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Ett barn har hundra språk 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar oss att tänka utan kropp 

och handla utan huvud. 
Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin, 
vetenskapen och fantasteriet,  

det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser. 

 
(Loris Malaguzzi) 

 
 



Abstrakt 
Mitt syfte är att få ökad förståelse för vad drama kan bidra med för förskolebarns lärande. Den 
empiriska delen i studien har genomförts på den förskola där jag gjorde min senaste 
verksamhetsförlagda utbildning till lärare för tidigare år, vilket omfattar förskolan och upptill 
skolans tredje år. Barnen som deltog i mina dramaaktiviteter var mellan tre och fem år. I 
studien har jag använt insamlingsmetoder av kvalitativ karaktär som observation, 
samtal/intervju och barnens bilder som jag tillsammans med barnen förde ett samtal kring. 
Resultatet visar att barnen genom dramaaktiviteterna utvecklade sin fantasi och nyfikenhet 
och därigenom sitt lärande. Jag har genom denna studie fått inspiration inför mitt kommande 
yrke som pedagog med kulturprofil, och funnit nya vägar till ett förhållningssätt som passar 
mig i min profession.  
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Bakgrund 

Inledning 
Jag har under min utbildning till lärare inspirerats att använda drama i förskolan och har vid 
flera tillfällen under min verksamhetsförlagda utbildning genomfört dramaaktiviteter 
tillsammans med barnen. Efter att ha sett barnens lekfullhet, spontanitet och fantasi under 
dramaaktiviteterna, blev jag nyfiken och ville veta mer om vilket inflytande drama har för 
förskolebarns lärande. Drama, liksom de andra estetiska ämnena, tror jag är viktiga verktyg i 
förskolans verksamhet, då barnen har naturliga behov att få använda alla sina sinnen och 
uttrycka sig på olika sätt. Mål att sträva mot enligt Läroplanen för förskolan 1998 (Lpfö98) är 
”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, (…)”. Vidare betonas i Lpfö98 att grunden för det livslånga lärandet ska läggas i 
förskolan och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. En helhet av 
omsorg, fostran och lärande bildas genom den pedagogiska verksamheten inom förskolan. 
Etiska värden och normer tillägnar barn sig främst genom konkreta upplevelser.  För mig är 
det viktigt att de estetiska ämnena är införlivade i pedagogens förhållningssätt och att han/hon 
inte bara nyttjar dem på ett slentrianmässigt sätt. För mig är drama i förskolan ett verktyg att 
vägleda och stimulera barnen att utveckla sitt självförtroende och att stimulera samt inspirera 
barnet till lärande och kunskap. Drama tillsammans med leken är två viktiga delar i förskolans 
verksamhet, därför vill jag som pedagog utnyttja dessa verktyg och tillsammans med barnen 
arbeta med drama och lek.  
 
När jag i texten omnämner barn menar jag de barn som befinner sig i förskoleåldern, från ett 
till sex års ålder.  
 

Förskolebarns lärande 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) definierar lärande utifrån barns sätt att utveckla 
olika kunskaper, t.ex. den kommunikativa och den sociala. Barnen ska tillägna sig olika 
kunskaper för att kunna möta framtiden med tillförsikt, likt som de ska lära sig om och 
utveckla en förståelse för ett flertal olika fenomen i deras omvärld. För att barn ska kunna 
fungera i ett demokratiskt samhälle, behöver de utveckla färdigheten att lösa problem, 
formulera frågor, ta egna initiativ och samarbeta, kunna tänka kritiskt och kunna reflektera, 
kunna kommunicera genom olika språk och uttrycksformer, allt detta är således lärande. 
Barns lärande är också utvecklingen av självförtroendet genom att de möts med respekt av sin 
omgivning. Författarna menar också att lärandet är att barnen förstår och gör de erfarenheter 
de har begripliga.  
 
”Lek som lärande och lärande som lek” (s. 83) har Pramling Samuelsson och Sheridan som 
rubrik till ett kapitel i en av sina böcker. Med detta menar författarna att barn genom leken 
erövrar sin omvärld då de utforskar och bearbetar erfarenheter och intryck, det är därmed 
svårt att skilja lek från lärande eftersom leken är barns naturliga uttrycksform. Lindqvist 
(1995) menar att barn i leken reflekterar, avbildar och omgestaltar verkligheten på ett synbart 
sätt för att förstå den. När barnet är i en lärandeprocess eller då barnet vill bekräfta något det 
just lärt sig uppstår ofta lekar. Lillemyrs (2002) syn på det lärande lekande barnet är att det är 
hela barnet som lär. Författaren påpekar också att lek och lärande är två olika begrepp, men 



 2

”två sidor av samma mynt” (s. 64) som samtidigt kan äga rum. Lillemyr menar att barnet 
befinner sig i leken medan lärandet är något som försiggår i barnet. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) anser att små barns lärande handlar mycket om att bli självständiga och att 
klara av den praktiska vardagen, såsom att klä på sig själv, äta själv, gå på toaletten osv. Det 
lärande som sker i förskolan förknippas med barns ”eget” lärande i leken, där lärandet är 
osynligt för barnet. Författarna menar att barn inte leker för att lära sig något, därför är det 
pedagogens uppgift att göra lärandet i leken synligt för barnet genom att som pedagog aktivt 
delta i leken. Enligt läroplanen för förskolan (1998) ska barnen få stöd att se sig själva som 
lärande och skapande individer, de ska få hjälp att tro på sin egen förmåga att tänka själv, att 
handla, röra sig och att lära sig. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) har följande syn på 
det lärande aktiva barnet: 
 

Barn lär sig genom att agera med och i sin omgivning. Kommunikativa och praktiska 
erfarenheter kan inte skiljas från individens kognitiva utveckling och det är barnets 
erfarenheter och utveckling som bestämmer vilken förståelse som är möjlig och därmed 
lärandet. Barns sätt att erfara, förstå och uppfatta sin omvärld är mer grundläggande för deras 
lärande än kunskaper och färdigheter. Barn föds med en viss förmåga att uppfatta och erfara 
sin omvärld. På denna förmåga vilar allt lärande. Hur barn erfar världen lärs in i ett samspel 
med omvärlden. Detta erfarande lägger därmed en grund som är mer grundläggande än 
kunskaper och färdigheter. (s. 44) 

 
Vidare menar författarna att barnets medvetande ständigt är engagerat i en process som hela 
tiden förändras. Barnet får oavbrutet nya erfarenheter och uppfattar något på ett nytt sätt, 
vilket medför att barnet ser sin omgivning på ett nytt sätt. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) ser förskolan som en kollektiv arena där barn samspelar och kommunicerar 
med vuxna och andra barn. Barn lär av varandra och tillsammans, det kan handla om att de i 
leken utvecklar tankar om delaktighet, inflytande och rättigheter. Detta lärande startar tidigt 
och det är samspelet med andra barn som möjliggör barns utveckling av bl.a. en social och en 
kommunikativ kompetens. Därför framhålls i Lpfö98 att lärandet i förskolan ska grundas 
såväl i samspelet mellan vuxna och barn som i att barnen lär av varandra. Barngruppen ska 
också ses som en viktig och aktiv del i barns utveckling och lärande. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) skriver att barn också behöver mångfald och variation för sitt 
individuella och gemensamma lärande, samt få möjlighet att variera sina lärandemiljöer och 
sina uttryckssätt. 
 

Vad är kunskap 
Kunskap erövras genom lärande, och lärandet sker på olika sätt och i olika kontext. Det är 
med hela kroppen människan lär, inte bara med hjärnan. Därför sker lärandet genom skrift, 
läsande, tal och handlande, såsom i drama, musik, sång och lek, vilket Skolverket (1998) 
beskriver. Carlgren (1994) anser att kunskap inte bara är kognitiv, utan också till stor del 
sinnlig och praktisk. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) resonerar på liknande sätt, de 
menar att barn erhåller kunskap genom att leka, samtala, reflektera, iaktta, skapa, utforska 
mm. tillsammans med andra människor. När barnet använder de kunskaper det erhållit i en 
meningsfull lärandemiljö, blir kunskaperna verkliga och integreras med barnets egen 
förståelse, ”att lära är att skapa en innebörd, dvs. kunskapen blir till en del av barnet själv.” (s. 
42). Wagner (1993) refererar i sin bok till Dorothy Heathcote (f. 1926) som menar att kunskap 
är en lätt börda för den som gör kunskapen till en del av sig själv. Genom att lagra kunskapen 
i sina sinnen och i hela kroppen, istället för att ha kunskapen i pärmar, i referenslitteratur och 
på stenciler blir kunskap en del av kroppen. Vidare skriver Wagner att om kunskap ses som 
ett redskap innebär det att den kontext som kunskapen utvecklas i blir viktig, och därför krävs 
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det att barnen i förskolan och skolan erbjuds meningsfulla sammanhang för sitt kunskapande. 
Det kan vara att den kommunikativa färdigheten tränas genom olika uttrycksformer som t.ex. 
sång, dans, bild, drama, skrift och tal. 
 
Kunskap är både subjektiv och objektiv enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), 
vilket innebär att barnet binder samman intryck från omvärlden och då blir omvärlden en del 
av barnet. Kunskapen blir till genom relationen mellan barnet och omgivningen och på så sätt 
blir kunskap både personlig och kollektiv. Vidare menar författarna att lärande är att 
”uppfatta, erfara, förstå något på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare.” (s. 49). Barns 
erfarande utgörs av helheten, förståelsen, vilket kan innehålla kunskaper i form av fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Carlgren (1994) preciserar dessa fyra olika former av 
kunskap, som också står i de tre svenska läroplanerna, som följer: faktakunskaper är 
information, konventioner och regler. Det är att individen vet hur något förhåller sig, på det 
ena eller det andra sättet. Kunskapen är kvantitativ, dvs. den kan mätas i termer som mindre 
eller mer, något individen har eller inte har, kommer ihåg eller glömt bort. Om 
faktakunskapen är kvantitativ så är förståelse kvalitativ. Det går att förstå en sak på flera olika 
sätt, men det går inte att förstå mer eller mindre. Förståelsen är att begripa och att uppfatta 
innebörden i ett fenomen. När individen vet hur något ska göras och kan göra det är 
kunskapen en färdighet, kunskapen är praktisk till skillnad från förståelsen som är teoretisk. 
En färdighet är ”ett mönster av motoriskt beteende utfört genom medveten ansträngning mot 
ett mål, som är väl känt av utövaren, även om det inte går att uttrycka i ord.” (s. 33). Ett 
exempel som Carlgren ger är simmaren som ser till att hålla sig flytande. Den sista formen av 
kunskap är den så kallade ”osynliga kunskapen”, förtrogenhetskunskap. Denna är oftast 
förknippad med sinnliga upplevelser. Individen ”ser, luktar, känner och ’vet’, när något är på 
gång eller något skall avbrytas eller påbörjas.” (s. 33). Enligt Carlgren är syftet med att 
urskilja de olika kunskapsformerna att visa på mångfalden när det gäller hur kunskaper 
uttrycks. Hon vill också påpeka att alla fyra formerna finns inom alla kunskapsområden, och 
betonar att de olika formerna visar sig olika beroende på ämnesområde och olika personer. 
Vidare beskriver Skolverket (1998) att fakta måste vara tillgängligt och presenterat för barn. 
Barn måste få möjligheter att utgå från tidigare erfarenheter och förkunskaper för att få 
förståelse och insikt och dessutom ges möjligheter att bearbeta, utforska och reflektera. 
Färdigheter måste prövas, övas, gestaltas och kommuniceras, förtrogenhet måste barn få 
möjligheter att utveckla. Lärandet och kunskapen kan därför inte bindas i en form utan 
lärandet måste ske genom individens aktiva deltagande. 
 

Estetiskt lärande   
Enligt Paulsen (1996) kommer ordet estetik från grekiskan och betyder ursprungligen ”den 
kunskap man får genom sinnena” (s. 9), estetisk kunskap sågs under upplysningstiden på 
1700-talet som motpol till kunskapen människan har genom tanke och förnuft. Paulsen 
beskriver att estetiska ämnen och estetiska aktiviteter är de konstnärliga uttrycksformerna 
bild, musik, drama, dans och diktning, och estetisk verksamhet är när dessa ämnen 
genomsyrar arbetet i t.ex. förskola och skola. Ämnena är praktiska eftersom individen måste 
arbeta praktiskt för att ha någon nytta av dem och lära genom dem. Carlsen och Samuelsen 
(1991) anser att estetisk verksamhet ökar sinnligheten och känslointelligensen, vilket skapar 
hela människor eftersom de estetiska ämnena är kognitiva och känslomässiga uttryck för 
människan. Sundin (2003) menar att det är det estetiska som håller människan levande. Enligt 
Lindqvist (1989) är världen okänd och oöverskådlig för ett barn och de estetiska ämnena kan 
därför förmedla de sociala och kulturella sammanhang som barnet behöver för att förstå 
världen. De estetiska ämnena har stora likheter med barnets egen lek, eftersom både lek och 
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estetiska ämnen kan skapa nya världar genom fiktion. Enligt Lpfö98 ska både innehåll och 
metod i förskolans verksamhet främja barns utveckling och lärande, och fullgöras genom att 
barnen får skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som drama, bild, 
musik, rytmik, rörelse och dans. Barnen ska få bilda sig utifrån olika aspekter såsom 
intellektuella, språkliga, etiska, pratiska, sinnliga och estetiska. 
 
