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Sammanfattning 

Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur det pedagogiska dramat kan 

påverka individer. Detta kommer att undersökas genom en kvalitativ textanalys av ett 

flertal litterära som behandlar pedagogiskt drama. I lpfö98 representeras det estetiska 

blocket som en av riktlinjerna för barns lärande. Det estetiska blocket förvaltar 

bildskapande, musikskapande och drama. Forskningsstudien tar upp definitionen av 

pedagogiskt drama. Under forskningsstudiens gång har en frågeställning formulerats för 

att uppnå det dedikerade syftet; Vad kan pedagogiskt drama bidra med till individen? 

Utifrån denna utgångspunkt har studiens resultat utgått ifrån en tematisk textanalys, där 

fyra stycken litterära verk inom pedagogiskt drama och estetik jämfördes med varandra, 

inklusive en doktorsavhandling. Resultatet redovisar att varje författare lyfter fram snarlika 

åsikter och ståndpunkter för det pedagogiska dramats främjande, men vissa områden 

skiljde sig mer ifrån andra. Summeringen att barnets språk och lek gynnas är framträdande. 

Genom studiens gång blir det även tydligt att pedagogiskt drama inte synliggörs tillräckligt 

inom förskolans lokaler.  

 

Nyckelord: Pedagogiskt drama, förskola, estetiska läroprocesser, social interaktion, 

kommunikation, läroplan. 
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1. Inledning 

 

Året var 2011 och jag var antagen till mina första högskolestudier på Uppsala universitet. 

Studierna bestod av att förankra sig inom det dramapedagogiska arbetet med barn. 

Utbildningen var en pedagogisk sådan och fokuserade på allt gällande didaktiskt förmåga 

till scenisk gestaltning. Under utbildningens gång utövade vi studenter utbildningens fyra 

grundmoment inom pedagogiskt drama; lek och improvisation, muntligt berättande, drama 

inom konflikthantering samt scenisk gestaltning.  Under momentet drama inom 

konflinthantering blev vi tilldelade uppgiften att genomföra en kortare dramaundervisning 

med en skolklass. Vi fick fritt välja mellan förskolan till högstadiet. Tillsammans med en 

partner besökte vi en förskola med Waldorf inriktad pedagogik. Vi blev tilldelade en 

barngrupp på ca 10 barn med tillhörande pedagoger på plats. Vi lekte och provade på 

övningar som vi tagit del av under kursens gång. Resultatet var genomgående lyckat och 

tid för reflektion av våra insatser var väsentligt. Den pedagogiska praktiken pågick under 

en vecka.  

Efter denna erfarna korta period tillsammans med barngruppen såg jag ett samspel mellan 

vuxna som små, en slags intersubjektivitet. Alla kom med föga förväntningar och lämnade 

tillfället med leenden och skratt.  

Sedan förskollärarutbildningen startade under VT13 har jag kontinuerligt begrundat och 

utövat pedagogiskt drama tillsammans med små barngrupper på diverse förskolor, både i 

undervisningssyfte samt för nöjes skull. Användingen av pedagogiskt drama visar sig 

fånga barnens intresse och främjar till deltaktighet. Vidare under tiden hos olika 

förskoleverksamheter har jag även anmärkt på den bristande användingen av pedagogiskt 

drama i barngruppen. Personligen är jag övertygad om att arbete med pedagogiskt drama är 

främjande för individen som får ta del av detta. Att undervisa i pedagogiskt drama kan vara 

spännande och intressant, vare sig det riktar sig mot barnet i fråga eller sig själv. Att 

förankra sig inom området drama kan vara en ypperlig möjlighet för utveckling av 

kreativitet, fantasi och improvisation. Baserat på egen erfarenhet har arbete samt utövning 

av pedagogiskt drama visat sig vara en personlighetsutveckling. Att ta det första klivet är 

alltid svårt och utmanande.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna forskningsstudie är att undersöka och analysera det 

pedagogiska dramats funktion och påverkan hos individer. En sekundär aspekt att subtilt 

undersöka är dess synliggörande inom förskolan. Eftersom denna forskningsstudie kommer 

att studera det pedagogiska dramat och dess funktioner, bygger den på en litteraturstudie av 

olika litterära verk som behandlar pedagogiskt drama. En tematisk textanalys genomförs 

för att uppnå det dedikerade syftet. 

Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats; Vad kan pedagogiskt drama bidra 

med till individen?  
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2. Bakgrund 

I lpfö98 finns ämnet drama med under förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer. 

Följande två citat berör det estetiska blocket och lyder följande;  

 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

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

innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” (2010, s. 

7). 

 

”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” (2010, s. 10). 

 

I relation till estetiska läroprocesser som ämnet drama berör, beskriver Dahlbeck och 

Persson estetiska läroprocesser som en kunskapsform som individer använder för att 

kommunicera med varandra. Dahlbeck och Persson hänvisar till Lev Vygotskij (1930) som 

menade på att estetiska läroprocesser är upplevelser som resulterar i fantasi. Vidare 

beskriver Dahlbeck och Persson att estetiken kan ses som ett ting för att bearbeta barnens 

upplevda situationer, såväl som att hjälpa barnen skapa nya uttrycksformer.  (2010, s. 192-

193).  Dahlbeck och Persson beskriver att estetiska läroprocesser kan tolkas som 

meningsskapande. Med estetiska ämnen kommunicerar och utforskar barnen. Tack vare 

fantasin, känslan och estetiska uttryck gör barnen världen begriplig. Vidare därpå belyser 

Dahlbeck och Persson leken som den viktigaste estetiska uttrycksformen för barnen i 

förskolan (2010, s. 194-195). I relation till leken beskriver Gärdenfors leken som en 

bidragande faktor för barnets kommande kognitiva och sociala utveckling samt 

kommunikativa förmåga. Gärdenfors beskriver imitationsleken som en första etapp inom 

barnets utveckling. Imitationsleken sker upp till två års ålder. Med denna består barnets lek 

av att imitera vad sina kamrater gör. Under denna period kan barnet generellt inte skilja på 

vad som är lek eller icke-lek. Även förknippad som ”bredvid leken”.  Låtsasleken belyses 

därpå vilket är förmågan att låtsas, vilket är en slags improvisation. Nu är barnet i sin 
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tvåårs ålder. Under denna period börjar barnet leka tillsammans med andra kamrater samt 

kommunicera med dessa om olika ting. Vanligast förekommande inom låtsasleken är 

barnets iscensättande av fantasivärldar, såsom att ett bord kan vara ett hus. Slutligen 

förklarar Gärdenfors innebörden av intresseleken. Intresseleken tar vid när barnen blir 

äldre och involverar populärkulturella fenomen, intressen och dylika ting som de delar med 

sig av med sina kamrater. Exempel kan vara leksaksfigurer, dinosaurier, skateboards osv. 

