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Abstrakt 

Examensarbetet handlar om pedagogers uppfattning om drama i förskoleverksamheten med 

fokus på hur och varför det används och på vad pedagoger inom förskolan ser för möjligheter 

respektive svårigheter med drama. 

För att ta reda på detta intervjuades sex pedagoger vid tre olika förskolor i Dalarna. Det 

framkom i intervjuerna att drama inom förskolan används mer spontant än planerat på grund 

av tidsbrist och kollegors olika intresse och engagemang. Det spelade också roll hur 

mottagliga barnen är. Det fanns många likheter i de intervjuade pedagogernas svar. Dessa 

pedagoger använder ofta drama i lärande situationer. De menar också alla på att barnen lättare 

tar till sig information genom drama. 

I intervjuerna och även i litteratur kopplat till temat, berättas det att drama i förskolan främjar 

barnens självkänsla och gemenskap samt är bra för den sociala träningen. 

Ställt mot vad som delvis framkommit i tidigare forskning, motsade sig de intervjuade 

personerna faktat att drama skulle kunna förenas med rädsla. Istället menades det på att man 

kunde använda drama i förskolan för att förebygga och motverka rädsla. 

Pedagogerna i intervjuerna hade en positiv uppfattning av drama. Forskning visar på att man 

med en sådan inställning kan använda sig av pedagogiskt drama för att öka inlärningen. Detta 

stämmer överens med vad som framkom i intervjuerna, då samtliga berättade att pedagogiskt 

drama för dem var ett effektivt arbetssätt. 

Nyckelord: Pedagogiskt drama, förskola, pedagoger, uppfattning 
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Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick jag som många andra pedagoger ta del 

av en dag med kompetensutveckling. En av förskolorna som deltog spelade upp en scen och 

talade om hur de använde drama i verksamheten och hur betydande de ansåg att det var med 

drama i verksamheten. De visade på att det var enkelt med drama och de ansåg att drama är 

något barnen nyttjar varje dag i olika rollekar. Enligt Heggstad (2014) är låtsasleken den som 

barn använder mest i leken och den betyder mycket för barns sociala utveckling. Hon menar 

att man i leken lär sig olika handlingsmönster och blir medveten om andras och sina egna 

situationer i olika sammanhang. Inspirationen växte inom mig och senare under VFU-

perioden skrev jag ett manus till en teater som vi använde oss av i vårt arbete om Miljö i 

förskolan. Efter detta reflekterar jag mycket över drama då jag, av det jag har sett under min 

VFU, fått känslan av att det inte används särskilt ofta. Under min VFU har jag varit på fem 

olika avdelningar på olika förskolor samt i förskoleklass.  

I förskolans läroplan står det under utveckling och lärande att förskolan ska sträva efter att 

varje barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama” (Skolverket, 2010, s.10). 

Centrala begrepp                                                                                                                     

De viktigaste begreppen som jag kommer att använt mig i detta examensarbete har jag valt att 

förtydliga här: 

Pedagogiskt drama: Pedagogiskt drama ett sätt vi använder i modern tid för att arbeta med 

drama i verksamheten. I modern tids dramapedagogik ligger fokus på att utveckla kreativitet 

och socialisation (Rasmusson & Erberth 2009).    

Förskola: Förskola är en pedagogisk verksamhet som barn mellan 1-5 år i Sverige har rätt till. 

Där läggs grunden inför framtiden och barns utveckling och lärande främjas (Skolverket) 

Pedagog: Pedagog är namnet på en person som i sitt arbete använder pedagogik för att lära ut 

och ge förklaringar i undervisningen (Nationalencyklopedin). 
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Bakgrund 

I avsnittet som följer behandlas historik. Här tas forskning som tidigare gjorts om pedagogiskt 

drama, pedagogik, teoretiska perspektiv, samt begreppet pedagogiskt drama och dess 

betydelse upp. Även kopplingen drama och lek belyses. 

Insamling av litteratur  

Vid insamling av litteratur har jag sökt i databaserna: Eric, Diva via Högskolan Gävles 

bibliotek. Jag har även använt mig av Google. De sökord jag har använt mig av är esthetic 

learning process, preschool teachers, esthetic, early childhood education, drama teaching. 

Jag har också använt mig av tryckt litteratur, då främst böcker på temat dramapedagogik. 

Teoretiska perspektiv 

Drama och lärande har sedan långt tillbaka i tiden en gemensam histioria tillsammans. Med 

den teoretiska grunden i modern tid kan man främst koppla till namn som Vygotskij och 

Dewey. Dewey menar i sin teori på att barn lär sig genom att göra, Learning by doing. 

Kopplat till drama skriver Rasmusson & Erberth (2009) att genom dramalek lär man sig 

uppleva olika situationer med sig själv som verktyg. Barnet leker doktor eller tandläkare i 

förberedande syfte. Vygotskij (1995) beskriver att drama och lek går hand i hand. Heggstad 

(2014) beskriver att etnologisk forsknings resultat har visat på att leken har funnits med länge 

och finns med långt tillbaka i vår kultur. Heggstad menar genom detta att leken har varit av 

grundläggande vikt för den sociala utvecklingen i människans liv.  

Enligt Vygotskij (1995) är dramatisering bland barn det mest använda och frekventa sättet att 

skapa. Dramatisering är något som barnet erfarit eftersom det är eget skapande från barnet 

själv. Genom drama kan barn förverkliga sina fantasier och vardagliga situationer testas och 

kan då få andra utgångar än tidigare. Leken och dramatiseringen följs åt, där kan barnet 

uttrycka sig fritt och skapa från fantasi till verklighet och från verklighet till fantasi. 
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Vygotskij (1995) redogör vidare för att pedagoger har tyckt illa om drama/teater i förskolan 

då de ansett att barnen utvecklar fåfänghet och får en dålig verklighetsuppfattning. 

