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Abstrakt 
Syftet med studien är att genom samtal i grupp kartlägga vilka strategier och metoder förskollärare 
använder sig av för att implementera det pedagogiska dramat och göra det mer lättillgängligt i 
förskolans undervisning. Studien utgår från en kvalitativ metod och de data som samlats in grundar 
sig på diskussioner, enskilt och i fokusgrupp. Det insamlade materialet har bearbetats och 
analyserats utifrån ett multimodalt perspektiv. Utgångspunkten har framför allt varit vilka möjliga 
egenskaper barnen kan utveckla om personalen i förskolan aktivt arbetar med samt erbjuder barnen 
pedagogiskt drama i förskolan.  

I analysen av det insamlade materialet framkom att många förskollärare känner sig osäkra inför det 
pedagogiska dramat och vilken roll det ska ha i verksamheten. Osäkerheten bottnar ofta i en 
okunskap kring vad, hur och när det pedagogiska dramat framträder och synliggörs i aktiviteterna. I 
många fall kan också det egna förhållningssättet till drama i allmänhet medföra en osäkerhet genom 
att förskollärare gör det för stort och svårt, vilket bidrar till att det kan kännas obekvämt och 
obehagligt att arbeta med pedagogiskt drama.   

Nyckelord: identitet, kommunikation, kreativitet, multimodalitet, pedagogiskt drama.  

!
Abstract 
The purpose of the study is through group discussions analyze the strategies and methods for 
preschool teachers to implement the educational drama and make it more accessible in the 
preschool teaching. The study is based in a qualitative method and the data collected is based on 
discussions, individually and in focus group. The collected material has been processed and 
analyzed from a multimodal perspective. The outset has above all been the possible properties 
children can develop if the staff actively work with- as well as offer the children educational drama 
in preschool. 

In the analyze of the collected material it appears that many preschool teachers feel unsafe and 
uncomfortable to impose to the educational drama and what role it will have in the preschool 
setting. The uncertainty is often undermined by what, how and when the educational drama emerges 
and makes visible in the activities. In many cases preschool teachers own thoughts and approaches 
towards drama can induce to this uncertainty because preschool teachers make it too big and 
difficult, which contributes to the feeling of uncomfortableness and unpleasantness in working with  
educational drama. 

Keywords: identity, communication, creativity, multimodality, educational drama.  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1. Inledning !
”Alla barn är konstnärer. Konsten är att förbli konstnär när vi blivit vuxna” 
Pablo Picasso 
Drama är ett konstnärligt uttryck som mycket väl lämpar sig i förskolan, men ofta får en 
undanskymd roll på grund av okunskap om- eller osäkerhet inför hur det pedagogiska dramat ska 
förmedlas till barnen. På de flesta områden är dock den svenska förskolan fantastisk, den ligger i 
framkant och utvecklas hela tiden. Barn som går i förskolan mår generellt bra och ges möjligheter 
att utvecklas socialt och mentalt. Barnen möts av kompetenta pedagoger som vill hjälpa barnen att 
lyckas. Att delta i en förskolegemenskap är hälsosamt och formar individen. Åtminstone är det vår 
bild av förskolan i Sverige. Bilden må vara romantiserad, men vi tror och hoppas att de flesta barn 
runt om i Sverige kommer ihåg förskoletiden som en lycklig period i deras liv, en tid då de fick 
leka, då de kände sig levande och ingenting kunde stoppa dem, drömmar gick att förverkliga och 
det fanns inga gränser för vad fantasin och de själva kunde uppnå. Barn upplever saker med alla 
sinnen till skillnad från många vuxna. Sinnesintrycken är också det första barnen kommer i kontakt 
med redan på skötbordet och långt innan de har ett eget verbalt språk. ”Att samtala, sjunga, 
benämna omvärlden och läsa böcker är viktigt för det talade språket” (Braxell, 2015, s. 44). Det är 
också viktigt för barns skapande och kreativitet och här har vuxna i förskolan ett stort ansvar. Ju 
tidigare vi ger barnen material, redskap, strategier och metoder för skapande desto tidigare ger vi 
dem möjligheter och förutsättningar att forma sin identitet, stärka sin självkänsla, utveckla sina 
sinnen samt skapa egna uttryck. 

!
När vi utövar olika konstnärliga och kulturella aktiviteter lär vi känna vår kropp bättre, våra 
stresshormoner minskar, vårt immunförsvar ökar, blodtrycket sjunker, vi bearbetar känslor, vi blir 
lugnare. Vi skapar något som konkret syns och känns, vi blir mer närvarande i nuet, vi får en känsla av 
sammanhang, vi slappnar av, får mer energi, vi blir modigare och har lättare att bryta vanor (Billmark & 
Billmark, 2016, s. 169-170).  

Drama har funnits sedan antiken och återspeglas än idag i bland annat barnens värld, i de lekar som 
företas på förskolan och i andra sammanhang. Utgångspunkten för denna studie handlar om drama i 
förskolan och hur det kan implementeras i den pedagogiska verksamheten på ett enkelt och lustfyllt 
sätt. Intresset för drama har vuxit fram under våra verksamhetsförlagda utbildningar där vi upplevt 
att drama ofta hamnat i skymundan av andra estetiska uttrycksformer. Pettersson och Lagerlöf 
Smids (2004) skriver hur dramats ursprung kan spåras till människans dragning mot att härma med 
hjälp av gester och minspel. Även i barnens lekar återspeglas drama i form av härmning, låtsaslekar 
och rollekar. Vidare skriver författarna att barnen vill återskapa verkligheten i sina lekar genom att 
vara någon annan eller att skapa nya verkligheter med hjälp av olika föremål, till exempel kan ett 
skåp bli ett hus, en stol bli en bil och så vidare. Det pedagogiska dramat handlar för oss om ett 
naturligt sätt att uttrycka sig, att delta i en gemenskap, ingjuta mod, stärka självkänslan, övervinna 
eventuella språkbarriärer och kulturskillnader, förebygga exkludering, utforska olika sammanhang 
samt utforska lekens värld och livet självt. Sternudd (2000) beskriver pedagogiskt drama som en 
kommunikativ och konstnärlig process där ett samspel sker som är unikt för det ämnet. Just ämnets 
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unika karaktär tillsammans med en stark tro på att drama är viktigt för barns liv och utveckling var 
bidragande orsaker i hur vårt intresse grundlades.  !

[Sternudds] dramapedagogiska perspektiv har en pedagogisk syn på dramatiskt formande och 
konstnärligt uttryck som fokuserar individens utveckling. Individens utveckling handlar om att uttrycka 
sig med alla sina personliga resurser: sina sinnen, känslor, tal, rörelse och ljud och tillsammans med 
andra uttrycka sig i konstnärlig form med alla de medel som finns inom teatern. (Sternudd, 2000, s. 50). 

Dagens digitaliserade samhälle kan ha betydelse för att barns och ungdomars sociala möten i många 
fall begränsas till en skärm. Om man tidigt fångar upp kulturen i form av pedagogiskt drama är  
förhoppningen att barnen utvecklar sin kommunikativa förmåga, blir självsäkrare och i ett senare 
skede vågar göra sin röst hörd och tala i olika sammanhang utanför skärmen. Ännu ett skäl till 
varför vi anser att drama förtjänar en mer upphöjd plats i förskolans verksamhet är för att förbättra 
kommunikationen i arbetslaget och få till ett gott, lustfyllt och socialt arbetsklimat.  

!
1.1 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi suttit tillsammans på biblioteket eller LTU:s lärosäte i vår kommun. Vi 
har uteslutande skrivit fram texten tillsammans samt bearbetat litteratur och artiklar gemensamt.  I 
fokusgruppssamtalen har vi båda aktivt deltagit och turats om att ha ansvar för samtalsfrågorna 
respektive för att skriva anteckningar. Avlyssningar av ljudupptagningar samt transkribering av text 
och ljud har genomförts tillsammans. Textens uppbyggnad och innehåll har gemensamt och 
likvärdigt diskuterats och analyserats.  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2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Studiens syfte är att kartlägga vilka metoder och strategier förskollärare kan använda sig av för att 
implementera det pedagogiska dramat i förskolans utbildning samt huruvida pedagogiskt drama kan 
bli ett lika lättillgängligt estetiskt uttryck som bild och musik. !

• Hur arbetar förskollärarna för att uppnå målen i styrdokumenten när det kommer till 
estetiska uttryck, med fokus på pedagogiskt drama? !

• Vilka möjliga egenskaper kan barnen utveckla om förskollärare aktivt arbetar med 
pedagogiskt drama?  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3. Bakgrund !
I följande avsnitt kommer dramat och det pedagogiska dramat att behandlas sett ur ett historiskt 
perspektiv fram till en nutida syn på ämnet. I avsnittet redogörs även för olika centrala begrepp 
samt tidigare forskning som har relevans för studien. Det teoretiska ramverket för studien grundar 
sig främst i ett multimodalt synsätt men det sociokulturella perspektivet influerar och utgör en 
ständig närvaro i förskolans värld såväl som i den föreliggande studien.    
 
3.1 Drama och pedagogiskt drama 
Dramat har sitt ursprung i Grekland och beskrivs av Mjaaland Heggstad (2014) som något som 
framförs, en handling. Dramat kan vidare kopplas till begreppet teater som betyder skådeplats och 
därmed blir dramat de handlingar som framförs på skådeplatsen. Begreppet drama har också sitt 
ursprung i den litterära beteckningen för diktning “där handlingen framförs i dialogform och är 
skriven för att framföras på scen” (Mjaaland Heggstad, 2014, s. 17). Det pedagogiska dramat 
handlar i första hand om spel, lek och fiktion och framhålls vidare av Mjaaland Heggstad som en 
upplevelse med både kropp och sinnen där identifikation och gestaltning med diverse karaktärer och 
situationer förekommer. Genom det pedagogiska dramat lär vi oss att uttrycka oss på nya sätt och 
det handlar inte i första hand om att utöva något på en scen utan snarare om hur drama kan 
synliggöras genom enkla aktiviteter i vardagen samt i flertalet situationer som uppkommer i till 
exempel förskolan. !
3.2 Drama ur ett historiskt perspektiv 
Dramakonsten är en av de allra äldsta och mäktigaste konstarterna. Ur ett historiskt perspektiv 
beskrivs drama som den ”mest omedelbara konsten, som i sig förenar alla de andra 
konstarterna” (Pettersson och Lagerlöf Smids, 2004, s. 7). Dramats innersta väsen och kraft har till 
viss del urholkats av en nutida syn på konstarten som något skådespelare ägnar sig åt på en scen 
eller på film. Drama har i den västliga kulturen en lång tradition där man redan från antiken och 
medeltiden intresserat sig för dess didaktiska möjligheter (Mjaaland Heggstad, 2014). I början av 
1900-talet ansågs skolan som stel och föga barnvänlig, pedagogerna ville göra barnen mer delaktiga 
i aktiviteterna och lärprocesserna. Leken ansågs som viktig för barndomen och konsten var ett sätt 
att bidra till fostran och bildning i skolan. Detta blev startskottet för den inspiration som de första 
dramapedagogiska pionjärerna delgav det svenska samhället. Lekens och det pedagogiska dramats 
betydelse fick en renässans i slutet av 1900-talet i och med Vygotskijs (2010) tankar om fantasi, 
kreativitet och meningsskapande. Hägglund och Fredin (2011) framhåller leken som det mest 
naturliga sättet att inhämta kunskap och menar vidare att man genom att göra barnen mer delaktiga i 
aktiviteterna kan utveckla barnens kreativitet, spontanitet och fantasi. Människan har enligt 
Mjaaland Heggstad (2014) ett grundläggande behov av att leka, härma och identifiera sig med 
andra. Ur detta behov samt tillsammans med andra människor skapades förmodligen de första 
teatrarna och dramerna. De banbrytande pionjärer som inspirerat och fortfarande inspirerar 
pedagoger i dramaarbetet i de svenska förskolorna och skolorna är bland andra Peter Slade, Dorothy 
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Heathcote och den redan nämnde Lev Semjonovitj Vygotskij. I läroplanen för grundskolan 1962 
fastslogs att “fritt skapande dramatik bör ägnas stor uppmärksamhet under hela 
skoltiden” (Hägglund och Fredin, 2011, s. 112). Denna proposition lade en viktig grund för hur 
drama och estetiska uttrycksformer i styrdokumenten senare fått en mer upphöjd och uttalad plats.  

 
3.3 Förankring i lagar och förordningar 
I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 2016, s. 10). 
Den annalkande läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50) förordar att förskolan aktivt och 
medvetet ska arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter samt att utbildningen och 
undervisningen ska möjliggöra för barnen att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
estetiska uttrycksformer, bland annat drama.  !

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har 
rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter (SKOLFS 
2018:50).  