Gärdenfors förklarar att intresseleken stannar med barnet upp i den vuxna åldern, då den 

förknippas med begreppet hobby. Gärdenfors lyfter även fram en bonuslek, som 

förknippas som personlig. Denna kallas för den inre leken. Här spelar fantasier och 

dagdrömmar roll (2010, s. 50-51). Gärdenfors förklarar även kring begreppet 

metakognition. Detta syftar till förmågan att kunna begrunda sitt tänkande och lärande. 

Metakognitiva dialoger sker i samband med barnens intresselekar. Barnen planerar 

aktiviteterna och diskuterar genomförandet. Att sätta den metakognitiva förmågan i praktik 

är ett givande tillfälle för lärandet i allmänhet (2010, s. 52). I relation till barnens 

kommunikativa förmågor beskriver Rasmusson och Erberth gällande ordet 

kommunikation. Ordet är av latinskt ursprung och betyder gemenskap. Gemenskap är en 

väsentlig grund inom dramapedagogiskt arbete. För att kommunikationen mellan individer 

ska fungera så behövs ett fungerande samspel. Om deltagarna/barnen inte visar intresse 

och saknar engagemang så går den skapande verksamheten miste. Inom pedagogiskt drama 

är kommunikationen en god förutsättning för kreativiteten. (2008, s. 51-52).  

Kreativiteten och drama samspelar enligt Rasmusson och Erberth. Rasmusson och Erberth 

hänvisar till dramapedagogen Malcolm Ross (1978) som hävdade att individen måste träna 

upp sina sinnen och lära sig att använda dem. Detta i sin tur leder till att utveckla den 

kreativa processen inom de estetiska läroprocesserna. En vital grund för kreativiteten är 

leken enligt Ross, som menade på att både vuxna och små är som mest skapande när de 

leker och fantiserar. Ross konkluderade att individer som inte leker saknar förmågan till att 

uppleva leken som meningsfull. Ross teori är enligt Rasmusson och Erberth användbar 

inom estetiska läroprocesser (2008, s. 45). 

 

 



 

7 

 

3. Teori 

Den teoretiska förankringen inom pedagogiskt drama förknippas oftast med individens 

kognitiva och socioemotionella utveckling. Med fokus på förskolebarnet och dess 

kognitiva utveckling lyfts det preoperationellt tänkandet fram som grundades av 

utvecklingspsykologen Jean Piaget. Det preoperationella tänkandet sker hos barnen mellan 

två till sex års ålder och handlar om barnets utvecklande av symboliskt tänkande. Under 

detta stadie börjar barnet utveckla mentala representationer. Dessa representationer 

använder barnet under låtsaslekar. Under denna tid börjar barnets fantasi att utvecklas 

avsevärt. Språket blir även en viktig faktor, då språket leder till tänkande, lekar och 

agerande (Hwang & Nilsson, 2011, s. 197-198).  

En av de viktigaste delarna inom förskolebarnets socioemotionella utveckling är leken. Tre 

viktiga lekteorier har betydelse här; psykodynamisk lekteori, kognitiv lekteori och 

interaktionistisk lekteori. Den psykodynamiska lekteorin handlar om lekens betydelse som 

en väsentlig del av den psykosociala utvecklingen för barnet. Barnet ska kunna lära sig att 

hantera svåra situationer, då detta är viktigt för främjandet av den egna identiteten. Barnet 

kan leka sig genom lösningar på sina svåra situationer samt lära sig mycket om sig självt 

samt omvärlden. Den kognitiva lekteorin bygger på Vygotskijs och Piagets teorier att leken 

är ett hjälpmedel som barnet använder för att träna sitt självförtroende med. Leken handlar 

om att ge barnet en känsla av att kunna agera. När barnet leker så främjas 

verklighetsuppfattningen och sociala roller. Leken ses även som en social process. Den 

interaktionistiska lekteorin handlar om barnens lekagerande tillsammans med andra barn i 

dess omgivning. I denna sociala kontext bildas en vital grund för barnets självutveckling, 

vilket är att barnets identitet bekräftas. Förmågan att bilda relationer tillsammans med nya 

lekkamrater och samspela med dessa påvisar leken som ett nödvändigt steg i barnets 

kommande socialisation (Hwang & Nilsson, 2011, s. 221-222).  
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3.1 Utvecklingspedagogiken och estetiken 

Utvecklingspedagogiken grundar sig i tankarna att lärandet objekt (det som barnet ska lära 

sig) är minst lika likgiltigt som lärandets akt (på vilket sätt barnet lär sig). Ett flertal 

begrepp är centrala inom utvecklingspedagogiken; Erfarande, metasamtal, riktadhet, 

lärandets objekt, variation och urskiljning. Utvecklingspedagogiken och estetiken går hand 

i hand då estetiken involverar följande begrepp. Följande begrepp har musiklyssning som 

grund. Erfarande handlar om vad barnet tar med sig efter en situation eller ett 

sammanhang där barnet har varit delaktig i. Metasamtal är en av de viktigaste delarna av 

barnets lärande då det handlar om kommunikationen och interaktionen. Samtal om 

självaste samtalet. Ett metasamtal är ett samtal där barnet begrundar, tänker och 

kommunicerar kring sådant som brukar tas för givet. Fokus inom metasamtalet är barnens 

förmåga att uttrycka sig och tolka. Riktadheten kan ses som det påtagligaste begreppet och 

omfattar uppmärksamhetsfokusering. Barnets uppmärksamhet är konstant riktad mot olika 

ting. I den pedagogiska vardagen handlar det om att få barnets uppmärksamhet att rikta sig 

mot det ting som barnet ska utveckla en kompetens för. Lärandets objekt handlar om hur 

barnet förväntas att utveckla färdighetheter eller förmågor i den pedagogiska praktiken. 

Det som barnet förväntas att lära sig är starkt relaterat till de förutsättningar som 

pedagogerna bildar. Dessa förutsättningar förvaltar mål, process och resultat. Med mål så 

syftas på det som formulerats i läroplanerna som pedagogerna måste förverkliga och 

anpassa på ett sådant sätt att barnen finner detta begripligt. Processen omfattar att 

iscensätta lärandets objekt, dvs. om musik ska läras ut så är det en god förutsättning att 

barnen utvecklar förståelsen för visa aspekter inom musiken såsom toner och rytmer. 

Dessa funderingar kan bli utgångspunkter för intressanta samtal med barnen kring hur 

musiken låter. I sin tur leder detta till resultatet som innehaver vad pedagogen har kommit 

fram till gällande barnens färdigheter, förmågor samt förståelse gällande ämnet. 