Estetisk fostran är enligt Paulsen (1996) att barnets personlighet utvecklas genom aktivt 
deltagande i estetisk verksamhet. En estetisk fostran bygger på upplevelser genom spel, lek, 
rytm, kreativitet och fantasi, där det som inte går att uttryckas i ord kan fångas upp genom 
sinnena. Carlsen och Samuelsen (1991) anser också att upplevelser omfattar sinnena, men 
även intryck via tankar, känslor, uppfattningar, förnimmelser och åsikter som är uttryckta 
genom musik, drama, bild och rörelse. Sundin (2003) tycker att det är viktigt att påpeka att 
estetisk fostran inte har som mål att utbilda barnet till en professionell musiker, skådespelare, 
dansare osv., utan det är barnets utveckling som står i fokus. Berggraf Sæbø och Flugestad 
(1992) pekar på att estetiska upplevelser skapar ett möte mellan den inre och yttre världen. 
Den inre är individens egen upplevelse och förståelse av sig själv och världen, den yttre är 
själva aktiviteten. 
 

Fantasi och kreativitet 
Vygotskij (1995) kallar den mänskliga kreativa aktiviteten, som utifrån människans erfarenhet 
skapar nya bilder eller handlingar, för fantasi och det finns ingen konflikt mellan fantasi och 
verklighet. Fantasin är en medveten kunskap som hör till verkligheten på olika sätt, ju rikare 
verklighet desto större möjligheter till fantasi. Vygotskij anser att alla människor är kreativa, 
även det lilla barnet.  Fantasin och verkligheten har fyra samband enligt Vygotskij. Det första 
sambandet innebär att fantasin är uppbyggd av element som hämtats från individens tidigare 
erfarenheter från verkligheten.  
 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans 
tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 
fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material 
förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom 
dess erfarenheter är mindre rika. (s. 19)  

 
Barns fantasi kan uppfattas som mer utvecklad än vad den egentligen är, ofta sägs att ett barn 
har mer fantasi än en vuxen. Vygotskij menar dock att en skillnad förutom att den vuxne har 
mer erfarenheter att skapa sin fantasi, är att barnet lever mer i en fantasivärld än i en verklig 
värld. Detta kan uppfattas som att barnet har mer fantasi, men så är inte fallet. Vygotskij 
hävdar dock att fantasin i barnåren är rikare och mer mångsidig än den vuxna människans. 
Fantasin utvecklas under barnets utvecklingsprocess och blir mogen i människans vuxna 
ålder. Den andra formen handlar om det samband som finns mellan den färdiga 
fantasiprodukten och en komplex händelse i verkligheten. När barnet får en händelse berättad 
för sig t.ex. om barnets farmor berättar hur hon firade jul när hon var liten, skapar barnet en 
bild av detta och bilden blir ett resultat av fantasins kreativa aktivitet. Det blir inte en 
återskapelse av barnets tidigare erfarenheter, utan det skapas nya kombinationer av dessa 
erfarenheter. Det emotionella sambandet är den tredje formen av samband, detta visar sig på 
två sätt. Det ena är att varje känsla strävar efter att gestaltas i redan kända bilder som 
motsvarar denna känsla. Fantasins bilder ger människan ett inre språk åt dess känsla, känslan 
väljer ut bilder från verkligheten och kombinerar dem till ett samband som överensstämmer 
med människans sinnesstämning. Det emotionella sambandet kan visa sig omvänt också 
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menar Vygotskij, dvs. att människans fantasi får en inverkan på känslan. Exempelvis kan 
barnet framkalla rädsla när det ser en klänning hänga på en galge i ett mörkt rum, barnets 
fantasi säger att det är något levande. Det fjärde och sista sambandet mellan fantasi och 
verklighet är att en fantasiskapelse i sig själv kan konstruera något helt nytt som inte tidigare 
funnits i den mänskliga erfarenheten. Vygotskij anser att det är i detta samband människans 
uppfinningar blir till. 
 
Vygotskij beskriver fantasin som en skapande komplex process och menar att varje fantasis 
aktivitet har en lång historia bakom sig. En förutsättning för fantasiprocessen är barnets 
omgivning som delger barnet erfarenheter.  Barnet samlar på sig material från sin omgivning, 
dvs. allt det ser och hör skapar erfarenheter. Varje intryck barnet fått utgörs av en helhet som 
ska bearbetas, detta sker genom dissociation och association. Dissociation innebär att helheten 
av ett intryck sönderdelas till mindre bitar, en del bitar får större betydelse, några sparas och 
andra glöms bort. De olika bitarna kan senare kombineras på olika sätt i barnets fantasi och 
framträda i olika skepnader. Intrycken barnet har från verkligheten kan också ändra karaktär 
genom att förminskas eller förstoras, Vygotskij förklarar att det beror på barnets förtjuselse 
för överdrifter. Association är det steg i fantasiprocessen som förenar de sönderdelade delarna 
och de förändrade elementen som antingen har förminskats eller förstorats. De enskilda 
bilderna kombineras och sätts in i ett system och skapar en sammansatt bild, därmed har 
fantasibilden skapats.  
 
Enligt Vygotskij strävar fantasin efter att gestaltas i verkligheten, det ligger som grund och är 
drivkraften för skapandet av fantasi. Den skapande fantasin vill bekräftas genom att gestaltas i 
handling och existera både för skaparen själv och för dess omgivning. Vygotskij (Lindqvist, 
1995) anser att leken möts i det inre (medvetandet) hos barnet och den yttre omgivningen i en 
kreativ tolkningsprocess, dvs. fantasiprocessen, där barnet genom handling (leker) visar sin 
fantasi. Vygotskij (1995) bedömer att barnet vill förverkliga varje fantasi i levande bilder och 
handlingar i form av lek eller dramatisering. 
 

Vad är drama? 
Berggraf Sæbø och Flugestad (1992) skriver att det finns flera olika definitioner av drama, 
t.ex. att drama är att träna sig på att leva, och att drama är tankar i handling. Erberth och 
Rasmusson (1991) har definitioner som att drama är att genom upplevelse och bearbetning nå 
kunskap eller att drama är ett sätt att stimulera, utveckla och tillvarata kommunikation mellan 
människor. Warren (1992) skriver om hur barnet vid tidig ålder härmar andra barn och vuxna. 
Barn söker meningen med det som händer i deras liv genom dramalek. Drama har länge setts 
som ett sätt för människor att förstå varandra och världen runt omkring dem och barns första 
dramaaktiviteter börjar redan vid ”Tittut-leken”. Olofsson (1987) beskriver att leken inleds 
med ögonkontakt mellan barnet och den vuxne, därefter gömmer sig antingen barnet eller den 
vuxne. Den vuxne säger: - Var är du? för att bevara kontakten med barnet. Barnet påminns 
om regeln att inte titta fram förrän den vuxne säger –Tittut! och visar sig för barnet igen. En 
förutsättning för Tittut-leken är enligt Olofsson att barnet kan hålla kvar medvetenheten om 
den vuxne fast den vuxne för en kort stund inte syns. Det som händer är att barnet kan hålla 
två världar i åtanke samtidigt, verkligheten och fiktionen, och detta är styrkan med drama 
anser Peter (2003).  

Dramas historiska utveckling 
Berggraf Sæbø och Flugestad (1992) menar att drama har sina rötter i både pedagogik, lek 
och teater, och att drama har sin början långt tillbaka i tiden. Erberth och Rasmusson (1991) 
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beskriver det antika Grekland (300-talet f Kr) där Sokrates (469-398 f Kr) var den förste 
förespråkaren för det som i dag kallas aktivitetspedagogik, syftet var att frigöra barnets egen 
tankeförmåga och aktivera barnet. Platon (427-347 f Kr) skrev i sin uppfostringslära att 
utveckling av intellektet är viktigt och att känslor har stor betydelse för människors lärande. 
Platon ansåg också att inlärning skulle ske på ett lekfullt sätt i form av dramatisering. Det var 
under 300-talet f Kr som det antika grekiska dramat fick sina olika former. Hägglund och 
Fredin (1993) skildrar hur den kristna kyrkan under medeltiden (c: a 400-talet – c:a 1400-
talet) förbjöd all form av dramatik och teater, men kyrkan började under århundradenas gång 
själva använda dramatisk verksamhet i sin latinundervisning. I slutet av medeltiden nyttjade 
kyrkan bibliska gestaltningar för att nå ut med sitt kristna budskap. Enligt Erberth och 
Rasmusson blev skoldramat viktigt för att skola humanister, där skådespel och teater fick 
betydelse för retorikundervisning och minnesträning under renässansen (1500- och 1600-
talet). Dramatiska texter kunde underlätta vid språkstudier som t.ex. latin. Vidare beskriver 
författarna att när kyrkans reformation påbörjades under 1500-talet var dramat en idealisk 
metod för att uppfostra protestanter, då man genom dramat kunde gestalta bibelns berättelser. 
Erberth och Rasmusson skriver att under upplysningstiden under 1700-talet, utvecklades en 
ny pedagogik då den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) introducerade den 
fria uppfostran. Rousseau ansåg att barns lekar, kreativa aktiviteter och deras självständiga 
tänkande var viktig och därför skulle barns spontana skapande stimuleras. Under 1800-talet 
betonades barnets eget skapande och att det var barnets intressen som skulle ligga som grund 
för undervisningen. Rousseau liksom Pestalozzi (1746-1827) och Fröbels (1782-1852) syn på 
barnen och deras lärande kom senare att bli viktig för den moderna reformpedagogiken som 
växte fram under 1900-talet. 
 
Braanaas (1999) menar att reformpedagogiken är en förutsättning för dagens drama och hur 
drama har utvecklats. Reformpedagogiken har formats av konstpedagogiken, 
ungdomsrörelsen, aktivitets- och upplevelsepedagogiken. Konstpedagogiken som växte fram i 
Tyskland under mellankrigstiden på 1900-talet, utgick från barnets inre skapande kraft, för 
denna kraft var medfödd och naturlig hos barnet. Barnet uttryckte sig naturligt genom bild och 
form, poesi, dans och lek. Det som var viktigt i denna pedagogik var tilliten till barnets 
skapande potential. Ungdomsrörelsen uppkom i Tyskland samtidigt som konstpedagogiken, 
och kännetecken var folklig konst, folkdans, folkvisor och folkmusik. En form av 
amatörteater som byggde på spontanitet, spelglädje och humor, utvecklades också. Under 
mellankrigstiden verkade även Waldorfskolans fader, pedagogen Rudolf Steiner (1861-1925), 
och det var i Waldorfskolan som aktivitets- och upplevelsepedagogiken utvecklades. I denna 
pedagogik fick drama och annan konstnärlig verksamhet en betydelsefull plats, och där togs 
hänsyn till barnets abstrakta färdigheter och intellekt, dvs. viljan och fantasin. 
Reformpedagogiken placerade barnet i centrum för uppfostran och det gjorde det möjligt att 
skapa konstnärliga aktiviteter utifrån barnets egen spontanitet. Det var aktiviteter som t.ex. 
drama som naturligt fanns hos barnet och som uttrycktes spontant, lekfullt och skapande. Det 
var dessa aktiviteter som är byggstenarna för reformpedagogiken menar Braanaas. 
Allteftersom reformpedagogiken utvecklades, förändrades också synen på drama. Själva 
arbetsprocessen i drama fick mer och mer betydelse istället för resultatet eller produkten av 
arbetet med drama. Drama och teater började dessutom delas upp i två separata former. Teater 
sågs mer som en arbetsform som mynnade ut i en produkt, dvs. en föreställning och drama 
sågs som ett naturligt arbetssätt för människans utveckling. Peter Slade (f 1912) blev viktig i 
detta skede med sin insikt om barns naturliga och spontana drama, så kallad ”Child drama”, 
dvs. det samspel barnet har tillsammans med andra barn när det går in i roll, det som enligt 
Braanaas kallas rollek. Slade menade att om arbetet med drama utgick från människans 
naturliga drama, skulle människans eget jag och sociala färdighet utvecklas.  
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Parallellt med utvecklingen av reformpedagogiken i Europa, utvecklades också i USA det 
som kom att bli en pedagogik mot samma riktning. Filosofen John Dewey (1859-1952) såg 
människan som ett skapande väsen och att tanke och intellekt blev handlingens tjänst. Dewey 
menade att både praktiska ämnen och estetiska aktiviteter spelade stor roll för människans 
lärande, detta kallade han för ”methods of life” (s. 19). Dewey pekade i sin pedagogik på 
vikten av att utgå från barnets naturliga intressen. Han menade att barn instinktivt vill 
undersöka, skapa och kommunicera genom estetiska uttrycksformer.  
 
