis 

återuppleva och dramatisera det man varit med om. Det kan väcka nya tankar och idéer 

hos både barnen och pedagogerna. Man kan också få med de barn som uppfattas som 

blyga och tysta i andra situationer utan att de känner sig tvingade. En förskollärare har 

ett exempel på ett barn som sällan ville vara med på samlingar eller lekar men vid ett 

planerat dramatillfälle skulle barnen leka ”Följa John” och detta barn ville helt plötsligt 

vara längst fram och vara ledare under hela aktiviteten. Detta fick barnet att våga och få 

öva sig på att synas och höras inför andra barn fortsätter förskolläraren berätta. Barnet 

intog en ny roll och vågade plötsligt prova saker som det tidigare inte vågat. Någonting 

väckte barnet som plötsligt fick släppa taget om verkligheten och följa med in i en värld 

där man kunde göra saker man kanske inte riktigt vågade.  

 

Förskollärarna menar att syftet kan varierar från varje dramatillfälle och det kan vara 

allt från att fånga barnen till att fånga barngruppen. Det kan till exempel handla om 

kroppsuppfattning i form av olika övningar till sagor och dramatiseringar.  

En förskollärare berättar att de gjort ljudupptagningar av barnen för att få höra deras 

röster och språk.  

Målet och tanken är enligt samtliga förskollärare, att få barnen att utveckla sin 

självkänsla, självuppfattning, kroppsuppfattning och att våga ta plats i gruppen. Det är 

mer sådant för yngre barn på det sociala planet och just för att barnen ska känna sig 

bekväma och trygga.  

Förskollärarna vill att barnen ska få öva sig på att vara hjälpsamma mot sina kamrater 

och stötta varandra. Förskollärarna uppfattar att det är mer teater när barnen blir äldre 

men att man inte kan börja där utan man måste bygga en trygg grund. Förskollärarna 

menar att syftet kan vara både kortsiktigt och långsiktigt. 

Det syftet som alltid finns är att ha roligt och skapa en bra stämning. Dock behöver det 

inte alltid finnas ett syfte exempelvis i spontant drama där. Syftet visar sig i efterhand. 

 

Huvudpunkter: Pedagogisk syfte 

 

- Samtliga förskollärare ser dramapedagogik som en bra inlärningsmetod. 

- Genom rolltagande vågar barn utmana sig själv vilket ger ökad trygghet i sig 

själv och i gruppen. 
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Hur förskollärare går tillväga 

Förskollärarna använder drama både spontant och i planerade aktiviteter. Det spontana 

dramat kommer fram i den fria leken som barnen har. För yngre barn går leken och 

dramatisering näst intill hand i hand. I leken går barnen in i olika roller, ett rolltagande 

som blir levande utefter vad barnen leker eller har för aktiviteter. Förskollärarna menar 

att de använder sig av drama spontant när de kan gå in i olika roller tillsammans med 

barnen. De använder sig även av drama i olika teman där förskollärarna själva går in i 

roller men även där barnen får vara en del och ta en roll. Det är inte självklart att barnen 

vill eller vågar vara i centrum av en grupp och det är upp till pedagogen att uppmuntra, 

stödja och visa att det är okej att man inte vill vara med. Att träna på att stå i centrum är 

viktigt för vidare skolgång menar flera av förskollärarna vi pratat med. Det är viktigt att 

kunna våga tro på sig själv men även att kunna stå framför en grupp och prata då de är 

sådant man gör i skolan tillexempel vid redovisningar.  

Man använder sig oftast av något fiktivt för att locka eller avleda olika situationer som 

kan vara jobbiga för barnen berättar en förskollärare. Förskollärarna använder sig av 

drama för att fånga barnens intresse för ett specifikt tema. De planerade 

dramaaktiviteterna är mest i form av rörelser och rörelselekar i samlingen innan maten. 

Samlingarna kan innehålla olika sånglekar som tillexempel ”Björnen sover” eller 

”Gubben i lådan”.  

En förskollärare tar upp ett exempel på en ramsa som handlar om en ”Sockerbit som är 

ute på promenad”. Här använder pedagogen sig av barnens namn och ofta sker detta vid 

matsituationer. Ett annat exempel som en annan förskollärare tar upp är när man sjunger 

en sång i samlingen om ”...och Anna är här, och Pelle är här och va roligt att Kajsa är 

här”. Här får barnen sin lilla stund i rampljuset och de blir sedda. En förskollärare 

menar att man även kan ha olika mjukisdjur som handdockor som man ”trollar fram” ur 

en sagopåse. Detta för att göra samlingen mer varierad och spännande.  

 

Vid konflikthantering menar samtliga förskollärare att dramaövningar är en bra metod 

att använda sig utav. Genom de olika dramaövningarna får barnen öva på att lösa 

problem som kan uppstå på förskolan på egen hand. En av förskollärarna berättar att de 

då använder sig utav karaktärerna från böckerna om ”Snick och Snack” som tar upp 

problem som barnen känner igen. Detta kan vara allt ifrån att fuska i spel eller lekar till 

att inte få vara med i olika situationer.  

Andra sätt att lösa konflikter i barngruppen har några förskollärare löst genom att 

tillverka blompinnar med ett huvud på eller olika sorters handdockor som de har använt 

för att dramatiserat problemet. Där fick barnen komma med förslag om hur man kan 

lösa olika problem. ”Det kan vara känsligt att peka ut något annat barn i en pågående 

konflikt och då kan det vara lättare att prata med pinndockorna eller handdockorna”.  

Förskollärarna berättar att de har dramatiserat sagor som de läst, där både pedagoger 

och barnen fått vara med i rolltagandet. 

 

Barnen har även fått öva på sin kroppsuppfattning och begrepp samt rörelselek i en stor 

lekhall som finns på en av förskolorna berättar en förskollärare. Där har barnen lekt 

”skeppsbrott” och låtsas att de befinner sig på ”Pippi Långstrumps” båt som hon seglar 
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med när hon ska rädda sin pappa. Barnen klättrade i ribbstolar och letade 

”papppersguldpengar” bland andra redskap och fick leva sig in i sagan om ”Pippi”.  

Samma förskollärare berättar även om en annan lek som de kallar ”Kom och köp”. Där 

ropar pedagogen till barnen ”Kom och köp” – var på barnen frågar ”Vad finns i affären 

idag då?” Där får pedagogen hitta på och svara exempelvis ”Tunga elefanter!” 

Förskolläraren förklarar att barnen får tänka sig in i hur man är när man är tung och hur 

en elefant rör sig. Förskolläraren menar att man får in kroppsuppfattningar och begrepp 

vilket ökar barnens förståelse för tillexempel begreppet ”tung”.  

 

Några av förskollärarna har tagit upp en övning där barnen står i ring på golvet. 

Övningen handlar om att våga stå i centrum och vara en i gruppen. Ett barn i taget tar ett 

steg in i ringen och säger ”Hej jag heter XXX”. Förskollärarna är noga med att 

poängtera att det är viktigt att inte tvinga något barn att delta då det i denna lek lätt 

”låser sig” för barnet och det inte vill delta. En av förskollärarna förklarar att då kan 

man som pedagog försöka lirka lite för att få med barnet. Förskolläraren menar att man 

kan hjälpa barnet genom att tillsamman ta ett steg in i cirkeln för att barnet inte ska 

känna sig utpekad. Är de helt ”låst” för barnet säger man bara att det är helt okej att man 

inte vill och man går vidare till nästa barn. Förskolläraren fortsätter att berätta att man 

känner ofta av om barnet behöver lite hjälp eller om det helt enkelt vill stå över den här 

gången. En förskollärare uttryckte att just denna lek ofta är en lek man kan leka mot 

slutet av barnets tid på förskolan då det kräver att barnet känner en trygghet i sig själv. 

 

En av förskollärarna säger under intervjun att de kan få en kraftig reaktion av 

föräldrarna när de berättat att de haft drama med barnen. Föräldrarna tänker teater och 

att deras barn ska stå framme på en scen och spela upp inför andra. Förskollärarna 

berättar då vad drama innebär här på förskolan och att de absolut inte tvingar något barn 

delta. ”Allt är frivilligt och drama för oss är inte direkt kopplat till teater” uttrycker en 

av förskollärarna. 

 

Huvudpunkter: Går tillväga 

 

- Dramapedagogiken i förskolan menar förskollärarna är både spontant och 

planerat. 

- Spontant är mer att man anpassar sig efter barnens fria lek. 

- Planerade dramapedagogik är planerad lek. 

- Dramapedagogiken kan användas som stöd för barn att lära sig 

konflikthantering. 

- Förskollärarna går in mer specifikt på hur de arbetar med rolltagande och 

kroppsuppfattning. 