Urskiljningen och variationen är de sista aspekterna inom utvecklingspedagogiken och 

handlar om medvetenheten att kunna urskilja enskilda ting och uppleva dessa. Under 

musiklyssning kan barnen lära sig att urskilja visa ljud och toner genom att variera något 

konstant. Exempelvis kan samma melodi spelas fast med olika instrument för att belysa 

urskiljningen (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling & Wallerstedt, 

2008, s. 55-62).  
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3.2 Ett sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet kan individen utvecklas inom många olika riktningar 

i dagens mångsidiga samhälle. Individen absorberar och intresserar sig för olika aktiviteter 

som finns runt omkring dennes liv. När individen tar till sig nytt lärande och vill förstå nya 

fenomen likväl relationer mellan individer, kunskaper och färdigheter fungerar så krävs det 

att individen förstår samspelet mellan det kollektiva och individerna. Människans 

kunskaper är uppbyggda på upplevda kulturella erfarenheter. Individen tar del av dessa 

kulturella erfarenheter genom ett livsviktigt redskap som präglas människans kommande 

liv. Dessa vitala redskap är kommunikationen och språket. Vidare lyfts resonemanget fram 

att människan ses som formbar. Exempelvis är barndomen en formbar period i livet och en 

oundviklig sådan. Under barndomen tar barnet intryck av händelser och kulturella aktiviter 

såväl som utvecklingen av egna intressesfärer. Dessa ting är fullkomligt avgörande för 

produktionen av färdigheter samt kunskaper i samhället (Säljö, 2005, s. 62-63).  

Stier och Sandström Kjellin benämner individens kultursocialisation. Stier och Sandström 

Kjellin hänvisar till sociologen Durkheim (1922/1956) som såg socialisationen som en 

process där vuxna påverkar de yngre. I samspel med vuxna så lär sig barnet förmågor och 

beteenderegler som är väsentliga för att leva i samhället – dessa förmågor och beteende 

regler kan förknippas som kulturen. Med begreppet kultursocialisation syftas till att 

individen tar till sig kulturella kunskaper genom socialisationsprocessen. Denna process 

sker genom utbildningsväsendet och genom interaktionen samt påverkan av kamrater och 

media. Under barnets tidiga ålder så fokuseras mycket på dess motoriska, kognitiva, 

språkliga och emotionella förmågor. Det är primärt genom leken och social interaktion 

som barnet lär sig rolltagande och att kunna sätta sig in i andras perspektiv (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009, s. 61-62).  

I relation till Stier och Sandström Kjellins text förklarar Rasmusson och Erberth att 

individen bär på en social kod som förvaltar kommunikation och samspel med andra 

individer.  Denna sociala kod skiljer sig beroende på den kultur vi lever i. Den sociala 

koden tar individerna del av under uppfostran. Även samhället individerna interagerar 

runtom såväl som media påverkar den sociala koden (2008, s. 55). 
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4. Litteraturgenomgång 

Följande stycke inom forskningsstudien kommer att förklara samt redogöra för det primära 

begreppet pedagogiskt drama. Begreppet kommer även att beskrivas ur ett historiskt 

perspektiv.  

4.1 Vad är pedagogiskt drama? 

Det första som funderas är vad pedagogiskt drama egentligen är. Ordet drama är av 

grekisk härkomst och kan tolkas som handling. Inom denna pedagogik riktas fokus på 

handlandet. Dramatisering innebär att kunna gestalta en handling genom att förvalta och 

förmedla roller. Dagens moderna dramaundervisning lägger tyngden på att främja barnens 

sociala och kreativa utveckling. Genom att individer deltar inom dramapedagogiskt arbete 

såsom övningar, improvisationer, lekar, rollspel och teater utvecklas primärt fantasin. I 

längden stärks den kommunikativa förmågan såväl som sammarbetsvilligheten, då mycket 

av pedagogiskt drama förutser interaktion mellan flera individer. Pedagogiskt drama är en 

synonym för att använda sig av drama i undervisningen. Drama är en estetisk läroprocess. 

Begreppet estetik härstammar från grekiskan och kan översättas till sinneskunskap 

(Rasmusson & Erberth, 2008, s. 9). 

4.2 Pedagogiskt drama sedan 1700-talet 

Ur ett historiskt perspektiv var den Tyska teologen och prästen Martin Luther en 

förespråkare för att använda drama i undervisningen. Luthers stoff var att detta främjade 

elevernas minnesträning som i längden kunde påverka deras sinnen. Under 1700-talet kom 

estetiken att förknippas med konst. Vidare med åren har begreppet estetik utvecklats 

(Rasmusson & Erberth, 2008, s. 9).  

Det pedagogiska dramat har funnits inom Svensk historia sedan början av 1900-talet. 

Användningen av drama i undervisningen debatterades redan under 1700- och 1800 talet. 

Konklusionen under den dåvarande tiden var att dramat sågs som vilseledande. Med tidens 

gång kontemplerade reformpedagogerna under 1900-talets början. De hade en annan syn 

på drama i undervisningen. Under 1920-talet började lärare runt om i Norden att bidra med 

skolpjäser och dramer (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 15).  

Drama har funnits inom skolan som ett valbart ämne sedan 1960-talet. När grundskolan 

etablerades 1962 påpekade läroplansförfattarna vikten av att lärare skulle använda drama i 
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undervisningen. Denna tes lades fram i mån att läroplanens mål kunde förverkligas 

(Rasmusson & Erberth, 2008, s. 16). Rasmusson och Erberth beskriver dramat och dess 

relation till reformpedagogiken. Genom de reformpedagogiska tankegångarna under 1900-

talet kunde det pedagogiska dramat lyftas fram. Reformpedagogerna hänvisade till och 

inspirerades av den Amerikanska psykologen och pedagogen John Dewey, som etablerade 

aktivitetspedagogiken ”learning by doing”. Detta begrepp syftar till att stärka självkänslan 

hos barnet och förmåga till att ta ställning samt utveckla sin kreativitet. ”Learning by 

doing” blev en grund för de estetiska läroprocesserna eftersom dessa är beroende av 

barnets engagemang. En välkänd reformpedagog är Svenska Ellen Key. Key arbetade som 

lärare och blev känd genom sitt verk ”barnens århundrade”. Key var en skeptiker och 

gjorde revolt mot dåtidens hårda kunskapsskola. Under sin tid som lärare på en flickskola i 

Stockholm, använde sig Key av drama för att stödja flickorna i deras undervisning. 

Rasmusson och Erberth förklarar hur Keys användning av drama i samhällskunskapen fick 

eleverna att gestalta politiska debatter på ett livfullt sätt. Gestaltningarna skildrade 

värderingar och konflikter. Sammanvävningen mellan drama och samhällskunskap som 

Key främjade ses som en milstolpe av det dramapedagogiska arbetet inom Svensk 

skolhistoria, då detta inom modern tid förknippas som forumsspel (2008, s. 16-17).  

I Sverige var det lärarinnorna på flickskolorna som var först med att etablera sig i 

dramapedagogiskt arbete i skolan. Rasmusson och Erberth hänvisar till doktoranden Kent 

Hägglund (2001) som beskriver kring reformpedagogen Ester Boman och hennes intresse 

för att binda samman drama med alla skolämnen på flickskolan hon jobbade på. Boman 

uppmanade även sina elever att skriva egna teaterpjäser och gestalta dessa. Boman såg det 

dramapedagogiska arbetet som en personlighetsutveckling. Med det reformpedagogiska 

inflyttandet så lades fokus på elevernas egen utveckling och här var dramapedagogiken 

inget undantag. I mitten av 1960-talet infördes dramapedagogik i läroplanerna (Rasmusson 

& Erberth, 2008, s. 17-18). Ett av de vanligaste förekommande delmomenten inom 

pedagogiskt drama är forumsspelet. Forumsspelet grundare är den Brasilianska 

dramapedagogen Augusto Boal. Forumsspelet är en interaktiv form av teater som 

involverar publiken som är åskådare. Etableringen skedde under tidigt 1970-tal. 