Braanaas (1999) anser att dagens syn på drama är att drama står leken nära och har betydelse 
för barnets lärande och utveckling. Idag får drama plats inom skolan och förskolans ramar 
både som ämne och metod, vilket tyder på att drama har accepterats som ett av människans 
språk och uttryckssätt. Samtliga svenska läroplanerna slår fast att barn ska få uttrycka sig på 
olika sätt, däribland drama. Braanaas påpekar att drama idag har utvecklats ur många olika 
teorier och metoder, men det som främst har legat som grund är reformpedagogiken och dess 
syn på människan som en lärande och skapande varelse. 

Lärande i drama  
Warren (1992) ser drama som utvecklande för hela individen, både fysiskt, psykiskt och 
socialt, och menar att syftet med drama är att utveckla människan. Peter (2003) anser att 
drama utmanar barnet känslomässigt och gör det möjligt för barnet att se och lära om sina 
egna känslor. Barnet får möjlighet att utforska och reflektera över sitt eget beteende genom att 
drama erbjuder ett unikt reflekterande fönster. Barnet lär sig om sitt beteende i leken under 
lekens gång, samtidigt som det också lär sig om varför andra individer tänker och handlar som 
de gör. För att detta ska bli möjligt krävs att barnet får uppleva situationer som det kan koppla 
till verkligheten, menar Peter. Vidare anser hon att drama också erbjuder lektillfällen som 
tränar barnets sociala färdighet och att barnet tillsammans med andra barn lär sig förstå den 
sociala världen ur flera perspektiv. Warren (1992) påpekar att syftet med drama i förskolan 
inte är att lära barnen att spela teater, utan drama är till för lärande, det lärandet som är 
lämplig och möjlig för den utvecklingsnivå barnen befinner sig i. Enligt Warren kan drama 
utvidga barns förståelse, färdigheter, intressen och språk och drama kan därför nyttjas som 
verktyg för lärande inom alla områden. Drama ger dessutom möjlighet till integrering av 
andra uttryck som musik, dans, poesi, bild och form menar Berggraf Sæbø och Flugestad 
(1992). 
 

Drama can foster language development, and encourage problem solving abilities. Drama can 
give children experiences in decision making, develop children’s knowledge and 
understanding of the past, the present and the future. Drama can increase children’s 
understanding of the complexities of the human condition, and it can encourage co-operative 
behaviour. Drama can stretch children’s imagination, it can give them experiences in which 
their opinions and their decisions matter, and it can draw on knowledge and understanding 
which they already have but they do not always know they have. (Warren, 1992, s. 3) 

 
Heathcote (Warren, 1992) menar att barn innehar kunskap som varken barnet eller den vuxna 
vet, därför kan drama fungera som en katalysator som synliggör kunskapen för barnet. Vidare 
skriver Warren att det inte är tillräckligt att bara veta något, för att kunskapen ska vara till 
någon nytta krävs det att barnet också är medveten om det som barnet vet: ”We must be aware 
that we know it if it is to be of use to us.” (s. 3). Heathcote anser att drama gör det möjligt för 
barnet att äga sin egen kunskap. Enligt Wagner (1993) är ett medvetet nyttjande av dramas 
element i lärandesyfte ett sätt att locka fram det som barnen redan vet, men också det som de 
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inte vet att de vet. Ackroyd-Pilkungton (2001) menar att processen i dramaaktiviteten därför 
är instrumentet för att synliggöra den ”dolda” kunskapen barnet har. Drama är enligt Warren 
(1992) mer än bara ”att låtsas”, hon menar att drama är något djupare än att barnen låtsas vara 
en annan person. Warren anser att det finns en kraftfullare mening då barnets inre känslor 
görs synliga genom gestaltning av något. Med hjälp av sin fantasi och inlevelse leker barnet 
”här och nu” att det är en annan person eller är någon annanstans, det är denna ”här och nu 
situation” som är kärnan i drama enligt Berggraf Sæbø och Flugestad (1992). 
 

Vad är lek? 
Berggraf Sæbø och Flugestad (1992) beskriver olika forskares teorier om lek, bland andra 
kulturhistoriken Huizinga som menar att leken skapas bl.a. av fantasi, glädje och spänning det 
är också lekens mål. Leken är en frivillig handling/verksamhet som innehåller vissa regler, lek 
är avskilt från tid och rum och lek är dessutom tillgänglig för alla barn. Olofsson (1987, 2003) 
uppfattar leken som spontan och oplanerad, lek är dessutom ett uttryck för barnets inre 
föreställningar, upplevelser och erfarenheter. Vidare menar hon att det är själva processen i 
leken som är viktig och inte resultatet eller produkten. Olofsson beskriver att barnet i leken är 
aktivt engagerat, det är uppslukat av leken och varken ser eller hör vad som försiggår utanför 
leken. Författaren anser att leken också ger barnet möjligheter att förhålla sig till verkligheten 
på ett okonventionellt sätt och kan med hjälp av sin skapande fantasi leka och vrida 
verkligheten upp och ned. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) uppfattar lek 
på ett liknat sätt, de menar att barns lek är deras sätt att förhålla sig till sin omvärld och skapa 
mening på ett lustfyllt sätt.  
 
Lindqvist (1995) beskriver Fröbelpedagogikens syn på lek och enligt den är leken ett naturligt 
sätt för barnet att uttrycka sig. Fröbelpedagogiken arbetades fram under 1800-talets mitt av 
tysken Friedrich Fröbel (1782-1852). Lindqvist (1995) menar att pedagogiken tror på att 
barnet utvecklas fysiskt, moraliskt och andligt i leken som också ger frihet, tillfredsställelse 
och glädje. Vidare menar Lindqvist att leken utvecklar barnets tänkande och den emotionella 
förmågan. Medvetandet utvecklas då barnet skapar föreställningar om sin omvärld i leken, det 
sker i mötet mellan den inre och den yttre verkligheten. Detta kallar Vygotskij (Lindqvist, 
1995) för ”fantasi i handling” (s. 52) som innebär att barnet i leken förverkligar de inre 
föreställningarna. Lindqvist (1995) refererar till Vygotskij som menar att tänkandet är en 
skapande process där en verklig situation får en ny betydelse i leken. En overklig situation 
skapas i leken och gestaltas av barnet i en handling. Vygotskij (Lindqvist, 1995) ser leken 
som en viktig källa i barns utveckling av tanke, känsla och vilja. I leken utmanar barnet sig 
själv, står över sitt dagliga beteende och kan bli lite mer än sitt vanliga jag, enligt Vygotskij. 
Det viktigaste kriteriet för lek är enligt Olofsson (1987) lekens ”låstaskaraktär”, som finns i 
leksignalerna ”på riktigt” och ”på låtsas”. Barnet lär sig se skillnaden på leksignalerna och 
vad som är vad i leken, barnet kan sedan bestämma när det som sker är ”på låtsas” eller ”på 
riktigt”. Olofsson (1987) kallar lekarnas lek för låtsasleken och det är t.ex. när barnet 
föreställer att en sak är något annat, exempelvis att en legokloss är en bil. Barnet vet dock att 
legoklossen är en legokloss, men använder den som en bil. När barnet kan låstas att det är 
någon annan kan barnet delta i rollekar med andra barn och då är det inte längre handlingen 
som är lekens innehåll utan handlingen definierar rollen.  
 

Lärande i lek  
Enligt Lpfö98 är leken viktig för barns utveckling och lärande. ”I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt 
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tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö98). Berggraf Sæbø och 
Flugestad (1992) liksom Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att barn stimuleras 
genom att de utvecklas socialt, intellektuellt, känslomässigt, språkligt, etiskt, estetiskt och 
motoriskt genom lek, eftersom allt detta får plats inom ramen för lek. Enligt Lpfö98 ska 
barnet få uttrycka sig och bearbeta erfarenheter, känslor och upplevelser som den skapande 
och gestaltande leken ger möjlighet till. Berggraf Sæbø och Flugestad anser att barnet i leken 
tillsammans med andra, men även individuellt, får möjlighet att öva sig på livet genom att 
hela tiden utmana och utforska sig själv och sin omgivning.  

Teorier om lek 
Enligt Hägglund och Fredin (1993) ansåg de antika grekerna (c:a 300-talet f Kr) att leken 
hade betydelse för barns utveckling socialt. Minten (2002) beskriver att lek var viktig även 
under romarnas tid för c:a 2000 år sedan, romarna ansåg att leken var en del av 
socialiseringsprocessen och att leken lärde barnen de regler och normer de behövde i livet. 
Hägglund och Fredin skriver också att filosoferna Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) och 
Friedrich Schiller (1759-1805) hyllade leken. Senare uppkom flera teorier om vad lek är och 
vad som händer med barnet i leken.  
 
Under 1900-talet uppkom Freud (Lindqvist, 1995) med sin psykoanalytiska lekteori som 
menade att leken var barnets viktigaste sätt att bearbeta omedvetna känslor och Freud menade 
att i leken kan barnet pröva t.ex. sina rädslor och besegra dem. Olofsson (1987) beskriver 
också Freuds syn på lek och förtydligar att det i leken är möjligt för barnet att uttrycka sina 
aggressiva impulser som är för farliga att göra på riktigt. I leken kan barnet träna på saker som 
är svåra och frustrerande, för att sedan klara av dem i verkligheten och enligt Freud är leken 
också ångestreducerande. Den vuxnes roll i leken är att stå utanför och låta barnet klara sig 
själv. (Lindqvist, 1995)  
 
Den kognitiva lekteorin förespråkas främst av Piaget (1896-1980). Lillemyr (2002) menar att 
kognition är ”ett samlingsbegrepp som används om processer som sinnesförnimmelser, 
perception, utveckling av föreställningar, minne, begrepps- och språkutveckling och 
tänkande.” (s. 131). Tyngdpunkten i denna teori är enligt Olofsson (1987) att barnet i leken 
anpassar sig till sin omgivning och detta sker i två processer som Piaget kallar assimilation 
och ackommodation. Assimilation är den process barnet befinner sig i då det analyserar och 
införlivar omvärlden i det barnet redan vet, vilket kan ses som en repetition av tidigare inlärda 
mönster. Då barnet ändrar tidigare erfarenheter efter omvärldens krav eller skapar helt ny 
kunskap innebär det ackommodation. Piaget (Olofsson, 1987) menar att leken är ren 
assimilation som också kräver ackommodation. 
  
Vygotskij (1896-1934) är den främste talesmannen för den sociala lekteorin. För Vygotskij 
(Lindqvist, 1995) handlar barns lek om vilja, intellektet och känsla. Vygotskij menar att leken 
är det overkliga förverkligandet av orealistiska önskningar, ”lek är väsentligen 
önskeuppfyllelse, dock inte isolerade önskningar utan generaliserade affekter.” (s. 49). Enligt 
Vygotskij börjar barnet i leken att hävda sin egen vilja mot vuxenvärlden och skapar en 
medveten form för sina handlingar. E. Carlén Alfredsson (personlig kommunikation, 31 
oktober, 2005) påpekar att allt barnet ser och hör bearbetas i leken, det är genom leken barnet 
tränar sin sociala kunskap och lär sig att bli vuxen. Även Vygotskij (1995) menar att leken 
ofta fungerar som ett eko av vad barnet redan sett och hört från de vuxna, men barnets tidigare 
erfarenhet aldrig visar sig i leken exakt som det gjorde i verkligheten. ”Barnens lek är inte en 
enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att 
kombinera dem och därav skapa en ny verklighet som motsvarar barnets egna behov och 
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intressen.” (s. 15). Vygotskij kallar leken för barnets livs-skola som utvecklar barnets 
världsuppfattning. Vygotskij (Lindqvist 1995) hävdar att barn kan bygga upp en 
flerdimensionell lek, där var och en har sin plats i ett gemensamt sammanhang. Barn kan detta 
för att de har lärt sig att vandra mellan den inre och yttre världen i fantasin, de finns med i det 
gemensamma samtidigt som de formar sina egna detaljer i leken. Vygotskij (Olofsson, 1987) 
anser att barnet i leken lär sig bli medveten om sina handlingar och att när barnet skapar en 
fiktiv situation i sin fantasi, är det ett steg mot ett abstrakt tänkande. Vygotskij skriver om att 
barnet i leken befinner sig i utvecklingens spets, och det betyder enligt Lillemyr (2002) att 
barnet tillägnar sig ”motivation, färdigheter och attityder som är nödvändiga för socialt 
deltagande.” (s. 148).  
 