 

 

Barnens respons på dramapedagogik 

Man får mycket respons från barnen och den är oftast positiv. Det är nästan aldrig någon 

som inte är ”med på noterna” utan de flesta vill hänga på eftersom de tycker att det är så 

kul. Alla lever sig in i det man gör och responsen är att de tycker drama är otroligt 

roligt. Förskollärarna har fått kraftig respons från sina olika barngrupper där de hela 

tiden vill upprepa och göra samma sak om och om igen för att de tyckte det var så kul 

första gången. De hoppas att den nya barngruppen som de har fått nu kommer att tycka 
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drama är lika roligt. Barnen vill själva vara de olika roller som pedagogerna har varit 

och spelat upp för barnen. Det är viktigt att de vuxna är inspiration och vågar och att 

inte bara kräva att barnen ska och måste. Vissa barn behöver lite hjälp att våga gå i in i 

en roll och då de sett pedagogen göra det så kan det bli lite lättare. 

Det händer att något barn inte vill vara med men det gör inget och det är viktigt att man 

som pedagog inte tvingar barnen. Även fast ett barn vill stå och titta på vid sidan av är 

denne fortfarande delaktig på sitt vis i det som pågår. Man får inte som pedagog låsa sig 

vid vad man först tänkt sig utan ta situationen som den blir och ändra sitt tänk. Det vill 

säga anpassa sig efter barngruppen.  

Huvudpunkterna: Barnens respons på dramapedagogik 

- De flesta barnen lever sig in i dramaaktiviteterna och vill repetera dem. 

- Dramaaktiviteterna gör stort intryck på barnen då de ofta går in i samma roller 

vid andra tillfällen. 

- Som förskollärare måste vi anpassa oss efter barngruppen. 

 

Dramapedagogik i barns utveckling 

Det är absolut viktigt med drama i förskolan för barnens utveckling säger en 

förskollärare i en av intervjuerna vi gjorde. Drama som inlärningsmetod är ett otroligt 

bra verktyg och efter våra erfarenheter så lär sig barnen bättre om de samtidigt får jobba 

med kroppen gentemot om de bara får höra informationen från en vuxen. Det är även 

viktigt på grund av att det är en metod som man kan anpassa och att det kan passa 

nästan alla. Drama är bland annat en bra metod när de kommer till språkutveckling för 

barn, både de äldre och yngre, men även för andra ämnen som man arbetar med i 

förskolan. Man kan enklare fånga barnen och få barnen att sitta och lyssna, men även att 

koncentrera sig om man får till den där magiska känslan i gruppen. Drama kan också 

anpassas till vissa situationer, tillexempel istället för att lyssna på en bok kan man spela 

upp händelsen som en teater antingen pedagogerna bara eller tillsammans med barnen. 

Förskollärarna på en av förskolorna vi besökt har använt sig av en bok där de läst en 

sida i taget för barnen. Därefter har barnen fått inta rollerna i boken och spelat upp just 

den sidan så många gånger de vill.  

Barn tycker om repetition och för att alla ska få chansen att vara alla de karaktärer de 

vill blir sidan spelad om och om igen. Här vet barnen att de måste koncentrera sig och 

lyssna för annars vet de inte vad som hänt i boken. Barnen ser lättare detaljer och minns 

genom att de först har lyssnat och sedan fått dramatisera med kroppen.  

Genom att de dramatiserat och använt kroppen om och om igen i samma scen så sätter 

sig inte kunskapen bara i kroppen utan den sätter sig djupare i minnet. Detta har 

pedagogerna märkt då de fått ta över en yngre barngrupp som jobbat på samma sätt med 

just samma bok. När de frågade barnen om vad som hade hänt i boken kunde de 

förklara väldigt detaljrikt vad som hänt. Vissa saker barnen berättade hade även 
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pedagogerna missat. Drama är ett mycket bra komplement till inlärning och utveckling i 

förskolan. 

 

Huvudpunkterna: Barns utveckling 

- Dramapedagogik går att anpassas till varje barn. 

- Dramapedagogiken går in i andra områden man arbetar med i förskolan så som 

språkutveckling, matematik och andra ämnen. 

- Kropp och rörelse är andra områden som även de ingår i dramapedagogik. 

 

Problemlösning 

Vid dramatillfällen finns stunder som blir mindre lyckade och inte alls som man har 

tänkt. Några exempel är att barnen blir okoncentrerade och intresserar sig för annat och 

pedagogen tappar barnens intresse. Detta kan hända vem som helst och det är inget som 

är ovanligt. Det kan oftast räcka med att det är ett barn eller flera i gruppen som börjar 

med något annat och efter en stund har resten av gruppen även ”tappat tråden”. De flesta 

aktiviteter som involverar drama blir lyckade vilket man ser genom barnens respons och 

engagemang. Som pedagog gäller det här att inte tappa tron på sig själv utan helt enkelt 

sätta sig ner efter aktiviteten och reflektera över varför det inte fungerade. Svaren kan 

variera från att det var fel tid på dagen till att barngruppen inte varit redo för just denna 

aktivitet. Det som gäller är att våga veta när man ska pressa vidare eller när man helt 

enkelt ska avbryta aktiviteten och göra något annat. Aktiviteten man valt kanske inte 

alls tilltalade barnen och pedagogen har kanske inte lyssnat in barnens intresse. Om man 

känner sig osäker kan man testa med en grupp med färre barn och ta reda på vilka barn 

som faktiskt tyckte att aktiviteten var rolig. Chansen att de blir lyckat ökar och barnen 

får ut något bra av det hela. 

 

Det fungerar oftast bra men så plötsligt kommer det ett barn som inte vet hur man ska 

hantera nya situationer. Barnet förstör och springer bara runt och vill inte alls lyssna, 

vilket resulterar i att allt spårar ur.Vid ett tillfälle hade pedagogerna gång på gång 

problem med ett barn. De gav då barnet en speciell kudde och berättade för barnet att 

det inte måste vara med i aktiviteten utan kunde sitta på sin kudde och bara titta på. 

Barnet satt på sin kudde och var nöjd med det ett tag. Efter några gånger ville dock 

barnet vara med i aktiviteten då han kände sig trygg i barngruppen och aktiviteten. Det 

är viktigt att visa respekt mot barnet och inte tvinga på situationen på barnet. Det finns 

alltid olika orsaker till varför barn stör och förstör för andra. Ofta är det för att barnet 

känner sig osäker och otrygg i den situation det befinner sig i speciellt de yngre barnen 

behöver känna en trygghet både i barngruppen och med pedagogerna på förskolan då de 

plötsligt måste vara ifrån sina föräldrar längre stunder. Dramagrupplekar är därför bra 

aktiviteter för de yngre barnen där de själva kan inta den roll de känner sig mest trygga i 

om det så är den centrala rollen eller den tillbakadragna rollen. Därför är det väldigt 

viktigt att vi inte tvingar in något barn i en roll de absolut inte är redo för.  
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Vid de tillfällen som dramaövningarna inte fungerar är det lika bra att avbryta 

aktiviteten och låta barnen fortsätta med det som avlett dem från början. En fördel är att 

vara minst två pedagoger. Där kan en leda gruppen och den andra kan ta tag i eventuella 

störningar och hinder t.ex. toalettbesök eller om någon gjort illa sig. 

Man får aldrig vara för hård i sin planering utan man måste känna av gruppens 

dagsform. En grupp förändras från dag till dag och det kan bero på antalet barn eller helt 

enkelt barnens dagsform. 

Huvudpunkterna: Problemlösning 

- Dramapedagogiken är en bra metod för att lösa andra problematiska situationer. 

- Som förskollärare måste vi vara lyhörda för vad barnen vill och inte vill göra. 

- Våga släppa planerade aktiviteter och inte tvinga nått barn att göra något de inte 

vill.  

 

Observationerna: 
 
 

Observation 1: Matematiksamling 

 
Plats: Småbarnsavdelning 1-3 år 

Tid: kl. 10.15 

Barn: 4  

Pedagog: 1 

 

Vi samlas i ett litet rum med en stor röd rund matta på golvet, två barn på var sin sida 

om pedagogen. Barnen har efterfrågat sångsamlingen en liten stund nu och nu sätter de 

igång med en inledande sång. När den är klar blir barnen tillfrågade om hur många barn 

de är där idag och tillsammans räknar de 1..2..3..4. Detta upprepas några gånger, att de 

är just fyra barn med idag. "Nästan en hel hand" säger pedagogen. 

 

En rosa tygpåse plockas fram och barnen blir spända över vad det kan vara för en påse 

och vad som kan finnas i den. Första barnet till höger får sticka ner handen i den och 

plockar upp ett äpple. Pedagogen visar även hur man tecknar äpple på teckenspråk och 

frågar även vilken färg det är på äpplet. Efter lite fundering kommer barnet på att äpplet 

är gult. Barnen får här chansen att utveckla sin förståelse för symboler genom äpplet 

och sedan få se hur man tecknar ordet äpple. 

 

Nästa barn får nu sticka ner handen och får upp en apelsin. Åter igen visar pedagogen, 

samtidigt som hon säger apelsin, hur det tecknas på teckenspråk. Även färgerna tecknas 

på teckenspråk, när hon frågar barnen om det. Apelsinen är orange enligt barnen. Ett 

barn frågar: "Kan man äta den?" pedagogen svarar "Nej de är inte riktiga". 