Barnkonventionen (2009) beskriver barns rätt till yttrandefrihet och i detta fall handlar rätten om att 
fritt kunna söka, sprida och motta tankar, idéer och åsikter genom varierande uttrycksformer som 
barnet själv väljer (art. 13, § 1). Vidare uttrycks alla barns rätt att “till fullo delta i det kulturella och 
konstnärliga livet” (art. 31, § 2). I Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs förskolans ansvar mer 
allmänt och mindre ämnesspecifikt, till exempel att pedagoger genom undervisningen ska 
möjliggöra för barnens allsidiga kontakter samt främja den sociala gemenskapen.  !
3.4 Drama och pedagogiskt drama i undervisningen 
Drama som konstart verkar vara svårt för gemene man att tillägna sig. Även i förskolans värld har 
drama tilldelats en relativt undanskymd roll i skuggan av andra estetiska uttrycksformer såsom bild 
och musik. Weissenrieder (2008) belyser att det finns en oklarhet kring ämnet, starkt förknippat 
med vårt känsloliv, som leder till att drama påverkar oss på många olika sätt och detta är 
individuellt från person till person. På grund av dessa oklarheter menar Weissenrieder vidare att 
många pedagoger känner osäkerhet inför användandet av det traditionella pedagogiska dramat i 
utbildningen. Drama handlar mycket om att utveckla leklust och spontanitet och Hägglund och 
Fredin (2011) beskriver att utbildningen i pedagogiskt drama bör locka fram dessa egenskaper. 
Heathcotes (1984) syn på drama i undervisningen handlar om att vara icke styrande utan 
framlockande och kreativ. Hon utgick uteslutande från barnens idéer och deras beslut om vad som 
ska dramatiseras. I detta fall var Heathcote banbrytande och har haft en betydande roll för hur 
utbildningen i det pedagogiska dramat utvecklats i förskolan under senare hälften av 
nittonhundratalet och början av tjugohundratalet. Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure och Ferholt 
(2018) framhåller de estetiska formernas utforskande karaktär och menar att de berikar och 
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utvecklar verksamheten. “De estetiska och konstnärliga inslagen är viktiga och blir broar mellan lek 
och utforskande (ibid., s. 86). Det pedagogiska dramat handlar inte bara om att klä ut sig, vara på en 
scen och gå in i andra roller, vilket barnen redan gör. Det bör enligt Braxell (2015) finnas tillgång 
till stor variation i undervisningen samt till olika material som tillåter barnen att skapa och använda 
en mångfald av uttryck. Ämneskompetens spelar en stor men inte avgörande roll när det gäller 
drama och Braxell beskriver att det handlar mer om att gå utanför sin bekvämlighetszon, tänka 
utanför ramarna och ha förståelse för hur och när det pedagogiska dramat faktiskt kan användas 
som ett verktyg i verksamheten. Vidare framhålls av Braxell att pedagoger måste ha kunnande om 
de olika uttrycksformerna som existerar och implementera dessa i verksamheten så de synliggörs 
för barnen. Likväl måste även vuxna i förskolan hjälpa varandra, delge kompetenser och utnyttja 
dessa för att ge varandra möjligheter att själva utvecklas inom de estetiska uttrycksformerna. Att 
kontinuerligt ges möjligheter att utvecklas och stärkas i sin identitet, i sin roll är motiverande och 
tillfredsställande såväl för barn som för vuxna (Braxell, 2015). Som ledare i förskolan måste man 
enligt Strandberg (2014) vara kreativ och både tänka och göra nytt. Med detta menar Strandberg att 
pedagogen ska vara kritisk och alltid ställa didaktiska frågor till både sig själv och sitt arbetslag. 
Undervisningen i förskolan handlar enligt Hägglund och Fredin (2011) till stor del om att de vuxna 
bör vara öppna, tillåtande, lyssna på barnen samt ha ett utforskande arbetssätt. Det handlar också 
om att bejaka barnens fantasi och kreativitet samt att ge barnen utrymme och få dem att känna sig 
bekväma med att utforska och uttrycka sig. Allt detta kan återfinnas i leken och alla som arbetar 
med barn vet hur betydelsefull leken är i barns liv och för deras utveckling (ibid.). Vuxna behöver 
ibland också hjälp med att gå utanför sin bekvämlighetszon, våga ta plats och som Sandin (2017) 
uttrycker det träna på att vara spontana och löjliga. I undervisningen i förskolan är det om möjligt 
ännu viktigare att man vågar ta ut svängarna och använda den egna fantasin till fullo. För att känna 
sig trygg med det rekommenderar Österlind (2017) arbetslaget att göra ett antilöjlighetskontrakt där 
personalen kommer överens om att ingen ska känna sig löjlig och utelämnad när de dramatiserar.  !
3.5 Idéer och mål med pedagogiskt drama 
Österlind (2017) nämner att det pedagogiska dramat inte alltid prioriteras i utbildningen. Drama 
beskrivs som läroplanens doldis och Österlind menar vidare att det är hög tid att ändra på detta. Att 
ha en pedagogisk idé innebär att dramaaktiviteten alltid ska ha ett syfte. Syftet kan vara att 
förebygga mobbning eller att lära sig att respektera varandra. Oavsett vilket syftet är ska det alltid 
utgå från läroplanen och grundprincipen är att man inte utsätter andra för något man själv inte 
skulle vilja bli utsatt för. De starkaste skälen till att använda pedagogiskt drama i undervisningen 
kopplar Österlind till kommunikation och språkutveckling samt ett gott socialt klimat. Även 
Weissenrieder (2008) framhåller några viktiga argument för att aktivt arbeta med drama i förskolan 
däribland att skapandet föder glädje och ger många möjligheter till utvecklande samtal, men även 
att barnen blir bättre på att samarbeta och uttrycka sig.  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3.6 Pedagogiskt drama för att förebygga exkludering 
Det pedagogiska dramat bygger inte bara broar mellan lek och utforskande, fantasi och verklighet, 
det kan också bli en stark kraft i arbetet med att förebygga exkludering. Strömberg (2008) menar att 
den pedagogiska dramaleken och det traditionella dramat i grund och botten syftar till att ha roligt 
tillsammans, stärka gemenskapen, bygga upp ett tillåtande klimat och skapa trygghet i gruppen. 
Strömberg beskriver vidare att man genom att aktivt arbeta med pedagogiskt drama markant 
minskar riskerna för exkludering, uttryckssättet skapar trygga barn som vågar stå upp för andra och 
prata för sin egen del. Barnen tränar samtidigt på sin empatiska förmåga vilket enligt Strömberg 
inbegriper aktivt lyssnande samt inlevelse och förmåga till deltagande i andras upplevelser och 
känsloliv. Hur pedagogerna organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta, vilka förväntningar 
och krav som ställs, allt bidrar till att forma barnens uppfattningar om sig själv och andra. 
Pedagogens ansvar blir således att enligt Strömberg designa utbildningen så att barnen ges 
möjligheter att mötas, leka och lära tillsammans. Genom pedagogiska dramaaktiviteter kan barnen 
få just dessa möjligheter och därmed uppmärksammas på de olikheter som finns i gruppen samt hur 
man ska förhålla sig till sig själv och sina kamrater. Detta kan medföra ett gott klimat i gruppen 
vilket i sin tur kan bidra till att motverka exkludering. Pedagogiska dramaaktiviteter i förskolan kan 
handla om att barnen ska lära sig att sätta ord på känslor eller visa olika känslouttryck med kroppen. 
Nilsson et al. (2018) skriver hur “En individs unikhet framträder i ljuset av det främmande” (s. 
107). Med detta menar författarna att barn och vuxna behöver lära sig att berätta om samt 
dramatisera olika känslor och hur dessa påverkar dem. Vesterlund (2013) beskriver vidare att man 
genom att använda rösten och kroppen på ett lekfullt sätt kan locka även de blygaste barnen att 
delta. Dessa barn ”behöver inte känna sig utpekade eller annorlunda eftersom alla barn och vuxna 
leker likadant tillsammans” (Vesterlund, 2013, s. 35). Pedagogiska dramaaktiviteter kan således 
främja det goda klimatet samt förebygga exkludering och mobbning.  !
3.7 Pedagogiskt drama och den sociala utvecklingen 
Genom ett multimodalt perspektiv kan barnen erbjudas olika möjligheter att uttrycka sig samt lära 
sig att lyssna på vuxna och andra barns åsikter. Detta kan medföra att barnen utvecklar egenskaper 
som i ett senare skede blir av vikt för den sociala utvecklingen. Pedagogernas uppgift blir att genom 
det pedagogiska dramat ingjuta mod, stärka självkänslan och självförtroendet hos barnen, men det 
handlar också mycket om att vara goda förebilder och visa barnen att det är okej att vara sig själv, 
våga vara löjlig och ta plats. Dessa kompetenser är enligt Selander och Kress (2017) mycket viktiga 
i dagens och framtidens samhälle och det är också detta som multimodalitet i stort sett handlar om. 
Genom användandet av det pedagogiska dramat i utbildningen menar Tombak (2014) att många av 
barnens egenskaper kan stärkas, vilket i sin tur kan främja den sociala och personliga utvecklingen. 
Bland annat kan drama hjälpa barnen att uttrycka sina åsikter, sätta ord på sina känslor samt lära 
dem att självständigt tänka och agera, vilket är hälsosamt och främjar det sociala samspelet och 
meningsskapandet. Pedagogen bör sträva efter att inte göra undervisningen så fyrkantig, att låta 
barnen ta del av undervisningen på många olika sätt, både fysiska och virtuella (ibid.) Barn skapar 
enligt Helander (2017) mening och innebörder utifrån sina referensramar, de ser och uppfattar 
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drama utifrån sina egna erfarenheter och drama kan ge barnen redskap att upptäcka nya 
dimensioner av världen och sig själva. Det multimodala synsättet på social utveckling handlar 
mycket om detta och om att barn har rätt att bilda egna uppfattningar samt ha egna åsikter. Detta 
står även i läroplanen och blir således av yttersta intresse för vår studie.  
!

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges 
möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet 
och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. (Skolverket, 2016, s. 5). 

!
3.8 Pedagogiskt drama och den digitala utvecklingen 
Den digitala utvecklingen har medfört att det pedagogiska dramat i sin traditionella form minskat i 
kraft till förmån för digitaliseringen däribland olika appar, till exempel Puppet Pals, där man kan 
sätta upp sin egen teater framför en skärm. Det mänskliga samspelet, att mötas och våga tala inför 
folk har därmed underminerats och i många fall ersatts av en skärm. Lagercrantz (2013) skriver att 
om den sociala kontakten huvudsakligen sker genom olika digitala medier kan människan förlora 
sin förmåga att kommunicera ansikte mot ansikte och den retoriska förmågan kan reduceras. 
Därmed kan också den empatiska förmågan försvagas och Lagercrantz menar att skärmtiden på 
detta sätt stjäl tid från barns tid i det verkliga livet. Sandin (2017) skriver om talrädsla i skolan och 
påpekar att förmågan samt modet att tala, presentera sina tankar och uttrycka sig inför andra 
människor för många barn innebär stor oro och ångest och kan medföra att barnet utvecklar social 
fobi. Den naturliga kommunikationen ansikte mot ansikte har de senaste tjugo till trettio åren 
minskat avsevärt bland barn och ungdomar. Detta behöver tas i beaktning när det gäller att hitta 
lösningar och strategier på ett alltmer växande problem. Att aktivt arbeta med pedagogiskt drama 
redan i förskolan kan till viss del minska oron och ångesten hos barn med talrädsla. Människan är 
enligt Sandin i grunden en kommunikativ varelse som ständigt utvecklas och förändras i samklang 
med omgivningen. Barn behöver ha stimulans från omgivningen, från sina kamrater och från 
kompetenta vuxna som stöttar och agerar bra förebilder. Detta kan knappast ersättas av en skärm 
menar Lagercrantz (2013) och det är där det pedagogiska dramat kan spela en avgörande roll för om 
barnen utvecklar talrädsla eller social fobi. !
3.9 Teoretiska perspektiv och centrala begrepp för studien 
Studien utgår från ett multimodalt perspektiv som enligt Selander och Kress (2017) handlar om att 
utveckla meningsskapandet och det kritiska tänkandet kring olika uttrycksformer och dess 
funktioner. Multimodalitet avser således olika uttryckssätt som finns tillhands för att tolka världen 
och skapa mening. Det multimodala synsättet kan på många sätt knytas samman med Vygotskijs 
teorier om lek. Nilsson et al. (2018) kopplar ihop leken med Vygotskijs tankar om att fantasi och 
kreativitet är nära besläktade med världen och verkligheten och att detta är förenligt med samt 
essentiellt för det mänskliga tänkandet, för barns meningsskapande och utveckling.  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3.9.1 Pedagogiskt drama  

I det pedagogiska dramat ska undervisningen, utbildningen och aktiviteterna utgå från det 
mänskliga görandet, det vill säga det vi klarar av med den mänskliga kroppen som redskap, utan 
tekniska eller digitala verktyg. Mjaaland Heggstad (2014) beskriver det pedagogiska dramat som 
“ett konstnärligt ämne för medskapande, upplevelser och lärande” (s. 17). I det pedagogiska dramat 
växlar man mellan organiserade aktiviteter och spontanitet där barnen erbjuds möjligheter att fritt 
uttrycka sina tankar och känslor. Pedagoger och barn kommunicerar och interagerar via estetiska 
uttryck och symboler. Kroppen och rösten utgör de fysiska attributen som förmedlar deltagarnas 
fantasier och föreställningar. Det pedagogiska dramat går att finna i vardagliga aktiviteter och 
behöver således ingen specifik miljö eller scen att tillgå.  

!
3.9.2. Identitet, självkänsla och självförtroende   
                                                                               
Det multimodala perspektivet belyser identitetsskapande och barns sätt att se sig själv som en 
lärande individ. Detta är relevant för vår studie då den handlar om att undersöka vilka egenskaper 
som eventuellt kan stärkas om pedagogerna aktivt arbetar med pedagogiskt drama i förskolan. 
Självkänsla handlar “om en persons inre känsla av att duga eller inte duga” (Strömberg, 2008, s. 
15). När barnet utvecklat en god självkänsla känner man sig värdig och har en inneboende känsla av 
att den jag är och det jag gör duger, det är gott nog. Den känslan bör alla barn ha och genom att 
arbeta med pedagogiskt drama är förhoppningen att barnen kan stärka sin självkänsla ytterligare. 
Till skillnad från självkänsla handlar självförtroende mer om görandet. Strömberg skriver vidare att 
ett gott självförtroende präglas av en tilltro till den egna förmågan och vad man själv har möjlighet 
att prestera eller åstadkomma. Det handlar alltså om en tro på den egna mänskliga kapaciteten, 
vilket också blir relevant för studien då forskning pekar mot att många barn i skolan upplever 
obehag när de ska tala inför folk, vilket kan härledas till att tron på den egna verbala förmågan inte 
är så stark.  