Olofsson (1987)1 betraktar dessa teorier som något föråldrade och menar att tiderna har 
förändrats liksom kunskapen om barn. Därför har hon själv försökt definiera lek och vad den 
innebär för barnet idag. För det första vill författaren definiera lek som handlingar vilka är 
frigjorda från verkligheten och som den lekande metakommunicerar som ”Detta är lek”, dvs. 
den lekande meddelar att det jag gör nu inte är som det ser ut att vara, det är på låtsas. För att 
förtydliga vad metakommunikation innebär förklarar Olofsson att den lekande kan ställa sig 
bredvid leken och förklara vad som är lek och vad som inte är det, vilket också visar på vad 
som sker och inte det som till synes sker. För det andra vill Olofsson betona de vuxnas 
betydelse för att barnet ska förstå leksignalen, dvs. det som är ”på riktigt” och ”på låtsas”. 
Under de första levnadsåren konfronteras barnet av olika lekformer med hjälp av den vuxne, 
det är bl.a. social lek, och lek som utmanar barnet att använda hela sin kropp genom att 
exempelvis hoppa, rulla mm. Andra lekformer kan vara låtsaslek då den vuxne visar 
vardagsaktiviteter i leken som barnet sedan tar efter, t.ex. att den vuxne låstasdricker, parkerar 
leksaksbilen mm. Genom Tittut-leken introduceras barnet i regellek eftersom det finns 
bestämda regler som bestämmer lekens form. Barnet lär sig att gömma sig, och att leken går 
ut på att komma fram och säga tittut. De vuxna och olika lekformer gör barnet medveten om 
det som är verkligt respektive overkligt. Som tredje definition av lek anser Olofsson att alla 
former av lek existerar under de första levnadsåren och sedan fortsätter att finnas parallellt 
med varandra, t.ex. lekar som rollek och regellek. För det fjärde är leken för författaren ett 
förhållningssätt som har sina rötter i barndomen och som fortsätter att utvecklas under resten 
av livet. Den vuxna människan leker t.ex. i tanken då hon föreställer sig saker som ska hända 
eller har hänt. Att leken är beroende av yttre omständigheter som miljö och kultur är 
författarens femte definition av lek. Slutligen för det sjätte menar Olofsson att lek inte 
resulterar i en produkt, leken fungerar i nuet. För övrig innehåller lek alla de kreativa 
rekonstruktioner av miljöer och personer som är i den form som barnet kan uttrycka sig, 
barnets syn på verkligheten och barnets känslor och upplevelser. ”Oftast sker dessa uttryck 
inte för att någon skall svara (…) utan för uttryckandets egen skull, för den tillfredställelse, 
den klarhet och den lättnad som kan följa (liksom vid skapande verksamhet och andra 
kulturyttringar i vuxenlivet).” (s. 157).  
 

Samband mellan drama och lek 
Enligt Paulsen (1996) och Vygotskij (1995) kommer både dramats och lekens ursprung och 
drivkraft från barnets inre. Vidare menar Paulsen att oavsett om det är lek eller en estetisk 
aktivitet uttrycker barnet sig äkta, det är lust, frivillighet och trygghet som kännetecknar 
lekaktiviteter som finns där hos barnet. Braanaas (1999) ser också detta samband och hänvisar 
främst till Peter Slades ”Child Drama” (se sida 6, Vad är drama). Olofsson (1987) hävdar att 

                                                 
1 Birgitta Knutsdotter Olofsson, internationellt betydelsefull lekforskare.  



 11

lek liksom drama, musik, bild är ett av människans symbolspråk. Lindqvist (1995, 1996) 
beskriver leken som ett fenomen som har sina egna karaktärsdrag, men som samtidigt hittar 
sina impulser från den omgivande kulturen och den estetiska teorin. Hon menar att både leken 
och drama är fiktiva handlingar. Lindqvist (1995) beskriver Vygotskijs föreställningar om att 
leken är en estetisk form där allt kan hända, t.ex. kan en vecka i leken vara en halvtimme i 
verkligheten, tusen mil kan vara tio steg. Det viktigaste är att barnets innersta önskningar blir 
möjliga i leken, ”inre och yttre processer i yttre handling är oskiljaktiga: fantasi, tolkning och 
vilja är inre processer i yttre handling.” (s. 54). Berggraf Sæbø och Flugestad (1992) liksom 
Lindqvist (1996) menar att i leken finns, liksom i drama, både en författare, regissör, 
skådespelare och publik, och de estetiska grundelementen roll/figur, värld/tid och rum samt 
handling är lika för lek och drama. Författarna menar att även de dramatiska verkningsmedlen 
spänning, symboler, rytm, ritualer och kontrast är viktiga i både drama och rollek, liksom att 
dramats händelseförlopp; inledning, stegring, fall, höjdpunkt och kris har likheter med barns 
lek. Däremot anser både Lindqvist (1989, 1995, 1996) och Öhrn-Baruch (1986) att det finns 
ett betänkligt glapp emellan drama och lekaktiviteter. Lindqvist (1995) hänvisar till Bolton2 
som menar att skillnaden mellan rollek och drama är villkoren för deltagande. I rolleken kan 
varje deltagare göra sin egen tolkning, i dramaaktiviteten måste alla finnas med i samma 
fiktion.  
 

Arbeta med drama i förskolan 
Enligt Lpfö98 är medveten användning av leken i förskolan ett sätt att främja barns utveckling 
och lärande, det är i den skapande och gestaltande leken som möjlighet ges att bearbeta och 
visa sina känslor och upplevelser. Lindqvist (1995) tror att om barn och vuxna inom förskolan 
möts i estetiska upplevelser i form av lek kan drama och de övriga estetiska ämnena utveckla 
ett dynamiskt förhållande till verkligheten och detta kan i sin tur ge nya infallsvinklar i 
förskolepedagogiken. Warren (1992) menar att förskolan har flera användbara läranderum 
både inomhus och utomhus där det finns möjlighet att göra dramaaktiviteter, drama kan göras 
var som helst där det inbjuder till skapande och fantasi. 
 
Lindqvist (1989, 1996) beskriver ett gestaltande arbetssätt som hon har arbetat med i 
förskolan där de estetiska ämnena står i centrum. Genom att arbeta med olika teman kan 
ämnena berikas och integreras med varandra, samtidigt som de hänger ihop med barns 
spontana lek. Dessa teman kallar Lindqvist för lekteman vilket bl.a. innebär att de vuxna 
gestaltar figurer och handlingar för att skapa gemensamma lekvärldar. I dessa lekvärldar som 
ofta inspireras av barnlitteraturen leker och skapar barnen tillsammans med vuxna. Enligt 
Lindqvist är detta ett dramapedagogiskt arbetssätt, men hon kallar det också för ett 
lekpedagogiskt arbetssätt eftersom det finns en öppen syn på konst och kultur samt att de 
estetiska uttrycksformerna blandas. Det finns en kunskapssyn bakom arbetssättet som 
framhåller sambanden mellan reproduktion och produktion eller kreativitet, denna pedagogik 
avser att barnet ska lära sig i nya sammanhang och skapa nya erfarenheter istället för att 
enbart upptäcka kunskaper som redan finns. Det finns samband mellan reproduktion och 
produktion liksom verklighet och fantasi, menar Vygotskij (Lindqvist, 1996) och skriver ”När 
man skaffar sig kunskap om världen sker både en tolkning (reproduktion) och en ny 
gestaltning (produktion) av erfarenheterna.” (s. 81). Genom fantasin skapar barnet 
föreställningar och tolkningsprocessen bygger på nya kombinationer av intryck från 
verkligheten. Lindqvist menar att barnet i leken tolkar sina erfarenheter i en omvänd process 
där handlingar och saker får nya betydelser. När barnet iscensätter fiktionen blir verkligheten 

                                                 
2 Galvin Bolton professor i drama vid Durham University i England.  
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levande. Barnet kan bli medvetet om omvärlden i leken eftersom det både finns distans och 
inlevelse. Lindqvist menar också att om leken får stå i centrum för den pedagogiska 
verksamheten i förskolan, kan barn och vuxna tillsammans bli medvetna om omvärlden 
genom att skapa hanterbara och fiktiva världar. På så sätt kan verkligheten synliggöras på ett 
nytt sätt och för att uppnå detta är en skapande lekpedagogik ett bra bidrag till förskolans 
verksamhet enligt Lindqvist.  
 
Öhrn-Baruch (1986) finner att de vuxna i förskolan som spontant leker tillsammans med 
barnen har avdramatiserat drama, det som sker i leken är upp till barnen. Det är viktigt att 
skilja på barns spontana dramalek och den som leds av vuxna och som har en planerad 
tidsföljd för en bestämd barngrupp. När den vuxne deltar i barnens dramalek sker det på 
barnens villkor, den vuxne kan liksom barnen gå in och ur leken. När den vuxne leder barnen 
i dramaleken ska den vuxne använda ”fiktiva ramar i rum och tid” (s. 41), detta skapar 
trygghet och ger stöd åt barnens koncentration. Dramaleken kan inspireras från sagans värld, 
vardagssituationer, de kan vara påhittade lekar eller de kan utgå från redan påhittade lekar 
som författaren ger exempel på i sin bok. I dramaleken kan alla barn delta utifrån sina egna 
förutsättningar och utifrån den nivå de själva väljer, men Öhrn-Baruch påpekar att det finns 
barn som inte vill delta i dramaleken och detta ska respekteras. Warren (1992) och Öhrn-
Baruch menar att det är viktigt att aldrig tvinga ett barn att göra något som det inte vill, blir 
barnet tvingad kan det hämmas. Warren anser att en del barn kanske först väljer att observera 
vad de andra som deltar i dramaaktiviteten gör, och det är av stor vikt att låta dem få iaktta de 
andra barnen. Öhrn-Baruch menar att de vuxna som känner barnen väl kan ”legalisera” 
barnens känslor genom att låta en låtsasfigur uttrycka dem, och den vuxne kan inta en 
stödjande roll och vara fysiskt nära det osäkra barnet. 
 
Peter (2003) anser att det är viktigt att utgå från barnets egna intressen i sökandet efter ny 
kunskap för att barnet ska uppnå en djup och meningsfull inlärning. För att dramaaktiviteten 
ska vara meningsfull krävs det att barnet är intresserad av innehållet, som i sin tur ska vara 
relevant och meningsfullt menar Peter. Om barnens intressen och behov är stommen i 
dramainnehållet, förstår barnet omvärlden bättre eftersom det kan relatera till sin egen 
verklighet. Enligt Warren (1992) är tanken med drama att utmana barn intellektuellt och 
känslomässigt, därför är det viktigt att lyssna på barnens behov, intresse och idéer. Pedagogen 
bör därför vara väl förberedd inför dramaaktiviteten och klar över vilket syfte 
dramaaktiviteten ska ha. Målet med dramaaktiviteten kan vara att utveckla barns 
känsloförtrogenhet och att känna empati för andra, och dramat handlar därför om det. Det är 
viktigt att pedagogen har ett väl planerat innehåll, och ändå är öppen för barnens idéer. 
Warren bygger upp dramaaktiviteter utifrån barnens intressen och behov samtidigt som hon 
har en pedagogisk tanke bakom dem, och under dramaaktiviteten ställer hon frågor till barnen 
som leder dramat vidare. ”Hur-frågor” ger pedagogen stor inblick i hur barnen tänker och hur 
dramat ska fortlöpa. Det är viktigt att påpeka att det inte finns svar som är rätt eller fel och 
barnen ska därför ses som experter under dramaaktiviteten och inte bli tillrättavisade av den 
vuxne. Den vuxnes roll i dramat är att vägleda barnen och han/hon kan därför ta en roll för att 
tydliggöra för barnen att den vuxne deltar på samma sätt som barnen. En typisk vuxenroll kan 
vara en svag figur som behöver hjälp av barnen, Warren menar att barn i förskoleåldern får 
sympati och empati för de svaga karaktärerna som behöver hjälp med något. Den vuxne i roll 
kan behöva hjälp att lösa ett problem och Warren menar att svåra problem ger barnen en 
utmaning och drivkraft att lösa dem. I dramaaktiviteten får barnen möjlighet att tänka själva 
och känna sig betydelsefulla när de får visa den vuxne hur denne ska göra. 
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Syfte 
Mitt syfte är att få ökad förståelse för vad drama kan bidra med för förskolebarns lärande. 
 