 

Det tredje barnet som sitter närmast pedagogen till vänster är nästa på tur att stoppa ner 

handen i påsen och får upp en banan. Barnet svarar att den är gul. Efter det är det fjärde 

och sista barnet som får upp ett päron som är grönt. Till sist plockar pedagogen upp 

ännu ett äpple som den här gången är rött.  
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Barnen får nu räkna hur många frukter det ligger på golvet och de kommer fram till 

fem. Pedagogen frågar då "Vilken frukt finns det två av? Barnen funderar och diskuterar 

tillsammans och kommer först fram till att bananen och äpplet efter som de båda är 

gula. Pedagogen får då förklara lite tydligare att de finns ju två frukter som är samma 

frukt och efter ytterligare en lite stund kommer de fram till äpplena.  

Nu får ett barn i uppgift att plocka upp det gula äpplet, lite lurigt är det och pedagogen 

hjälper till genom att säga att det finns mellan det gröna päronet och den orange 

apelsinen. Då hittar barnet på äpplet. 

 

En ny påse introduceras och den rasslar när man skakar på den. Pedagogen häller ut en 

massa stora duploklossar på golvet i flera olika färger. Hon frågar vilken frukt som 

passar ihop med vilken färgad duplokloss och de blir gul/banan, grön/päron och röd 

äpple. Nu får alla i ringen välja vilken frukt/kloss man tycker bäst om och därefter får 

var och en sätta sin kloss på de som är lika. Pedagogen visar här tydligt att de som valt 

ex gröna klossar sätter ihop sina klossar så de bildar ett torn och sedan de gula och röda 

också. Därefter kan vi nu se vilken frukt som var mest omtyckt idag genom att jämföra 

klosshögarna. Det blev 4 grön/päron, 2 gul/banan och 1 röd/äpple.  

 

Det hela avslutas med att frukterna läggs tillbaka i påsen genom att pedagogen beskriver 

frukten till var och ett av barnen ex: "kan du lägga i den orange apelsinen i påsen" osv. 

Därefter räknar vi de olika klossarna och lägger dem i påsen.  

 

Ett barn säger: "Ska vi sjunga nu?" och pedagogen bekräftar "Ja vi ska sjunga nu". 

Pedagogen frågar barnen vilken sång de vill sjunga och hon får till svar att de ska 

sjunga "krokodilen". Tillsammans med barnen gör pedagogen rörelser till sången/texten 

för att visa vad som sker i sången. Krokodilen åker bil och har sin svans bak på ett flak. 

I sången får man in känslan när man åker bil och hur man gör framför allt. Man får även 

in läge och kroppsuppfattning då svansen både är för lång och att den ligger bakom 

krokodilen men även att den är stor och tjock.  

 

Därefter vill barnen göra en ramsa som heter "Spöket". Även till denna finns det 

rörelser och här är det kropps och lägesuppfattning som är det centrala. Först är det 

något som är litet och smalt (visas genom att sätta ihop händerna ganska tätt med en lite 

glipa mellan) sedan stor och tjock (visas genom att dra isär armarna så långt ut åt 

sidorna man kan och man gör sig jättestor) därefter är det något som är lååååångt ner 

och man pekar med fingret ner mot golvet. När ramsan är klar avslutas samligen med en 

hej då sång, även den med rörelser då man vinkar till varandra och klappar i händerna. 

 

Efter samligen sitter samtliga barn kvar och fler duploklossar tas fram för barnen vill 

leka med klossarna nu. Vi sitter med en stund och man märker att barnen använder sig 

utav det som de precis varit med om. De olika duploklossarnas färger representeras 

fortfarande av den frukt de satt ihop med och de röda är äpplen, gula bananer och gröna 

päron. Det ligger nu även en blå kloss på mattan och jag frågar ett barn vad kan de vara 

för en frukt? Barnen funderar lite och säger sedan det är blåbär. 

 

Huvudpunkter: Matematiksamling: 

 

- Barnen får träna på att ta plats i samlingen när de exempelvis ska säga vilken 

frukt de har. 

- När barnen hjälper varandra övar de på interaktion 
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- I sångerna och rörelserna får barnen träna på kroppsuppfattning och 

rumsuppfattning. 

 

 

Observation 2: Sångsamling 

 
Plats: Småbarnsavdelning, åldrarna 1-3 

Tid: 09:30-10:15 

Barn: 7 

Pedagog: 3  

 

 

Samlingen började med att alla barnen skulle komma till avdelningens 

sagorum/samlingsrum. Där fick alla barn varsin kudde att sitta på. Pedagogen som leder 

samlingen börjar med att ändra sitt tonläge och sin röst för att fånga barnen och göra 

situationen mer spännande. 

Vi började med att sjunga en sångramsa om vilka som var där och förskolläraren såg till 

att alla barnen var med och klappade händerna efter deras egen förmåga i takt till 

sången. Genom denna enkla övning får barnet en chans att uppleva sitt eget värde och 

pedagogen kan visa att de uppmärksammar varje individuellt barn. 

 

När sången är slut tar pedagogen fram en bild som föreställer en björn. 

Innan hon hinner fråga barnen vad den föreställer ropar några "Björnen sover"! Hon 

svarar och nickar uppmuntrande och frågar sedan vilka av barnen som vill vara björnen 

i sången. Alla barnen lägger sig genast ned på mage och blundar hårt. Pedagogerna 

sjunger björnen sover. De får en mycket positiv respons från barnen som vill göra den 

igen och igen. Tre gånger sjunger pedagogerna sången och alla barn ligger ned på 

mattan för att vara björnar. Det man ser här är att barnen lekt denna lek förut då de 

känner igen bilden som i detta fall är björnen. Efter detta tolkar barnen att de är just 

”Björnen sover” de ska leka eftersom det är den de associerar med bilden. 

Pedagogen visar nu istället en bild på en gubbe och en låda. Vad kan det här vara då? 

frågar hon. En annan pedagog ställer fram en stor trälåda mitt i ringen. 

Ett av barnen som har ett mjukisdjur i knäet som föreställer en ko går genast fram och 

lägger den i lådan. 

 

Man märker att barnen vet vilken sång de ska sjunga och de täcker över kossan med en 

filt. De sjunger tillsammans "Kossan i lådan, kossan i lådan.." När de är klara vill barnet 

själv prova att vara i lådan och vi sjunger då "Gubben i lådan, gubben i lådan.."  

Alla barn som vill får prova att sitta i lådan. Pedagogen vill att de upptäcker olika 

storleks skillnader och en gång får två barn sitta i lådan tillsammans. En annan gång får 

en pedagog (som är för stor) sitta i/på lådans kant. 

I slutet på samlingen frågar pedagogen barnen vad de upplevt under samlingen. Hon 

frågar dem bland annat om de tyckte att fröken var stor eller liten i lådan. Alla svarade 

stor! 

Som avslutning räknade vi hur många barn och vuxna som fanns med i rummet. 
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Huvudpunkterna: Sångsamlingen 

 

- Förskolläraren intar en roll i början av samlingen då hon förställer sin röst. 

- Genom sångleken ”Björnen sover” provar barnen på kroppsuppfattning när de 

lägger sig för att ”sova”. 

- I ”Gubben i lådan” får barnen träna på lägesuppfattning när de ska krypa in i 

lådan. 

 
 

Sammanställning av intervjuerna och observationerna: 
 

Genom dramapedagogik får barnen både in rumsuppfattning och kroppsuppfattning. 

Detta såg vi i observationerna under sånglekarna ”Björnen sover” och ”Gubben i 

lådan”. Barnen får träna på att vara hjälpsamma och interagera med varandra. Detta vart 

tydligt under matematiksamligen då barnen hjälpte varandra med att bestämma färgen 

på duploklossarna. De får även träna på att ta plats i gruppen. Detta ser vi i båda 

observationerna på olika sätt så som att våga tala inför andra eller att ställa sig i 

centrum.  

 

Förskollärarna talar om hur bra dramapedagogik är i samband med 

matematikundervisning vilket även kan ses i den ena observationen som till stor del 

handlar om just matematik. Förskollärarna menar att dramapedagogik går att anpassa 

efter varje barn detta ser man genom observationen av sångsamlingen då bara de barnen 

som vill behöver delta i sånglekarna. I samma observation går en av förskollärarna in i 

en roll då hon förställer sin röst för att fånga barnen uppmärksamhet. Just rolltagandets 

betydelse är något samtliga förskollärare talar mycket om under intervjuerna både sitt 

eget rolltagande men även barnens. 

 

Efter observationen av matematiksamligen fortsatte barnen att leka med duploklossarna 

och låtsat att de fortfarande var frukter som de varit under samlingen. Detta är även 

något förskollärarna talat om under intervjuerna att barnen gärna repeterar saker som de 

tidigare gjort. 

 

 

Dramapedagogen 
 

Vi kommer nu att sammanställa svaren vi fick av dramapedagogen när vi träffade 

henne. Precis som vi gjorde med förskollärarnas svar har vi sammanställt 

dramapedagogens i en flytande text men utifrån hennes ord. 