Pedagogerna som uttalat sig i sammanhanget var av åsikten att det kan vara farligt för barn 

med teater/drama och det då inte är passande att använda sig av detta i verksamheten. De 

ansåg att barnen lär sig pjäser utantill och vad som sägs i pjäserna och att barnen då får en 

mindre förståelse för pjäsens innehåll. Vygotskij (1995) beskriver att det viktigaste är att se 

skapandet och vad som sker på vägen och värdesätter det, inte bara ser resultatet. 

Liksom Vygotskij beskriver Heggstad (2014) att förskolärares uppfattning av pedagogiskt 

drama påverkar vilken status dramaaktiviteter får i förskolan. Pedagoger måste respektera 

barns sätt att leka och där med får barnen dramaleken som en del i vardagen på förskolan. Då 

påverkas användningen av drama positivt och dramatiseringen ökar.  

Tidigare forskning 

Rasmusson & Erberth (2009) skriver om drama och att drama har funnits med inom 

skolan/förskolan länge. Martin Luther uppmanade och talade om för lärare att de skulle 

använda sig av drama i skolan genom teater och dramatisering för att träna barns olika sinnen, 

han menade att det är en bra minnesträning. Under 1700-och 1800-talet blev det emellertid så 

att pedagoger i skolan använde sig i ringare omfattning av drama. Då man ansåg det inte 

gjorde någon nytta i undervisningen. Barnen skulle istället bli förvirrade kring vad som var 

verkligt och inte. I början av 1900-talet blommade det dock upp igen. Det startades även en 

förening i Sverige som arbetade med att främja skolteatern. Dewey (2004) menar att barn lär 

sig i samverkan med andra vuxna och barn, att man som människa utvecklas i samspel med 

sin omvärld. Enligt Dewey (2004) är det betydelsefullt med både lek och drama för barns 

utveckling. Rasmusson & Erberth (2009) beskriver att uttrycket och teorin Learning by doing, 

John Deweys sätt att arbeta på, slog igenom där barn kunde vara mer delaktiga och själva 

reflektera. På så vis får barnen mer inflytande över sin egen situation. Att lära sig något 

genom att göra det själv stärker barnets självkänsla samt ökar dess kreativitet. Rasmusson & 

Erberth (2009) skriver även att drama kan vara lättare att använda på äldre barn i förhållande 

till yngre då de äldre kan koncentrera sig i längre perioder.  
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Som Aitken, Fraser & Price (2007) beskriver i sin artikel om drama och att drama är en 

effektiv inlärningsmetod. Där de menar att pedagoger kan vara med och påverka det syfte som 

ligger till grund för drama aktiviteten. Aitken, Fraser & Price (2007) menar även att det är 

betydelsefullt att pedagogerna lyssnar på barnen och att man tar tillvara på barnens fantasi i 

dramaleken. Kunskapen som pedagogerna ger under aktivitetens gång uppfattas lättare genom 

drama aktiviteter och kan sedan analyserars. Aitken, Fraser & Price (2007) menar att man 

lättare ser resultatet när man använder pedagogiskt drama än vid andra tillfällen av andra 

aktiviteter. 

I tidigare forskning har Annarella (2000) kommit fram till att drama är en bra inlärningsmetod 

för att uppnå läroplansmålen. I sin artikel skriver hon om hur drama bidrar till att barnen kan 

identifiera sig med de olika karaktärerna som finns med i drama aktiviteten. Annarella (2000) 

beskriver även hur viktigt det är att en pedagog är med och hjälper till så ett lärande sker. Hon 

menar att drama bidrar till den kommunikativa utvecklingen hos barn då de får möjlighet att 

toka kroppsspråk och olika röster som är viktiga delar i en dramalek/aktivitet. 

Hägglund & Fredin (1993) skriver om Dorothy Heatcote, som var en känd skådespelerska och 

pedagog från England, och var verksam inom undervisning i mitten av 1950-talet. Enligt 

henne får barn en djupare förståelse för olika sammanhang om barnen själva får leva sig in i 

och uppleva olika situationer genom dramatisering. Hon menar även att det inte är skapandet i 

sig som ger mening utan hur skapandet ger ökad uppfattning och att drama är en metod för 

djupgående inlärning. 

Brennan & Pearce (2008) har i sin studie kommit fram till att pedagogiskt drama är ett mycket 

effektivt verktyg för lärande. Studien som är från Australien beskriver att tidigare studier av 

pedagogiskt drama är tunn. Denna artikel är utformad för att mäta studenters inställning till 

pedagogiskt drama. Av de studenter som deltog i undersökningen visade det sig att fördelarna 

med pedagogiskt drama vägde tyngre än nackdelarna.  
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Fördelar som framkom är utvecklingen av fantasi, förtroende, fritt tänkande, trivsel, bra 

inlärning, sociala relationer, prestanda och frihet. Nackdelarna som studenterna såg med 

pedagogiskt drama var att det kräver engagemang, kanske inte passar för alla ämnen och 

situationer, samt att det i visa fall kopplas till tvivel och rädsla. Av de elva olika metoder som 

användes i undersökningen visade det sig att pedagogiskt drama var den som studenterna 

ansåg de lärde sig mest av. Den positiva uppfattningen som studenterna hade till pedagogiskt 

drama ledde till att inlärningen var mycket effektiv. 