Metod 
Jag ansåg att kvalitativa metoder var mest lämpliga för mitt syfte, eftersom jag valt att 
undersöka vad drama kan bidra med för barnens lärande i förskolan. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) är kvalitativa metoder användbara när studien handlar om att tolka och 
försöka förstå människors beteenden, vilket min studie i allra högsta grad handlar om. 
Backman (1998) menar att det som kännetecknar kvalitativa metoder är att de innefattar eller 
resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Enligt Trost (1997) innebär kvalitativa 
studier att försöka förstå människors sätt att tänka och reagera i olika situationer, därför ser 
jag att ett kvalitativt angreppssätt är relevant för mitt syfte. De kvalitativa metoder jag valt är 
observation, samtal/intervju och samtal kring barnens bilder.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det mycket viktigt att forskaren noga tänker efter om den 
inhämtade informationen, från t.ex. observationer och intervjuer på något sätt kan skada 
individerna som deltagit i undersökningen. För att individer inte ska utsättas för fysisk eller 
psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse finns individskyddskravet. Individskyddskravet 
har fyra allmänna huvudkrav på forskning; Informationskravet handlar om att de individer 
som blir undersökta vid exempelvis en observation skall informeras om detta. Samtycke 
innebär att individerna ska ha gett sitt samtycke om sitt deltagande i undersökningen. Är 
individerna omyndiga ska föräldrar eller vårdnadstagare godkänna undersökningen, men om 
undersökningen inte är av etisk eller privat natur kan t.ex. en pedagog för en barngrupp ge sitt 
samtycke för undersökningen. Jag hade i min studie förskolepersonalens samtycke att utföra 
drama- och bildaktiviteterna samt samtalen med barnen. Konfidentialitetskravet innebär att de 
individer som deltar i undersökningen inte ska kunna bli identifierade av utomstående, 
forskaren har tystnadsplikt och ska vara noga med sekretessen. Det sista kravet är 
nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade informationen bara ska användas till det syfte 
som det samlades in för, dvs. den aktuella undersökningen. 
 

Observation 
Patel och Davidsson (2003) anser att observationsmetoden är användbar när det ska samlas 
information inom områden som berör beteenden och skeden i naturliga situationer och i 
samma stund som de sker. I detta sammanhang menar Patel och Davidsson att ett beteende 
inte enbart visas i fysiska handlingar, utan också genom verbala uttryck, relationer mellan 
personer och känslouttryck mm.  
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver att det finns två typer av observationer, strukturerad och 
ostrukturerad. Observatören kan i förväg bestämma vilka beteenden som ska observeras och 
kan därför arbeta fram ett observationsschema, då är observationen strukturerad. Om 
observatören har ett utforskande syfte och vill erhålla så mycket kunskap som möjligt, är det 
omöjligt att i förväg göra ett observationsschema. Observationen är då ostrukturerad, den som 
observerar försöker att fånga in allting som sker. En nackdel med ostrukturerad observation är 
enligt Patel och Davidson att det är omöjligt även för den skickligaste av observatörer att 
kunna registrera allt som händer. Oavsett vilken typ av observation som används måste det tas 
ställning till om observatören ska vara deltagande eller icke deltagande samt känd eller okänd 
av de observerade, menar Patel och Davidson. Enligt författarna tar den deltagande 
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observatören, i motsats till den icke deltagande, aktivt del i den situation som ska observeras 
och går in som medlem i den observerade gruppen.  
 
Svenning (2000) finner en nackdel är att personerna i gruppen kan påverkas av att 
observatören deltar och att situationen därför inte blir naturlig. Patel och Davidson (2003) 
pekar också på dessa nackdelar, men menar att även rollen som icke deltagande observatör 
kan innebära nackdelar. Den som befinner sig utanför den aktuella situationen och som hela 
tiden observerar, kan påverka personerna i gruppen så att deras beteende förändras. Det blir 
därför viktigt för observatören att avgöra om han/hon ska vara känd eller okänd av de 
observerade. Patel och Davidson pekar på att svårigheten med att vara okänd deltagande 
observatör är att dokumentera det som sker, han/hon måste hålla många saker i minnet under 
en längre tid. Att vara okänd icke deltagande observatör medför också svårigheter, t.ex. var 
han/hon befinna sig för att personerna inte ska känna sig iakttagna och bli medvetna om den 
som observerar.  
 

Samtal / intervju 
Langemar (u. å) anser att syftet med en kvalitativ intervju är att se ämnet som behandlas från 
den intervjuades perspektiv samt få fokus på konkreta upplevelser och situationer. Intervjun 
motiveras bland annat med att kvalitativa samtal ofta ger en djupare förståelse och en större 
närhet till källan. Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativa intervjuer är en bra metod 
för att upptäcka och identifiera egenskaper och karaktärer hos något t.ex. den intervjuades 
livsvärld eller uppfattning om något fenomen.  
 
Trost (2005) skriver att kvalitativa intervjuer kan ha olika grad av standardisering och 
strukturering. Med standardisering menar Trost i hur stor grad frågorna och situationen är 
desamma för alla intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation, allt är likadant för alla. 
Låg grad av standardisering innebär att intervjuaren formulerar frågorna efter t.ex. den 
intervjuades språkbruk och vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna många. 
Vidare menar Trost att intervjun har hög grad av strukturering om intervjuaren vet vad 
han/hon vill fråga om och om frågorna har fasta svarsalternativ. Kvale (1997) påpekar att om 
intervjun ses som ett samtal och intervjun handlar om den intervjuades upplevelse av ett 
ämne, blir intervjun halvstrukturerad. Samma frågor behöver inte ställas till de intervjuade, 
men det handlar om samma ämne i samtliga intervjuer. 
 
Jag har valt att omnämna mina intervjuer med barnen som samtal, de har alltså samma 
kvalitativa karaktär som intervjun. Kvale (1997) menar att intervjuer kan fungera som samtal 
eftersom strukturen i en intervju liknar vardagliga samtal, intervjuaren utnyttjar då en 
frågeteknik av särskilt slag. Intervjuaren för varken ett öppet samtal eller ett strängt 
strukturerat frågeformulär, utan intervjuar utifrån ett ämne eller tema och ställer olika frågor 
beroende på vem som ska svara. Doverberg och Pramling (2000) menar att när barn intervjuas 
måste intervjuaren ställa frågor under samtalet som leder samtalet framåt och som gör att 
barnet utvecklar en uppfattning om något, det kan t.ex. vara frågor som: Hur menar du? 
Berätta mer?  
 

Barns bilder  
Bendroth Karlsson (1998) betraktar barns bilder som ett eget språk, hon menar att barn 
kommunicerar och uttrycker sina tankar, upplevelser och känslor genom sina bilder. 
Författaren beskriver barns bilder som känslans språk som ger möjlighet för varje människa 
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att visa vad hon känner för något och att uttrycka något om sig själv. Warren (1992) beskriver 
att om barn får rita i anknytning till dramaaktiviteten, kan de synliggöra sina tankar och 
beskriva det som är svårt att förklara med ord. Bendroth Karlsson (1998) menar att barnet 
genom att rita eller måla kan synliggöra sina fantasibilder.  
 
Att tolka barns bilder kan enligt Bendroth Karlsson (1998) och Skoglund (1998) vara mycket 
svårt och samtal kan därför vara ett bra komplement. Barnen får då möjlighet att beskriva vad 
de ritat och vad de vill förmedla genom bilden. Båda författarna anser att barns bilder inte ska 
värderas på något sätt, bilderna ska istället bemötas så att barnen får berätta om bilden och 
pedagogen eller den som utför studien lyssnar på barnen och tittar på bilden.  
 

Bearbetning och analys 
Patel och Davidsson (2003) hävdar att varje kvalitativ bearbetning kräver sin unika metod och 
att det är upp till varje forskare att tillämpa och utforma en passande metod utifrån 
undersökningens syfte och det insamlade materialet. 
 
Jag har gått igenom och läst mitt material från observationerna flera gånger för att få struktur 
på innehållet och kunna urskilja vad som är relevant för mitt syfte. Jag har utgått från den 
hermeneutiska tolkningsprocessen av texter som Kvale (1997) beskriver. Tolkningen innebär 
en ständig växling mellan delar och helhet, dvs. att studera det insamlade materialet både som 
helhet och uppdelat i mindre delar. Hermeneutisk tolkning har sju principer, den första 
innebär att tolkningen ses som en cirkel eller en spiral som anger möjligheten av en allt 
djupare förståelse av texten, därför är det viktigt att träda in i cirkeln på rätt sätt. T.ex. att läsa 
igenom hela materialet och sedan gå tillbaka till vissa delar för att försöka utveckla och tolka 
deras betydelse, därefter återgå till helheten igen. Andra principen handlar om att tolkningen 
av en text från intervjuer eller observationer, upphör när betydelserna i de olika delarna bildar 
mönster och ingår i en sammanhängande helhet. En tredje princip är att de olika 
deltolkningarna prövas mot hela textens betydelse, dvs. en jämförelse mellan tolkningarna 
från enskilda delar och den helhetliga tolkningen av intervjun eller observationen. Den fjärde 
principen innebär att tolkningen ska hålla sig till innehållet i materialet och försöka förstå vad 
som uttrycks om den intervjuades eller observerades livsvärld. En femte princip för denna typ 
av tolkning är att den som gjort undersökningen måste ha kunskap om ämnet som studeras för 
att kunna se vad som är relevant och intressant för studien och dess syfte. Den sjätte principen 
innebär att den som tolkar materialet redan innan kan ha en bestämd uppfattning om resultatet 
av tolkningen, detta kan påverka själva tolkningsprocessen och det slutliga resultatet. Därför 
bör uttolkaren vara medveten om detta för att vara så objektiv som möjligt under 
tolkningsprocessen. Den sjunde och sista principen säger att varje tolkning innebär kreativitet 
och förnyelse, genom att tolkningen vidgas och texten bearbetas.  
 
Med utgångspunkt från mina observationer har jag valt att bearbeta och analysera några av 
barnens samtal med mig, och dessa barns bilder. Det var dessa barn som under observationen 
utmärkte sig särskilt. Beträffande bearbetningen av samtalen har jag utgått från mina 
minnesanteckningar i form av nyckelord, och skrivit ut frågor och svar mer utförligt. Jag har 
bearbetat mitt intervjumaterial på samma sätt som observationsmaterialet, dvs. läst texten om 
och om igen för att söka efter eventuella mönster eller kategorier, och utgått från den 
hermeneutiska processen. Doverberg och Pramling (2000), Kvale (1997) liksom Svenning 
(2000), ser stora fördelar med att bearbeta ett samtal/intervju på ett hermeneutiskt sätt.  
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Undersökningsgrupp och urval 
Jag har genomfört min undersökning i en barngrupp på den förskola jag genomförde min 
senaste VFU, dvs. lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning. Barngruppen bestod av 
20 barn mellan tre och fem år. Vid undersökningstillfällena förändrades antalet deltagare från 
gång till gång, men resultatet påverkades inte direkt av detta vad jag kunde se. I 
undersökningen har jag utfört observationer, samtal/intervjuer samt att barnen fått ritat bilder 
om vad de varit med om som komplement till observationerna och samtalen. 
 
Min avsikt var att några barn skulle få rita i nära anslutning till själva dramaaktiviteten. Det 
mest praktiska blev med tanke på förskolans rutiner, att den grupp barn som skulle rita var 
femåringarna. Dessa barn hade varje dag efter lunch en samling medan de yngre barnen sov, 
därför passade det bra att genomföra bildaktiviteterna och samtal/intervjuer under denna 
samling.  
 