 

Dramapedagogen tycker såklart att det är viktigt med dramapedagogik i förskolan. Hon 

tycker att det är väldigt bra för det blir väldigt konkret i drama när man gör sakerna och 

att det är för både små och stora barn, just för att det ligger så nära lek.  

Man leker saker och det lär man sig ju av.  

Ordet dramapedagogik är enligt dramapedagogen en pedagogisk metod som använder 

sig av teaterns redskap. 
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Huvudpunkter: Dramapedagogen 

 

- Dramapedagogiken blir väldigt konkret då man leker och genom lek kommer 

lärandet. 

- Dramapedagogik fungerar både för stora och små barn. 

- Dramapedagogen menar att dramapedagogik är en pedagogisk arbetsmetod. 

 
 

Dramapedagogens arbete med 1 till 3 åringar, tips och metoder 
 

Oftast så sker arbetet med de äldre barnen. Att man har dramapedagogik med de yngsta 

är inte speciellt vanligt utan arbetet riktar sig mer från 3 år och uppåt. Detta beror på att 

det känns väldigt svårt med drama för de allra minsta när man inte jobbar med dem och 

är med hela tiden i deras vardag. Det bästa som pedagog är att ta mycket korta stunder 

och ofta med de små, mycket upprepningar är bra. Man kan också säga att för de yngsta 

barnen handlar det mer om leken medan arbetet med det äldre 3 åringarna handlar mer 

om drama, sagor och teater. 

Eftersom arbetet för dramapedagogen riktar sig från 3 år och uppåt så riktar sig dessa 

metoder och utföranden därefter. När hon jobbar med 3 åringarna så riktar sig drama 

passen mot sagor och leken. Enkelt beskrivet så berättar dramapedagogen en saga för att 

sedan leka den tillsammans med barnen. Ibland stannar de upp mitt i sagan för att 

barnen ska få beskriva och leva sig in i den miljön som finns förklarat i sagan.  

 

Huvudpunkter: Tips och metoder 

- Som dramapedagog har man för det mesta drama med de lite äldre barnen 3 år 

och uppåt. 

- De yngre barnen behöver man arbeta med undre längre perioder då med kortare 

stunder och oftare. 

- Genom dramapedagogik kan de leva sig in i miljön eller inta roller. 

 

Barnens respons till dramapedagogen 
 

”Ofta är det positivt.” Barnen tycker det är roligt. Sen är det olika för olika barn, vissa är 

mer tillbakadragna och en del vill prata hela tiden. De som är tillbakadragna kan man 

märka är lika med i tanken med dramat. Om något barn ”låser sig” och är tillbakadraget 

ska man låta det barnet vara och låta den komma med i sin egen takt. Man kan försöka 

ge dem en uppgift, en som håller i en sak, annars kan man få sitta bredvid och titta på. 

Om man har ett barn som är uppmärksamhetskrävande får man försöka att ge de andra 

barnen plats. Men går det för långt får man prata med barnet och säga att vi är fler här.  

 

Huvudpunkter: Respons 

 

- Dramapedagogen upplever för det mesta en positiv respons från barnen. 

- Barn som är tillbakadragna eller blyga ska man vänta in och låta vara. 

- Då man har barn som tar mycket plats är det viktigt att ge mer plats åt de andra 

barnen också. 
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Problematiken i drama 
 

Att det uppstår problem och att det inte alltid blir som man tänkt sig får man räkna med. 

Ett tips innan man ska ha dramapass med små barn är att förbereda dem för vad som ska 

hända. Det har uppstått vissa problem då vi pedagoger har varit för otäckt utklädda och 

betedde oss inte helt korrekt. En del av barnen tyckte det var otäckt och en del tyckte det 

var roligt, men en lösning på just det problemet i stunden skedde inte.  

Ibland blir det också väldigt rörigt i en grupp under ett dramapass och då kan man göra 

på olika sätt. Antingen så kan man bryta helt och samla gruppen för att sedan börja om, 

eller som man oftast gör är att styra upp och fortsätta aktiviteten. 

 

Huvudpunkter: Problematik 

 

- De är bra att förbereda barnen på vad som ska ske under den kommande 

dramastunden. 

- ”Tappar” man gruppen kan man antigen välja att bryta övningen eller försöka att 

samla ihop barngruppen igen. 

 

 

Sammanfattande analys: 

 
I detta arbete har vi valt att använda oss av två förskolor där vi gjort kvalitativa 

intervjuer med sammanlagt fyra förskollärare, d.v.s. två på varje förskola. I en kvalitativ 

intervju ska forskaren eller den som intervjuar enbart lägga fram materialet, som i vårt 

fall är intervjufrågorna, för att få svar till undersökningen (Holme och Solvang, 1997). 

Frågorna vi ställt finns längst bak i detta dokument (se avsnitt Bilaga och 

Intervjufrågor).   

Vi tog även kontakt med en dramapedagog och ställde liknande frågor till henne (Se 

bilaga). Vi har sammanställt alla intervjuerna i en text och det är förskollärarnas egna 

ord vi använt oss av. Dramapedagogens intervju sammanställde vi för sig i en egen text. 

Vi har även gjort två observationer, en på varje förskola, där vi sett hur förskollärare 

arbetar tillsammans med barnen i situationer där drama ingår. 

 

Samtliga förskollärare berättar under intervjuerna att de arbetar med drama både 

spontant och planerat. Dramapedagogen, däremot, arbetar mer med planerade drama. 

I de observationer som vi gjort framgick det att aktiviteterna var planerade i förväg. 

Detta kunde man se då material antigen ställts fram eller förberetts. 

Samtliga pedagoger anser att ordet drama är ett brett begrepp och att man måste 

specificera sig när man talar om det. Drama för dem sker hela tiden då de menar att 

drama och lek går hand i hand för yngre barn.  

 

Förskollärarna säger att de upplevt att barnens föräldrar ibland höjt på ögonbrynen när 

de fått veta att barnen ska ha eller har haft drama i förskolan. En förskollärare säger att 

det är då viktigt att vi berättar för föräldern vad vi menar med drama då många 

associerar det med teater. När vi förklarat för föräldern att drama är olika typer av lekar 

eller temaarbeten brukar de vara ”med på vagnen igen” fortsätter förskolläraren.  

Både förskollärarna och dramapedagogen säger alla att leken är det viktigaste som finns 

för ett barns utveckling och inlärning. Det är här barnen lär sig rolltagande och passar 

både stora och små barn. Dramapedagogen menar att just dramapedagogik är en bra 
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pedagogisk arbetsmetod. Båda våra observationer visar bredden av dramapedagogik 

som arbetsmetod då förskollärarna fått in både matematik och språk på olika sätt i 

samlingarna.  

I dramapedagogens fall säger hon att hon mest möter de lite äldre barnen i sitt arbete 3 

år och uppåt.Dramapedagogiken för de yngre barnen lämpar sig med i förskolan då man 

behöver arbeta under längre perioder i kortare stunder.Detta fick vi uppleva under båda 

observationerna då de varade kortare stunder. 

 

Förskollärarna är överens om att det är viktigt att man inte ”låser sig då man har den 

planerade dramaaktiviteten utan att man måste se till barngruppen och kunna anpassa 

sig”.  

Några av förskollärarna trycker även på att det kan vara bra att man är flera pedagoger 

under ett dramapass. ”Jag lärde mig att man ska vara två” detta uttalande kommer från 

en av förskollärarna efter att fråga 7 ställts. Den handlar om hur pedagogerna löser en 

problematisk situation. Förskolläraren fortsätter med att säga att om man är ensam ska 

man överväga att avsluta aktiviteten istället. De flesta hade upplevt att de befunnit sig i 

situationer där exempelvis ett barn behöver hjälp på toaletten och man är ensam och då 

måste göra ett avbrott.  

 

Dramapedagogen har även hon upplevt stunder som varit problematiska. De blyga 

barnen menar hon att man antigen måste vänta in eller helt enkelt låta dem vara.En 

sådan situation observerade vi undre sångsamlingen då de var några barn som avvaktade 

med sitt deltagande. Barn som tar mycket plats får man försöka dämpa något genom att 

prata med dem och ge de andra barnen mer plats. Precis som förskollärarna menar 

dramapedagogen att man måste lyssna in barngruppen. Ibland måste man helt enkelt 

välja att avbryta aktiviteten och gå vidare till nästa. Ett sätt att förhindra att man 

”tappar” barngruppen är att förbereda barnen på vad som ska ske. 

 

 

Våra frågeställningar var: 
 

- Hur använder sig pedagoger av dramapedagogik i förskolan med de yngre barnen? 

 

Samtliga pedagoger använder dramapedagogik planerat eller spontant. Detta genom 

samlingar av olika slag. 

 

- Hur tänker pedagoger kring användandet av dramapedagogik med yngre barn i 

förskolan? 

 

Samtliga pedagoger anser att dramapedagogik och lek går hand i hand för yngre barn. 
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Diskussion 

 
Eftersom vi båda har egna erfarenheter av drama med yngre barn i förskolan så har vi 

bildat oss egna uppfattningar av vad drama är.  