 

Enligt Cheng (2010) och tidigare forskning gjord på Nya Zeeland har det visat sig att det är 

viktigt att pedagoger lyssnar och är uppmärksamma på om barnen vill vara med i leken och 

låta barnen bestämma över leken och vad som sker. En lek som är uppbygg av barnets egna 

erfarenheter som baseras på verkliga händelser främjar lärandet. Cheng (2010) menar att 

lärandet sker i leken och att man måste se till vad som sker i barnens lek för att kunna koppla 

det till lärande. Cheng (2010) vetenskapliga underlag stödjer att användandet av pedagogiskt 

drama och lek är positiv för barns inlärning. 
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Begreppet pedagogiskt drama  

Rasmusson & Erberth (2009) beskriver begreppet pedagogiskt drama. Betydelsen för ordet 

drama kommer från grekiskan och betyder handling. Att dramatisera betyder att illustrera en 

speciell händelse genom olika roller och rollspel. Något som är väsentligt för drama idag är 

att barnen ska få vara uppfinningsrika och sociala så att utveckling sker. Drama som är en 

estetisk uttrycksform och som hör till området konst och kultur kan ses ur många olika 

aspekter och en av dessa är pedagogik. Pedagogiskt drama är en metod som används för att 

undervisa i drama (Rasmusson & Erberth (2009). 

Drama i leken 

Enligt Schüldt (1994) är det viktiga med drama och att barnen kan leka sina erfarenheter men 

också att de kan uppleva hur andra känner i olika situationer. De får uppleva och känna med 

alla sinnen och deltar med sina egna föreställningar. Genom drama aktiviteter får barn en 

djupare förståelse när de får möjligheten att lösa en svårighet själv som uppstår i en vis 

situation. När man är konkret i det man dramatiserar når man även de yngre barnen menar 

Schüldt (1994). Drama är därför ett utmärkt sätt att förmedla genom. Dramats grundläggande 

sten är att man använder sig själv som verktyg och lär sig tillsammans med andra. 

Schüldt (1994) menar att leka sig till ett lärande försvinner när barnen kommer upp i skolan. 

Varför ska vi göra skillnad på lek och det som är verkligt? Genom hela livet leker och skapar 

vi människor för att få en ökad förståelse för olika sammanhang. Barn leker, handlar och 

gestaltar omvärlden för att förstå den bättre.  

Leken och att dramatisera har stor betydelse menar Lindqvist (1996) som även skriver att 

utvecklingspsykologisk forskning visar att leken har stor mening i barns förståelse och 

utveckling. I läroplanen om förskolans uppdrag står det att:  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska 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, 2010, s. 6). 
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Sammanfattning av bakgrund  

Vygotskij (1995) menar att leken och drama går hand i hand. Han menar att pedagogers 

uppfattning om pedagogiskt drama påverkar användningen av drama i verksamheten. 

Vygotskij (1995) tar upp att pedagoger tidigare haft en negativ uppfattning av drama och att 

vissa var av åsikten att det rent av kan vara farligt för barnen. Enligt dessa pedagogers synsätt 

får barnen en dålig uppfattning av verkligheten och lär in texter utan att förstå innebörden. 

Vidare i forskning skriver Brennan & Pearce (2008) att när studenter har en positiv 

uppfattning av pedagogiskt drama blir inlärningen mycket effektiv. Cheng (2010) skriver i sin 

forskning att en lek som är konstruerad av barnet själv som grundas på verkliga händelser 

främjar lärandet. Schüldt (1994) menar att för att få en bättre förståelse i olika sammanhang 

kliver vi in i pedagogiskt drama och olika roller där vi fritt kan leka med våra tidigare 

erfarenheter. Med drama aktiviteter som uppstår i barnens vardag på förskolan får barn en 

djupare förståelse i olika situationer och olika handlingar Schüldt (1994). Aitken, Fraser & 

Price (2007) och Annarella (2007) menar att drama är en enkel och bra inlärningsmetod. 
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Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att belysa ett antal intervjuade pedagogers uppfattning 

om pedagogiskt drama samt hur dessa pedagoger definierar och förklarar hur och varför de 

arbetar med pedagogiskt drama. 

• Vilken uppfattning har de intervjuade pedagogerna om pedagogiskt drama? 

• På vilka sätt används pedagogiskt drama av dessa intervjuade pedagoger inom 

verksamheten?  

• Vilka svårigheter/möjligheter finns i användningen av pedagogiskt drama enligt de 

intervjuade pedagogerna? 

• Varför arbetar dessa (intervjuade) pedagoger med pedagogiskt drama i verksamheten? 
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Metod  

Här kommer jag att redogöra för mitt val av metod, forskningsetik och urval, hur mina 

intervjuer har gått till samt hur jag har bearbetat det insamlade materialet.  

Val av metod 

Jag har i denna studie använt mig av den kvalitativa forskningsintervjun för att få öppna svar 

och för att den intervjuade personen ska få möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Den 

kvalitativa forskningsintervjun som (Kvale 1997) beskriver är en dialog mellan två personer, 

där kunskap blir större i ett samspel. Med en kvalitativ intervju kan man som intervjuare alltid 

ställa följdfrågor och gå in på djupet. Intervjufrågorna (Bilaga, 2) var utformade för att få reda 

på hur pedagoger uppfattade pedagogiskt drama inom verksamheten. 

Forskningsetik 

Bryman (2011) skriver om forskningsetiska principer och vikten av att informera de personer 

som ska bli intervjuade om syftet med forskningen samt att det är frivilligt att delta. Att de 

intervjuade personerna bestämmer över själva medverkan i intervjun är också viktigt. 

Uppgifterna ska skyddas och det ska inte vara möjligt att identifiera personerna i intervjun. 

Det ska vara tydligt att det insamlade materialet bara används i forskningssyfte. Dessa fyra 

olika krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har jag tagit hänsyn till vid intervjun och i utformandet av informationsbrevet (Bilag, 1) som 

skickades ut före intervjutillfällena. Jag har även tagit hänsyn till dessa krav för att mina 

intervjuer ska bli så bra och tillförlitliga som möjligt, där den som blir intervjuad ska känna 

sig trygg i samspelet som sker under intervjun.  