!
3.9.3 Kommunikation 

Den multimodala kommunikationen utmanar enligt Selander och Kress (2017) skriftspråket som 
enda källan till kunskap. Inlärningen hos barn varierar och därför behöver barnen få möjlighet att ta 
del av andra informationskällor och uttryckssätt än endast det skrivna eller talade språket. 
Myndigheten för skolutveckling (2004) framhåller att barnen ska erbjudas olika varianter av 
skapande samt att genom en mångfald av uttryck kunna utforska och kommunicera individuellt 
såväl som i grupp. Det multimodala synsättet tar fasta på variationen i barns kommunikation, inte 
bara genom tal och skriftspråk och detta blir således en utgångspunkt i studien där drama som 
uttrycksform står i fokus. När Sternudd (2000) talar om det pedagogiska dramat beskriver hon det 
som användbart i kommunikativa sammanhang och menar att utforskandet av mänskliga situationer 
möjliggörs just i den kollektiva kommunikationen. Förskolans utveckling mot en mer digitaliserad 
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undervisning har påvisat att barnen i större utsträckning kommunicerar via en skärm. Sandin (2017) 
framhåller att kommunikationen ansikte mot ansikte minskar mer och mer vilket i förlängningen 
kan medföra att barn får svårare att kommunicera och uttrycka sig som vuxna och till och med 
utvecklar någon form av talrädsla. Detta blir så klart relevant för studien, då förhoppningen är att  
pedagogerna genom att implementera det pedagogiska dramat på ett enkelt och lustfyllt sätt i 
utbildningen kan hjälpa barnen lära sig uttrycka sin åsikt, tala i grupp, samt föra fram egna idéer 
och tankar utan osäkerhet och rädsla. Barns naturliga lekar och spontana aktiviteter främjar således 
fantasin och kreativiteten, det sociala samspelet samt förbättrar kommunikations- och 
retorikförmågan. Detta kan tillsammans bidra till att social fobi och talrädsla minskar i kraft eller 
helt försvinner. !
3.9.4 Kreativitet 

I det multimodala synsättet ryms träning i att utveckla kreativa sidor. Detta kan inbegripa 
argumentationsteknik, talteknik och retorisk förmåga. Dessa kreativa sidor har en stark koppling till 
det pedagogiska dramat och blir därför ytterst relevanta för studien. När det gäller fantasin 
framhåller Vygotskij (2010) att det är en förmåga som alla besitter, men varje människa använder 
förmågan mer eller mindre. Kreativitet och fantasi hör ihop och kan tillsammans gå under 
benämningen skapande eller föreställningsförmåga, vilket Vygotskij vidare betraktar som en 
livsnödvändighet i vardagen. Utan fantasi och föreställningsförmåga framhåller Mjaaland Heggstad 
(2014) att vi inte skulle kunna identifiera oss med omvärlden och det som framförs i den.   !
3.9.5 Multimodalitet 

Selander och Kress (2017) beskriver multimodalitet som olika resurser som finns tillhands för 
meningsskapande och tolkning av världen. Dessa resurser, till exempel föremål, gester, symboler 
och ord får en innebörd i sociala sammanhang men i sig själva betyder de ingenting. Multimodalitet 
handlar alltså om den mångfald av uttryckssätt en individ har att tillgå. Genom att klassificera 
världen och relatera all information vi stöter på till egna erfarenheter menar Selander och Kress att 
nya mönster och förståelser kan framträda. Begreppet didaktisk design handlar i den multimodala 
teorin om hur individer genom meningsskapande processer kontinuerligt ifrågasätter och inhämtar 
ny information i syfte att utveckla sin förståelse. Informationen bidrar till ett ständigt formande och 
omformande av sin identitet samt utveckling av de sociala processerna, vilket skapar förutsättningar 
för lärande. Detta sker inte enbart i förskolan utan hela tiden, var än vi befinner oss (Selander och 
Kress, 2017). Vidare förklarar Selander och Kress begreppet design för lärande som något som 
avser allt lärande som produceras i olika sammanhang. Det kan gälla lagar och förordningar, 
byggnader, resurser såsom böcker, utrustning, tekniska hjälpmedel och så vidare. Vilka normer och 
värderingar som återspeglas i lärmiljön utgör också en del av designens förutsättningar. 
Förskolläraren är den som designar undervisningen och förfogar över resurserna vilket ger hen makt 
att kunna behålla kontrollen. Lärmiljön kan enligt Selander och Kress varieras och ändras beroende 
på vilket ändamål som avses. I förskolan blir designen av lärmiljön därmed extra viktig för 
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huruvida barns meningsskapande genom multimodalitet framhävs och möjliggörs. Selanders och 
Kress’ (2017) innebörd av begreppet design i lärande är att alla barns unikhet ska lyftas fram och 
att varje enskild individ ska ges möjligheter att delta i-, påverka lärprocesserna och därmed designa 
sitt eget lärande. Här kan det anas direkta paralleller till Deweys begrepp learning by doing som 
handlar om att låta barn prova på att göra saker, inte bara i teorin utan även i praktiken samt genom 
multimodalitet. Det multimodala begreppet design i lärande kan såväl som till Dewey också 
kopplas till läroplanen, i vilken det tydligt framhålls vikten av att utgå från barnens intressen samt 
ge dem delaktighet och inflytande över undervisningsprocessen i förskolan (Skolverket, 2016). 
Barnen behöver få möjlighet att påverka sin egen vardag, gestalta, pröva, klassificera, visualisera 
och presentera på olika sätt, i olika sammanhang och i samspel med andra. Först då blir lärandet 
synligt och barnens individuella uppfattningar om stoff och innehåll konkretiseras.   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4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs vilken metod studien grundar sig i och har utgått ifrån. Vidare tas metodens 
olika steg upp i ordningsföljden; fokusgrupp, urval, etiska överväganden och forskningsprinciper. 
Detta i sin tur följs av hur genomförandet av studien har gått till samt hur det empiriska materialet 
har samlats in och bearbetats.  !
Studiens syfte är att kartlägga vilka metoder och strategier förskollärare kan använda sig av för att 
implementera det pedagogiska dramat i förskolans utbildning samt huruvida det kan bli ett lika 
lättillgängligt estetiskt uttryck som bild och musik. För att ta reda på detta har tillvägagångssättet 
utgått från en kvalitativ metod där ämnet diskuterats i fokusgrupper. Ahrne och Svensson (2015) 
beskriver fokusgruppssamtal som en kvalitativ metod, där händelser eller yttranden räknas som en 
stor del i det. Författarna anser vidare att kvalitativa metoder kan användas för att studera det som 
är svårt att uppfatta såsom känslor, tankar eller upplevelser. Insamling av empirin har bestått av 
anteckningar, ljudupptagning via diktafon och diskussioner. Den kvalitativa metoden ger enligt 
Ahrne och Svensson bättre möjligheter till ökad förståelse för andra människors perspektiv och 
upplevelser samt hur miljöerna och olika livsomständigheter påverkar barns lärande.  !
4.1 Fokusgrupp 
Fokusgrupp som metod är enligt Dahlin-Ivanoff (2015) en form av gruppdiskussion där en mindre 
grupp människor träffas och under en begränsad tid diskuterar olika variationer i synsätt samt 
aspekter kring ett specifikt ämne. Det som skiljer fokusgruppsforskning från andra kvalitativa 
metoder är att makten förflyttas från forskaren till deltagarna, vilket medför att allas röster blir lika 
starka och viktiga samt att deltagarna får känslan av att miljön är tillåtande och inte fördömande. Då 
studiens syfte innebär att få inblick i hur förskollärarna ser på pedagogiskt drama i förskolan anses 
den kvalitativa metoden lämplig eftersom fokus ligger på deltagarnas personliga erfarenheter och 
uppfattningar. Detta påstående styrks av Håkansson (2017) som beskriver att fokusgruppen är 
lämplig att använda när deltagarna med sina samlade erfarenheter och kompetenser antas besitta en 
större kunskap om ämnet än forskaren eller studenten. Studien utgår främst från samtalen i 
fokusgrupperna och enligt Dahlin-Ivanoff (2015) är denna metod mycket användbar för att utforska 
hur deltagarna talar, tycker och tänker samt vilken uppfattning deltagarna har om det specifika 
ämnet. Fokusgruppssamtalet kan ge möjlighet till utforskande av ny kunskap och leda till en bättre 
förståelse inom det aktuella ämnet. Tidigare kunskaper och erfarenheter som deltagarna bär med sig 
kan sedermera användas till problemlösning och kan även enligt Håkansson (2017) bidra till en 
större säkerhet i de yttranden som görs. Fokusgruppsmetoden är däremot inte enligt Dahlin-Ivanoff 
(2015) användbar om målgruppen inte har något gemensamt att dela eller diskutera och ej heller om 
ämnet är obekant. Det kvalitativa fokusgruppssamtalet innehöll en blandning av semistrukturerade 
och ostrukturerade diskussioner, vilket av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhålls som en 
bra kombination. Vid det semistrukturerade samtalet används ett antal utvalda frågor där svaranden 
fritt får möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter i de svar som ges. Det ostrukturerade  samtalet 
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innehåller frågor som berör ett specifikt tema. Dessa olika diskussionsformer kan enligt Bryman 
(2011) hjälpa forskaren och deltagarna att tillsammans reflektera över de olika värderingar, åsikter 
och beteenden som framkommer. Genom ett sådant processarbete kan ömsesidig förståelse av 
specifika händelser och skeenden uppnås. Deltagarna håller gemensamt liv i diskussionen genom 
spontana uttryck för egna tankar och åsikter, ofta med följdfrågor som utvecklas i stunden. Att 
samtala och ställa frågor är enligt Håkansson (2017) grunden för att kunna få information och bilda 
sig en uppfattning om hur gruppen upplever och gör olika bedömningar i det centrala ämnet. 
Genom att ställa öppna frågor och samtala i grupp kan samtalsledaren få möjlighet att skapa en bild 
av vilka olika uppfattningar, erfarenheter och upplevelser gruppen representerar. Håkansson 
beskriver vidare att det kan vara lättare för svaranden att våga delge sina åsikter och tankar i ett 
sammanhang där samtalet är i fokus och där deltagarna inte är så många, det vill säga utgör en 
mindre grupp.  !
4.2 Urval 
Startpunkten för urvalet var ett mailutskick till ett antal förskolor i kommunen för att utröna vilket 
intresse som fanns, dels för deltagande i studien i allmänhet men också för pedagogiskt drama i 
synnerhet. Dahlin-Ivanoff (2015) anser att en bred representation av kunskaper och erfarenheter i 
målgruppen är av vikt för att skapa en atmosfär där en diskussion gynnas och får fäste. Det blir 
således viktigt att gruppen sitter inne med kunskaper, erfarenheter och åsikter som tillsammans kan 
bidra till intressanta diskussioner och som ger tyngd och trovärdighet till forskningen. Gruppen 
måste känna att de har något gemensamt att samtala om annars kan det bli svårt att få igång en bra 
diskussion. Utifrån den respons som kom in från mailutskicket togs sedan kontakt med respektive 
förskolechef inom de berörda områdena där en förfrågan om fortsatt undersökning gjordes. Efter 
klartecken från förskolecheferna och handledaren skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till 
intressenterna vilket föranledde att en diskussionsgrupp bildades. I diskussionsgruppen som 
skapades ingick från början tre förskollärare, dock tillkom det två förskollärare och därmed bestod 
alltså gruppen av totalt fem stycken. I studiens resultatdel benämns deltagarna som förskollärare 1, 
2, 3, 4 och 5. Vi själva deltog också aktivt i diskussionerna samtidigt som vi ansvarade för att  
anteckna och bibehålla fokus i samtalet.  !
4.3 Etiska överväganden/Forskningsetiska principer 
De berörda personerna i studien har fått ta del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka 
närmare beskrivs i Löfdahl (2014). I skrivelsen lyfts det fram att forskning är viktigt och 
nödvändigt för samhällets såväl som individens utveckling. “Samhället och samhällets medlemmar 
har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att 
den håller hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Därmed är det av yttersta vikt att deltagarnas 
individuella identitet skyddas samt att kränkande behandling motverkas och förhindras (ibid.). Inga 
namn på de platser och de personer som deltagit förekommer i studien och deltagarna har 
informerats, både skriftligt och muntligt om studien och har fått välja ”att samtycka till eller att 
avstå från att medverka” (Löfdahl, 2014, s. 36). Larsson (2005) framhåller att en viktig aspekt av 
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den vetenskapliga forskningsdesignen är att den visar på god kvalitet genom väl övervägda etiska 
bedömningar. Dokumentation har endast skett genom ljudinspelningar via diktafon samt 
anteckningar och detta har deltagarna informerats om via ett mailutskick (se bilaga 1) innan första 
träffen. Samtyckeskravets innehåll handlar om att alla deltagare i fokusgruppen ska ha gett sitt 
samtycke till att medverka i studien. För att informationskravet ska bli uppfyllt ska deltagarna 
informeras om vad studien handlar om, vad deltagarnas uppgift är samt vilka villkor som gäller för 
deras medverkan. Vidare innebär nyttjandekravet att allt insamlat material och uppgifter endast får 
användas för forskningsändamål. Materialet får heller inte användas eller utlånas för annat bruk. I 
konfidentialitetskravet förespråkas alla deltagarnas anonymitet och att personuppgifter ska förvaras 
så obehöriga inte kan få tag i dem. Genom att alla deltagare lämnat individuellt samtycke antingen 
genom muntligt eller skriftligt godkännande samt att all information har gått ut till de berörda i 
studien så har dessa fyra krav uppfyllts (Löfdahl, 2014). 
!
4.4 Genomförande 
Studiens praktiska delar genomfördes under vecka 44. På grund av svårigheter med att få ihop alla 
deltagares arbetsscheman träffades diskussionsgruppen vid två tillfällen. Vid det första tillfället 
deltog tre förskollärare och vid det andra deltog de övriga två. Vid båda gruppdiskussionerna befann 
vi oss i respektive förskolas personalrum. Alla i fokusgruppen satt runt ett bord och diktafonen låg 
mitt på bordet. Valet av platser föll sig naturligt utan någon specifik baktanke. Vi som samtalsledare 
ansvarade gemensamt för att diskussionen flöt på, att alla fick möjlighet till taltid och att den röda 
tråden hölls. Vid respektive samtalstillfälle delade vi på ansvaret så att den ena förde anteckningar 
och den andra höll i samtalet och samtalsfrågorna (se bilaga 2). Detta gjorde vi varsin gång. Den 
som förde anteckningar blev mer passiv och den som deltog i samtalet förhöll sig mer aktiv. 
Tidsaspekten för fokusgruppsamtalen varade i cirka en och en halv timme per gång och under dessa 
tillfällen diskuterades det pedagogiska dramat genom syftet och de frågeställningar studien grundar 
sig i. !
4.4.1 Datainsamling 