Under vår vfu-period genomförde en avdelning för 1 till 3 åringar ett temaarbete med 

utgångspunkt från ”Pippi Långstrump”. Pedagogerna införde detta tema då barnen på 

avdelning visat ett stort intresse för ”Pippi”.  

De började med att pedagogerna läste olika böcker för barnen om ”Pippi”. De gjorde 

alltid läsningen spännande genom att ändra sitt tonläge och sin röst. Man upplevde att 

barnen tyckte det var spännande då de satt tysta med spända ögon vid varje lästillfälle.  

Efter några gånger upptäckte pedagogerna att barnen började leka de olika roller som 

ingått i böckerna. Detta började som en fri lek som övergick till spontant drama och var 

något som barnen gjorde på eget initiativ. De delade gärna ut olika karaktärer åt 

varandra och till sig själva. Vidare, i det fria drama, kunde barnen fantisera utifrån 

böckerna och fick idéer som gjorde att en matta i lekrummet blev ”Kurrekurreduttön” 

och soffan blev ”Hoppetossa”. 

 

Men leken och dramatiseringarna slutade inte där. Barnen fortsatte spontant i flera 

veckors tid att leka och ta sig för olika roller från ”Pippi” även då de var ute på 

förskolans gård. Klätterställningen blev då “Hoppetossa” och gungbrädan var ”Lilla 

Gubben”. En av våra handledare var snabb på att hänga med i deras lek och klättrade 

själv upp i klätterställningen för att gå in i rollen som ”Blod-Svante” eller ”Jocke med 

kniven”. 

 

Pedagogerna såg att barnen visade intresse för ”Pippi” och de bestämde sig för att 

dramatisera och göra om leken ”Skeppsbrott”. Denna lek liknas med leken ”inte nudda 

golv”. Där fick barnen själva hitta på och fantisera vad som skulle hända och vilka roller 

de olika redskapen skulle få. Ribbstolarna fick bli masten på skeppet ”Hoppetossa” och 

plintarna var olika öar som barnen skulle simma till för att leta efter ”guldpengar” och 

Pippis skattkista. 

 

För att avsluta temat, innan barnen och pedagogerna skulle gå på sommarlov och 

ledighet, spelade förskollärarna upp en kort föreställning för barnen och deras föräldrar 

vid en grillkväll på förskolan. Dramatiseringen utgick från de populäraste händelserna 

och karaktärerna ur ”Pippi” som barnen visat intresse för under terminens gång. 

Pedagogerna målade tillsammans med barnen en kuliss med ”Pippi”, ”Villa Villekulla”, 

”Herr Nilsson” samt ”Lilla gubben”. Denna användes vid temakvällen.  

Temat pågick i några månader och var baserat på barnens intressen. De fick med många 

olika faktorer som sagoläsning, den spontana leken, målning och rolltagande. 

 

Ett annat dramatillfälle som gjort intryck är ett temaarbete som är baserat på boken 

”Snick & Snack vännerna i kungaskogen bygger en koja” (Grane & Bergmann, u.å.). 

Boken handlar om djur som bor i en skog och deras vardagsliv. Boken tar upp 

värdegrunden på ett väldigt pedagogiskt sätt. Den tar upp hur man är en bra vän och hur 

man delar lika men även mångkultur och hur man bemöter andra som kanske inte 

kommer från samma land som man själv. Varje vecka turas 3-, 4- och 5 årsgrupperna 

om på de stora avdelningarna att använda sig utav boken på olika sätt. De tar en sida åt 

gången i boken och lyssnar först, då boken är inläst på en medföljande CD skiva. Efter 

detta dramatiserar pedagogerna scenen och därefter är det barnens tur att inta de olika 

rollerna som finns med. 
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”Snick & Snack” har använts i tio års tid och djuren i boken har blivit en del av barnens 

vardag vilket märks när man lyssnar till barnen under dagens andra aktiviteter. De kan 

lösa konflikter genom att hänvisa till hur djuren löst liknande konflikter i boken. Dessa 

djur kan även användas i andra aktiviteter som de har på förskolan.  

 

Ett sådant exempel är när man skulle ha en uteaktivitet och den lurige ”Raffe Räv” 

plötsligt dök upp utanför fönstret när de satt och läste en bok. Fort klädde barnen på sig 

för att skynda ut till ”Raffe” som otåligt stod och väntade på gården. När barnen kom ut 

lekte de några lekar tillsammans och sedan hade de en snögubbetävling. Efter detta 

berättade ”Raffe Räv” att han måste dra vidare och barnen får nu leka fritt. Det som nu 

händer är att några fortsätter med sina snögubbar och några andra försvinner bort och 

leker de lekar som de gjorde med ”Raffe Räv”.  

 

Några veckor efter denna aktivitet pratade barnen fortfarande om när ”Raffe Räv” kom 

och hälsade på. Pedagogerna på förskolan förstod att ett verkligt besök av dessa djur 

gjort ett stort intryck på barnen. De planerade då in ännu en aktivitet där några av djuren 

skulle ingå. Det var ett kalas för en kanin som heter ”Bitis”. Barnen diktade tillsammans 

med pedagogerna ihop en inbjudan till ”Bitis” om ett kalas och redan dagen därpå fick 

de ett svar att hon gärna ville komma. Efter detta blev de planering av kalaset med 

barnen. Det kom upp frågor som:  

 

 Vad gör man på ett kalas?  

 Ska man äta något?  

 Ska man leka?  

Många frågor som behövde svar och barnen fick här använda sina erfarenheter av hur 

det är att fira något festligt. Kalaset firades någon vecka efteråt och även detta talades 

det om väldigt länge på förskolan. Även föräldrar hade påtalat hur mycket barnen 

pratade hemma om dessa djur.  

 

Boken börjar man använda när barnen är i 3 års ålder och man har under temaarbetets 

gång upptäckt att när barnen sedan går vidare till nästa grupp behöver man bara repetera 

det som har hunnits med för att få med barnen. Boken riktar sig till barn i 3-5 år då den 

tar upp den problematik som kan uppstå i den här åldern. När man börjar med de yngre 

barnen här de mer fokus på att läsa och lyssna på boken och de sånger som följer med 

och därefter göra pyssel och experiment som har med boken att göra. Sedan avancerar 

man i takt med att barnen blir äldre och det mynnar ut i att 5 åringarna dramatiserar mer. 

Det förekommer att man dramatiserar med 3 åringarna också.  

Vi upplever att drama har ett brett perspektiv och kan bestå av både lek, rörelse och 

dramatisering. Efter de två upplevelserna fick vi en bättre förståelse för vad drama kan 

vara för de yngre barnen i förskolan. Tidigare såg vi barnens lek som en annan aktivitet 

men vi kan nu se att det ingår i dramapedagogik.  

 

En studie som gjorts i USA där lärare och lärarstudenter med hjälp av en testgrupp 

skulle se vilka effekter drama hade på undervisningen och på barnen. Efter studien och 

testerna visade det sig att både den planerade dramaaktiviteten och den spontana 

dramaaktiviteten är lika bra för barnen. De menar att barnen är de som styr hur 

aktiviteten blir och därför kan man inte säga att drama med ett tydligt syfte eller mål är 

att fördra vid inlärning istället för det spontana drama som sker oplanerat (Tanriseven, 

2013). 
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Samlingarna vi observerade skiljde sig en del från varandra då de var olika aktiviteter 

som utfördes. Den första var mer inriktad på matematik medan den andra var mer 

inriktad på lek. Det fanns dock vissa element som var lika. Sång ingick både genom 

symbolspråk där de använde sångkort men även i leken då det var sånglekar. Båda 

samlingarna hade även fokus på barnens agerande genom att våga ta plats men även att 

våga låta bli. I matematiksamligen fanns ett moment där barnen fått var sin lego kloss. I 

början av samlingen lades det ut fyra klossar i fyra olika färger och de symboliserade 

olika frukter. Efter detta placerades fyra olikfärgade klossar i mitten av ringen vi satt i 

och barnen skulle nu placera sin kloss på rätt färg. Det här momentet var inte så lätt för 

några av barnen då de först skulle lista ut vilken färg som passade med deras egen kloss 

och sedan även våga gå in i mitten för att sätta den på rätt plats. Här tränades både 

självtillit men även samarbetsförmåga då de andra barnen stöttade och hjälpte till om de 

inte blev rätt. Förskolläraren satt hela tiden och kom med uppmuntrade kommentarer 

och förslag under hela aktiviteten.  

 

I den andra samligen var det sångsamling med ”gubben i lådan” och ”björnen sover”. 

Dessa två lekar kräver en del av barnen. Det kräver att man måste känna sig trygg i 

gruppen och även i sig själv. Det var inte alla barnen som ville vara den som skulle vara 

i centrum och de valde att ta olika roller i lekarna. Några av barnen valde att sitta och 

endast observera och sjunga medan andra ville vara i mitten hela tiden. Här fick man 

även in turtagande och att få barnen att förstå att man ibland måste släppa fram andra 

barn. När samlingen avslutats var det fyra barn som gick och tre blev kvar. Det var 

några av de barn som hållit sig i bakgrunden under samligen men som nu också ville 

prova lekarna igen då det var färre barn i rummet. Vi lekte leken ”gubben i lådan” i ca 

en kvart till efter att samlingen tagit slut då dessa barn ville prova det som de 

observerat. 