Urval  

Sex intervjuer genomfördes där alla hade tvåårig eller längre pedagogisk utbildning. De 

intervjuade personerna arbetade med olika åldrar inom verksamheten 1-5. Detta ansåg jag 

vara bra, då jag fick en överblick av hur pedagogerna uppfattade svårigheter och möjligheter 

inom drama för olika åldrar.  
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Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes enskilt och varje intervjuerna tog cirka 30 minuter. 

Stödanteckningar gjordes under hela intervjuerna och det fanns ordentligt med tid att skriva 

eftersom de flesta frågor behövde lite betänketid innan svaren kom. Jag hade även några 

följdfrågor i intervjuerna. Vid varje intervju frågade jag om personen tagit del av 

informationsbrevet. I detta brev som skickades ut till de pedagoger jag valt ut för att intervjua 

informerades det om att intervjun var frivillig och när som helst kunde avbrytas utan 

motivering. Deltagarna i intervjuerna är anonyma och går inte att identifiera. Efter avslutad 

studie kommer det insamlade materialet att bevaras i två år vid Högskolan Gävle för att 

därefter förstöras. Lantz (2013) beskriver att det är viktigt att den som blir intervjuad får en 

bra inledande bild om vad intervjun handlar om och hur den ska använda, detta för att själv 

avgöra om sitt eget deltagande. För att uppnå detta fanns i informationsbrevet en kort 

introduktion. Jag valde att inte använda mig av ljudinspelning då det var en uttalad önskan 

från flera av de intervjuade pedagogerna. 

Bearbetning av det insamlade materialet 

När samtliga intervjuer var genomförda inledde jag bearbetningen med att transkribera de 

stödanteckningar jag gjort under intervjuerna. Jag tog ett stort papper och sammanställde 

svaren på det, alla intervjuer fick varsin spalt, för att lättar se om svaren var likvärdiga eller 

om svaren skiljde sig åt. Jag gjorde detta för att sedan kunna sammanställa intervjuerna och 

tydligare kunna se de besvarade frågorna för att få fram ett resultat. För att sedan kunna utläsa 

resultatet återkom jag till mitt syfte och min problemställning. Vilken uppfattning dessa 

pedagoger har om pedagogiskt drama och varför använder dessa pedagoger drama i 

verksamheten? Utifrån denna rubrik utformas mitt resultat. 
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Resultat & Analys 

Här följer det resultat som framkommit i intervjuerna med de sex pedagoger som deltagit. 

Efter följer en analys och en kort sammanfattning av resultatet och analysen utifrån mina fyra 

frågeställningar. Frågeställningarna har skapats utifrån syftet. 

• Vilken uppfattning har de intervjuade pedagogerna om pedagogiskt drama? 

• På vilka sätt används pedagogiskt drama av dessa intervjuade pedagoger inom 

verksamheten?  

• Vilka svårigheter/möjligheter finns i användningen av pedagogiskt drama enligt de 

intervjuade pedagogerna? 

• Varför arbetar dessa (intervjuade) pedagoger med pedagogiskt drama i 

verksamheten? 

 

Dessa fyra frågeställningar behandlas i nedanstående text. Det är dessa fyra frågor som jag 

ansåg vara viktiga för syftet och det är de jag har arbetat utifrån när jag gjort intervjuerna.  

Under intervjuerna framkom att de flesta av pedagogerna inte använde sig av någon planerad 

form av drama i verksamheten. Det var mer spontant som drama kom till användning. En av 

pedagogerna menar att om det händer något under dagen, t.ex. en konflikt om vem som skall 

ha en leksak, då kan man under samlingen senare spela upp en liten scen om hur man löser 

konflikten på ett bra sätt. Pedagogen menar att barnen har lättare att ta in det som hänt genom 

att uppleva det, svårigheterna med drama verkar vara tidsbrist, framförallt att inte få 

tillräckligt med tid till att planera in dramaövningar. Det berättades även att det kunde bero på 

kollegor och att man som pedagog inte får de stödet i arbetslaget för att anse att det är roligt 

att använda pedagogiskt drama. En dramaintresserad pedagog bidrar till fler tillfällen då 

drama används och till att det överhuvudtaget blir mer drama inom verksamheten.  

Uppfattningen dessa pedagoger hade av drama var likvärdiga. De såg många möjligheter för 

barnen att förbättra självkänsla. Några av pedagogerna menade att drama är gemenskap, 

samspel och ser till att barnen får vara delaktiga. De ansåg att det är ett väldigt öppet 

arbettssätt, lätt att ta till sig och bidrar till den sociala utvecklingen. Alla pedagoger var eniga 

om att drama behövs inom verksamheten. 
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 Tre konkreta citat som är hämtade ur intervjuerna visar på detta. 

"Barnen utvecklar sin fantasi, de får vara kreativa, samspela, låtsas och självförtroendet 

byggs genom att spela en viss roll i leken". 

"Det (dramat) behövs absolut men det används tyvärr för lite". 

"Ett roligt sätt att lära sig på, tydligöra spelregler/beteende, bra inlärnings metod" 

En av mina frågor ifrån intervjuerna var: Om man ser drama ut ett lärandeperspektiv och du 

fick fria händer, hur skulle du då använda drama inom verksamheten? Alla intervjuade 

pedagoger hade många olika förslag på vad man kunde göra och på vilket sätt de skulle vilja 

använda drama i verksamheten om det fanns mer tid. Förslagen var t.ex. att man kunde arbeta 

med färdiga lådor som man då förberett med olika dramaövningar. Ett annat var lärplattan 

mer för att göra film och teater tillsammans med barnen och sedan titta på filmen tillsammans. 