Genomförandet 
Eftersom jag vill veta vad drama kan bidra med för förskolebarns lärande, genomförde jag 
dramaaktiviteter på den förskola jag gjorde min senaste VFU. Dramaaktiviteterna kom att äga 
rum i skogen under tre förmiddagar, och efter lunch fick barnen rita bilder och samtala med 
mig om dessa. Alla dramaaktiviteter genomfördes med hela barngruppen, men samtalet och 
bildaktiviteten efter den tredje dramaaktiviteten genomfördes endast med ett barn. Jag valde 
att göra så eftersom barnet var en av anledningarna till att den tredje dramaaktiviteten ägde 
rum. Barnet hade tidigare uttryckt att han inte vågade gå till skogen pga. av rädsla, men 
berättade veckan efter den andra dramaaktiviteten att han bestämt sig för att följa med till 
skogen nästa gång. Jag förberedde därför en tredje dramaaktivitet och koncentrerade samtalet 
till just detta barn, detta för att få reda på hur han uppfattat aktiviteten i skogen. När jag 
planerade dramaaktiviteterna utgick jag ifrån Warrens (1992) arbetssätt. Warren anser att det 
första steget för pedagogen inför en dramaaktivitet är att bestämma ett tema som är intressant 
och relevant för barnen. Dessutom ska pedagogen bestämma vilken målsättning dramat ska ha 
i förhållande till barngruppen och det enskilda barnet. Dramats handling och vad dramat ska 
problematisera är också av vikt. En dramaaktivitet behöver vara väl förberedd för att kunna ta 
tillvara barnens förslag och idéer. Pedagogen ska också fundera över sin egen roll i dramat, 
och i vilken utsträckning barnen skall få komma med förslag. Det pedagogen bör tänka på i 
sin planering är vad dramat ska fokusera på, dvs. vad som är dramats konflikt och vilken 
berättelse som skall bära fram den konflikten. Nästa steg är själva dramaaktiviteten där 
pedagogen bjuder in barnen i den fiktiva världen. Barnen introduceras i ramberättelsen, dess 
tid och plats. Barnen får och formar sina roller liksom pedagogen tar sin roll. Nu leder 
pedagogen barnen fram till den problemställning som de har att ta ställning till. Här bjuder 
pedagogen in barnen genom att fråga om förslag och idéer till lösningar av det problem de 
ställts inför.  Det är barnens tankar och förslag som styr dramats handling framåt och 
pedagogen fungerar som regissör. Dramaaktiviteten avslutas så att barnen får gestalta det 
ställningstagande de valt. På liknande sätt byggde barnen och jag tillsammans de tre dramer vi 
gjorde i min studie. Jag fungerade som pedagog i roll som vägledde barnen framåt i dramat. 
 
Under samtliga dramaaktiviteter var jag en okänd deltagande observatör och jag har också lett 
dramaaktiviteterna barnen deltog i. Jag har dessutom varit en okänd icke deltagande 
observatör när jag har observerat barnens spontana lekar efter mina ledda aktiviteter, detta 
skedde främst efter första aktiviteten. Jag observerade dem utan att de såg mig eftersom 
skogen gav möjlighet till bra gömställen. Barnen bjöd också in mig i deras lek då de lekte 
efter det första tillfället i skogen, jag var då en okänd deltagande observatör. Jag har dessutom 
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gjort spontana observationer när jag hört barnen prata med varandra om aktiviteterna i 
skogen. Samtliga dramaaktiviteter har genomförts i skogen, men på tre olika platser. Barnen 
var sedan tidigare bekanta med dessa miljöer. Både den första och den andra dramaaktiviteten 
med observationer tog c:a 20 minuter, och den tredje tog c:a 15 minuter. Observationer av 
barnens lek som följde efter första tillfället tog totalt c:a 20 minuter. Dramaaktiviteterna 
genomfördes således under en begränsad tid, men barnen fortsatte att bearbeta det de hade 
varit med om under hela min VFU-period.  
 
Jag bestämde att några av barnen skulle få rita och samtala med mig samma dag som 
dramaaktiviteterna, för att barnen genom sina bilder skulle kunna synliggöra sina tankar och 
sin fantasi på flera sätt än det verbala. Jag introducerade bildtillfället genom att prata med 
barnen och de fick möjlighet att berätta hur de uppfattat och påverkats av aktiviteten i skogen, 
sedan fick de rita bilder. Därefter förde jag ett samtal med barnen om deras bilder och jag 
ställde ett antal frågor till dem. Jag hade inte på förväg bestämt exakt vad jag skulle fråga dem 
och det såg inte lika ut för alla barn. Jag antecknade nyckelord under samtalen och skrev 
sedan utförligare anteckningar utifrån vad som sades under mina samtal med barnen. För att 
finnas till hands för barnen och kunna hjälpa dem vid behov, delades barnen vid de två första 
bildtillfällena in i två mindre grupper. Vid sista tillfället var det endast ett barn som ritade. 
 

Resultat 
Resultatet av undersökningen redovisas i form av tre teman.  Jag har genomfört tre 
dramaaktiviteter tillsammans med barnen och har under tiden observerat barnens beteende 
med fokus på ansiktsuttryck, kroppsspråk och hur de har uttryckt sig verbalt. De bilder och 
samtal om bilderna som beskrivs i resultatet, härrör från barn som i något avseende utmärkt 
sig under observationerna. Jag har i resultatredovisningen utgått från lärande genom drama 
och lek.  
 

Tema: Möte med det okända 
I skogen bodde figuren Krusselituffen Klara (se figur 1). Klara hade en stor och osynlig 
trollerihatt och under den kunde vem som helst bli förvandlad till vad som 
helst. Klara hade ett stort problem, hon var rädd för den otäcka 
Grunkelimunken som ville stjäla hennes trollerihatt. Klara hade aldrig träffat 
Grunkelimunken men visste att han också bodde i skogen. En förmiddag 
träffade Klara barnen från förskolan och tillsammans löste de hennes 
problem.                                                                                                                            Figur 1: Klara 
 
Syftet med denna första dramaaktivitet var att introducera barnen i den fiktiva världen, därav 
temat, ”Möte med det okända”. Drama och lek är naturliga uttrycksformer för barn vilket 
visade sig under det första observationstillfället då barnen uttryckte sig på ett äkta och 
trovärdigt sätt. Både dramaaktiviteten och i barnens egen lek bearbetade de sina upplevelser 
från dramat. Barnen använde tidigare erfarenheter och kunskap för att föra dramats handling 
framåt. När barngruppen lekte under den fiktiva trollerihatten visade två barn genom sitt 
resonemang med varandra att de inte såg hatten, och visade därmed att de kunde befinna sig i 
verkligheten och fantasivärlden samtidigt. De båda barnen accepterade och övertygade 
varandra att det som skedde var ”på låtsas” i en lek, och kunde därför med inlevelse delta i 
aktiviteten. Ett av dessa barn beskrev i sitt första samtal med mig om sin bild att det var svårt 
att rita Klaras trollerihatt eftersom den var stor och osynlig. Därför ritade han den svart och 
förklarade att det brukar trollerihattar vara (se figur 2). Även här visade barnet att han kunde 
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skilja på verklighet och fantasi, och att han var lika övertygad om bådas existens. I den 
spontana leken synliggjordes barnens ilska och rädsla för Grunkelimunken, bl.a. genom att 
några barn i roller som hjältar var på jakt efter figuren och skulle döda honom med sina pinnar 
som föreställde svärd, spjut och pistoler.  De fick därmed 
möjlighet att lära om sig själva och sitt eget beteende. Genom 
sin fantasi och sina erfarenheter gav barnen Grunkelimunken 
egenskaper som farlig och elak. Fantasin gjorde det också 
möjligt för barnen att skapa en helt ny figur som aldrig 
tidigare funnits, det visade sig i deras beskrivningar under 
våra samtal och i deras bilder då varje barn gav olika 
beskrivningar av figuren, och att de var och en hade ritat 
figurerna på olika sätt. Att barnen under dramat kunde koppla 
verkliga saker till fantasifiguren och dess värld, tyder på att 
de i fantasin hade förmågan att vandra mellan den inre och 
den yttre världen. Det fanns däremot barn som hade svårt att 
acceptera att något var ”på låtsas”, t.ex. ett barn som inte 
godtog att det var jag som förställde rösten när figuren Klara 
pratade.                                                                                          Figur 2: Den svarta trollerihatten                          
  
Barnen visade förståelse för Klaras problem på flera olika sätt beroende på vad det enskilda 
barnet tidigare hade erfarit, detta visade sig både under mina observationer och vid våra 
samtal. Den nyfikenhet barnen visade under dramat styrde dem också framåt i sitt 
kunskapssökande, genom att barnen deltog i både dramaaktiviteter och sin spontana lek och 
kunskapen erövrades genom alla barnens sinnen. Under våra samtal kopplade barnen sitt 
lärande till aktiviteterna i skogen genom att de beskrev konkret sådant de lärt sig, t.ex. att 
trolla.  
 

Tema: Vänskap 

Klara mötte återigen barnen i skogen och efter en stund upptäckte de 
Grunkelimunken (se figur 3). Barnen och Klara blev först rädda men 
vågade sig sedan fram till figuren. När de väl lärt sig kommunicera 
kunde figurerna, med hjälp av barnen, sluta fred och bli vänner.  
  
                                                                                                                                       Figur 3: Grunkelimunken 
 
Det som skiljde den andra dramaaktiviteten och samtalet från den första var att fler barn 
uttryckte sig verbalt och tog egna initiativ. Barnen visade också en utveckling av färdigheten 
att lösa problem, genom att de gav fler förslag på hur dramat skulle föras vidare. De prövade 
erfarenheter från förra dramaaktiviteten för att kommunicera med Grunkelimunken vilket kan 
tyda på att deras tänkande och medvetande hade utvecklats. När verklighetens och fantasins 
världar möttes skapade barnen nya föreställningar om sin omvärld genom dramat. Dessa 
världar möttes också när barnen under dramat använde tidigare erfarenheter från sin 
verklighet för att lösa problem, t.ex. när Klara och Grunkelimunken blev vänner. Barnen 
kopplade figurernas situation till sin egen omvärld och beskrev hur figurerna skulle bli vänner 
och hur de skulle göra för att leka med varandra. De hade på så vis utvecklat den sociala och 
emotionella förmågan ytterligare i jämförelse med den första dramaaktiviteten, då de inte 
föreslog att figurerna skulle bli vänner. Genom att lösa problemet med Grunkelimunken och 
Klara synliggjordes barnens utveckling inom detta område och visade hur viktigt de tyckte att 
det var att ha vänner. De flesta av barnens bilder föreställde de båda figurerna, och visade hur 
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det går till att bli vän med någon som är elak. Bilderna efter andra dramaaktiviteten 
föreställde också vad som skett i skogen, till skillnad från den första bilden som enbart visade 
funderingar om framtiden. Ett barn hade ritat när figurerna blev vänner (se figur 4).                                                  
                                                                                                    
 Liksom barnen i den första dramaaktiviteten och i den spontana leken blev medvetna om sina 
egna känslor och fick möjlighet att lära sig om sitt eget beteende, fick de i andra 
dramaaktiviteten förståelse för varför Grunkelimunken betedde sig elakt. Barnen fick 
förståelse för att han egentligen var ensam och de föreslog därför att figurerna skulle bli 
vänner. Under våra samtal kunde samtliga 
barn beskriva de känslor de haft under 
dramaaktiviteten vilket tyder på en utveckling 
av det abstrakta tänkandet, dvs. att de kunde 
beskriva icke konkreta ting. De beskrev också 
vad de hade lärt sig i skogen, bl.a. att monster 
kunde vara snälla och att de vågat prata med 
Grunkelimunken. Vidare visade barnen att 
deras förståelse för vikten av att samarbeta 
hade förbättrats genom att de i högre grad 
lyssnade på varandra, både under 
dramaaktiviteten och under samtalen.  
                                                                              Figur 4: Klara och Grunkelimunken blir vänner                
                                         

Tema: Avsked  
Figurerna ville på Grunkelimunkens begäran träffa barnen en sista gång. Han var väldigt glad 
över sina nya vänner och ville tillsammans med dem leka under trollerihatten för att sedan ta 
farväl innan han och Klara skulle gå i ide inför vintern.   
  