Forumsspel lyfter vanligast fram teman såsom utanförskap, konflikter och samhälleliga 

problem. Avsikten Boal hade med forumsspelet var att publiken inte skulle komma med en 

lösning till de problem som gestaltades, utan att snarare upptäcka så många lösningar som 

möjligt. Forumsspelet och Boals influenser kom till Sverige under sent 1977 då Boal höll 
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kurser i Stockholm på Skeppsholmens folkhögskola. Boal återkom till Sverige varje år och 

höll kurser inom forumsspel (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 25-26). Men pedagogiskt 

drama har stött på motgångar. Under slutet av 1970-talet trädde en pedagogik fram; den 

progressiva pedagogiken. Den progressiva pedagogiken valde att fokusera på det 

konservativa och förespråkade det som var gammaldags. Men detta skiftade fokus 

påverkades de estetiska ämneskunskaperna, då det plötsligt sågs som mindre viktiga inom 

skolan. Detta ledde i sin tur till att dramapedagogerna diskuterade för ämnet drama. 

Diskussioner pågick gällande hur ämnet kunde mäta sig med fasta ämneskunskaper och 

vilken typ av ämne drama egentligen var. Rasmusson och Erberth refererar till Lennart 

Wiechel (1976) som skrev en doktorsavhandling inom pedagogiskt drama. Hans 

avhandling var den första i norden som behandlade ämnet drama. I sin avhandling menade 

Wiechel på att drama kunde ses som ett tvärvetenskapligt ämne. Andra menade på att 

drama enbart är ett estetiskt ämne. Debatten pågick även under 80-talets England. Likt 

situationen i Sverige kunde även två inställningar till pedagogiskt drama urskiljas. Där 

fanns en förespråkare samt dramapedagog vid namn Malcolm Ross. Ross studerade hur 

skolor arbetade med pedagogiskt drama. Vid en studie genomförd på 36 skolor fann Ross 

att skolorna fann ämnet som obetydligt. Tillsammans med forskaren Robert Witkin 

redovisade Ross en teoretisk grund för estetiska ämnen. Estetiken var vital för 

undervisningen enligt Witkin och Ross. De ansåg att skolan bidrog med indirekt kunskap, 

dvs. att eleverna lär sig om ljuset innan de själva får uppleva det. Witkin och Ross menade 

på att estetiska ämnen främjar den känslomässiga delen av livet (Rasmusson & Erberth, 

2008, s. 27-29). Under 90-talet skedde en sammanvävning mellan pedagogiskt drama och 

postmodernism. Postmodernismen skiljde sig mycket från den tidigare reformpedagogiken 

samt progressivismen. Nu fanns en framtidstro om att göra världen till en bättre plats. Inom 

estetiken innebar postmodernismen en förnyelse. Postmodernism inom konsten och 

kulturen kännetecknas av gränsöverskridanden, såsom att ifrågasätta hierarkier. Skolan 

påverkades genom att ämnen samverkade och blandades på ett tvärvetenskapligt sätt, 

däribland fanns det pedagogiska dramat (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 33-34).  
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4.3  Pedagogiskt drama och våra sinnen 

Molin Bruce beskriver hur barnen lär sig genom att utnyttja sina sinnen. Barnens 

sinnesupplevelser är en stark förutsättning för att kunna orientera sig, förmedla känslor och 

upplevelser. Pedagogiskt drama kan användas som ett verktyg för kommunikation och 

samspel för småbarn. Med hjälp av det pedagogiska dramat kan barnens glädje och 

begrundan över upplevelser främjas. Detta är väsentligt inom förskolan att ta till vara på. 

Att främja det pedagogiska arbetet i förskolan ses som användbart då småbarnens värld 

mestadels består av känslan av att använda sinnen, kroppen och upplevelser. Pedagogiskt 

drama kretsar mestadels kring sinnesupplevelser och icke-verbal kommunikation. Molin 

Bruce nämner filosofen Aristoteles som hävdade att alla individer föds med förmågan att 

kunna härma, återskapa och skapa. Genom dessa talanger kan individen härma, återskapa 

och skapa symboliska uttryck. Dessa symboliska uttryck är nödvändiga för barnens vardag 

(Molin Bruce, 2006, s. 150-151).  

I sin text gällande dramapedagogikens roll i en demokratisk fostran, beskriver Sternudd det 

konstpedagogiska perspektivet. Detta perspektiv uppdagades i den Amerikanska 

teaterrörelsen ”creative dramatics” under början av 1900-talet. Det stora syftet inom detta 

perspektiv är att främja individens förmåga att uttrycka samt förstå sig på konstnärlig form. 

Detta dramapedagogiska perspektiv menar på att konstnärliga uttryck kan forma individens 

utveckling. Individens utveckling handlar om att uttrycka och förmedla med alla resurser 

som individen bär på. Dessa resurser är känslorna, talet, kroppsrörelser, ljud men framför 

allting våra sinnen (2000, s. 49-50). 
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4.4 Synliggörs pedagogiskt drama i förskolan? 

I total kontrast till drama som ämne, lyfts ämnet naturvetenskap i förskolan fram enligt 

Ärlemalm Hagsér, som reflekterar kring lärarkompetensen. Vederbörande beskriver en 

forskningsstudie som gick ut på att tolka förskollärares olika uppfattningar gällande 

ämneskunskap. Naturkunskap var utgångspunkten och merparten av de intervjuade 

förskollärarna uppgav att de hade för lite erfarenhet inom området för att kunna omsätta 

kunskapen i praktiken. I längden leder detta då till att natur och miljöuppdraget hos 

verksamheten hämmas. Konkluderandet lyder att pedagogen bör upptäcka omvärlden 

tillsammans med barnen. Att ta vara på barnens intresse och kunna visa eget intresse är 

också en god förutsättning för verksamhetens uppdrag (2008, s. 69). Andersson och 

Gullberg förklarar angående pedagogernas kompetens, självinsikt samt begränsade 

kunskapsområden som fullt konventionellt. Vederbörande refererar till Amerikanska 

studier som behandlar förskollärarnas förhållande till ämneskunskap. Studierna drar 

slutsatsen att förskollärare saknar viss kompetens för att kunna möta barnen i deras 

utforskande samt kunna fullfölja dialogen med barnen gällande ämnet i fråga. Andersson 

och Gullberg framhäver vikten av att pedagogen bör ge barnen ett bra svar på deras 

funderingar. Detta leder i sin tur till vidgade utvecklingsmöjligheter hos barnet (2012, s. 

284).  