Ytterligare förslag var att låta barnen ta kort med lärplattan. För att sedan använda dessa 

tillsammans med en sång och låta barnen prata in olika röster till bilderna, och sedan spela in 

en dramatisering. En av pedagogerna hade blivit inspirerad av Lisas sagoshow från SVT där 

sagofigurer från sagans värld kommer och berättar om sig själva och menade att man skulle 

kunna använda detta i förskolan.  

En pedagog menade att det även beror på barngruppen, vilka individer man har och hur stor 

barngruppen är. Det man kunde tyda fram var även att de flesta pedagoger menade att man 

kunde använda sig av drama för att öva på det sociala, visa olika spelregler och hur man beter 

sig mot en kompis. En av de intervjuade pedagogerna menade att det var viktigt att arbeta 

med grundstenarna först, så som spelregler innan barnen kan dramatisera och om att gå från 

grunden för att undvika onödiga konflikter.  

Vidare exempel på viktiga aspekter som framkom i intervjuerna är: 

"Ett roligt sätt att lära sig nya saker på och få leka sina erfarenheter". 

och 

"Vi kan fånga barnen lättare genom dramalekar, barnen kan vara delaktiga". 
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Analys 

Här följer en analys till resultatet där jag försöker besvara varför pedagogerna som intervjuats 

svarat som de gjort med koppling till bakgrundens tidigare forskning. Jag belyser även om de 

intervjuade pedagogernas åsikter stämmer överens med tidigare forskning. 

Enligt de intervjuade pedagogerna används drama mer spontant än planerat det kan bero på att 

de yngre barnen i en grupp har svårare att koncentera sig under en längre stund än de äldre 

barnen. (Rasmusson & Erberth (2009). Därför kan den spontana dramaleken användas lättare. 

Det framkommer även i tidigare forskning att pedagogiskt drama är en bra inlärningsmetod 

men att det är viktig att det är en pedagog med och styr för att ett lärande ska ske Annarella 

(2007) & Aitken, Fraser & Price (2007). När dramalekar uppkommer mer spontant anser jag 

att man lätt kan missa inlärningen som pedagog och inte vara med och stötta i leken, då 

barnen leker i olika rum och en pedagog kanske inte alltid är närvarande.  

Cheng (2010) menar istället att en lek som barnet själv är med och skapar som baseras på 

verkligheten främjar lärandet. Här anser jag att Cheng (2010) talar emot vad som tidigare 

framkommit i forskningen ovan då Cheng (2010) menar att det är i de spontana lekarna som 

lärandet sker. Vilket stämmer mer överens på vad som framkommit i resultatet då de 

intervjuade pedagogerna använder mer spontana dramalekar än planerade och anser att barnen 

har lätt för att ta till sig information på det sättet. 

Det framkommer även i resultatet att de intervjuade pedagogerna ansåg sig ha för lite 

planerings tid för drama aktiviteter och att det kräver engageman från kollegor som kanske 

inte alltid fanns. Detta är något som pedagogerna ser som ett hinder i varför de inte använder 

sig av planerade drama aktiviter så ofta inom verksamheten. Vilket även framkommit i 

tidigare forskning att drama kräver engagemang och tid, Brennan & Pearce (2008). Det 

framkom även i forskningen från Brennan & Pearce (2008) att om man har en positiv 

inställning till pedagogiskt drama så är det en effektiv inlärningsmetod. Det man såg som 

positivt var, fantasi, förtroende, fritt tänkande, trivsel, bra inlärning, sociala relationer, 

prestanda och frihet. Vilket även de intervjuade pedagogerna menade att drama bidrog till, 

delaktighet, samspel, gemenskap, och den sociala utvecklingen.  
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I resultatet beskriver de intervjuade pedagogerna att de har bra med kunskap men att 

fortbildning inom ett område för att få nya tips och idéer alltid är bra. En av pedagogerna 

menade på att man alltid lär sig i möte med andra även som vuxen. Vilket stämmer överens 

med Dewey (2004) teori Learning by doing lär sig både barn och vuxna i samverkan med 

andra och genom den samverkan lär man sig förstå sin omvärld. 

En anledning till varför man i tidigare forskning ansåg att tvivel och rädsla i förhållande till 

pedagogiskt drama var något negativt kan vara att man i olika åldrar ser på rädsla på olika 

sätt. När man är äldre som eleverna i forskningen kan det vara lättare att känna press och att 

man ska göra bort sig, Brennan & Pearce (2008). När man är yngre som de barnen som de 

intervjuade pedagogerna talade om i intervju kanske inte har hunnit utveckla den sortens 

rädsla och kan agera mer spontant och lättsamt i en aktivitet. Pedagogerna kan där vara med 

och stötta barnen om de ser att de känner sig osäkra och därigenom bygga självkänsla.  
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Sammanfattning av resultat och Analys 

Sammanfattningsvis tolkar jag att de intervjuade pedagogernas uppfattning om drama som 

positivt. Alla pedagoger ansåg att drama gav möjligheter och var lätt att använda, de såg även 

positivt på att bygga självkänsla om man är blyg och stärka de barnets självförtroende. Vilket 

framkom i tidigare forskning vara något negativt att man upplever pedagogiskt drama 

tillsammans med tvivel och rädsla. De ansåg att de hade bra kunskap för att kunna använda 

drama i verksamheten. Genom drama kan man öva på många olika strävansmål i läroplanen, 

när man arbetar med drama är det inte bara det estetiska skapandet som äger rum. Vi övar 

även på andra ämnen genom pedagogiskt drama som matematik och språk. Uppfattningen om 

möjligheter och svårigheter var likvärdiga. Trots en positiv uppfattning används inte 

pedagogiskt drama tillräckligt ofta. Men alla pedagogerna i intervjuen menade att de användes 

spontat i leken och att det var bra för den sociala utvecklingen, gemenskap, samspel samt att 

alla barn kan vara delaktiga. En svårighet som både de intervjuade pedagogerna och tidigare 

forskning visar på är tidsbrist, detta kan vara en bidragande orsak till varför inte drama 

används mer planerat inom verksamheten. 
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Diskussion  

I den här delen kommer jag att presentera vilka slutsatser jag har kommit fram till i min 

studie. Jag kommer att koppla ihop det resultat jag fått fram i studien med tidigare teorier och 

forskning ur bakgrunden.  