Barngruppens beteende skiljde sig vid den tredje dramaaktiviteten genom att barnen pratade 
mycket och i mun på varandra, denna gång var det också fler barn än de två tidigare tillfällena 
som vågade yttra sig verbalt. Det viktigaste under den tredje dramaaktiviteten var det mod 
som ett av barnen som överhuvudtaget inte vågat följa med till skogen visade. Han utmanade 
sin rädsla för skogen av nyfikenhet för figurerna, särskilt för Grunkelimunken, som han hört 
de andra barnen berätta om. Barnet utmanade också sig själv när han i dramat stod över sig 
själv och blev lite mer än sitt vanliga jag. Detta gjorde han genom att ta ett verbalt utrymme 
och presentera sig själv för figurerna och visade på så vis en utveckling av sitt självförtroende. 
Barnet lärde sig något nytt om sig själv, sitt beteende och sina känslor, dvs. han utvecklade sin 
emotionella förmåga. Dessutom utvecklade barnet genom tillgången till en ny lärandemiljö 
också sin sociala och kommunikativa förmåga. Hans nyvunna mod synliggjordes när han vid 
slutet av dramaaktiviteten höll Klara mot sitt öra 
och lyssnade vad hon sa, och kunde sedan berätta 
vad hon sagt till honom. När barnet berättade 
använde han erfarenheter och kunskap som han 
kombinerade till nya användningsområden. Under 
vårt efterföljande samtal kunde han beskriva det han 
uppfattade att hade lärt sig, vilket bl.a. var att inte 
vara rädd. På bilden avbildades de båda figurerna 
och han beskrev vad de tillsammans hade varit med 
om i skogen (se figur 5).                                                                                        
                                                                                                               Figur 5: Grunkelimunken och Klara 
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Diskussion 
I diskussionen kommer jag ställa studiens olika delar mot varandra för att på så vis rama in 
det egentliga resultatet. I resultatdiskussionen ställer jag den teoretiska delen mot den 
empiriska delen, och redogör således för vad som eventuellt skiljer dem åt och vilka likheter 
som finns. Jag har använt mig av kvalitativa metoder, observation, samtal/intervjuer och 
barnens bilder och jag ska i metoddiskussionen diskutera hur jag använt dem och vilka för- 
och nackdelar metoderna för med sig. Därefter följer mina egna slutsatser och vilka tankar 
och erfarenheter denna studie har fört med sig, samt hur jag ser att en fortsatt forskning skulle 
kunna se ut. 
 

Resultatdiskussion 

Drama och lärande 
Enligt Lpfö98 ska förskolans verksamhet främja barnens utveckling och lärande. Barnen ska 
genom flera olika uttryckssätt få möjligheten att utvecklas socialt, fysiskt, kommunikativt, 
känslomässigt, utveckla sitt tänkande osv. Detta menar också Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) som beskriver att barns lärande i förskolan tas på allvar inför barnen och 
deras framtid. För att kunna förstå, erfara och uppfatta sin omgivning och kunna möta 
framtiden med tillförsikt, bör barnen få möjlighet att utveckla samtliga kunskapsformer. 
Exempel på detta är att utveckla färdigheten att lösa problem, ta egna initiativ och samarbeta, 
kunna kommunicera på olika språk och utveckla sitt självförtroende mm. Enligt Peter (2003) 
och Warren (1992) finns detta även som mål inom drama. De menar att barnens lärande kan 
ske med hjälp av drama eftersom drama kan utveckla barnens olika kunskapsformer. Kunskap 
i drama är bl.a. att barnen kan utveckla förståelse för sitt eget beteende och synliggöra sina 
egna känslor och tankar. Pramling Samuelsson och Sheridan menar att lärandet är att förstå 
och göra erfarenheter begripliga och det kan jag koppla till Warren som beskriver att drama 
kan utvidga barns förståelse, faktakunskap, intressen och språk. Heathcote (Warren, 1992) 
menar att drama kan göra det möjligt för barnen att äga sin kunskap och detta genom att 
drama fungerar som en katalysator. Lärandet som barnen i min studie har erövrat genom 
dramaaktiviteterna har utvecklat flera olika kunskapsformer. 
 
Att barn bearbetar sina upplevelser i leken och att lärandet hela tiden sker som Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver, kopplar jag till de observationer jag gjorde av 
barnens spontana lekar. Barnen i min studie bearbetade och utforskade de intryck och 
erfarenheter de fått på ett naturligt sätt i sin lek, och detta pekar också E. Carlén Alfredsson 
(personlig kommunikation, 31 oktober, 2005) på. Att bearbeta och utforska genom lek är 
barnens naturliga sätt att få förståelsekunskap. Deras oavbrutna erövring av kunskap märktes 
tydligt när de i leken och i dramaaktiviteten använde tidigare erfarenheter för att skapa ny 
kunskap till nya användningsområden. Sin tidigare kunskap kunde barnen kombinera med de 
nya erfarenheterna och på så vis skapa ny kunskap och nytt lärande. Vid dramaaktiviteterna i 
skogen kunde barnen också själva göra kopplingar till tidigare erfarenheter och kunskap som 
de fått under deras deltagande i dramaaktiviteterna, och som de sedan nyttjade för att komma 
vidare i sitt lärande. Detta observerade jag framförallt när några barn gav förslag och kom 
med idéer under de tre dramaaktiviteterna. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) talar om barns samspel som möjliggör att den sociala och den kommunikativa 
förmågan utvecklas, och det sampel jag observerade har stora likheter med det som författarna 
beskriver. Barnen visade vid varje dramaaktivitet en utveckling av sina olika kunskaper, 
genom att det från början var några få barn som aktivt deltog medan det under den sista 
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aktiviteten var betydligt fler. Det var ändå samma barn vid varje tillfälle som utmärkte sig 
mest, trots att alla i barngruppen utvecklade nya kunskaper. Dessa barn hade också förmågan 
att få med sig de andra barnen i en gemensam interaktion. 
 
Barnen kunde under sina samtal efter dramaaktiviteterna koppla det de hade varit med om till 
sitt eget lärande med hjälp av de frågeställningar jag hade till barnen. Det är av vikt enligt 
Lpfö98 och Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att barnet får vägledning att synliggöra 
dess lärande och förmåga att skapa, vilket barnen i dramat fick möjligheten till genom att 
deras förslag och idéer togs på allvar. Barnen sågs som experter med väl utvecklade 
kunskaper, och följden av det blev att de tog egna initiativ i dramat. Dramaaktiviteterna gav 
möjlighet för barnen att ta egna beslut som kunde föra dramat framåt, vilket de förmådde. 
Barnen fick också chansen att lösa problem och i mina observationer av deras lek kunde jag 
också uppmärksamma att dramats uppmuntran till problemlösning inspirerade deras lek. Att 
lek är viktigt för barns lärande är tydligt i Lpfö98 och att barnen genom leken stimuleras på 
flera sätt, har en stark koppling till mitt resultat. I mina observationer under 
dramaaktiviteterna och den spontana leken var de båda aktiviteternas inverkan på barnens 
fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till samarbete och problemlösning tydlig. 
 
Den insikt som barnen fick under dramaaktiviteterna i skogen är det som Paulsen (1996) 
benämner som estetik då estetiska uttrycksformer som t.ex. drama används. I Lpfö98 betonas 
att barn ska få bilda sig på olika vis som t.ex. praktiskt, estetiskt, etiskt, språkligt, och sinnligt 
sätt, vilket dramaaktiviteterna möjliggjorde. Följden blev att barnen under dramat blev 
förtrogen med sina egna känslor, vilket Warren (1992) beskriver. Barnen visade under 
samtliga insamlingar av data, denna förtrogenhet när de uttryckte sin oro för figuren Klara. 
Färdigheten att lösa problem på ett praktiskt och verbalt sätt utvecklades när de också fick 
möjlighet att använda sin kreativitet, och barnen utvecklade även sin sinnliga och estetiska 
förmåga att föra dramats handling vidare. I dramaaktiviteten fick barnen möjligheten att med 
hjälp av sin fantasi och med hela sin kropp uttrycka det som inte gick att uttryckas med ord. 
Carlsen och Samuelsson (1991) anser att alla upplevelser rymmer sinnena liksom alla intryck 
med hjälp av bl.a. tankar och känslor uttrycks genom exempelvis drama. Barnens 
ansiktsuttryck och kroppsspråk talade för att de gjorde detta vid samtliga 
datainsamlingstillfällen. Förutom de olika kunskaperna barnen utvecklade förstärktes också 
deras självförtroende och självkänsla. Hela barnet var med tankarna, sinnena och kroppen 
engagerat i lärandeprocessen. Det barn som vid tredje dramaaktiviteten deltog trots sin rädsla 
för att vistas i skogen, stärkte sitt mod när han vågade. Barnets nyfikenhet och mod övervann 
rädslan och detta skedde inom ramen för drama och lek. Sundin (2003) kallar det för estetisk 
fostran då barnets utveckling av bl.a. personligheten står i centrum.  

Erövring av kunskap 
Under dramaaktiviteterna deltog barnen med hela sin kropp och kunskapen erövrades av hela 
barnet, från topp till tå på ett sinnligt och praktiskt sätt liksom Carlgren (1994) menar. Även i 
sina spontana lekar fick barnen kunskap på ett naturligt sätt i meningsfulla lärandemiljöer när 
de utforskade och lekte tillsammans.  
 
I de svenska läroplanerna, däribland Lpfö98 beskrivs de fyra kunskapsformerna fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhetskunskap, och dessa synliggjordes under mina 
observationer och samtal som jag gjorde med barnen samt i deras bilder. Barnens kunskap om 
det som skedde under dramaaktiviteterna varierade beroende på skillnad i deras mognad och 
erfarenheter. I samtalen med femåringarna blev det också tydligt att vissa saker var lättare att 
komma ihåg än andra och vad det beror på är svårt att veta eftersom allt inte uttrycktes och 



 22

förklarades av barnen. Samma sak gäller förståelse och färdigheter där barnens olika nivåer 
spelade roll för hur de förstod innehållet och vad de klarade av under dramaaktiviteterna. 
Även femåringarnas mognad skilde sig åt då det främst var två barn som utmärkte sig under 
mina observationer under dramaaktiviteten och den spontana leken samt vid våra samtal. De 
flesta barn hade förståelse för figuren Klaras rädsla för den andra figuren och kunde med hjälp 
av varandra uppfatta och förstå detta ur flera olika synvinklar. Barnen visade sina färdigheter 
t.ex. när de kunde röra sig som olika djur. Barnens förtrogenhetskunskap yttrade sig när de 
förstod att dramaaktiviteterna skulle avslutas, de kände det på sig och det behövdes aldrig 
förklaras.  
 
Dramaaktiviteterna fungerade som verktyg för att locka fram dolda kunskaper som barnet 
äger enligt vad Ackroyd-Pilkungton (2001) och Wagner (1993) beskriver. Den kunskap som 
blev märkbar var barnens förståelse för hur det går till att bli kompisar, vad man kan leka mm. 
som barnen förklarade för Klara och Grunkelimunken. När barnen kom ihåg hur de hade gjort 
tidigare kan detta liknas vid Piagets (Lillemyr, 2002) assimilation. På samma sätt visade sig 
Vygotskijs (1995) tankar om lek genom att barnens lek var ett eko av vad de hade varit med 
om, men eftersom de har olika erfarenheter visades upplevelsen aldrig exakt som den var i 
verkligheten. Barnen skapade en ny verklighet som var intressant för just dem, och som 
tillfredställde deras behov och utgick från deras förutsättningar. Piagets (Lillemyr) 
ackommodation visade sig genom att barnen ändrade redan erövrad kunskap för att det skulle 
passa in i omvärldens krav, det märktes tydligast när ett barn föreslog att figuren Klara rörde 
sig på samma sätt som en snigel. Barnet tyckte att Klara såg ut som en snigel under och 
använde därför sin kunskap om hur sniglar tar sig fram, förändrade sedan kunskapen så att det 
skulle passa in.  

Barnens fantasi 
Vygotskij (1995) menar att ju rikare verklighet en person har, desto fler möjligheter till fantasi 
har personen. Bland barnen gjordes detta tydligt då några barn delade med sig av sin fantasi 
och förklarade invecklade och komplicerade fenomen, medan andra barns färdighet och 
förståelse inom detta område var mindre utvecklad. Det kan handla om en rikare verklighet 
eller en mer utvecklad förmåga att kunna uttrycka sina tankar i ord, men drama kan stärka, 
stimulera och utvidga barns fantasi menar Warren (1992). Dramaaktiviteterna barnen deltog i 
stimulerade deras fantasi, vilket mitt resultat från samtliga informationsinsamlingar 
synliggjorde och förtydligade. Barnens fantasi förändrades från gång till gång och fantasin 
blev allt rikare. Berggraf Sæbø och Flugestad (1992) beskriver drama som tankar i handling 
och under dramaaktiviteterna var det just detta som skedde, barnens fantasi och tankar kom 
till handling både under det styrda dramat och i deras spontana lek. De barn som under 
dramaaktiviteterna förde handlingen framåt och som satte ord på sina tankar och visade 
praktiskt vad de menade, det Vygotskij kallar ”fantasi i handling”, var också de barn som 
kunde beskriva och förklara mest under samtalen. Barnen synliggjorde också sin fantasi i 
levande bilder, genom deras egen spontana handling, dvs. leken. Enligt Lindqvist (1996) blir 
verkligheten levande för barnen när de iscensätter fiktionen och det är precis det som kan ses i 
mitt resultat. I mina samtal med barnen beskrev de figurerna som om de verkligen existerade, 
och det fanns en balans mellan den verkliga världen och den fiktiva. Även i barnens bilder 
visualiserades fiktionen och synliggjorde vad som var viktigt för barnen, inlevelsen och 
distansen blev påtaglig. 
 