Studiens data samlades in genom inspelning via diktafon och anteckningar med penna och papper. 
Syftet och forskningsfrågorna utgjorde grunden för samtalet men för att hålla fokus på ämnet hade 
även ett antal underfrågor förberetts (se bilaga 2). Ljudinspelning som dokumentationsmetod är att 
föredra i en fokusgrupp eftersom det dels är svårt att hinna med genom att bara lyssna och föra 
anteckningar, dels blir det svårt att sålla bort det som sägs, man måste således ta allas röster i 
beaktning. Ljudinspelningen ger enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) samtalsledaren ett 
omfångsrikt material som tar tid att bearbeta och kräver noggrann transkribering vilket därmed 
medför ett större arbete för den som genomför analysen. Anteckningar med penna och papper är 
ingenting att föredra när man är ensam samtalsledare men Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
framhåller att anteckningar med fördel kan användas när man är två personer. Författarna menar då 
att en kan ställa frågorna och ansvara för samtalet medan den andra antecknar. För att underlätta för 
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analysarbetet benämnde antecknaren de deltagande förskollärarna som 1, 2, 3, 4 och 5 redan innan 
fokusgruppssamtalen tog sin början. Anteckningar utgör ett bra komplement till ljudinspelningar 
eftersom dessa förtydligar vem som säger vad och i ett senare skede kan stärkas med hjälp av 
ljudupptagningarna samt underlätta i analysarbetet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne höjer dock ett 
varningens finger för att den som antecknar möjligen kan bli så koncentrerad på skrivandet att hen 
medvetet eller omedvetet blir selektiv gentemot det som sägs och data som samlas in blir därmed 
reducerad på ett osystematiskt sätt.  !
4.5 Trovärdighet 
I den kvalitativa forskningen skriver Ahrne och Svensson (2015) att trovärdigheten är viktig. 
Trovärdighet kan uppnås genom att forskaren visat att val av teoretiska perspektiv och begrepp har 
relevans för studien. Likväl är det av vikt att det finns en tydlig beskrivning av studiens 
genomförande samt att syftet och forskningsfrågorna besvaras och diskuteras. Forskningstexten 
behöver vara transparent och med detta menar Ahrne och Svensson att texten ska kunna läsas, 
förstås och göras om på exakt samma sätt för någon helt annan. Texten ska kunna kritiseras och 
diskuteras och ska inte vara perfekt i den meningen att den blir intetsägande, ointressant och lämnar 
läsaren oberörd. Forskaren måste enligt Larsson (2005) tydliggöra sin utgångspunkt och inte 
undanhålla sanningen och sitt perspektiv för läsaren. Genom att medvetet lyfta fram tvivel och 
eventuella svagheter i sin forskningsdesign framhåller Ahrne och Svensson (2015) att studien blir 
mer trovärdig. Larsson (2005) beskriver vidare att textens tydlighet och tillgänglighet framkommer 
genom att forskaren möjliggör för läsaren att kritiskt granska samt ta ställning till innehållet. 
Genom att i texten kontinuerligt återknyta till de människor som på ett eller annat sätt deltagit i 
studien blir forskningen enligt Ahrne och Svensson (2015) ännu mer levande och trovärdig.  !
4.6 Teorins roll 
Den teoretiska utgångspunkten kan möjliggöra för forskaren att “se något som något” (Svensson, 
2015, s. 210). Empirin kan vidare enligt Svensson synliggöra särskilda detaljer som kan härledas 
och förknippas med ett visst teoretiskt perspektiv. Således fungerar teorin som ett par glasögon som 
hjälper till att tolka materialet utifrån valda perspektiv. Det multimodala synsättet som representeras 
i studien kan hjälpa till att tolka och förklara empirin utifrån tanken om att implementera en 
mångfald av uttrycksformer i förskolan. Teorin utgör vidare tillsammans med tidigare vetenskaplig 
forskning samt den empiri som bearbetats en analysgrund för studiens forskningsresultat. 
!
4.7 Databearbetning och analys 
Att bearbeta ett empiriskt material innebär enligt Ahrne och Svensson (2015) att forskaren eller 
studenten arbetar med materialet. Den insamlade empirin har noggrant transkriberats och 
analyserats via genomgångar av anteckningar samt genom avlyssningar av ljudinspelningar från de 
båda fokusgruppsdiskussionerna, utan inbördes jämförelse. Under avlyssnandet av 
ljudinspelningarna fördes på nytt anteckningar för att säkerställa att det som sades överensstämde 
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med tidigare anteckningar. När man genomför en ljudinspelning beskriver Ahrne och Svensson att 
själva ljudet är studiens data medan transkriberingen, det vill säga sammanfattningen av 
ljudupptagningen utgör det empiriska materialet. Håkansson (2017) skriver att syftet med detta 
arbete är att utifrån studiens mål och forskningsfrågor urskilja mönster, kategorisera, sortera och 
reducera de data som samlats in för att utröna vad som har relevans för forskningsdesignen. De 
mönster som framträdde i empirin har satts in i kategorier och sorterats utifrån relevansen för 
studiens syfte samt de två forskningsfrågorna. Kategorierna stärktes av diverse citat från deltagarna 
i fokusgrupperna och citaten presenteras i sin tur i studiens resultatdel. Kategoriseringen har således 
baserats på olika citat som framkom i fokusgrupperna och kopplats till de underfrågor som 
presenteras i bilaga 2. Bearbetningen av empirin delades först upp utifrån fokusgruppssamtalen. 
Varje forskningsfråga lyftes fram i form av mindmapping på A3-papper och stärktes genom 
färgkodning av de olika underkategorierna som framkom i båda samtalsgrupperna. Genom att 
använda sig av någon form av systematik, symbolspråk eller färgkodning menar Håkansson att man 
lättare kan kategorisera och separera de olika mönster som framträder. Alla frågor som väcks och 
mönster som uppstår bör noteras och i ett senare skede diskuteras. Efter detta sammanfördes de 
båda fokusgruppssamtalens empiriska material utan inbördes jämförelse på nytt genom 
mindmapping och färgkodning på A3-papper. Underkategorierna sammanfattades och skrevs 
tillsammans med diverse kärnfulla citat från de deltagande förskollärarna in i ett dokument. Citaten 
presenteras mer utförligt i resultatdelen. Vidare framhålls av Håkansson att det i de flesta fall är just 
sammanfattningen av empirin som analyseras inte de direkta ljudinspelningarna. Empirin bör 
bearbetas genom att renskriva anteckningar, lyssna, ingående tolka, värdera och sammanfatta det 
som kommer fram i samtalen. “Att överföra ljud till skrift, det vill säga transkribera, innebär att 
man strukturerar flödet av tal i enlighet med grammatiska regler för skriftspråk” (Ahrne och 
Svensson, 2015, s. 24). Det finns ingen på förhand given ordning för hur man bearbetar ett 
empiriskt material utan detta är enligt Ahrne och Svensson något som forskaren eller studenten själv 
skapar genom sin analys. Databearbetningen i en kvalitativ studie är en tidskrävande process i 
vilken empirin bör läsas och analyseras om och om igen.  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5. Metoddiskussion !
I detta avsnitt kommer metodvalet och tillvägagångssättet att diskuteras mer ingående.  
Valet av metoder och tillvägagångssätt inrymmer enligt Larsson (2005) också en återspegling av de 
teoretiska utgångspunkter studien grundar sig i. Metoder är således inte neutrala i den meningen att 
de tolkas och förenas med det perspektiv forskaren eller studenten valt. I metodens olika steg och 
genomförande bör studenten visa respekt och omsorg om deltagarna, detta menar Larsson är ett 
kvitto på att studien håller hög kvalitet. Valet av en kvalitativ metod hänger ihop med studiens syfte 
samt vilka frågor som ska undersökas. Det har också betydelse för vilken analysram och vilka 
teoretiska perspektiv som åskådliggörs. Valet av ett specifikt perspektiv innebär enligt Karlsson 
(2014) att andra teoretiska åskådningar väljs bort, men genom att man gör ett val får forskaren 
tillgång till olika begrepp att förhålla sig till vilket medför att studiens fokus snävas in, förenklas 
samt tydliggörs för läsaren. Multimodalitet handlar om en mångfald av uttryckssätt som bör 
erbjudas i förskolan. Teorin tillsammans med de centrala begrepp som ingår i studien utgör en 
helhet som har relevans för studiens syfte och dess forskningsfrågor.  !
Fördelar med att välja fokusgrupp som metod handlar om att makten förskjuts från forskaren till 
deltagarna. Med detta menar Dahlin-Ivanoff (2015) att deltagarna tilldelas stort ansvar och 
inflytande vilket möjliggör och öppnar upp för givande samtal. Fokusgruppen och det goda samtalet 
medför i sin tur att ingen behöver känna sig kränkt, trängd eller på annat sätt påtvingad en situation. 
Genom att samtala i grupp får deltagarna möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och åsikter 
likväl som att de själva får möjlighet att göra sin röst hörd. Detta kan bidra till ökad förståelse för 
andras perspektiv samt till kompetens- och identitetsutveckling. Dahlin-Ivanoff lyfter vidare fram 
att metoden hjälper till att skapa medvetenhet hos gruppmedlemmarna. Genom 
fokusgruppsmetoden kan deltagarna medvetandegöra och problematisera saker som inte uppkommit 
tidigare. Nya infallsvinklar kan upptäckas och dessa kan diskuteras, deltagarna får möjlighet att 
bekräfta, motsäga samt bejaka andras åsikter och i och med detta omvärdera sin egen förståelse. I 
sin tur kan det bidra till ett högre lärande samt att det blir lättare att fatta beslut och hantera 
problem. Kritiska aspekter som bör tas i beaktning när det gäller fokusgrupp som metodval är bland 
annat att det kan vara svårt att få ihop gruppen vid ett och samma tillfälle men även att gruppens 
storlek spelar roll. Ju mindre grupp desto mer intimt och personligt kan samtalet bli och dessutom 
kan det vara lättare att kunna träffas gemensamt. En för liten grupp utgör dock också ett problem 
eftersom tillgången till olika tolkningar, kompetenser och erfarenheter begränsas. En allmän 
reflektion och riktlinje kring detta blir att gruppen bör bestå av fler än två men färre än sju personer. 
Tidsaspekten och planeringen kan stå i vägen för allas möjligheter att delta och enligt Löfgren 
(2014) är tiden en bristvara i förskolor och något som ofta kan bli ett hinder för att skapa ett gott 
samtalsklimat. På grund av just tidsaspekten genomfördes fokusgruppssamtalen under två tillfällen 
då det var lovvecka och färre barn befann sig på förskolorna. Miljön kan också ha betydelse för det 
goda samtalet och det kan vara av vikt att man har ett relativt tyst och lugnt rum att sätta sig ner och 
diskutera i. Dahlin-Ivanoff (2015) lyfter fram miljön som en viktig aspekt och menar att den bör 
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vara avslappnande och bekväm. Valet att genomföra samtalen på deltagarnas egna förskolor föll sig 
naturligt. Tanken med detta var att de inblandade skulle känna sig trygga och bekväma samt att det 
naturliga samtalet skulle få fritt spelrum och möjliggöra för allas åsikter att framträda. Det skulle 
möjligen ha gått att använda sig av en annan dokumentationsmetod istället för fokusgruppssamtal, 
till exempel observationer eller enkäter, men i den föreliggande studien samt med teoretiska 
perspektiv och ämnesval i åtanke tycktes gruppsamtal vara mest relevant. Att få möjlighet till 
ögonkontakt, känna in kroppsspråk och sinnesstämningar hos deltagarna ansågs mer trovärdigt och 
tilltalande för utgångspunkten och studiens fokus. Observationer eller enkäter ger en annan bild 
som måhända kan tillföra något och enligt Håkansson (2017) möjligen blir lättare att transkribera 
men som inte ger den personlighet och kvalitet som eftersträvades i denna studie med dess 
tillhörande teoretiska perspektiv. I en kvalitativ forskningsstudie där gruppsamtal används som 
dokumentationsmetod lyfter Ahrne och Svensson (2015) fram att forskaren kommer närmare de 
personer som deltar. Det leder oftast till en bättre förståelse för varje enskild individs unikhet och de 
livsomständigheter som omgärdar de aktuella personerna.  !
Den ursprungliga urvalsgruppen baserades på vilka som visat intresse efter det mail som skickades 
ut. Under det första fokusgruppssamtalet tillkom även två andra förskollärare vilka inte hade arbetat 
med pedagogiskt drama i någon större utsträckning. Detta medförde att de olika kunskaperna och 
kompetenserna fick en större dimension och bidrog till en intressant och lärorik diskussion för alla 
inblandade. Larsson (2005) beskriver hur människor i en grupp bidrar med olika tolkningar och 
världsbilder vilka i sin tur kan skapa en vidare förståelse för det fenomen som undersöks. När det 
gäller etiska överväganden bör informationen till deltagarna skickas ut i god tid. Den bör också vara 
så pass tydlig att deltagarna inte ska kunna misstolka vad som förväntas av dem såväl som vad de 
själva kan förvänta sig av de som genomför studien. Löfdahl (2014) skriver att informationen ska 
vara utförlig och innehålla alla väsentliga uppgifter som behövs för att deltagarna ska känna sig 
trygga och kunna ta ställning till om de vill medverka eller inte. Både skriftlig och muntlig 
information är enligt Löfdahl att föredra vilket har tagits i beaktning innan den första gruppträffen. 
Att ha omsorg om deltagarna samt inge förtroende har varit fokus i genomförandet och insamlandet 
av empirin. Arbetet med studien påbörjades redan innan datainsamlingen genom konstruktion av 
diverse underfrågor till det formulerade syftet och dess tillhörande forskningsfrågor. De 
förkonstruerade underfrågorna utgör den semistrukturerade delen av forskningssamtalet medan det 
goda samtalet som sedan följde under diskussionerna utgjorde den ostrukturerade delen. Dessa i 
kombination med varandra medförde ett tillförlitligt och gediget underlag för det fortsatta 
analysarbetet. Tidiga preliminära bearbetningar och inhämtande av data utgör grunden för det 
fortsatta arbetet och ger tyngd och trovärdighet åt texten. Även Löfgren (2014) framhåller att 
noggrannhet i förberedelser såväl som tydliggörande av syfte och forskningsfrågor i ett tidigt skede 
är av vikt. Detta “kommer att utgöra den röda tråden i din rapport och det är det som ramar in dina 
intervjuer” (Löfgren, 2014, s. 148). Området som undersöks i studien ringades tidigt in genom 
litteraturbearbetning och insamling av relevant forskning. Ett första preliminärt utkast 
genomarbetades, vilket lade grunden till den föreliggande studien. Förberedelserna inför 
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fokusgruppssamtalen inbegrep bland annat diverse formulerade underfrågor till syftet och 
frågeställningarna. Dessa kom att utgöra grunden för de samtal som genomfördes samt blev en del 
av designen i forskningsarbetet. Håkansson (2017) skriver att det under analysarbetet väcks frågor 
eller funderingar kring det oväntade eller det som ofta återkommer och poängterar därmed att det är 
viktigt att skapa en systematik i den insamlade empirin och hur den bearbetas. Valet för analysens 
upplägg harmonierar med Håkanssons tillvägagångssätt i den meningen att sortering och 
kategorisering av empirin fått vägleda genom bearbetningen. Håkanssons metoder för analysarbete 
underlättade för bearbetningen eftersom systematiken medförde att mönster tydligt framträdde vilka 
sedan kunde sättas in i olika huvudkategorier och underkategorier. Ahrne och Svensson (2015) 
poängterar att man aktivt sorterar, ordnar och kategoriserar sin empiri för att lättare söka svar på det 
syfte och de forskningsfrågor som formulerats. Genom noggrann avlyssning av ljudinspelningar 
och omarbetning av anteckningar samt dekonstruktion av det tillgängliga materialet har väsentliga 
delar i studien lyfts fram. Dessa delar sammanfogades sedan på nytt och trovärdigheten i empirin 
förstärktes ytterligare. Det är viktigt att visa hur man gått till väga i analysarbetet för att underlätta 
för läsaren samt för att bekänna sin transparens gentemot studiens relevans. Gestaltning, 
kategorisering, klassificering och visualisering av ett material synliggör enligt Selander och Kress 
(2017) lärandet. Genom att empirin dekonstrueras om och om igen konkretiseras innehållet för 
forskaren eller studenten och möjliggör för ökad förståelse. Dessutom blir det lättare för 
handledaren eller läraren att bättre förstå på vilket sätt den studerande uppfattat det hela. 
Kopplingen mellan det empiriska materialet och analysen bör enligt Larsson (2005) tydliggöras av 
forskaren eftersom empirin disciplinerar och markerar gränserna för analysen. I en kvalitativ 
forskningsstudie beskriver Larsson vidare att forskaren själv har betydelse för hur data samlas in 
samt hur den bearbetas och analyseras. Forskarens val när det gäller textens utformning såväl som 
metodologiska överväganden samt vilka teoretiska perspektiv som åskådliggörs bidrar i stor 
utsträckning till designen av studien.  !
Valet av ett multimodalt synsätt hänger ihop med en önskan om att alla deltagare ska ges möjlighet 
att uttrycka sig på det sätt som de själva väljer utifrån sina egna referensramar. Detta har tagits fasta 
på under de samtal som genomförts och är också ett återkommande tema, högst angeläget för 
formandet av studien. Valet av teori påverkar metoden och om forskarens utgångspunkt varit till 
exempel att se det pedagogiska dramat ur ett posthumanistiskt perspektiv hade förmodligen 
tillvägagångssättets tyngdpunkt handlat om att observera barnens interaktion med miljön och 
materialiteterna i förskolan. En av förespråkarna i den posthumanistiska traditionen är Lenz Taguchi 
(2012) som framhåller att människor, miljö och material är aktiva agenter med kraft att påverka 
barns tillblivelser i förskolan. Med detta menar Lenz Taguchi att barnen tillsammans med andra 
vuxna, miljön och de redskap som finns till hands interagerar och är med och skapar sin egen 
tillvaro i förskolan. Detta hade givetvis kunnat vara en utgångspunkt för studien men då hade 
metoden, syftet och frågeställningarna formulerats om och sett annorlunda ut för att kunna svara 
mot ett förväntat resultat.  