Metod diskussion  

Syftet med det här examensarbetet är att belysa ett antal intervjuade pedagogers uppfattning 

om pedagogiskt drama samt hur dessa pedagoger definierar och förklarar hur och varför de 

arbetar med pedagogiskt drama. Jag har gjort intervjuer i arbetet för att få fram pedagogernas 

egen uppfattning om pedagogiskt drama, möjligheter, svårigheter samt varför man använder 

sig av pedagogiskt drama i verksamheten. Rosenqvist & Andrén (2006) menar att intervjuer 

är bra att använda om man vill få reda på hur olika individer tänker samt vilka uppfattningar 

de har. Jag har genomfört en kvalitativ studie för att få öppna svar och för att kunna gå in på 

djupet. Kopplat till metoden där Kvale (1997) beskriver just detta att den kvalitativa intervjun 

är ett samspel mellan två personer där man kan gå in på djupet. Detta sätt har jag valt för att få 

tydliga svar för att kunna uppnå mitt syfte på ett bra sätt. 

Jag valde att göra stödanteckningar under intervjuerna eftersom flera av pedagogerna önskade 

att inte bli inspelade under intervjun. Då mina frågor krävde lite betänketid kände jag att jag 

hade gott om tid att anteckna. En viktig aspekt i detta för mig var att jag hade möjlighet att 

sätta mig ner direkt efter intervjuerna för att transkribera. Detta gjorde jag på förskolan jag 

just genomfört intervjun på, så att jag hade möjlighet att fråga pedagogen jag intervjuat om 

det var något som inte var riktigt klart. Efter detta sammanställde jag alla intervjufrågor på ett 

stort papper för att lätt kunna se skillnader och likheter i svaren. Kopplat till min beskrivning i 

metoden och bearbetning av det insamlade materialet gjorde jag detta för att tydligare kunna 

se svaren och få fram ett resultat. Kylén (2004) beskriver att det viktiga i bearbetningen är att 

redogöra för det man fått fram genom intervjuerna på ett översiktligt och korrekt sätt.  
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Resultat diskussion  

Det framgick i resultatet, att de intervjuade pedagogernas uppfattning av pedagogiskt drama 

var positiv, och att det var en bra inlärnings metod. Kopplat till bakgrunden där Cheng (2010) 

har kommit fram till i sin forskning att leken som är baserad på erfarenheter (dramatisering) 

främjar barns lärande. Cheng (2010) menar att pedagogiskt drama är positivt för barns 

inlärning. Pedagoger måst uppmärksamma barns lek och reflektera över den för att lättare se 

lärandet i leken. 

 

Pedagogerna såg många möjligheter med att använda pedagogiskt drama i verksamheten. 

Pedagogernas inställning och förhållning till pedagogiskt drama är därför av betydelse för hur 

mycket det används i verksamheten, det står inte uttryckligt i läroplanen för förskolan att man 

ska dramatisera i förskolan, det är utifrån pedagogers inställning hur mycket det används. 

Kopplat till bakgrunden, där forskning visar att om uppfattningen av pedagogiskt drama är 

positiv ökar inlärningen och ger en bra effekt, kan man dra slutsatsen att det för dessa enskilda 

pedagoger som har en positiv inställning till drama, är det ett effektivt arbetsätt. Vilket även 

Aitken, Fraser & Price (2007) & Annarella (2007) menar att pedagogiskt drama är en bra 

inlärningsmetod. Pedagogerna menar att det finns positiva möjligheter med pedagogiskt 

drama, där barnen får lära sig spelregler som finns i vårt samhälle, en bra träning för den 

sociala utvecklingen. Vygotskij (1995) menar att drama ökar kreativiteten och fantasin hos 

barnen.  

I intervjuerna framkommer även att pedagogerna anser att dramalek är en bra 

inlärningsmetod. Att lära sig något genom att dramatisera en tidigare erfarenhet eller att få 

möjligheten att uppleva en känsla som man haft eller som någon annan haft är viktigt. Då får 

man som barn vara delaktig och arbeta med den sociala utvecklingen med stöd från 

pedagogen. Kopplat till bakgrunden där Dewey (2004) beskriver i sin teori Learning by doing 

att barn lär sig i samverkan med andra vuxna och barn, att man som människa utvecklas i 

samspel med sin omvärld. 
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De svårigheter som pedagogerna såg med pedagogiskt drama var tidsbrist, samt kollegors 

brist på engagemang. Precis som Brennan & Pearce (2008) skriver, har det visat sig i tidigare 

forskning att studenterna som deltog i forskning såg samma svårigheter, att drama kräver 

engagemang. Den tidigare forskningen visar även att tvivel och rädsla var nackdelar man såg 

med pedagogiskt drama. Där skiljer sig pedagogernas svar eftersom de svårigheter de såg inte 

var rädsla eller tvivel utan snarare att man kan vända det hela och arbeta med pedagogiskt 

drama på ett positivt sätt för att bygga upp en bra självkänsla. Liksom pedagogerna från 

intervjuerna menar Hägglund & Fredin (1993) att genom användningen av drama kan man 

uppleva viss rädsla men man menar här att detta kan bredda ramarna och bygga självkänsla. 