Vygotskijs fyra samband mellan fantasi och verklighet synliggörs i mitt resultat genom att 
barnen, utifrån tidigare erfarenheter i verkligheten, kunde hämta stoff som de använde för att 
genom fantasin beskriva hur figuren Klara rörde sig framåt. När barnen fick höra om den 
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andra figuren Grunkelimunken som gestaltades som en elak figur, kombinerade barnen ihop 
delar från tidigare erfarenheter och skapade nya kombinationer av de olika delarna, vilket blev 
en ny fiktion. Barnet som tidigare inte vågat följa med till skogen använde sin fantasi när han 
berättade för de andra barnen vad Klara hade viskat till honom i slutet av tredje 
dramaaktiviteten. Det han berättade var det han mindes från dramaaktiviteterna och den 
kunskap som han hade erövrat tidigare. Den känsla som fantasin framkallades hos barnen när 
de fick veta att figuren var elak, var en känsla av rädsla över något som de uppfattade som 
farlig på grund av de egenskaper som tillskrivits figuren. Barnen kunde använda sin fantasi 
för att framkalla bilden av Grunkelimunken. Rädslan visade sig också i deras bilder när 
barnen beskrev Grunkelimunken som de hade ritat som ett farligt monster. I samband med att 
Grunkelimunken kommit på tal under den första dramaaktiviteten, berättade ett barn om ett 
högt skrik som det hade hört på vägen till skogen och som hon uppfattade som otäckt. Barnet 
tänkte att det var Grunkelimunken som hade skrikit för att skrämma barnen och framkallade 
en känsla av rädsla, fantasin fick en inverkan på känslan som Vygotskij skriver. När barnen i 
vårt första samtal beskrev Grunkelimunken och i sin första bild ritade de hur de trodde att han 
såg ut, hade de i sin fantasi skapat något helt nytt som aldrig funnits tidigare. På samma sätt 
menar Vygotskij (1995) att alla tidigare föremål har uppfunnits i världen. Vygotskijs fyra 
samband mellan verkligheten och fantasin har starka kopplingar till läroplanernas fyra 
kunskapsformer. Barnens verklighet kan definieras utifrån hur långt de har kommit i sin 
kunskapserövring, och har på så vis en direkt koppling till fantasin. Exempelvis är färdigheten 
att kombinera olika erfarenheter och på så vis skapa nya kombinationer ett tecken på 
förståelse för hur faktakunskap fungerar.  

Drama och lek 
I min studie kan jag urskilja barn som klarade av att hålla två världar i åtanke samtidigt, dvs. 
verkligheten och fiktionen, vilket Olofsson (1987) och Peter (2003) beskriver. Att barnen 
under dramat kunde koppla sin egen verklighet till fantasifigurerna och deras värld, tyder på 
att barnen är förtrogna med både den inre och den yttre världen menar Vygotskij (Lindqvist, 
1995). I ett samtal efter andra dramaaktiviteten, ville ett barn försäkra sig om att det var jag 
som pratade när Grunkelimunken pratade genom min röst. En koppling kan dras till Olofssons 
leksignaler ”på låtsas” och ”på riktigt”, eftersom barnet ville säkerställa vad som var vad i 
leken. Samtidigt förklarade samma barn hur kommunikationen mellan barnen och 
Grunkelimunken hade gått till, och visade där på sin färdighet att hålla två världar i åtanke på 
samma gång. När barnen lärt sig att uppfatta leksignalerna, går det lättare för dem att 
acceptera vad som händer i dramat eller i leken. De kan då bestämma när det är verkligt eller 
fiktivt, vilket jag under mina observationer såg att de flesta av barnen behärskade. När några 
barn efter första dramaaktiviteten bestämde sig för att döda Grunkelimunken, använde de 
pinnar som svärd, spjut och pistoler. Barnen var medvetna om att det var pinnar, men nyttjade 
dem i ett särskilt syfte, detta kallar Olofsson låtsasleken. Under den spontana leken och 
dramaaktiviteterna var barnen helt uppslukad i den skapande världen, och därför kunde jag 
helt obehindrat observera dem, som Olofsson (1987) beskriver. Författaren menar också att 
barnen i leken kan omvandla verkligheten och skapa fiktiva världar där allt kan hända, vilket 
barnen i min studie visade på när de lekte under den fiktiva trollerihatten. Drama är något 
djupare än att bara låtsas vara en annan person anser Warren (1992). De barn som deltog i 
min studie åskådliggjorde att det finns en större mening med att gestalta någon eller något än 
att endast låtsas och det är att känslorna är det viktiga. Under första dramaaktiviteten visade 
samtliga barn på ett verbalt sätt och genom sitt kroppsspråk samt sina ansiktsuttryck en rädsla 
för figuren Grunkelimunken. I sin spontana lek blev några barns inre känslor dvs. deras 
rädslor, synliga genom att de tog till ilska och intog roller som skulle bekämpa monstret 
Grunkelimunken.  
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Peter (2003) menar att drama utmanar barnen känslomässigt och detta yttrade sig under 
dramaaktiviteterna då barnen bl.a. visade känslor som rädsla, nyfikenhet och glädje när de 
mötte figurerna. Detta synliggjordes tydligast hos det barn som tidigare inte vågat gå med till 
skogen av rädsla att något skulle skrämma honom. De andra barnens erfarenheter av de två 
första dramaaktiviteterna fångade hans intresse och påverkade honom känslomässigt redan 
innan hans möte med dramats värld. Under den tredje aktiviteten då han deltog, utmanades 
han emotionellt, vilket han också kunde berätta för mig i vårt samtal då han förklarade att han 
lärt sig att inte vara rädd i skogen. I barnens egen lek uttrycktes också de känslor de visat 
under dramat, och i leken kunde de senare bearbeta och utforska dessa känslor, upplevelser 
och sitt beteende. Barnen kunde koppla det som skedde i dramat till verkliga situationer i 
verkliga livet, t.ex. hur det går till när två personer blir kompisar var ett exempel på problem 
som figurerna hade och som barnen redde ut. Det är detta Peter anser är dramas reflekterande 
fönster och som gör det möjligt för barnen att förstå sina egna känslor. Barnen i min studie 
tränade tillsammans sin sociala färdighet, de hjälpte varandra att komma på lösningar till 
problemen och var lyhörda för varandras åsikter. Det framhålls i Lpfö98 att lek möjliggör för 
att barn lär sig av varandra, vilket barnen också visade när de lyssnade och tog till sig 
varandras idéer. Enligt Lpfö98 utvecklar barnen också sin sociala och kommunikativa 
färdighet när de får möjlighet att delta i skapande och lekfulla aktiviteter, och att deras lärande 
främjas blir tydligt i mitt resultat. Enligt Peter är drama ett socialt fenomen som erbjuder flera 
lektillfällen som tränar den sociala kompetensen, det går därför att dra en koppling mellan det 
Peter beskriver och mitt resultat.  
 

Metoddiskussion 
Målet med en kvalitativ studie är att försöka förstå vad den intervjuade/observerade menar 
eller hur han/hon uppfattar ett ord, en företeelse eller ett skeende, och därigenom besvara 
studiens frågeställningar. Svårigheten med denna typ av studie är att studera det man faktiskt 
avser att studera, om studien ger ett trovärdigt resultat utifrån det ursprungliga syftet. I min 
studie har svårigheterna varit att observera det jag från början hade tänkt, då observationerna 
var ostrukturerade. Samtalen/intervjuerna var på ett sätt enklare att genomföra än 
observationerna, men risken fanns att de byggde på, utifrån mitt syfte, icke relevanta 
observationer. Barnens öppenhet för dramaaktiviteterna var högre än förväntat, och detta 
underlättade på sätt och vis min studie. Detta kan vara ett resultat av att jag som deltagande 
observatör/intervjuare påverkade barnen i större utsträckning än tänkt.  
 
Ostrukturerad observation är en passande metod, eftersom det gav mig möjligheten att 
registrera allt som hände. Detta var också svårigheten med metoden, särskilt med tanke på att 
jag var lika aktiv i dramaaktiviteten som barnen. Fördelarna med att vara deltagande 
observatör under dramaaktiviteterna och samtidigt den pedagog som ledde aktiviteten, var att 
jag lätt kunde följa med i dramats handling. Detta underlättade också när jag efter 
dramaaktiviteterna skulle skriva en fullständig redogörelse. Fördelen med att vara en okänd 
icke deltagande observatör, var att det jag observerade, dvs. barnens beteende i sin lek var 
naturlig. Jag upplevde inte att barnen påverkades av min närvaro, pga. att de inte var 
medvetna om den. De nackdelar jag ser med att observera barnen utan deras medvetande, är 
etiska. Jag upplever dock inte att jag på något sätt har skadat barnen, och barnen går inte att 
identifiera av obehöriga.  
 
Jag ville veta hur barnen uppfattade dramaaktiviteterna, och jag ansåg därför att 
samtal/intervju var en passande metod. Mina samtal med barnen hade en låg grad av 
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standardisering och var halvstrukturerad eftersom jag inte ställde lika frågor till barnen. 
Fördelar med att ställa frågor som var anpassade utifrån varje barn, var att samtalet blev 
naturligt och avslappnat. När de berättade om sina bilder kunde de göra det på ett äkta sätt, 
eftersom bildspråket är en naturlig uttrycksform för dem. Det som barnen berättade kom 
inifrån dem själva och det jag behövde göra var att föra samtalet vidare med hjälp av frågor. 
Nackdelen med att göra halvstrukturerade samtal/intervjuer, var att ställa rätt frågor för att få 
ett uttömmande svar. Jag tycker däremot att jag fick ett bra underlag till min studie och att 
svaren blev användbara utifrån mitt syfte.  
 
Med hjälp av bilderna kunde barnen prata om aktiviteterna i skogen och visualisera sin 
fantasi, sina känslor och tankar. Bilderna synliggjorde det som inte gick att berätta med ord 
och de fungerade som stöd både för mig och för barnen vid våra samtal.  
 

Slutsatser 
Jag tycker att det är svårt att säga vad dramaaktiviteterna gett på lång sikt och om 
aktiviteterna har påverkat andra lärandesammanhang, men barnens utveckling under min 
studie var ändå påtaglig. Den yttrade sig genom att barnens kommunikativa och sociala 
färdigheter utvecklades från den första dramaaktiviteten till den sista. Barnens fantasi, vilket 
jag anser vara en viktig ingrediens i lärandet, synliggjorde, utvecklade och stimulerade på så 
vis barnens fortsatta lärande. Många av barnen utvecklades på ett anmärkningsvärt sätt. 
Pojken som inte vågade gå till skogen är kanske det tydligaste exemplet på hur drama kan 
motivera lärande.  
 
En av svårigheterna under min studie har varit att uppfatta när jag och barnen har varit i lek, 
och när vi varit i drama.  Fantasin är ju grunden för både drama och lek och möjligen är 
fantasin också själva utgångspunkten för lärande. Fantasin kan kanske till och med sägas 
utgöra grunden i hela lärandeprocessen? 
 
Jag vill kunna möta varje enskilt barn och dess behov av stöd utifrån ett individuellt 
perspektiv, och på det sättet vägleda, stimulera och inspirera till lärande. Jag tror det är 
möjligt att i förskolan arbeta med drama och lek på ett medvetet sätt och låta dessa metoder 
genomsyra verksamheten på ett genomtänkt sätt. Jag vill arbeta utifrån barnens egna intressen 
och förutsättningar och det ska vara deras idéer som styr verksamhetens innehåll.  
 

Erfarenheter inför framtiden 
Jag har genom denna studie fått ytterligare kunskap inför min kommande profession som 
lärare för tidigare år inom förskolan. Jag har fått flera idéer från litteraturen, t.ex. genom 
Warren (1992) som visat på ett förhållningssätt som passar mig bra. Warren inspirerade mig 
mycket och jag har även nyttjat hennes metod i dramaaktiviteterna. 
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara spännande att göra en mer långsiktig studie och närmare undersöka vilka 
effekter dramaaktiviteter har på förskolebarns lärande. Kan drama påverka barns lärande inom 
andra områden och vilka effekter skulle detta i så fall få? Denna fortsatta forskning behöver 
inte begränsas till drama utan kan även studeras utifrån andra ämnesområden, t.ex. matematik, 
musik, dans med flera.  
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