! �19



6. Resultat !
Studiens syfte är att kartlägga vilka metoder och strategier förskollärare kan använda sig av för att 
implementera det pedagogiska dramat i förskolans utbildning samt huruvida pedagogiskt drama kan 
bli ett lika lättillgängligt estetiskt uttryck som bild och musik. I resultatets olika delar presenteras 
sammanställningen av den insamlade empirin. Resultatet delas upp i olika kategorier med 
utgångspunkt i forskningsfrågorna. Dessa underkategorier kommer härmed att presenteras närmare. 
Studien utgår från ett multimodalt perspektiv på lärande vilket har format resultatet. Alla deltagares 
uttryck och åsikter har lyfts fram och tilldelats lika stor betydelse för det resultat som vuxit fram. 
Deltagarna i studien benämns som förskollärare 1, 2, 3, 4 och 5. !
6.1 Studiens första forskningsfråga 
Hur arbetar förskollärarna för att uppnå målen i styrdokumenten när det kommer till estetiska 
uttryck, med fokus på pedagogiskt drama? !
6.1.1 Pedagogens förhållningssätt och ansvar 

I båda fokusgrupperna framhålls vikten av att som pedagog själv våga gå utanför sin 
bekvämlighetszon, vara spontan och lite löjlig.  !

Förskollärare 1. ”Bjuda på oss själva och våra känslor. Samtala, grimasera och vara spontana” 

Det betonas att arbetet som sådant kräver att man har modet att släppa lös och ta ut svängarna samt 
visa att det är okej att misslyckas och detta har att göra med att pedagogerna är viktiga och starka 
förebilder för barnen. I professionen framhålls även pedagogens ansvar att uppmärksamma och 
bejaka det pedagogiska dramat som uttrycksform samt aktivt delta i barnens lekar och aktiviteter. 
Genom att hjälpa barnen vidga sina vyer och medvetandegöra det pedagogiska dramat i förskolans 
utbildning möjliggör pedagoger för barnens förståelse om vad pedagogiskt drama handlar om.  !

Förskollärare 1. ”Använda sin makt till gott och visa, vara spontana, stötta, improvisera och inte 
skrämma”. 

Förskollärare 5. ”Vuxnas ansvar att ta tag i det, det smittar av sig och gör det lättare att få med barnen” 

Förskollärare 5. “He ä lätt å få med sig barnen, he ä dom vuxna” 

Förskollärare 1. ”Oftast nån pedagog som är mer intresserad och tar på sig ansvaret” 

Förskollärare 5. ”Att en drar igång är viktigt för att drama ska komma igång” 

Förskollärare 5. ”Alla går inte igång på drama och kreativitet” 

Pedagogerna besitter makten att erbjuda barnen en mångfald av uttryckssätt som kan hjälpa barnen 
att göra sin röst hörd samt se saker ur olika synvinklar. Detta öppnar upp för en multidimensionell 
förståelse hos barnen. Medvetenheten om det pedagogiska dramat och dess inverkan på barns 
lärande gäller även alla vuxna i förskolan. I arbetslaget behöver man se över och ta del av varandras 
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kompetenser samt hur man fördelar arbetsuppgifterna utifrån dessa. Detta kräver didaktisk 
kompetens, spontanitet, en vilja och en stark tro hos pedagogen på vilka möjligheter det 
pedagogiska dramat kan erbjuda istället för vilka eventuella hinder som kan uppstå.  !

Förskollärare 3. ”Skönt att någon annan gör det” 

Förskollärare 2. ”Gör det som känns enklast” 

Förskollärarna lyfter i diskussionen fram att detta är ett förhållningssätt som pedagoger i allmänhet 
präglas av och att man medvetet placerar ut sig själv i de aktiviteter som känns enklast och där man 
känner sig trygg istället för att gå utanför sin bekvämlighetszon och våga pröva nytt. Deltagarna 
lyfter vidare fram vikten av att pedagogerna är delaktiga och att det finns en uttalad vilja att arbeta 
med pedagogiskt drama. Genom att som pedagog kliva in i en roll och leva sig med i vardagliga 
situationer, ändra röstläge och använda kroppsspråket kan det pedagogiska dramat synliggöras för 
barnen. Det handlar i mångt och mycket om att inte göra det för svårt och stort.  !

Förskollärare 2. ”För stora mål, man är för självkritisk och tror att det måste vara perfekt” 

Det pedagogiska dramat kan uppmärksammas genom att pedagogen utgår från barnens intressen 
och med enkla medel utformar och bearbetar aktiviteterna utifrån dessa. Under samtalen framkom 
att pedagogerna inte alltid vet att det är just drama man arbetar med. Det uttalade fokusområdet 
handlar kanske om något helt annat men det pedagogiska dramat finns ändå ofta med som en 
underliggande och omedveten del i aktiviteterna, i målsättningen och i professionen i allmänhet.  !

Förskollärare 4. ”Finns som en del i professionen, mer spontant, inte utifrån styrdokument och 
riktlinjer.”  

Fantasin är begränsad för många vuxna så tillvida att vi inte använder oss av den till fullo eftersom 
rutiner och vardagsbestyr ofta kan stå i vägen för den kreativa förmågan och lusten. Det handlar om 
att vara här och nu i de situationer som uppkommer och benämna aktiviteternas innehåll med 
relevanta och centrala begrepp som ytterligare möjliggör för barnens förståelse.  !

Förskollärare 4. ”Häftigt när man ser att barnen förstått olika begrepp” 

Pedagogens förhållningssätt och ansvar bör präglas av entusiasm och detta ska återspeglas i de 
aktiviteter som företas på förskolan.  !
6.1.2 Kompetensutveckling  

I diskussionerna framkom att förskolechefens intresse för att implementera pedagogiskt drama i 
verksamheten är något vagt.  !

Förskollärare 5. ”Noll och ingenting! Minus hundra!” 

Förskollärare 4. “Får nej från chefshåll” 

Förskollärare 1. “Dåligt med pengar till kompetensutveckling, det ska sparas in” 
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Förskollärarna nämner att det pedagogiska dramat inte har någon upphöjd roll i läroplanen och 
menar att det är en prioriteringsfråga. Det som oftare lyfts fram är de naturvetenskapliga ämnena, 
språk och kommunikation samt specialpedagogik. Det nämns dock att det är lätt att glömma bort 
att...  !

Förskollärare 2. “...alla målområden i läroplanen går att koppla in i alla ämnen och aktiviteter.”  

Prioriteringarna i undervisningen handlar inte heller i första hand om att kompetensutveckla 
pedagogerna inom pedagogiskt drama som ämne utan mer om att köpa in teaterföreställningar som 
barnen (ibland bara de äldre) får ta del av. Barn och vuxna i förskolan blir således mer konsumenter 
och mottagare av dramaupplevelser än producenter av drama. I förskolan måste pedagogerna bli 
bättre på att kompetensutveckla varandra för det är ingen annan som kommer att göra det åt dem, 
åtminstone inte när det gäller det pedagogiska dramat.  !

Förskollärare 4. ”Inte målmedveten och planerad drama på så många ställen och står luddigt i 
läroplanen, inte så konkret” 

Pedagogerna behöver tydliggöra och benämna de olika läroplansområdena samt delge diverse tips 
för hur man kan arbeta för att bättre uppnå resultaten och de uppsatta målen i styrdokumenten. 
Deltagarna beskriver vidare hur pedagoger ibland tänker att man måste jobba med drama bara för 
att det står i läroplanen eller för att man inte jobbat med det så mycket. !

Förskollärare 3. ”Drama kan bli ett tvång istället för att det blir lustfyllt och utvecklande” 

Förskollärare 2. ”Vilka glasögon väljer vi och hur delar vi kompetenser med andra?” 