Angående synliggörande av ämnet drama i förskolan och vad som räknas som relevant 

ämneskunskap, faller läroplansteorin fram som ett intressant begrepp. Englund, Forsberg 

och Sundberg menar på att begreppets viktiga fråga är att förstå vad som räknas som 

kunskap inom utbildningssfären. Med läroplansteorin begrundas tanken om vilken kunskap 

är viktig för vilken generation. Att lyfta fram och upprätthålla nya samtida 

utbildningsfrågor såsom den kulturella mångfalden, är en samhällelig utmaning. (2012, s. 

5-6). I skolverkets bok reflekterar Hartsmar och Jönsson om estetikens roll i förskolan. 

Vederbörande anser att barnets deltagande i kulturliv ska ges stöd och uppmuntan, då 

ämnet estetik handlar om att främja det enskilda barnets kreativa skapande såväl som 

utvecklande av det kognitiva (2010, s. 140-141).  
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4.5 Pedagogiskt drama ur ett personlighetsutvecklande perspektiv 

Sternudd benämner det personlighetsutvecklande perspektivet. Detta perspektiv spelar en 

väsentlig roll inom det pedagogiska dramats roll i utvecklingen. Under 1970-talet ansåg 

flertalet pedagoger att arbete med drama i skolan kunde ses som ett verktyg för att 

kompensera den del av forstran som hade hämmats under barnets uppväxt. 

Dramapedagogiken uppfattas då som en ytterst frigörande pedagogik med starkt belägg för 

personlighetsutvecklande. Detta blev ett intressant samtalsämne inom skolans sfär. Detta 

sågs som en vital del att införa inom förskollärarutbildningen, lärarutbildningen såväl som 

fritidspedagogutbildningen. Att utveckla individens alla inre resurser leder till ett 

främjande av personligheten. Detta är en viktig del inom det demokratiska samhället. Det 

är vitalt för individen att utforska sina resurser som denne bär på och frigöra dessa för att 

använda dessa (Sternudd, 2000, s. 68).  

Kommunikationen lyfts fram som en ofrånkomlig del inom det dramapedagogiska arbetet. 

Sternudd beskriver kommunikationen mellan olika individer som en process som sker på 

olika nivåer. Dessa nivåer omfattar olika typer av distans såväl som inlevelse. Denna typ 

av kommunikation sker rent generellt omedvetet inom individers vardagliga liv. 

Kommunikationens syfte inom det pedagogiska dramat är att spegla samhället, individen 

och gruppen. Sternudd hänvisar till forskaren Mead (1976) som menar på att individer inte 

enbart fokuserar på att använda den verbala uttrycksförmågan, utan även den icke-verbala 

utrycksförmågan vilket är kroppsspråket när vi kommunicerar och förmedlar (Sternudd, 

2000, s. 70). Sternudd lyfter även fram en central aspekt inom det 

personlighetsutvecklande perspektivet, vilket är den sociala kompetensen. Sternudd 

hänvisar till Wiechel (1971, 1983) som betonade att individens förståelse och förmåga att 

kunna samspela i ett gruppsammanhang är avgörande för individens 

personlighetsutveckling. Att delta inom sociala sammanhang vidgar förståelsen och 

erfarenheten kring mänsklig interaktion. Inom denna ram främjas alltså den sociala 

kompetensen. Sternudd benämner slutligen gruppdynamiken som är ett kraftspel som 

uppstår mellan deltagarna inom det dramapedagogiska arbetet. Gruppdynamiken skapar en 

medvetenet om olika individers sociala roller (2000, s. 71). Holmgren-Lind lyfter fram 

pedagogiskt drama som en estetisk process som leder till tänkande och reflektion med en 

nyanserad kvalitet (2011, s. 92).  
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4.6 Pedagogiskt drama och genus 

Att arbeta med pedagogiskt drama omfattar många plan inom den utbildningsbaserade 

sfären. En aspekt med pedagogiskt drama är att dess arbete kan användas för att främja 

genusarbetet. I sin text gällande drama och genus beskriver Josephson hur pedagogen kan 

lyfta genusaspekten genom användningen av värderingsövningar och forumsteater. Enligt 

Josephson är värderingsövningarna en god förutsättning för att barnen ska förstå sina egna 

värderingar och ställningstaganden samt förstå andra såväl som att ta lärdom av andra. 

Med hjälp av forumsteatern så kan motsättningar och dilemman i samhället lyftas fram. 

Dessa kan kämpas emot genom att kritisera idealen och normerna (Josephson, 2010, s. 

189). Forumsteaterns förmåga handlar om att arbeta med de skildrade samhälleliga 

förtrycken som ageras. Detta följs av samtal om vad som genomförts och hur detta kan 

lösas och användas i vardagliga situationer (2010, s. 195).  

Josephson benämner även en central aspekt inom det dramapedagogiska arbetet gällande 

genus vilket är språkbehandlingen. Genom ett korrekt språkbruk förstärks upplevelsen och 

intrycket av värderingsövningarna samt forumsteatern (2010, s. 200). Josephson summerar 

att dessa övningar bär på ett normkritiskt förhållningssätt. Syftet är att röra vid de 

samhälleliga dilemman som existerar och i längden få fler individer att påverka och ta 

ställning (2010, s. 205).  
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5. Val av metod 

5.1 Varför textanalys? 

Som metod i denna forskningsstudie har jag valt textanalys som metod. Jag är nyfiken på 

att studera olika författares inställning och attityd gentemot pedagogiskt drama. Hur 

redogör och framför de sina åsikter och tankar i skriven text är någonting som behövs 

studeras. Jag kommer att jämföra ett flertal texter med varandra som fokuserar på 

pedagogiskt drama. Rasmussons och Erberths bok Undervisa i pedagogiskt drama spelar 

en central roll i detta sammanhang då boken är en stor kulm inom dramapedagogisk 

litteratur.  Även årtal är en intressant aspekt inom detta sammanhang. Ett flertal litterära 

verk är gjorda både före och efter att boken undervisa i pedagogiskt drama gavs ut. Har 

någonting förändrats i takt med dagens samhälleliga utveckling?  

I detta arbete har jag valt att gå tillväga med analysmetoden den tematiska analysen som 

lyfts fram av Braun och Clarke (2006). Metoden figurerar som ett redskap för att analysera 

texternas innehåll och budskap.  

5.2 Att analysera dokument 

I sin text om analys av dokument, beskriver Brendan Duffy att en stor del av texter är 

beroende av källmaterial. Duffy förklarar att tillväga sättet att analysera dokument har sitt 

ursprung inom historieforskningens metoder. Här var det fullt avgörande att bedöma att 

källorna var korrekta. För att genomföra en forskningsstudie så behövs relevant litteratur. 