En annan aspekt som jag även nämner tidigare i arbetet är kopplat till Vygotskij (1995) där 

han beskriver att pedagogerna som uttalar sig i sammanhanget menar att drama kan vara 

farligt för barn då de får en onormal bild av verkligheten. Där kan man anta att pedagogerna 

inte hade tillräckligt med kunskap om drama och om barns sociala utveckling genom 

pedagogiks drama. Då pedagogerna anser att barn som lär sig repliker utantill får mindre 

förståelse för innehållet. Där kan man ställa dessa pedagogers uppfattning om pedagogiskt 

drama mot Schuldt (1994) som menar att barn får större förståelse för omvärlden genom 

dramatisering. Det blir genom dessa två författare tydligare att pedagogers uppfattning om 

pedagogiskt drama har betydelse för hur det används och inställningen avgör hur mycket det 

används. Kopplat till bakgrunden skriver Rasmusson & Erberth (2009) att pedagogiskt drama 

användes mindre under 1700-och 1800-talet då man ansåg att barnen skulle bli förvirrade om 

vad som är verklighet och inte.  

Det framgick att de intervjuade pedagogerna använder pedagogiskt drama för att barnen ska 

utveckla den sociala biten, lära sig samspela, leka sina erfarenheter och vara delaktiga. I 

bakgrunden tar Schüldt (1994) upp att barn leker, handlar och gestaltar omvärlden för att 

förstå den bättre. Likaså skriver Lindqvist (1996) att dramaövningar och lek är av stor vikt i 

barns förståelse och utveckling. Det skapar en mening när de går in i olika roller för att förstå 

sin omvärld.  
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En motivering till varför det är viktigt med vilken uppfattning pedagoger har på pedagogiskt 

drama i förskolan kopplat till bakgrunden där det står i citatet från läroplanen (Skolverket, 

2010) att leken är betydelsefull för barns lärande och utveckling. Fantasin stimuleras, barnen 

får förmågan att samarbeta med andra och genom leken kan de uttrycka känslor och bearbeta 

sina tidigare erfarenheter. Samma sak menar pedagogerna i intervjun att genom dramaleken 

tränar barn på samspel, gemenskap, använder fantasin och bygger upp sitt självförtroende. 

Pedagogerna från intervju menar också att man genom pedagogiskt drama kan arbeta med 

inlärning i många andra områden. Två som de nämner är matematik och språk. Kopplat till 

Heggstad (2014) är det viktigt hur pedagoger uppfattar drama och lek inom förskolan. Det 

påverkar hur det används inom verksamheten. Likaså menar Heatcote som är en känd 

pedagog från England, som Hägglund & Fredin (1993) hänvisar till, att pedagogiskt drama 

och skapande är en viktig inlärningsmetod. Barn får en ökad förståelse för olika situationer i 

vardagen om de själva får uppleva dessa. 

Eftersom de intervjuade pedagogerna ansåg sig ha bra med kunskap om drama och en positiv 

inställning, kan en anledning till att det används lite drama kan ha att göra med att andra 

pedagoger inte har tillräckligt med kunskap. Fortbildning skulle kanske därför höja 

användningen av drama inom verksamheten. Fortbildning skulle även kunna bidra till att 

pedagoger blir mer självsäkra i användningen av drama och anse att det är ett enkelt och roligt 

sätt att arbeta på. En annan aspekt som är av stor betydelse är just tidsbrist. Detta ansåg både 

de intervjuade pedagogerna och det framkom även i tidigare forskning vara en nackdel då 

drama kräver tid och engagemang. 

De intervjuade pedagogerna var av positiv uppfattning om pedagogiskt drama och tidigare 

forskning visar på att pedagogiskt drama är ett effektivt sätt för inlärning. Det framgår i 

resultatet att pedagogiskt drama är bra att arbeta med när det handlar om barns självkänsla. 

Det visar sig även i resultatet att intresset för drama påverkar användningen. Kan man dra 

slutsatsen att uppfattningen av pedagogiskt drama påverkar användningen inom 

verksamheten. Kopplat till citatet från inledningen som också är det enda strävansmålet där 

drama nämns i läroplanen kan man värdera vikten av pedagogers uppfattning och intresse för 

pedagogiskt drama, vilket visar sig vara avgörande för användningen av drama inom 

verksamheten. 
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Om uppfattning om pedagogiskt drama varit negativ och om svårigheterna med pedagogiskt 

drama vägt över de möjligheter man såg hade arbetet fått en annan utgång. Pedagogiskt drama 

hade då antagligen använts mindre. Dock kan man inte få fram detta genom dessa intervjuer 

då samtliga pedagogerna i intervjuerna ansåg det fanns många möjligheter med pedagogiskt 

drama och de hade alla dessutom en positiv uppfattning av pedagogiskt drama. Ändå 

framkommer det i intervjuerna att det inte används tillräckligt ofta i verksamheten. Detta 

beror på att pedagogerna i intervjuen använde drama mer spontant än planerat.  

Det som även framkom i tidigare forskning var att pedagogerna måste vara med och följa den 

spontana dramaleken för att kunna vara med och stötta i leken så ett lärande sker. 

Pedagogerna måste lyssna in barnen och se vart leken leder för att stötta och främja ett 

lärande (Aitken, Fraser & Price 2007). Alla pedagoger är tyvärr inte alltid närvarande 

pedagoger och lärandet kan enligt mig lätt falla bort i dessa situationer. Annarella (2007) 

skriver även hon om hur betydelsefullt en stöttande pedagog är i leken för att ett lärande ska 

ske.  