Kompetensutveckling handlar även om att vara medveten om vad som lyfts fram i dokumentationer, 
vilka olika perspektiv som synliggörs samt vilken makt pedagogen har när det gäller att 
implementera det pedagogiska dramat i verksamheten. Digitala verktyg kan fungera som en 
inkörsport till drama för de barn eller vuxna som känner en osäkerhet eller blyghet inför ämnet. Det 
gäller bara att hitta möjligheterna med de digitala verktygen och skapa en förståelse för hur de kan 
användas som komplement till det pedagogiska dramat. Under fokusgruppssamtalen var 
pedagogerna positiva till möjligheten att vid något eller några tillfällen få ta del av en 
dramapedagogs specifika kunskaper och få inspiration till det fortsatta arbetet. Det framkom också 
ett intresse och behov av någon form av samtalsforum inom kommunen där pedagoger sinsemellan 
kan diskutera de estetiska uttrycksformerna och dess möjligheter i förskolans verksamhet. !
6.1.3 Aktiviteter och arbetssätt 

I samtalen gavs några exempel på aktiviteter där pedagogiskt drama är vanligt förekommande men 
där dramat också kan utvecklas och formas så det passar i undervisningen. Ett exempel var bland 
annat högläsningen, i vilken förskollärarna menade att det är viktigt att inte bara läsa rakt upp och 
ner. För att främja barnens inlärning krävs att man går in i sagans värld och blir en roll i handlingen, 
kanske ändrar tonläge eller har olika röster för olika karaktärer i boken.  
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Förskollärare 1. ”Jobbet i sig kräver nån typ av dramatisk ådra” 

Det är av vikt att man emellanåt för samtal tillsammans med barnen om böcker och deras innehåll 
samt att man ibland bearbetar böcker till exempel genom projicering på väggen alternativt 
dramatisering eller liknande. Aktiviteter såsom högläsning kan med fördel kompletteras med 
digitala verktyg för att ge barnen en helhetsupplevelse och en mångfald av uttryckssätt. Digital 
teknik och hjälpmedel ska inte ersätta den mänskliga kontakten men det kan vara ett komplement 
för barnen i deras språkutveckling. Flanosagor, sånglådor och sångpåsar var också något som 
nämndes i samtalen som bra redskap att ha till hands i aktiviteterna. Dessa tillsammans med andra 
artefakter som dockor, legogubbar, deg med mera kan vara till stor hjälp när man arbetar med 
pedagogiskt drama i förskolan.  !

Förskollärare 5. ”Underskatta inte handdockor och dockornas betydelse. Att prata med dockor eller 
gosedjur och legogubbar istället för med en verklig person kan vara drama och är språkutvecklande och 
stärker självförtroendet” 

Förskollärare 5. ”Barnen ser på älgen, inte på mig” 

Barnen bör få möjlighet att genom olika aktiviteter uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen. 
Detta kan göras genom att kombinera olika ämnen och uttryckssätt och det är viktigt att komma 
ihåg. Barn lär sig på olika sätt och som vuxen har man ett ansvar i att undervisningen och 
utbildningen i förskolan främjar och bejakar alla inlärningsstilar. En betydande del i arbetssätten 
och aktiviteterna i förskolan handlar om att fånga estetiken och i detta ingår drama såväl som 
musik, bild, dans och andra uttryckssätt. Just dansen och dramat har mycket gemensamt och kan 
tillsammans lyfta en aktivitet till oanade höjder, främja barnens inlärning samt utveckla deras 
meningsskapande.  !

Förskollärare 4. ”Ge barnen egna uppgifter att jobba tillsammans med” 

Förskollärare 1. ”Låta barnen få vara vem dom vill i framträdandet, det spelar ingen roll om det finns 
tio Snövit och två dvärgar” 

I fokusgruppssamtalen framkom vikten av att barnen själva får vara med och påverka aktiviteterna, 
arbetssätten såväl som miljön i förskolan. Det framkom även att det inte behövs specifika miljöer 
eller rekvisita för att undervisa i pedagogiskt drama, det handlar egentligen mer om pedagogens 
inställning samt på vilket sätt man erbjuder ämnet till barnen. !

Förskollärare 4. ”Inte göra det för tjorvigt” 

Förskollärare 1. ”Behövs inte så mycket rekvisita, kan göras när som helst och i olika sammanhang” 

Förskollärare 3. ”I det lilla, det dagliga behövs inte så mycket” 

Deltagarna i fokusgrupperna framhöll att material och rekvisita bör finnas tillgängligt och i barnens 
ögonhöjd. Barnen måste få möjlighet att leka vidare med olika material såsom sagopåsar och 
liknande för att själva utveckla sin kreativitet och fantasi. Detta menade förskollärarna att alla 
kunde bli bättre på. Ofta har man för vana att relativt fort städa bort det barnen lekt med på grund av 
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rutiner och tidsscheman som måste hållas. I samtalen framkom en viss skiljelinje i hur man 
upplever arbetet med det pedagogiska dramat i barngruppen respektive hur det kan framställas 
gentemot vuxna. Det handlar enligt deltagarna mycket om en osäkerhet som blir mer påtaglig när 
man står inför vuxna och ska framföra något än när man är medaktör i barngruppen.  

!
Förskollärare 3. ”Lättare att arbeta med drama i barngruppen än inför vuxna” 

!
6.2 Studiens andra forskningsfråga  
Vilka möjliga egenskaper kan barnen utveckla om förskollärare aktivt arbetar med pedagogiskt 
drama?  
!
6.2.1 Identitetsskapande, meningsskapande och kommunikation 

Diskussionerna kring dessa ämnen gick varma i fokusgrupperna och deltagarna betonade att det inte 
ska vara något tvång att stå i centrum. Det måste finnas alternativ även för de som är blyga och har 
någon form av talrädsla. Dramaaktiviteter om de görs på ett pedagogiskt sätt kan däremot hjälpa 
barnen att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende vilket i ett senare skede kan förhindra att 
barnen utvecklar talrädsla och/eller social fobi.  !

Förskollärare 1. ”Göra det i det lilla för att bli stolt i det stora” 

Förskollärare 3. ”Alla måste få möjlighet att uttrycka sig och vara sig själva” 

Barnens kommunikativa utveckling beror till stor del på hur pedagoger erbjuder och underlättar för 
barnen att våga ta för sig.  !

Förskollärare 3. ”När man får bli en roll är det lättare att framträda och komma ihåg repliker” 

Deltagarna i fokusgrupperna poängterade att det är av vikt att ställa frågor som öppnar upp för 
kommunikation och möjliggör för en mångfald av uttrycksformer, däribland drama. !

Förskollärare 4. ”Drama för att förstärka ett ofullkomligt verbalt språk” 

Vidare diskuterades kring hur språket och kommunikationen hänger ihop med barnens 
meningsskapande och samspel. Genom det pedagogiska dramat kan barnen utveckla sin empatiska 
förmåga och lära sig att se värdet av den mångfald och de olikheter som finns i förskolan. Det 
pedagogiska dramat kan också underlätta för barnen att hantera och motverka konflikter vilket i sin 
tur främjar språkutvecklingen genom att man lär sig sätta ord på sina känslor. Förskollärarna i 
fokusgruppen framhåller att värdegrundsarbetet ska genomsyra hela den pedagogiska utbildningen 
och att det är det som alla pedagoger ska ha som rättesnöre.  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6.2.3 Utveckla sina sinnen. Fantasi och kreativitet. Digital utveckling.  

Förskollärare 1. “Små barn jobbar egentligen mer kontinuerligt med drama i jämförelse med större barn 
som kanske mer konsumerar drama digitalt och via föreställningar och teatrar. Det kanske däremot kan 
vara lättare att jobba vidare med större barn utifrån digitala medel. På så sätt kan man utveckla dramat i 
riktning mot det traditionella pedagogiska dramat. Dessa kan komplettera varandra” 

Fokusgruppens deltagare beskriver hur de upplever att det är stor skillnad på barnens fantasi och 
kreativitet nu än hur det var förr. Barnen verkar ha svårare att komma igång med aktiviteter under 
den fria leken vilket möjligen kan härledas till att skärmtiden idag stjäl tid från barns naturliga lekar.  !

Förskollärare 4. ”Lättare att prata om saker man visuellt kan se” 

Det pedagogiska dramat och hur man arbetar med det kan spela stor roll för vilka egenskaper 
barnen utvecklar samt i vilken utsträckning fantasin och kreativiteten tas till vara i leken. Genom att 
kombinera olika ämnen med till exempel dramalekar kan barnens kreativa ådra komma igång och 
därmed kan även leklusten utvecklas. Detta kan också bli en hjälp för barnen att lära sig använda 
och utveckla sina sinnen.   !

Förskollärare 4. ”Leka flyta sjunka och gestalta olika fysikaliska fenomen med kroppen” 

Förskollärarna påpekar vidare att det är viktigt att barnen får möjlighet att leka vidare och att inte 
aktiviteterna får abrupta slut på grund av pedagogernas bristande fingertoppskänsla.  !

Förskollärare 5. ”Låta barnen leka vidare med till exempel sagopåsar, rekvisita. Släppa lite på tyglarna 
och gå därifrån” 

!
6.3 Resultatsammanfattning 
I resultatet framkommer att förskollärare överlag måste bli bättre på att implementera pedagogiskt 
drama i utbildningen. Drama beskrivs ha en relativt undanskymd roll i läroplanen vilket betyder att 
det måste lyftas fram och medvetandegöras för de vuxna såväl som för barnen. Pedagogens 
förhållningssätt i relation till drama varierar, men deltagarna poängterar att drama trots detta är 
viktigt och angeläget för alla att arbeta med. För att alla ska kunna arbeta med drama beskriver 
deltagarna att det är av yttersta vikt att man inom arbetslaget tar del av varandras kompetenser samt 
lyfter fram varandras styrkor. Drama är inget högprioriterat område i förskolan vilket enligt 
fokusgruppen kan innebära att förskollärare upplever att stödet från chefshåll är något vagt. Det tas 
upp att pedagogerna har makten samt ett ansvar i att erbjuda och möjliggöra för barnen att ta del av 
olika uttryckssätt som i förlängningen kan hjälpa barnen att göra sin röst hörd i olika sammanhang. 
I samtalen framkom även att fantasiförrådet hos den vuxne är stort men att det inte alltid används 
till sin fulla kapacitet. När det gäller pedagogiskt drama i förskolan beskriver förskollärarna att 
miljön, aktiviteterna och arbetssätten har mindre betydelse. Det som är viktigt är snarare att man 
själv skapar en medvetenhet kring vikten av det pedagogiska dramat samt hur och när det kan 
användas i undervisningen.  
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I fokusgrupperna konstateras att det pedagogiska dramat kan främja barnens identitets- och 
meningsskapande. Det lyfts vidare fram att det i det pedagogiska dramat ingår många komponenter 
som kan motverka att barnen utvecklar social fobi och talrädsla. Det pedagogiska dramat kan också 
minska blyghet och lära barnen att våga ta för sig, vilket i förlängningen kan stärka deras 
självkänsla och självförtroende. Deltagarna i diskussionsgrupperna poängterar att det är viktigt att 
man ständigt har värdegrundens budskap i bakhuvudet för att kunna ge barnen verktyg och lära dem 
strategier som utvecklar meningsskapandet. Det pedagogiska dramat kan med värdegrundens 
budskap i åtanke bidra till att barnen lär sig uppskatta mångfald och olikheter, vilket i sin tur kan 
hjälpa barnen att motverka och hantera konflikter samt förebygga exkludering. Förskollärarna i 
fokusgrupperna framhåller att leken är viktig för barns utveckling av fantasi och kreativitet samt att 
leken kan ses som en form av pedagogiskt drama i den benämningen att barnen kliver in i olika 
roller och upplever med alla sina sinnen. Därför menar deltagarna att det är viktigt att låta barnen 
leka klart och få tillgång till material och rekvisita i sina lekar.  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7. Resultatdiskussion !
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras mer ingående. Resultatet diskuteras i relation till 
studiens syfte och de tillhörande forskningsfrågorna samt ställs i proportion mot de teoretiska 
antaganden och perspektiv som synliggjorts. Studiens syfte är att kartlägga vilka metoder och 
strategier förskollärare kan använda sig av för att implementera det pedagogiska dramat i förskolans 
utbildning samt huruvida pedagogiskt drama kan bli ett lika lättillgängligt estetiskt uttryck som bild 
och musik.  