Med dessa relevanta källor samt litteratur så ges kunskaper och teman kring det man är 

intresserad av forska. Källor kan delas in i två kategorier. Primärkällorna är de källor som 

kommer till under en studie (dvs. en intervjuperson). Primärkällor kan även ses som 

ursprungligt källmaterial, där inga tolkningar eller värderingar har påverkat 

grundmaterialet. Sekundärkällor är de som bygger på och reflekterar vidare kring 

primärkällorna (Duffy, 2006, s. 123-125). Duffy lyfter även fram avsiktliga källor är även 

av stor vikt då dessa bildas så att andra kan ta del av dessa i framtiden för att 

uppmärksamma samt läsa. Avsiktliga källor påstås användas och sparas i mån att berättiga 

handlingar eller att förbättra ett nedstampat rykte (2006, s. 126). 
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5.3 Den tematiska analysen 

Den tematiska analysen är en metod för textanalys. Analysen ses paradoxallt som måttligt 

igenkänd, men enligt Braun och Clarke används metoden markant. Den tematiska analysen 

förknippas som en kvalitativ analytisk metod som används huvudsakligen för att 

identifiera, analysera och rapportera olika mönster inom en text. Med hjälp av den 

tematiska analysen kan man genomföra tolkningar av textens innehåll (2006, s. 79). Braun 

och Clarke förklarar att den tematiska analysen inte kräver någon teoretisk kunskap, vilket 

är vanligt förekommande inom andra analytiska metoder. Detta gör metoden mer 

lätthanterlig (2006, s. 81). Braun och Clarke berättar att den tematiska analysen går ut på 

att skapa ett tema. Med temat så lyfts viktiga uppgifter fram i förhållande till 

frågeställningen. Exempelvis, för att förstå och nå fram till svaret på en frågeställning, 

uppdagas teman som är väsentliga att studera. Dessa teman kommer i sin tur att svara på 

frågeställningen. Braun och Clarke klargör att den vitala delen inom ett tema är att detta 

fångar den fakta som kan förknippas som viktigt i relation till frågeställningen. Braun och 

Clarke beskriver vikten av att bestämma vad som bör undersökas och begrundas. Detta 

leder till att läsaren upplever en känsla av väsentlighet (2006, s. 82-83).  

En viktig beståndsdel inom den tematiska analysen är genomförandet. Att finna teman att 

analysera kräver ett tydligt tillvägasätt. Två stycken tillväga sätt representeras; den 

induktiva metoden och den teoretiska metoden. Den induktiva metoden handlar om dess 

teman man finner och skapar, är starkt kopplade till materialet man granskar. Inom denna 

metod är materialet specifikt insamlat för forskningen i fråga, dvs. att undersöka ett ting 

har lett till en insamling och förvaltning av material som enbart kretsar kring detta 

specifika ting (Braun & Clarke, 2006, s. 83).   

Den teoretiska metoden tenderar att ge en mindre riklig beskrivning av materialet, men en 

tydligare analys av någon specifik aspekt av materialet. Den teoretiska metoden är mer 

insnävad på ett ämne, medan den induktiva är mer extrovert (Braun & Clarke, 2006, s. 84).  

Som tillväga sätt inom denna tematiska analys har jag specifikt valt att rikta mitt arbete 

mot den induktiva metoden.  
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5.4 Urval och tillvägasätt 

Under studiens gång har jag stött på ett markant och intressant dilemma. Det finns helt 

enkelt inte tillräckligt med forskningsstudier/artiklar berörande ämnet ”pedagogiskt 

drama”. Jag har genomsökt open access hemsidor och använt relevanta nycketord som 

faller inom ramarna för pedagogiskt drama. Resultaten har varit få och jag är genuint 

förvånad över den lilla mängd forskningsmaterial som berör ämnet. I min strävan att 

analysera det pedagogiska dramat har jag som omvändning vänt mig till 5 stycken 

kurslitterära verk som uppmärksammar pedagogiskt drama. Följande verk är;  

– Undervisa i pedagogiskt drama (2008) 

– Drama som demokratisk fostran (2000) 

– Småbarnspedagogik (2006)  

– Utbildningsvetenskap för förskolan (2010) 

– Drama – ledarskap som spelar roll (2011) 

 

5.5 Ett potentiellt dilemma? 

Som tidigare nämnt så saknas en adekvat mängd forskningsartiklar. En teori som jag har 

övervägt är att se om diverse författares uppfattningar och inställning gentemot 

pedagogiskt drama har skildrats/ändrats genom åren. Eftersom jag valt att fokusera och 

tematiskt analysera fem litterärara verk som lanserades runtom 2010-talet, så finns 

möjligheten, om inte risken att alla dåvarande författare drar allmänna slutsatser gällande 

ämnet. Denna fundering har uppstått i relation till vad som framgick under studiens 

historiska del där samhälleliga uppfattningar inom utbildningsväsendet har diffust 

behandlat pedagogiskt drama.  Jag kommer därmed att ställa mig partiskt till resultatet.  
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5.6 Vilka ”teman” kunde urskiljas i de litterära verken? 

Efter att ha bearbetat och läst igenom de angivna litterära verkens innehåll, kunde jag 

fastställa 2 stycken teman som Braun och Clarke (2006) hänvisade till. Dessa teman 

framstår som fullkomligt rimliga och adekvata i relation till min förbestämda frågeställning 

som lyder följande; 

- Vad kan pedagogiskt drama bidra med till individen? 

Med hjälp av följande teman kunde frågeställningen vidgas markant. Dessa teman är; 

- Vilket område inom pedagogiskt drama lyfter skribenten fram mer än det andra?  

- Det pedagogiska dramats relation till samhälle, styrdokument, pedagoger och den 

nutida förskolan? 

 

5.7 Studiens reliabilitet och validitet  

Genom studiens gång har reliabiliteten och validiteten funderats kring och jag har 

konkluderat att båda begrepp är fullt adekvata i relation till innehåll och syfte. Validiteten 

handlar om min studie har lyckats fånga det område som angivits i syftet, medan 

reliabiliteten ifrågasätter hur trovärdiga mina analytiska metoder har varit. Bell förklarar 

angående validitetens definition som ett mått på om en fråga beskriver det som efterfrågas. 

Reliabiliteten kan förknippas som tillförlitligheten/trovärdigheten, dvs. ges samma svar 

under olika omständigheter (2006, s. 117).  

 

5.8 Etiska överväganden i samband med studien 

I förbindelse med denna studie och den kommande analysen, så har jag läst och tagit del av 

de forskningsetiska principerna. Då min studie enbart grundar sig på textanalys och inga 

egengjorda empiriska datainsamlingar, så har dessa forskningsprinciper inte varit relevanta 

i relation till min tillvägasätt.  
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6. Analys och resultat  

Under följande del kommer de teman som utgick ifrån den tematiska analysen, att 

redovisas och jämföras med varandra. De litterära verken samt doktorsavhandlingen 

kommer att granskas i följande ordning; 1. Undervisa i pedagogiskt drama, 2. Drama som 

demokratisk fostran? 3. Småbarnspedagogik, 4. Utbildningsvetenskap för förskolan, 5. 

Drama – ledarskap som spelar roll.  