 

Genom det här arbetet har vi fått möjlighet att prova våra uppfattningar genom både 

kvalitativa studier och genom att ta del av den forskning som finns på ämnet. Det har 

varit svårt att ringa in sig på just de yngre barnen i förskolan då det varit svårt att hitta 

forskning på just detta. Mycket av det vi hittade var äldre böcker och några få 

forskningsrapporter. Genom forskarnas och dramapedagogernas arbeten har vi fått deras 

syn på användandet av drama med barn både i skolan och förskolan. Vi har jämfört 

detta med de uppfattningar och erfarenheter vi själva har av drama med yngre barn i 

förskolan och den syn vi hade på drama innan arbetet. Detta har bekräftats och 

förstärkts under arbetets gång.  

 

En dramapedagog vars arbete vi tar upp flera gånger är Dorothy Heathcote (1926-2011). 

Hon arbetade med barn i skolåldern men hennes arbetssätt passar sig i förskolan. Några 

av dessa viktiga punkter som hon utgått ifrån är att arbeta med barns fantasi, 

kroppsuppfattning, kommunikation och konflikthantering. Vi har fastnat för hennes 

arbetssätt som är mycket intressant då hon utifrån bland annat dessa punkter lyckas 

skapa en fantasivärld för barnen. Hon tar upp det som vi tycker är viktigt, vilket är att 

drama ska vara lustfyllt och roligt. Läroplanen för förskolan säger att förskolans 

uppdrag är att verksamheten ska vara rolig, lustfylld och lärorik för barnen (Skolverket, 

2010).  

 

När man läser om Heathcotes arbete förstår man att hon just tagit fasta på detta när hon 

arbetat med sina klasser. Barnen får chansen att styra vart dramapasset ska ta vägen och 

hon är en medupptäckare vilket är något vi fått lära oss under vår utbildning. 
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En annan dramapedagog som har gjort en nyare studie visar att dramapedagogik är 

viktigt för barnen. Hon menar precis som Heathcote att barnen lär sig lättare genom att 

använda kroppen. Båda dramapedagogerna kommer fram till samma sak vilket är att 

dramapedagogik tar upp viktiga element som kroppsuppfattning, motorik, 

konflikthantering, självkänsla och kamratskap (Wee, 2009). 

 

Fantasi och lek är något som enligt vår mening går hand i hand och något som är viktigt 

men även något som ingår i just dramapedagogik. Oftast är det leken som står i centrum 

då man arbetar med dramapedagogik med de yngsta barnen i förskolan. Detta har vi sett 

genom de temaarbeten vi fått vara med på under våra vfu-perioder. Där har vi upplevt 

att förskollärarna startat upp ett temaarbete med planerad drama och där barnen själva 

fortsatt att leka vidare i dessa teman vilket resulterat i spontant drama. Här har vi sett att 

leken hela tiden stått i fokus vare sig barnen gått in i dessa roller själva eller där 

pedagogerna varit med. Dramapedagogen tycker precis som förskollärarna att 

dramapedagogik är otroligt viktigt för barnen i förskolan. Det som gör att de tycker 

drama är viktigt är att leken ingår och är grunden i dramapedagogiken. När man leker i 

dramaövningarna så lär barnen sig på ett enklare sätt. 

 

Barnen utforskar de olika rollerna själva utanför den planerade verksamheten i sina egna 

lekar både utomhus och inomhus. Här kan vi som pedagoger också bli inbjudna på 

barnens villkor och det är ett perfekt tillfälle för oss att se vad som fastnat hos barnen 

och vad i dramapasset som intresserat dem. Utifrån detta kan vi sedan planera vidare 

vad verksamheten borde innehålla. Vår verksamhet i förskolan ska ju vara anpassad 

efter barnen och deras intresse och det är genom bland annat dessa tillfällen vi har 

chansen att ta del av just detta. 

 

I våra observationer har vi sett att lek är drama med ett annat ord. Även i de temaarbeten 

vi fick ta del av under intervjuerna kunde vi se att leken var utgångspunkten. Just med 

yngre barn såg vi att lekar som ”björnen sover” och ”kom och köp” är anpassade för 

dem. I dessa lekar kan barnen själva avgöra hur aktiva de vill vara. Vissa barn är inte så 

trygga i grupplekar och då kan de ta en mer passiv roll. Vi kunde koppla ihop detta med 

teoretiker som Vygotskij och Piaget och deras lekteorier. De menar att barn lär genom 

lek och den kunskapen barnen får genom leken är grunden till ett livslångt lärande. 

Både Vygotskij och Piaget talar om imitationslek eller låtsaslek som båda grundar sig i 

att barnet upprepar och härmar något de tidigare upplevt. 

 

För att hitta relevant information har vi även intervjuat fyra förskollärare från två olika 

förskolor och en dramapedagog som aktivt arbetar med barn. Att alla fem intervjuer har 

skett vid separata tillfällen kändes som en självklarhet då vi ville höra varje individs 

svar och reflektioner. Vi har även gjort två observationer på förskolorna, en på varje. 

Genom intervjuerna fick vi en djupare syn på hur förskollärarna ser på drama och även 

hur de använder sig utav den i verksamheten. Alla intervjuerna blev som ett långt samtal 

och de frågor vi hade förberett behövdes sällan ställas i den ordning vi hade gjort. Vi 

fick en hel del nya tankar och idéer om drama både under och efter intervjuerna. Flera 

av förskollärarna delade med sig av temaarbeten de arbetat med under åren där drama 

varit ett gemensamt och sammanbindande element i de olika temaarbetena. Deras olika 

sätta att lösa konflikter och störande moment gav oss väldigt bra framtida tips på hur vi 

själva ska tänka kring planering och genomförande när det kommer till drama.  
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Vi är nöjda med hur vi har gått tillväga för att få svar på våra frågor och funderingar.  

Inför detta arbete ville vi titta närmare på vad drama är och vad det kan innebära att ha 

drama i förskolan för de yngre barnen. Genom våra samtal med förskollärare och en 

dramapedagog har vi fått mycket tips och idéer på hur vi själv kan agera i olika 

situationer. Deras mångåriga erfarenhet av drama har även gett oss en djupare insikt i 

vad drama faktiskt är och hur viktig den är för barns utveckling och inlärning då den 

baseras på lek. Att leka in kunskap gör att den många gånger sätter sig djupare i 

kroppen och blir därmed lättare att både ta till sig och komma ihåg.  

 

I Läroplanen för förskolan står det att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Skolverket, 

s.6 2010).Detta är något som vi har tagit fasta vid och fått uppleva både vid 

observationerna men även under våra vfu-perioder. 

 

Dramapedagogik handlar även om lek och rörelser och det är den delen av drama som 

detta arbete utgått ifrån. Efter våra erfarenheter och denna studie kan vi se att 

dramapedagogik är något som passar bäst in i förskolans verksamhet. Det som fått oss 

att skriva om dramapedagogik var att vi ville få en djupare syn och höra andra 

förskollärares erfarenheter och hur de gör för att få drama att kännas meningsfullt för 

barnen. Vi vill även visa att dramapedagogik kanske inte passar alla barn och att det inte 

alltid passar alla situationer. Detta är något som påpekas i intervjuerna av förskollärarna 

och dramapedagogen. Fast vi har mest positiva erfarenheter själva så kan vi förstå att 

drama som arbetssätt inte är för alla.  

 

Genom de olika lösningar som förskollärare presenterat för oss har vi fått fina exempel 

på hur man får med de barn som kanske inte riktigt är redo för att delta i dramapass. För 

att barnen ska kunna delta måste de först och främst känna sig trygga i situationen och i 

sig själva och gör de inte det kan de agera utåt och förstöra för andra. Det som vi 

pedagoger kan göra i en sådan situation är att låta barnen avstå från att delta. I 

Läroplanen för förskolan står det att alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Skolverket, 2010).  

Detta är något som vi tycker är mycket viktigt att uppmärksamma. 

 

Det kan vara så att barnen kanske känner sig mer bekväma med att sitta bredvid och se 

på under dramapasset eller kanske de vill gå iväg och göra något annat. Om de får sitta 

bredvid måste vi som pedagoger alltid se till att barnet känner att de kan gå in och börja 

delta när som helts de känner sig trygga i situationen. Det sämsta vi kan göra är att 

tvinga ett barn att delta. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 

2010). 
 