!
7.1 Det pedagogiska dramats problematik och möjligheter 
“Tänk fritt, skapa nytt” (UR. Helander, 2017), det var ledorden som togs i bruk när Stockholms 
universitet upprättades. Dessa ledord lever i hög grad än idag och handlar kanske i förskolan om hur 
vuxnas normer, värderingar och synsätt sätter ramarna för barns skapande. Synen på barn, kultur 
och konst har genom drygt hundra år förändrats, från att man enligt Helander i början av 1900-talet 
såg barnen som ett gåtfullt folk i ett främmande land som kunde användas som deltagare i diverse 
experiment och utvecklingsprojekt där de egentligen inte hade något att säga till om själv, till 
dagens syn som formats i läroplanen samt i andra styrdokument, lagar och förordningar och som 
starkt uttrycker att barnen själva ska vara deltagare och tilldelas inflytande i de verksamheter som 
berör dem. Det pedagogiska dramat fördes på sextio- och sjuttiotalet in som ett ämne i olika 
pedagogutbildningar och det blev enligt Hägglund och Fredin (2011) en självklarhet att alla vuxna  
inom dessa utbildningar skulle få så pass mycket pedagogiskt drama i sin undervisning att de senare 
skulle kunna implementera det i förskolornas och skolornas verksamhet. Detta känns idag som 
något av ett drömscenario eftersom vi såväl som deltagarna i fokusgrupperna framhåller att drama 
inte direkt har hög prioritet vare sig i förskollärarutbildningen, i läroplanen, i undervisningen i 
förskolan såväl som i den praktiska verksamheten det vill säga på golvet. I den kommande 
läroplanen (SKOLFS 2018:50) framhålls att utbildningen i förskolan ska ge barnen möjligheter att 
genom olika estetiska uttrycksformer uppleva, gestalta och kommunicera. Denna skrivelse liknar i 
mångt och mycket det som uttrycks i dagens läroplan men den skiljer sig så tillvida att man 
framledes skriver mer i termer om utbildning och undervisning. En allmän reflektion kring detta 
och med koppling till studien blir att frågor och funderingar väcks kring hur fantasin, kreativiteten 
samt mångfalden av uttryck ryms i den annalkande läroplanen? Strandberg (2014) beskriver att det 
inte finns någon motsättning mellan kreativitet och undervisning och att det är de vuxnas ansvar att 
möjliggöra för barnen att ta del av båda sakerna. Det poängteras i fokusgrupperna att det är i leken 
som grunden för barns skapande tillrättaläggs. Detta framhålls även av Vygotskij (2010) som 
beskriver att fantasin inte är något primitivt utan att det medvetandegörs i samspel med den fysiska 
verkligheten. Han menade med detta att tanke och känsla är nära sammankopplat med varandra och 
att barn genom fantasin tolkar verkligheten. “I leken tolkar barnet sina upplevelser och ger dem liv - 
dramatiserar - och förvandlar och överdriver genom att framhäva det typiska” (Vygotskij, 2010, s. 
9). Barns förmåga att återskapa verkligheten i sina lekar framhålls även av Pettersson och Lagerlöf 
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Smids (2014) samt Billmark och Billmark (2016) som poängterar hur viktiga barns fantasilekar och 
rollspel är för utvecklandet av kreativiteten. Strandbergs (2014) syn på begreppen undervisning och 
fantasi ger måhända en något modernare bild av hur en möjlig framtid kan se ut. Han menar att 
förskolans råmaterial i form av aktiviteter och lekar alltid genomförs i enlighet med läroplansmål 
och riktlinjer. Detta blir således undervisningen i förskolan och ju mer undervisning barnen får 
möjlighet att ta del av desto större blir deras kunskapsbank. Därmed utökas även kreativitets- och 
fantasiförrådet vilket i sin tur medför att barnen får mer råmaterial att göra och skapa något eget av. 
De vuxnas ansvar kan inte nog poängteras när det gäller att lyfta fram estetiska ämnen, framför allt 
drama i ljuset. Deltagarna i fokusgrupperna uttrycker att drama som ämne inte nämns i konkreta 
sammanhang i läroplanen, det arbetas inte målmedvetet med pedagogiskt drama och känns allmänt 
svårtillgängligt. Denna allmänna uppfattning stärks av Österlind (2017) när hon beskriver det 
pedagogiska dramat som läroplanens doldis. Pedagoger måste således själva lära sig att se 
möjligheter med det pedagogiska dramat och koppla ämnet till undervisnings- och 
utbildningsbegreppet samt framhålla och sammanföra de olika målområdena i läroplanen. Med 
detta menas att varje ämne är unikt i sig men kan kombineras med varandra i alla aktiviteter samt i 
enlighet med läroplanens riktlinjer och mål. Det blir pedagogens ansvar att tolka 
läroplansdirektiven, anpassa utbildningen och stärka det pedagogiska dramats roll i undervisningen 
för att möjliggöra för en mångfald av uttryckssätt. Att vara självkritisk och i enlighet med Helander 
(2017) och Strandberg (2014) tänka kreativt, skapa fritt och göra nytt är något som ofta diskuterats 
under arbetet med denna studie. Pedagoger behöver i allmänhet hitta sin egen kreativa ådra och 
ställa sig frågor som;  !

Hur kan vi göra det här lite annorlunda? Skulle vi kunna göra som de små barnen och föreställa oss att 
vi gör på ett annat sätt? Vad händer om vi tankevänder? Hur skulle vi kunna tänka på ett annat sätt? Går 
det att tänka på något annat sätt? (Strandberg, 2014, s. 163-164).  

Detta citat stärks även av Österlind (2017) som menar att förskollärare först och främst behöver 
hitta sin fantasi- och kreativitetsådra för att sedan kunna dela den med andra, för det är i ett senare 
skede vad som begärs av barnen. Deltagarna i fokusgrupperna uttrycker att drama ofta känns stort 
och svårt att arbeta med och på grund av denna inställning blir det ofta en eller två pedagoger som 
tar ett större ansvar när det gäller dramaaktiviteterna. Strömberg (2008) beskriver att denna 
inställning hos pedagogerna i många fall grundar sig i en osäkerhet och en rädsla för att misslyckas. 
Weissenrieder (2008) tar upp några exempel på pedagogers uttalanden och uppfattningar om varför  
det pedagogiska dramat inte prioriteras i undervisningen. Dessa yttranden handlar om att ämnet 
anses stökigt, svårt att kontrollera, kräver speciella lokaler och små grupper. Pedagoger väljer alltså 
oftare att lyfta fram problemen i arbetet med pedagogiskt drama istället för att se möjligheterna. 
Detta handlar kanske i viss mån om osäkerheten kring själva ämnet men till stor del kan det också 
handla om pedagogens egna tilltro till sin förmåga. Strandberg (2014) beskriver hur viktigt det är att 
som pedagog vara modig och gå in i det som ännu inte är. Med detta menar han att problem i 
många fall kan vara jobbiga men om man har modet att våga tackla problemen och konstruktivt ta 
sig an dem kan kreativiteten få fäste och blomstra. I ett arbetslag behöver man också ständigt 
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uppmuntra och stötta varandra genom att säga; “Vi duger! Vi duger och därför kan vi ta ett steg 
till.” (Strandberg, 2014, s. 164).  
!
7.2 Pedagogiska mål och strävanden 
Deltagarna i studien lyfter fram att pedagogiskt drama ibland kan kännas som ett tvång, inte alls 
lustfyllt och att drama som begrepp också för en del låter avskräckande, något som är avancerat och 
kräver tid och förberedelse. Men om man istället benämner det på något annat sätt, till exempel som 
lek eller pedagogisk dramalek kanske det kan underlätta för pedagogerna att ta sig an uppgiften. Det 
handlar då istället om att se dramaaktiviteten som ett gyllene tillfälle att tillsammans med barnen 
leka och ha roligt. Trots att pedagogiskt drama i många fall kan kopplas ihop med barns lekar är det 
viktigt att man som ledare har ett mål annars blir dramat mest troligt bara barnens lek. Detta 
påstående stärks av Österlind (2017) som menar att en trolig förklaring handlar om att barnen i de 
pedagogiska dramaaktiviteterna använder kroppen och huvudet lika mycket. Dessutom lär barnen 
sig i samspelet med andra barn och om pedagogen då har ett uttalat mål för aktiviteten kan detta 
tillsammans utgöra att kunskaperna fastnar bättre. Deltagarna i fokusgrupperna framhåller att det 
kan vara av betydelse att låta en dramapedagog eller någon ur det befintliga arbetslaget handleda 
dem i deras dramaarbete. Detta anses i stort sett som en nödvändighet för att utrota de förutfattade 
meningarna kring drama som kan råda bland personalen. Weissenrieder (2008) betonar att det kan 
vara en lösning för det pedagogiska dramats framtid i skolan och förskolan. Det resultat som 
framkommit efter diskussionerna  i fokusgrupperna visar också på att det är av vikt att ta del av 
varandras kompetenser när det kommer till det pedagogiska dramat och att pedagogerna behöver 
medvetandegöras om dramats möjligheter i förskolans undervisning. Förmågan att vara en ledare är 
inte självklar hos alla, Hägglund och Fredin (2011) framhåller att erfarenheter, kunskap och träning 
spelar stor roll men att alla kan lära sig och utvecklas som ledare. Det bör däremot finnas en 
självmedvetenhet och en vilja hos pedagogen att hela tiden utvecklas. Även Heathcote (1984) 
understryker att alla kan lära sig och utvecklas som ledare inom alla ämnen såväl i skolan som i 
förskolan. Det som krävs av pedagogen är dock att det finns en drivkraft och en vilja att göra det. 
Som pedagog bör man enligt Heathcote sänka kraven och förväntningarna på sig själva för att 
lyckas och få den tillfredsställelse och det självförtroende som krävs för att kunna arbeta vidare med  
drama i barngruppen. Pedagoger behöver också bli mer kreativa och tillsammans med barnen 
utforska lekens möjligheter, inte göra det för stort utan istället börja i det lilla och enkla samt 
avdramatisera dramat. Mjaaland Heggstad (2014) påpekar att man som pedagog inte behöver vara 
skådespelare för att kunna arbeta med drama i förskolan. Däremot kan det krävas att det finns någon 
slags kreativ ådra som hjälper pedagogen att utveckla dramaaktiviteterna utifrån barnens intressen. 
Engagemang och förmågan att bygga vidare på barnens förslag och idéer ses av Mjaaland Heggstad 
som en grundförutsättning för att de pedagogiska dramaaktiviteterna ska bli lyckade. Även 
Österlind (2017) framhåller vissa grundprinciper som pedagoger bör ta fasta på när man arbetar 
med pedagogiskt drama. Det ska vara lustfyllt för alla inblandade, barn som vuxna och för att det 
ska bli just det är det viktigt att man inte utsätter andra för det man själv inte skulle vilja göra, vilket 
också är något som har diskuterats i fokusgrupperna.  
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7.3 Multimodalitet och barns lek 
Att designa utbildningen och se processen ur ett multimodalt perspektiv är enligt Selander och 
Kress (2017) av vikt för att kunna möjliggöra för barnens inlärning. “Barn skapar sammanhang och 
mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin 
person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld” (SKOLFS 2018:50, s. 4). Det multimodala 
perspektivet ger fler individer chansen att utvecklas och lära utifrån de egna förutsättningarna. 
Barnen ges möjligheter att skapa egna uttryck och forma det egna fantasiförrådet. Selander och 
Kress (2017) beskriver vidare att barns samspel med varandra och omgivningen genom variationen 
av uttryckssätt gör att deras inlärning blir mer effektiv och detta har enligt författarna att göra med 
ett multidimensionellt lärande där inte enbart pedagogens kunskap står i centrum. Genom ett sådant 
lärande kan utbildningen bli mer likvärdig och mångfalden i barns olikheter och uttryckssätt kan 
uppskattas, respekteras och tillämpas. !

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och 
beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 
genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta 
inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material 
och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan 
för att främja barnens utveckling och lärande (SKOLFS 2018:50 s, 5-6).  