6.1 Vilket område inom pedagogiskt drama lyfter skribenten fram mer än det andra?  

I Rasmusson och Erberths bok Undervisa i pedagogiskt drama lyfts drama och teori fram 

som en central och väsentlig aspekt av boken. Rasmusson och Erberth belyser först och 

främst kreativiteten. Kreativiteten tar avstamp inom det kreativa tänkandet. Detta tänkande 

är ett undermedvetet ting hos individer. Detta tänkande arbetar med inre sinnesbilder som 

kan yttras om eller andra icke-verbala bilder. Det kreativa tänkandet är påtagligt kopplat 

till känslolivet. Det pedagogiska dramat aktiverar det kreativa tänkandet enligt Rasmusson 

och Erberth. Med hjälp av det kreativa tänkandet kan elever i dramaundervisning 

improvisera fram idéer och dessa övergår subtilt fram till handlingar (2008, s. 42). 

Kommunikationen har tidigare belysts av vederbörande. Kroppsspråket är en ofrånkomlig 

faktor inom barnets uppväxt. Barnen är mer direkta i sin kommunikation, då de litar mer på 

sitt kroppspråk. Kroppsspråket är individens ursprungliga kommunikationsfas. Barnets 

tonfall och mimik är det som barnet lär sig tolka först. Inom det pedagogiska dramat är 

kroppsspråket en primär del av arbetet. Barn bör uppmuntras till att tolka sitt kroppsspråk 

samt använda det. I längden leder detta till en tydlighet i deras kommunikation (Rasmusson 

& Erberth, 2008, s. 59).  

I Sternudds avhandling drama som demokratisk fostran lyfter vederbörande fram 

grunddrag inom det pedagogiska dramat. Sternudd hävdar att pedagogiskt drama 

karaktäriseras av en komplexitet, då ämnet grundar sig inom både drama och pedagogik.  

Drama har en funktion som både litterär text samt teatralt uttryckssätt medan pedagogiken 

omfattar utbildning och fostran. Ämnet har sitt ursprung inom humanistiska såväl som 

samhällsvetenskapliga traditioner (2000, s. 31-32). Enligt Sternudd bör grunddragen 

undersökas och definieras. Sternudd hänvisar till forskaren Lepp (1998) som lyfter fram 

helhetssynen på individen och dess integrering av känsla, tanke och handling. Sternudd 

lyfter fram ”masken och jaget” vilket vederbörande ser som centralt inom det pedagogiska 
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dramat. D.v.s. Att individen skiljer på det som är ren fantasi och det som sker i 

verkligheten. Inom agerandet samverkar masken och jaget i skapandet av en påhittad/fiktiv 

miljö utifrån en erfarenhetsbaserad grund gjord i verkligheten (2000, s. 32-33). I relation 

till masken och jaget beskriver Sternudd ur ett kommunikationsperspektiv och hänvisar till 

Moreno (1972) som ansåg att det fanns en terapeutisk förmåga inom pedagogiskt drama. 

Morena menade på att dramat speglade och stärkte individens jag-uppfattning samt 

förmåga att fungera neutralt inom olika sociala sammanhang. Inom pedagogiskt drama ges 

individen möjligheten att i övningar, improvisation och rollspel att förstå den sociala 

interaktionen. Ett återkommande hänvisning är Weichel (1981) som enligt Sternudd menar 

på att agerandet skapar en förutsättning för individernas upplevelser (2000, s. 35).  

Molin Bruce lyfter fram andra intressanta resonemang inom det pedagogiska dramat i 

Småbarnspedagogik. Molin Bruce talar främst om leken och symboler/figurer. I förskolan 

leker barnen med fiktion kring alla vardagliga händelser och tänkbara situationer. Att 

underhålla och leka med barnen med rekvisita såsom ett gosedjur bidrar till förstärkta 

sinnesupplevelser för barnet (2006, s. 159). Molin Bruce hänvisar till forskaren Peter Slade 

(1954) som fördelade in barnens lek inom två kategorier. Den projicerade leken och den 

personliga leken. Den projicerade leken sker exempelvis genom att ett barn håller i en 

docka som denne leker med och förmedlar sina ord genom dockan. Med dockan som 

exempel kan barnet projicera liv och symbolism. Med andra ord förvandlas dockan till en 

vidarebefordrare för berättandet. Den personliga leken är när barnet självmant använder sin 

kropp och sina sinnen för att gestalta under lekens gång (Molin Bruce, 2006, s. 160).  

I utbildningsvetenskap för förskolan talar Dahlbeck och Persson om estetiska 

uttrycksformer och belyser omgående meningsskapandet som den viktigaste aspekten att 

ha överseende för.  Enligt Dahlbeck och Persson är meningsskapandet den allra viktigaste 

ingrediensen inom de estetiska uttrycksformerna. Vederbörande menar på att 

meningskapandet är ett slags kommunicerande och utforskande som sker på förskolan där 

barnen använder sina förmågor såsom fantasin, känslan, logiken för att göra världen runt 

omkring spännande. Dahlbeck och Persson reflekterar att förskolan är en plats där det 

enskilda barnet producerar kunskap och förståelse av omvärlden. I förskolan skapar barnen 

mening och förståelse utifrån en upplevd situation. Barnens meningsskapande med hjälp av 

estetisk hjälper de att forma sig själva som ett subjekt.  Med andra ord vidrör 

meningsskapandet själva leken (2010, s. 194-195).  
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I boken drama – ledarskap som spelar roll, beskriver kapitelförfattaren Holmgren-Lind 

dramapedagogens roll i förskolan. Holmgren-Lind ser förskolan som ett enda stort 

pedagogiskt rum där barnet utvecklar många erfarenheter och färdigheter. Förskolan är 

enligt Holmgren-Lind en stor spelyta för pedagogiskt drama. Vederbörande lyfter fram 

drama i förskolan som någonting som kan uppmärksammas då förskolepedagogiken 

bygger primärt på språket och dialogen med barnen. Enligt Holmgren-Lind så lär sig 

barnen inte språket enbart genom verbala och skriftliga former, utan även genom leken och 

de estetiska uttrycksformerna (2011, s. 81). Holmgren-Lind förklarar kring dialogens 

kvalitéer. Dialoger och berättelser tillsammans med barnen skapar form och upplevelse och 

påverkar barnets känsla av att vara skapande som människa. Lärande sker tillsammans med 

både vuxna och små, samtidigt som det är relationellt och situerat. Det dialogiska 

förhållningssättet är centralt inom det pedagogiska dramat (2011, s. 91).  

 

6.2 Pedagogiskt drama i relation till samhälle, styrdokument, pedagoger och den 

nutida förskolan?  