Det var intressant att se hur våra två observationer både skiljde sig från varandra men 

även hade likheter. Det vi tog fasta på var att båda hade övningar där man till exempel 

räknade hur många barn som fanns med eller att samlingarna hade tydliga inledningar 

och avslut. Vi upptäckte att både inräkning av barnen eller sångerna som de sjöng vid 

båda samlingarna var upprepningar av vad de förut gjort. Här såg vi att pedagogerna 
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ville få med alla barn i samlingen och att alla barn skulle känna sig sedda och välkomna, 

vilket drama handlar om. Båda samlingarna tycker vi hade element som gjorde det 

spännande för barnen. Detta är intressant då samlingarna hade så pass olika inriktningar. 

Vi såg dessutom att kunskap är något som har skapats här genom att barnen gjort 

samma sak flera gånger och gjort det genom lek. Det vi tänker på mest här är de 

reflektioner som barnen visar då de leker ”Björnen sover” eller då de kunnat kopplat 

ihop färger på olika föremål med varandra.  

 

Våra observationer har gjort att vi fått upp ögonen för hur kunskap sätter sig i kroppen 

genom lek. Barnen kan koppla ihop ord med handling, exempelvis ordet “sover” med 

handlingen att lägga sig ned på mattan.  

Något som vi också var nyfikna på var förskollärares och dramapedagogers syn på 

drama och om det kan finnas skillnader på deras erfarenheter. Det mest tydliga som vi 

sett utifrån intervjuerna är att förskollärare förespråkar spontant drama medan 

dramapedagogen arbetar mer med planerade drama. Vi tror att detta kan bero på deras 

olika arbetssätt. Förskollärarna är med barnen hela dagarna och kan ta drama eller lek 

som det kommer medan dramapedagogen enbart träffar en barngrupp en bestämd och 

begränsad tid. Annars hade förskollärarna och dramapedagogen en ganska lika syn på 

drama med yngre barn. Samtliga förskollärare påtalade att de tyckte att vi skulle prata 

med en dramapedagog då de själv fått mycket tips och idéer från dessa då de besökt 

förskolorna ibland för att ha drama med barnen.  

 

Det är utifrån vårt syfte och vår inställning inför arbetet som vi format våra 

frågeformuleringar. De frågor som vi har utgått ifrån har kopplingar till våra egna tankar 

och funderingar som vi fått under och efter våra vfu perioder på förskolor. Våra 

intervjufrågor (se bilaga) till förskollärarna och dramapedagogen är utformade efter just 

våra frågeställningar. De grundar sig i att vi vill se varför man använder sig av drama i 

förskolan alltså vad som är negativt samt positivt. Våra funderingar är om drama har 

någon funktion eller betydelse för yngre barn och ger den barnen något eller är den bara 

en lek? Har dramapedagogik någon betydelse för förskolans verksamhet? När vi själv 

var små hette det inte drama utan bara lek eller samling, men samma moment ingick 

som ingår i dagens drama. Det vi fått svar på är att samtliga förskollärare och 

dramapedagogen tycker att det har en betydelse och att det gör en skillnad. Barnen har 

roligt samtidigt som de lär sig saker både om sig själv och om andra. Genom drama kan 

man arbeta med alla de områden vi ska arbeta med i förskolans verksamhet såsom 

samarbete och kommunikation, gruppbildning men även ämnen som matematik och 

gymnastik får man lätt in i dramapassen.  

 

Vi håller med om det som förskollärarna sagt i intervjuerna att drama är viktigt för 

inlärning. De menar att dramat kan anpassas till varje barns behov. Det har vi även sett i 

våra temaarbeten och i våra observationer. Drama tar upp viktiga saker som inlärning, 

upplevelser och konflikthantering då barnen får dramatisera och reflektera över verkliga 

händelser och situationer. Det är viktigt att barn kan sätta sig in i andras perspektiv. 

Detta är något som även tas upp i Läroplanen för förskolan där det står att arbetslaget 

ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga (Skolverket, 

2010). 

 

Förskollärarna använder sig av metoder som vi uppfattar som bra då de får barnen att 

reflektera över situationer utan att ställas i centrum eller i obekväma situationer. De 

använder sig av handdockor som får representera barnet och där de kan diskutera kring 
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dockan istället för det specifika barnet. 

Förskollärarnas syfte, som de tar upp, är att stärka gruppen eller att stärka det enskilda 

barnet. De är viktigt att bygga en trygg grund som barnen kan bygga sin självkänsla på. 

Vi upplever efter detta arbete att drama utgår mycket från att barnens självkänsla ska 

uppmuntras och stärkas. Det kortsiktiga målet med drama är att barnen vågar och vill ta 

plats i en grupp. Det långsiktiga är något som hela tiden utvecklas och som barnen 

använder sig av längre fram i skolåldern. 

Förskollärarna pratar om att det oftast finns ett syfte då de ska göra en dramaövning. De 

menar även att syftet kan visa sig efter övningen, dock är detta något som sker vid det 

spontana dramat. 

 

Drama kan alltså användas både spontant och planerat. Det spontana drama går hand i 

hand med den spontana leken. Förskollärarna menar på att drama och lek är tätt 

sammankopplade för de yngsta barnen. Då barnen leker spontant och går in i olika roller 

är det den spontana biten av drama som träder fram. Detta är något som också skedde i 

ett av de tidigare dramaarbetena som handlade om ”Pippi Långstrump” som tagits upp i 

arbetets inledning. 

Något som man också kan använda den spontana dramat till är då man vill avleda, locka 

eller fånga barnens intresse. Det kan vara allt ifrån jobbiga matsituationer till 

sångsamlingar eller konflikter mellan barnen. Detta är något som vi många gånger har 

upplevt och sett både då vi har jobbat och haft vfu på förskolor.  
 

De planerade dramat används av förskollärarna på ganska så liknande sätt. Det som 

mest sker är sångsamlingar, ramsor, sagostunder, rörelseaktiviteter och lekar. Några 

exempel på planerad drama som förskollärarna tar upp är leken som heter ”Kom och 

köp”. Där får barnen öva kroppsuppfattning och begrepp.  

Alla förskollärare och även vi upplever att barnen nästan alltid visar positiv respons och 

att de oftast vill vara med. De lever sig in i vad som händer och tycker att det är mycket 

roligt. Man märker att barnen ofta vill upprepa lekar och aktiviteter och göra dem om 

och om igen. Det gäller som pedagog att inte låsa sig vid det syfte man först tänkt utan 

att följa barngruppen och vara flexibel. Det är också då som barnen tycker det är roligast 

och de inte blir tvingade till något. Läroplanen för förskolan säger att ”Lärandet skall 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” 

(Skolverket, 2010). 

 

Förskollärarna trycker på att det är okej att avbryta en misslyckad aktivitet och att det är 

något som händer alla någon gång. Man måste våga avbryta och acceptera att aktiviteten 

inte blev som man trodde eller hade planerat. Det är inte pedagogens fel, men inte heller 

barnens. Det kan vara yttre faktorer som spelar in och inte funkar just då. Dock kan man 

prova aktiviteten vid ett senare tillfälle och se om resultatet blir annorlunda. 

Likaså säger dramapedagogen att det finns olika metoder som är intressanta 

tillvägagångssätt hur en problematisk situation kan hanteras. Dramapedagogen sa att 

man antingen kan avbryta aktiviteten helt, precis som förskollärarna tipsat om och som 

vi själva haft erfarenheter av. Något som dramapedagogen dock tyckte borde komma i 

första hand som lösning är att styra upp i den mån som det går och fortsätta aktiviteten. 

Här kan vi märka att det är viktigt att man är två pedagoger där en kan fortsätta leda 

aktiviteten och en som kan styra upp barnen.  

 

Dramapedagogen menar att man får räkna med att problematik kan uppstå då man ska 

leda en dramaövning. Det viktigaste tipset som vi har tagit fasta på då man arbetar med 
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de minsta barnen är att förbereda dem innan på vad som kommer att ske. 

Däremot tycker dramapedagogen att just drama för barn under 3 år är väldigt svårt att 

arbeta med då hon inte alltid träffar dem dagligen så som förskollärarna gör. Denna 

problematik är inget som förskollärarna tagit upp. Något annat som är bra i arbetet med 

de yngsta barnen är att ha korta samlingar med många upprepningar. Det här är något 

som vi kunde se vid observationerna där lekarna och samlingarna enbart pågick i högst 

20 minuter. Detta är något som vi av erfarenhet håller med om då de yngsta barnen lätt 

tappar koncentrationen om aktiviteten blir långdragen. Dramapedagogen menar även att 

det är mer lek för de yngsta barnen och för 3 åringarna arbetar hon oftast med lek och 

sagor. 

 

Den respons som barnen ger då de har drama med dramapedagogen är oftast positiv 

vilket även är samma respons som förskollärarna upplevt. Alla de personer som vi har 

intervjuat har den erfarenheten att dramapedagogik tycks uppfattas som positivt och 

roligt av barn i alla åldrar. De säger även att en del barn är tillbakadragna men att det då 

gäller att låta dem vara och inte tvinga in någon i aktiviteten. 

 

Dramapedagogen tycker precis som förskollärarna att dramapedagogik är otroligt 

viktigt för barnen i förskolan. Det som gör att de tycker drama är viktigt är att leken 

ingår och är grunden i dramapedagogiken. När man leker i dramaövningarna så lär 

barnen sig på ett enklare sätt. 