Som nämnts tidigare är dramaaktiviteter nära besläktade med barns lek och genom att förskollärare 
tar fasta på leken kan den utvecklas mer i riktning mot det pedagogiska dramat. I barnens lekar 
utvecklas och stärks olika egenskaper såsom självkänsla och självförtroende, men beroende på hur 
väl pedagoger benämner och uppmärksammar barnen och deras lekar får dessa egenskaper större 
eller mindre möjligheter att utvecklas. I leken skapar barn, skapande är lek. Genom leken kan också 
barn som är mer tillbakadragna och blyga komma till sin rätt. Leken är precis som skapandet 
prestigelös. Det handlar inte om prestationen i sig utan om att få vara den man är, att få uttrycka sig 
fritt, improvisera samt känna glädje och trygghet i sitt uttryck. Detta var också något som nämndes i 
fokusgrupperna, att barnen måste få vara vem de vill och vad de vill när de dramatiserar. Det är 
barnens skapande som ska visa vägen, de väljer själva vilka roller som ska tillsättas inte utifrån 
något förutbestämt manus. Här blir det av vikt att pedagoger visar på fingertoppskänsla och 
flexibilitet, släpper lite på tyglarna och låter barnen själva tolka fritt. Som pedagog har du möjlighet 
att genom den skapande leken hjälpa barn stärka olika egenskaper. Vesterlund (2013) lyfter fram 
olika pedagogiska dramalekar och dess betydelse för barnens identitets- och meningsskapande. Hon 
beskriver vidare att man genom att använda rösten och kroppen på ett lekfullt sätt kan locka även de 
blygaste barnen att delta. Pedagoger har ett ansvar i att ta vara på varje barns unikhet och lyfta fram 
även de mer tillbakadragna barnen i dramaaktiviteterna. För många barn kan drama kännas 
skrämmande men om de själva får vara en del av processen och välja sin roll kan det möjligen 
underlätta för dem i deras skapande. Deltagarna i studien framhåller att det ibland kan vara lättare 
att framträda när man får bli en roll och en del av gruppens gemenskap. Det handlar i mångt och 
mycket om att åter igen förskjuta sin makt till barnen samt göra det i “det lilla för att bli stolt i det 
stora” (Förskollärare 1, personlig kommunikation, 30 oktober 2018). Barnen ska aldrig behöva 
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”känna sig utpekade eller annorlunda eftersom alla barn och vuxna leker likadant 
tillsammans” (Vesterlund, 2013, s. 35). Detta var också något som framkom under diskussionerna 
där deltagarna framhöll vikten av att barnen måste få leka vidare utan att bli avbrutna och gärna 
tillsammans med kompetenta vuxna samt för att kunna utveckla de livsnödvändiga egenskaperna 
som nämnts ovan. På grund av rutiner och tidshållningsaspekter i förskolan blir ofta fokus hos 
pedagogerna på att hinna städa bort och plocka undan, detta främjar inte den kreativa leken och 
minskar chanserna för barnen att utöka sitt fantasiförråd. Österlind (2017) framhåller också vikten 
av pedagogiskt drama och lek i förskolan och skolan och motiverar det med att dramat utvecklar 
barnens empati och självkänsla. !
7.4 Värdegrundens betydelse  
Utöver glädjen att uttrycka sig är en del av poängen med det pedagogiska dramat att det förenar 
tanke och känsla, det får barn och vuxna att reflektera och uppleva tillsammans. Österlind (2017) 
menar att dramaaktiviteter ofta kretsar kring ett tema som inte sällan handlar om 
värdegrundsrelaterade frågor. Det kan till exempel handla om hur man är en bra kompis, respekt, 
eller att sätta sig in i någon annans situation och se saker ur nya perspektiv. Pedagogiskt drama är en 
gruppdynamisk process som kan användas som ett effektivt verktyg för att skapa god stämning och 
samhörighet. Det finns enligt Strömberg (2008) ett stort tillhörighetsbehov hos människan vilket 
ofta bottnar i en rädsla för utanförskap och ensamhet. I alla grupper finns det en antydan till hierarki 
och när det gäller barn kan denna hierarkiska ordning, om den saknar vuxenstöd lätt utvecklas till 
mobbning. Vuxna i förskolan måste enligt Mjaaland Heggstad (2014) våga lämna ifrån sig makten 
till barnen men ändå vara tydliga i sin ledarroll. Detta var även något som påpekades i 
fokusgrupperna där deltagarna framhöll att pedagogerna besitter en viss makt. Genom att däremot 
förflytta maktfokus från pedagogens perspektiv till barnens samt använda sig av makten för att göra 
gott kan man skapa goda grupper. Deltagarna i studien framhåller vidare att det är viktigt för barnen 
att få lära sig att ta eget ansvar och detta kan möjliggöras genom att bland annat ge dem uppgifter 
att arbeta tillsammans med. Dessa uppgifter kan med fördel vara dramarelaterade och får gärna 
kopplas samman med värdegrundens budskap. I sådana gruppuppgifter kan barnen få möjlighet att 
utveckla sin empatiska förmåga, lära sig att se värdet av mångfald samt lära sig att respektera 
varandra. Detta kan i sin tur underlätta för barnen att hantera konflikter, förebygga exkludering samt 
skapa trygghet och tillit i gruppen. Det kan än en gång inte nog poängteras vikten av kompetenta 
vuxna och detta framhålls tydligt och på flera ställen även i läroplanen för förskolan (Lpfö98), i 
vilken det beskrivs hur; “Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder” (Skolverket, 2016, s. 4). Likväl som pedagogiskt drama är positivt för att utveckla goda 
grupper kan det också spela stor roll för den personliga samt den sociala utvecklingen. Tombak 
(2014) betonar att barnens sociala, fysiska och mentala mognad kan utvecklas om pedagogerna 
erbjuder pedagogiskt drama i förskolan. Med detta menar författaren att barnen från början har olika 
karaktärsdrag, individuella olikheter och förmågor som med tiden utvecklas i olika riktningar. 
Genom det pedagogiska dramat kan man hjälpa barnen att lära sig uppskatta varandras olikheter 
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samt även stärka sin självkänsla och sitt eget självförtroende. Weissenrieder (2008) lyfter i likhet 
med Tombak (2014) fram det pedagogiska dramat som en vägledning i barnens sociala och mentala 
progression. Vidare menar Weissenrieder (2008) såväl som Braxell (2015) att det pedagogiska 
dramat är språkutvecklande, roligt och befriande, utvecklar barnens kreativitet och fantasi samt 
skapar fria människor. Det pedagogiska dramat kan hjälpa barnen att bearbeta händelser i det 
verkliga livet och enligt Sternudd (2000) frigöra sig från samhällets olika normer och värderingar. 
Detta kan i sin tur bidra till den personliga såväl som den sociala medvetenheten samt därmed 
möjliggöra för barnen att hitta sin egen identitet och sin plats i världen. Även i fokusgrupperna 
diskuterades hur olika pedagogiska dramaaktiviteter kan bidra till att barnen utvecklar och stärker 
den egna identiteten. Diskussionerna kring detta handlade i mångt och mycket om att man som 
pedagog har ett ansvar att försöka förhindra att barnen i framtiden utvecklar någon form av talrädsla 
eller social fobi. Detta ansvar förtydligas av Sandin (2017) som menar att pedagoger i förskolan har 
en skyldighet att genom olika uttrycksmedel förebygga att barnen utvecklar talrädsla. Påståendet 
stärks även i Skollagen (SFS 2010:800) där det betonas att ledningen genom utbildningen måste ta 
hänsyn till barnens olika behov samt ge barnen möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar och genom olika uttrycksmedel. Därmed blir det av yttersta vikt för pedagoger i 
förskolan att alltid arbeta utifrån värdegrunden och att ha en medvetenhet om talrädsla och social 
fobi samt hur detta genom det pedagogiska dramat kan avhjälpas.  !
7.5 Lekens och det pedagogiska dramats digitala möjligheter  
Digitaliseringen i samhället har ökat avsevärt på relativt kort tid och detta har medfört att barnen i 
mindre utsträckning använder kroppen i sina lekar. Detta är en viktig faktor som enligt Lagercrantz 
(2013) behöver tas i beaktning och författaren menar att skärmtiden i många fall stjäl tid från barns 
spontana lekar i vilka barnens kreativitet, fantasi och kommunikationsförmåga stimuleras. I det 
pedagogiska dramat kan barnen få möjlighet att bejaka sina drömmar, utöka sitt fantasiförråd och 
även enligt Lagercrantz uppmuntras till ett närmare och mer intimt socialt samspel med sina 
lekkamrater. Det framhålls av Lagercrantz såväl som av deltagarna i fokusgrupperna att skärmens 
innehåll bör ses över och att vuxna i förskolan har ett ansvar för vad som digitalt ska förmedlas, hur 
och i vilka sammanhang. Som redan nämnts har barns lekar en nära koppling till det pedagogiska 
dramat vilket också poängterades i fokusgrupperna. I diskussionerna framhölls vikten av 
pedagogens ansvar i att undervisa samt använda sig av digitala verktyg såväl som att bejaka det 
traditionella pedagogiska dramat i barnens aktiviteter. Det handlar om att pedagoger måste vara 
goda förebilder och hitta bra sätt att kombinera det digitala dramat med det traditionella 
pedagogiska dramat. Genom att sammanföra processerna i undervisningen så de kompletterar 
varandra och harmonierar i enlighet med läroplanen kan pedagogerna ge barnen maximala 
förutsättningar till utveckling och lärande. Barns skapande aktiviteter är och kommer alltid vara en 
viktig del av deras liv. Barnen ska erbjudas olika varianter av skapande samt att genom en mångfald 
av uttryck, även digitala kunna utforska och kommunicera individuellt såväl som i grupp. De 
estetiska processerna i förskolan och skolan är viktiga för barns språkutveckling och den sociala 
inlärningen, de hjälper till att skapa konstnärer. Inte konstnärer som målare eller skulptörer utan 
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”människor som möter tillvaron med öppna sinnen och behärskar en mångfald 
uttrycksmedel” (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 51).  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8. Slutsatser och implikationer för professionen !
Det pedagogiska dramats något undanskymda roll i läroplanen såväl som ute i verksamheterna har 
genomgående varit ett hett diskussionsämne under arbetet med denna studie. Resultatet visar att det 
finns ett stort behov av att lyfta fram det pedagogiska dramat i ljuset. Detta kan så göras genom att 
pedagogerna tar sitt ansvar, vågar gå utanför sin egen bekvämlighetszon samt hittar möjligheter att 
kombinera dramat tillsammans med andra ämnen i förskolan. Pedagogerna behöver kritiskt granska 
sitt eget och sina arbetskamraters förhållningssätt samt hur aktiviteter och arbetssätt möjliggör för 
barnens lärande. Det handlar om att skapa en medvetenhet kring det pedagogiska dramat, dess 
betydelse och möjligheter istället för att se det som svårhanterligt och göra det alltför komplicerat. 
Trots allt är alla vuxna i förskolan starka förebilder för barnen och om inte de vågar misslyckas, 
tänka fritt, skapa nytt samt utmana sig själva kan de inte heller förvänta sig det av barnen. Det 
handlar också om att lära barnen uppskatta värdet av mångfald och olikheter och just när det gäller   
det pedagogiska dramat kan det möjliggöras genom att alltid ha värdegrundens budskap i åtanke 
samt att i undervisningen använda sig av multimodalitet, det vill säga en mångfald av uttryck. Med 
Pablo Picassos och Lev Semjonovitj Vygotskijs ord i minnet kan det pedagogiska dramat bidra till 
att skapa konstnärer i förskolan. Konstnärer i den benämningen att barnen får möjlighet att möta en 
öppensinnig och kreativ tillvaro i vilken deras uttryck och åsikter räknas, där barnen är fria och 
unika individer som använder sin fantasi till fullo samt vågar leka och uttrycka sig långt upp i 
åldrarna.  !!!
9. Förslag till fortsatt forskning !
Efter arbetet med studien har vi kommit fram till att det vore intressant att forska vidare kring detta:  !
• Jämförelse mellan digitalt pedagogiskt drama och traditionellt pedagogiskt drama, hur de kan 

komplettera varandra men också hur barnens möjliga egenskaper kan utvecklas om det ena eller 
det andra tar över i verksamheten.  !

• Forskning om hur rörelse, till exempel dans och idrott tillsammans med drama kan hjälpa barn att 
utveckla kroppskontroll, stärka deras självkänsla och självförtroende samt våga ta mer plats.  !

• Vidare forskning om hur det pedagogiska dramat kan förebygga att barn utvecklar talrädsla och 
social fobi.  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Bilaga 1. Informationsbrev till deltagarna !!
Hej! !
Vi är två studenter som heter Veronika Österlund och Jenny Bladh. Vi går sista terminen på 
förskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet och ska påbörja vårt examensarbete. 
Studiens syfte handlar om drama med inriktning på hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i 
förskolans verksamhet. Som metod har vi valt att arbeta med en fokusgrupp där vi vid några träffar 
(max tre stycken) kommer att diskutera studiens syfte och frågeställningar. Vid dessa tillfällen får 
alla i fokusgruppen möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, uppfattningar, upplevelser och 
åsikter kring ämnet samt även gemensamt utforma eventuella metoder och strategier för hur det 
pedagogiska dramat kan implementeras i verksamheten. !
Studiens syfte är att kartlägga vilka metoder och strategier förskollärare kan använda sig av för att 
implementera det pedagogiska dramat i förskolans utbildning samt huruvida pedagogiskt drama kan 
bli ett lika lättillgängligt estetiskt uttryck som bild och musik. !

• Hur arbetar förskollärarna för att uppnå målen i styrdokumenten när det kommer till 
estetiska uttryck, med fokus på pedagogiskt drama? !

• Vilka möjliga egenskaper kan barnen utveckla om förskollärare aktivt arbetar med 
pedagogiskt drama? !

Vi har varit i kontakt med förskolechefer på respektive område och fått klartecken att köra igång. Vi 
tänkte oss att den första träffen skulle äga rum någon gång under vecka 44. Platsen för träffarna kan 
gärna varieras så att vi ena gången träffas på en förskola och nästa gång på en annan. Vi vill så långt 
det bara går tillgodose era behov och hoppas att vi ska kunna träffas så smidigt som möjligt utan att 
det behöver störa för mycket i er planering eller tas in någon vikarie. Tiden för träffarna uppskattar 
vi till cirka en timme per gång. Det skulle vara bra om ni återkopplade till oss så fort som möjligt 
angående dag, tid och plats. !
Vi har inför vårt arbete tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet i denna 
studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Alla personuppgifter 
hanteras konfidentiellt. Det är endast vi (Veronika och Jenny) som kommer att ha tillgång till det 
insamlade materialet. Vid exempelvis citat kommer de medverkande att benämnas med siffror. 
Under träffarna spelas samtalet in via diktafon och vi kommer att föra anteckningar för att 
underlätta vårt efterarbete. Det kommer inte att förekomma någon filmning varken av barn eller 
vuxna och vi använder inte våra mobiltelefoner vid dessa träffar. Materialet används endast av oss 
och raderas efter examensarbetet blivit godkänt.  !
Examensarbetet kommer efter godkännande publiceras och vara sökbart via Luleå Tekniska 
Universitets databas, Diva.  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Detta informationsbrev skickas ut för att ni ska kunna ta del av det innan träffarna sker, samt för att 
ger er lite tid att fundera om ni har några frågor angående upplägg, utformning eller arbetet som 
helhet. Från och med nu finns vi tillgängliga på mail eller telefon för er! 
Med vänliga hälsningar !
Veronika Österlund                                                                   
xxx@student.ltu.se      !
Jenny Bladh 
xxx@student.ltu.se                                                                !
Handledare: Märtha Andersson 
Universitetslektor 
E-post: xxx@ltu.se 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Bilaga 2. Samtalsfrågor !
Studiens syfte är att kartlägga vilka metoder och strategier förskollärare kan använda sig av för att 
implementera det pedagogiska dramat i förskolans utbildning samt huruvida pedagogiskt drama kan 
bli ett lika lättillgängligt estetiskt uttryck som bild och musik. !

• Hur arbetar förskollärarna för att uppnå målen i styrdokumenten när det kommer till 
estetiska uttryck, med fokus på pedagogiskt drama? !

• Vilka möjliga egenskaper kan barnen utveckla om förskollärare aktivt arbetar med 
pedagogiskt drama? !!

Underfrågor till forskningsfråga 1.  !
• Hur har ni arbetat med pedagogiskt drama tidigare? Olika former? Målstyrt eller spontant?  
• Är alla i arbetslaget delaktiga/engagerade i arbetet med pedagogiskt drama? Arbetsfördelning? 
• Hur ser ni på drama som uttrycksform i den pedagogiska verksamheten?  
• Hur relaterar du som pedagog till drama? Vad inbegrips i ordet för dig?  
• Vet du alltid att det är drama du jobbar med? 
• Hur går ni till väga i arbetet med pedagogiskt drama när det gäller att nå de uppsatta målen i 

Läroplanen? 
• Har ni fått någon kompetensutveckling specifikt inom pedagogiskt drama? Förskolechefens roll? 

Dramapedagog, föreläsning eller liknande? 
• Uppfattar alla i arbetslaget drama på samma sätt i den pedagogiska verksamheten? 
• Vilka kritiska aspekter kan ligga till grund för att arbetet med drama upplevs som svårt? 

Fördomar? Förhållningssätt? Tidskrävande? Miljö, ute/inne?  !!
Underfrågor till forskningsfråga 2. !
• Behövs det någon specifik miljö för att arbetet med pedagogiskt drama ska bli framgångsrikt? 
• Hur erbjuder förskollärare drama som uttrycksform i verksamheten? 
• Hur ser pedagoger på barns skärmtid och språkutvecklingen i relation till drama? 
• Vad tänker ni om det traditionella pedagogiska dramat och vilka potentiella egenskaper barn kan 

utveckla genom det, samt genom det digitala dramat? 
• Finns det behov av en samtalsgrupp för pedagoger med inriktning på hur man aktivt kan arbeta 

med pedagogiskt drama i förskolan? !!!
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