Det framkom även i forskningen att det sågs som en nackdel att pedagogiskt drama kan skapa 

tvivel och rädsla. Detta ansåg inte de intervjuade pedagogerna, de ansåg istället att rädsla och 

tvivel kunde förebyggas genom pedagogiskt drama och man kunde då bygga självkänsla hos 

barnen. Enligt mig är detta en intressant aspekt och jag anser att om man som pedagog har bra 

kunskap och är medveten så kan man göra barnen delaktiga utan att de känner rädsla leken. 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan jag se en koppling mellan tidigare forskning och de teorier jag tagit 

upp med svaren från de intervjuade pedagogerna. Pedagogers uppfattning av pedagogiskt 

drama i denna studie var positivt, och det är då ett effektivt arbetssätt och en bra 

inlärningsmetod. De pedagoger som jag intervjuat ansåg sig ha tillräckligt med kunskap och 

använde drama på ett spontat sätt inom verksamheten. Det framgår tydligt att pedagogiskt 

drama är enkelt att använda men trotts detta används det för lite. En andledning kan vara att 

det behövs mer fortbildning inom ämnet för de pedagoger som känner sig osäkra för att 

användningen skall höjas. Barn leker och dramatiserar sina erfarenheter. De lär sig genom 

detta samspel med, gemensamma regler. De får använda sin fantasi och kreativitetern ökar, 

vilket bidrar till den sociala utvecklingen.  
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Slutord 

En av de viktigaste slutsatser man kan dra är enligt mig att pedagogers eget intresse är av 

betydelse när det handlar om användningen av pedagogiskt drama. Jag har genom den här 

studien fått mer kunskap om dessa intervjuade pedagogers uppfattning av pedagogiskt drama 

och att det har betydelse för användningen av drama i förskolans verksamhet. Svårigheter och 

möjligheter med pedagogiskt drama samt varför det används i förskolan har blivit tydligare. 

Jag har genom tidigare forskning fått större förståelse för hur olika studier visar hur vi ser på 

pedagogiskt drama både som en möjlighet men även som en svårighet. Med detta arbete 

hoppas jag kunna bidra till, att vi (människor) inser att vår inställning/uppfattning inom ett 

visst område/ämne påverkar hur mycket det används inom förskoleverksamheten. Det har 

framkommit i studien att uppfattningen som de intervjuade pedagoger har till pedagogiskt 

drama och barnens skapande, i olika rollekar och övningar, är av stor betydelse för barns 

sociala utveckling. Enligt Vygotskij (1995) behöver man ett estetiskt synsätt där man ser alla 

barn som egna kreativa individer. Samt hur dessa individer skapar och gestaltar sin värld, för 

att skapa medvetenhet i sin vardag.  

Ett förslag till fortsatt forskning är att gå in djupare i hur pedagogiskt drama bidrar till den 

sociala utvecklingen och då observera en barngrupp under en längre tid för att få mer material 

att arbeta med.  

Mitt syfte med det här examensarbetet var att belysa ett antal intervjuade pedagogers 

uppfattning om pedagogiskt drama samt hur dessa pedagoger definierar och förklarar hur och 

varför de arbetar med pedagogiskt drama. Jag anser att syftet är uppnått då jag genom 

intervjuera där jag fått bra svar fått fram ett resultat som sedan analyserats och diskuterats, för 

att vidga kunskapen om pedagogiskt drama, sett ur olika perspektiv. 
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BILAGA 1: Informationsbrev 

                                                                                                               

Hej 

Detta brev riktar sig till dig som Pedagog i Rättviks kommun. Jag inbjuder dig att delta i en 

intervju inom ämnet drama. Undersökningen kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete vid Högskolan Gävle. 

Syftet 

Syftet med det här arbetet är att utforska pedagogers uppfattning om pedagogiskt drama, och 

hur pedagogerna arbetar med drama och varför? 

Vilken uppfattning har pedagoger om synen på pedagogiskt drama? 

Varför använder pedagoger drama i förskolans versksamhet? 

Du får här möjligheten att dela med dig av dina erfarenheter och synpunkter på drama. 

Forskningsetiska grunder följs i detta arbete, det kommer inte vara möjligt att identifiera 

intervju personer. Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till 

Högskolan i Gävle där det kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter 

förstöras". 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

motivering. 

 

Har du möjligheten och vill delta i denna undersökning kontakta mig via mail eller telefon. 

Jag har tänkt att intervjuerna ska ske någon gång under vecka 41 och 43. Jag kan dagar 

kvällar och helger, hör gärna av dig även om du inte kan delta alls. Intervjun tar ca 30-40 

minuter. 

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Mariann Johansson  

mariannjohansson1@hotmail.com  

0707471108 

 

Handledare: 

Maria Andren,  

Akademi för utbildning och ekonomi, Högskolan Gävle. 

maria.andren@hig.se  
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BILAGA 2: Intervjufrågor 
 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. När gick du den? 

 

3. Vad tänker du på när du hör ordet drama? 

 

4. Använder ni er av drama i verksamheten? Hur ofta? 

 

5. Har du någon fortbildning inom ämnet drama? 

 

6. Vilket är den främsta anledningen till att ni använder drama? 

 

8. Ser du att det finns några svårigheter med drama i förskolan?  

 

9. Ser du att det finns möjligheter med drama i förskolan? 

 

10. Känner du att du har de kunskaper som behövs i ämnet drama? 

 

11. Anser du att det behövs drama inom verksamheten? Varför? 

 

12. Om man ser drama ur ett lärandeperspektiv och du fick fria händer hur skulle  

du då använda drama i verksamheten?  

 

13. Hur skulle du beskriva drama för någon som inte har varit i kontakt med  

begreppet?  

 

14. Är det något du skulle vilja tillägga när det gäller drama? 
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