Något som dramapedagogen även tog upp, som förskollärarna inte pratade om, är de 

barn som tar mycket plats eller som hörs för mycket. Hon tycker det är viktigt att man 

då inte uppmärksammar enbart det barnet. Vi måste vara tydliga på att vi lyssnar till det 

barnet som hörs mycket, men att vi även är noga med att lyssna till de tystare barnen 

som inte pratar rakt ut. Detta är något som vi har upplevt och tycker är en svårlöst 

situation.  

 

Det är en fin balansgång att veta när man vågar släppa kontrollen över dramapasset och 

bara låta sig följa med. Det blir bra de flesta gångerna men i andra fall blir det mindre 

lyckat och då är det viktigt att vi som pedagoger inte lägger skulden på barnen utan helt 

enkelt avslutar och går vidare eller gör något annat. Efter ett sådant misslyckande är det 

viktigt att vi sätter oss ner och går igenom vad det var som gick fel och varför. Samtliga 

förskollärare och även dramapedagogen tog upp detta. Dramapedagogen tog även upp 

hur bra drama är för just reflektion. Det är ett bra verktyg både för oss som pedagoger 

men även tillsammans med barnen efter ett temaarbete eller något annat.  

 

Att som pedagog sätta sig ner och reflektera över varför inte dramapasset gick så bra 

som det brukade kan man komma fram till vad orsaken kan ha varit. När vi kommit till 

vår fråga om just ett problematiskt tillfälle och dess lösning sa samtliga samma sak. När 

man ”tappar” gruppen och det inte går att få tillbaka deras uppmärksamhet är det bäst 

att avsluta. Orsakerna kan variera i oändlighet allt från att dramapasset plötsligt flyttat 

från förmiddagen till efter lunch till att de börjat snöa ute. Precis som vuxna har barn en 

dagsform som avgör om de är villiga att låta sig följa med in i den planerade 

fantasivärld vi skapat åt dem eller om de vill skapa en egen värld i någon annan lek ute 

eller inne.  

 

Vid de intervjuer som vi har gjort säger flera förskollärare att de upplever att det saknas 

forskning kring just dramaarbete med barn i de yngre åldrarna i förskolan. Vi håller med 

om att de är svårt att hitta bra forskning som verkligen riktar sig till barn i de yngre 

åldrarna, 1-3 år. Vi har dock sett att det är möjligt att genomföra drama med de yngsta 
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barnen då vi varit ute på våra praktiker och även under de observationer vi gjort under 

arbetets gång. Observationerna var ett bra komplement till de intervjuerna som vi gjort 

då vi även fick se hur drama för yngre barn kan göras. De förskollärare som vi har 

observerat då de lett dramapassen jobbar på olika förskolor. Detta för att få en 

uppfattning om hur olika eller lika man kan arbeta med drama på ett lätt sätt. 

Observationerna var intressanta då vi såg hur de skilde sig men att de även hade en del 

likheter. 

 

Ute på förskolorna sitter många med pedagoger på bra tips och idéer om hur man 

arbetar med drama. Det finns ingen annan barngrupp som är den andre lik och därför 

måste man anpassa sina övningar efter de barnen man har just då. Drama för de yngre 

barnen är oftast kortare grupplekar som man kan göra om och om igen. Barnen får 

själva avgöra om de vill vara i centrum eller om de vill vara lite mer anonyma. 

Förskollärarna i intervjuerna säger att det är viktigt att inte tvinga barnen till något utan 

att locka fram dem och precis så menade även dramapedagogen Dorothy Heathcote att 

man som pedagog bör göra. 

Det viktiga är dock att vi respekterar barnen som person och att vi inte sätter dem i 

situationer de inte kan eller vill vara i.  
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Slutord 
 
Det här arbetet tar upp områden som är viktiga för alla barns utveckling. Med underlag 

från dramapedagoger, förskollärare, vetenskapliga artiklar, litteratur och forskare har vi 

kunnat sammanställa detta arbete och skapat en helhetsbild kring vad dramapedagogik 

är i förskolan för yngre barn. Samt varför förskollärare arbetar med dramapedagogik 

och hur de går tillväga. 

Arbetet visar att dramapedagogik omfattar viktiga områden för alla barns utveckling 

och lärande. Man kan se att dramapedagogik kan anpassas individuellt efter barnet eller 

barngruppens behov. Detta gör dramapedagogik till en arbetsmetod som förskollärare 

gärna använder i förskolan inom många olika områden. 

Intervjuerna, observationerna och våra tidigare erfarenheter visar att dramapedagogik 

och lek går hand i hand vilket gör dramat desto mer viktigt för barns utveckling. 

Forskningen och dramapedagoger i de vetenskapliga artiklarna som vi tagit upp i detta 

arbeteskriver om kopplingen mellan drama och lek och dess betydelse för varandra.  

 

 

Vidare forskning 

 
Vi hade som utgångspunkt att ta reda på mer om dramapedagogik med små barn i ett till 

tre års ålder. Det har varit svårt att hitta forskning och litteratur kring detta. 

Vi tycker att ämnet dramapedagogik är viktigt och att vidare forskning för de yngre 

barnen skulle vara intressant.  



 

33 

 

 

Referenser 
 

Tryckta källor: 

 

Fast, Carina (2007) Berätta! Inspiration och teknik. Natur & Kultur. Stockholm 

 

Fredriksson, Kristina (2013) Drama som pedagogisk möjlighet: En intervjustudie med 

lärare i grundskolan. Linköpings universitet 

 

Grane, Lisa & Bergmann, Ingela (u.å.) Snick & Snack vänner i kungaskogen bygger en 

koja. ILKA 

 

Harboe, Thomas (2013) Grundläggande metod – Den samhällsvetenskapliga uppsatsen. 

Gleerups. Malmö 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik – Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur AB. Lund 

 

Hägglund, K. Fredin, K (2001) Dramabok. Liber. Stockholm 

 

Jensen, Mikael (2009) Leka för att lära: Utveckling, kognition och kultur. 

Studentlitteratur AB. Lund 

 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2011) I lekens värld. Liber. Stockholm 

 

Lindh, Annette (2010) Hur arbetar man med drama i grundskolans tidigare år? 

Göteborgs Universitet 

 

Lindqvist, Gunilla (2011) Lekens möjligheter: Om skapande lekpedagogik i förskola 

och skola. Studentlitteratur AB. Lund 

 

Rasmusson, V, Erberth, B (2008) Undervisa i pedagogiskt drama. Studentlitteratur AB. 

Lund 

 

Skolverket (2010) Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010. Skolverket. 

Stockholm 

 

Szecsi, Tunde (2012) Teaching Strategies: Creative drama in Preschool curriculum. 

Florida. Gulf coast university Fort Myers 

 

Tanriseven, Isil (2013) The Effect of School Practices on Teacher Candidates’ Sense of 

Efficacy Relating to Use of Drama in Education.Mersin University 

 

Vygotskij, Lev S (2010) Fantasi och kreativitet i barndomen. Daidalos. Göteborg 

 

Wagner, Jane Betty (1993) Drama i undervisningen. Daidalos.Göteborg 

 



 

34 

 

Wee, Jeong Su (2009) A case study of drama education curriculum for young children 

in early childhood programs.University of Illinois 

 

Öfverström, Christel (2006) Upplevelse, inlevelse och reflektion: drama som en aktiv 

metod i lärandet. Linköpings Universitet 

 

Øksnes, Maria (2011) Lekens flertydighet. Liber. Stockholm 

 

  



 

35 

 

Bilaga 

Intervjufrågor: 

 

Till Förskollärarna: 

1. Hur och när använder ni drama som pedagogisk metod? (Vilka sammanhang) 

2. Tycker du att drama är en bra pedagogisk arbetsmetod för inlärning? 

3. Vad strävar du efter när du använder drama som pedagogiskt arbetsmetod? (Vad 

är din tanke) 

4. Hur upplever du barnens respons i arbetet med drama? 

5. Anser du att drama i förskolan är viktigt för barns utveckling? 

6. Ge konkreta exempel på metoder/utföranden ni använder er av när ni arbetar 

med drama? 

7. Finns det situationer du kommer ihåg där du känner att drama fungerade bra och 

finns det situationer där du upplevde att de blev problematiskt? (Lyckade vs. 

mindre lyckade stunder) 

8. Hur löste du de problematiska? 

 

Till Dramapedagogen: 

1. Tycker du att drama som pedagogisk metod är bra för inlärning? Varför? 

2. Vad betyder dramapedagogik för dig? 

3. Har du erfarenhet av drama arbete med yngre barn, 1 till 3 år? 

4. Kan du ge konkreta exempel på metoder och utföranden du använder dig av när 

du arbetar med yngre barn, 1 till 3 år, och drama? 

5. Hur upplever du barnens respons i arbetet med drama? 

6. Anser du att det är viktigt med drama för yngre barn i förskolan? 

7. Kan du ge exempel på när drama fungerade mindre bra? Hur löste du det 

problematiska? 
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