Undervisa i pedagogiskt drama lyfter inte fram något adekvat mängd angående drama i 

förskolan och pedagogernas förhållningssätt, men bidrar med historiska skeenden som har 

påverkat samhällets syn på estetiska utryckssätt såsom pedagogiskt drama. Som tidigare 

nämnt belyser Rasmusson och Erberth att det postmodernistiska samhället har påverkat 

barn och ungdomar till att kunna orientera sig i en tämligen utvidgad värld. Barn och 

ungdomskulturen har påverkats markant av det estetiska samt det massmediala utbudet 

som finns i dagens samhälle. I dagens samhälle erbjuds den estetiska formen som ett skydd 

för barn och elever som vill förmedla personliga djupgående upplevelser. Rasmusson och 

Erberth hänvisar till ungdomsforskaren Thomas Ziehe (1989) som betonar vikten av att 

barn och elever i skolan ges möjligheten att utöva estetiska läroprocesser. Ziehe menar 

även på att skolan inte bör överpedagogisera barnen och eleverna utan erbjuda mer av det 

fria skapandet (2008, s. 35).  
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I Sternudds avhandling drama som demokratisk fostran lyfts många belägg för det 

pedagogiska dramats roll inom samhälle och skola. Sternudd beskriver både Amerikanska 

och Engelska studier genomförda kring pedagogiskt drama inom skolväsendet och 

pedagogernas inställning och bemötande gentemot ämnet. Amerikanska pedagoger som 

kom i kontakt med pedagogiskt drama och inte var skolade inom ämnet upplevde obehag. 

Genom tiden har många individer inom både skola och samhälle upplevt 

dramapedagogikens existens som ett frågetecken medan andra har ansåg att estetiska och 

pedagogiska kvalitéer samspelar med varandra på ett lärorikt sätt (Sternudd, 2000, s. 50-

51). Sternudd beskriver läroplanens roll i relation till ämnet drama. Sternudd menar på att i 

ett decentraliserat (mål och regelstyrning) samhälle främjas pedagogiskt drama betydligt. 

Sternudd förklarar att decentralisering bidrar med ett ökat spelrum såväl som respekt för 

den ömsesidiga läroprocessen som sker mellan barn och pedagoger. Sternudd fastställer att 

ett centraliserat skolväsende motverkar barnens förmåga till kritisk reflexion, då den 

kritiska reflexionen ses som en utvecklingsmöjlighet samt tillgång inom det 

decentraliserade skolväsendet (2000, s. 31).  

I Molin Bruces kapitel i småbarnspedagogik lyfter vederbörande fram följande 

resonemang att det dramapedagogiska tänkandet försummas någorlunda i den Svenska 

förskolan. Enligt Molin Bruce så vågar en andel pedagoger inte lägga någon större vikt på 

den estetiska verksamheten. Molin Bruce tror att tanken av att undervisa denna typ av 

ämneskunskap för förskolebarn kan vara avgörande för sammanhanget, och kan framstå 

som ogenomförbart med tanke på barnens ålder. Molin Bruce framhäver vikten av att låta 

barnen producera nya ting inom förskolan samt visa på någonting nytt och konkret som de 

tagit lärdom av (2006, s. 166).  

I utbildningsvetenskap för förskolan ser Dahlbeck och Persson att de estetiska 

uttrycksformerna har haft en given plats inom förskolan.  Vederbörande redogör att olika 

styrdokument genom förskolans historia har förtydligat barnets skapande förmåga som en 

betydelsefull del av förskoletiden. Med estetiska uttryckssätt bearbetas barnens upplevelser 

och dessa upplevelser blir ett mål att sträva för inom förskolan, då detta bidrar till ett ökat 

anlag att förmedla uttrycksförmågor. Dahlbeck och Persson lyfter slutligen fram Reggio 

Emilia pedagogiken som har anpassat dokumentationen och estetiken på ett nyskapande 

sätt. Inom denna pedagogik ges barnen möjligheten att få utveckla och använda sin 

uttrycksförmåga på ett rikligt sätt (2010, s. 193-194). Dahlbeck och Persson tar upp 

pedagogens roll inom estetiska lärotillfällen. Pedagogen bör ta vara på barnens estetiska 
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erfarenheter. Barnens estetiska färdigheter och erfarenheter lyfts måttligt fram enligt en 

studie gjord av Carina fast (2007) som Dahlbeck och Persson hänvisar till. I studien 

framgår det att barnen absorberar estetiska uttryckssätt genom omvärlden, hemmet och inte 

minst populärkulturen (2010, s. 204).  

I drama – ledarskap som spelar roll ser Holmgren-Lind förskolan som unik miljö inom 

det dramapedagogiska arbetet. Likt Dahlbeck och Persson (2010) lyfter även Holmgren-

Lind fram Reggio-Emilia pedagogiken, och hur det arbetssättet har subtilt fört samman 

förskolepedagogiken med den dramapedagogiska praktiken. Holmgren-Lind anser att den 

gemmensamma nämnaren för både den vardagliga förskolepedagogen och 

dramapedagogen är samtalet med barnen (2011, s. 82). Holmgren-Lind ser det pedagogiska 

dramat som en vetenskaplig och konstnärlig kunskap. Enligt Holmgren-Lind behöver 

utövandet av pedagogiskt drama med fokus på ledarskap både akademiska och 

konstnärliga kunskaper för att kunna praktisera detta kvalificerade ledarskap där barnens 

röster hörs. Att förvalta ett dramapedagogiskt ledarskap kräver både det vetenskapliga och 

konstnärliga (2011, s. 93). Genusfrågan inom nutidens förskole kultur tas upp och 

vederbörande beskriver om förskolans omedvetenhet av att bära på en normativ miljö 

genom åren. Men med tidens gång har nya frågor ställts inom den pedagogiska forskningen 

som bland annat handlar om olika normer som förekommer inom förskolan, och förskolan 

blir subtilt mer normbrytande. I dagens förskola dyker frågor upp gällande etik, etnicitet 

och främst genus. Dessa frågor kan vara ypperliga att bearbeta genom ett 

dramapedagogiskt perspektiv (Holmgren-Lind, 2011, s. 82).  
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7. Diskussion 

7.1 Vilket område inom pedagogiskt drama lyfter skribenten fram mer än det andra? 

Inom analysen samt resultatet framgår det tydligt att alla skribenter påpekar det 

pedagogiska dramat som ett godtyckligt ting med egenskaper som kan hjälpa och främja 

individen på det personliga planet. Efter att ha läst och begrundat varje författares text så 

redogörs det pedagogiskt dramat som ett överväldigande bra ämne inom skolan. Jag kan 

tydligt se och förstå att författarna är dedikerade inom ämnet och vill lyfta fram det 

pedagogiska dramats egenskaper. Då alla författare verkar genomgående överens om 

innehållets funktioner och främjande egenskaper, framgick det att vederbörande lyfter fram 

olika aspekter inom pedagogiskt drama som illumineras starkare än andra. Rasmusson och 

Erberth (2008) var markant tydliga att redan i bokens introduktion påpeka individens 

kommunikation och kreativitet som de primära och mest bidragande egenskaperna. 

Kreativiteten innebär nyskapande inom individen och låter denne upptäcka sina resurser 

och utnyttja dessa.  Det sociala samspelet och kommunikationen är avgörande för 

individens utveckling samt dennes kreativitetsprocess (2008, s. 41 & 51). Sternudd (2000) 

lyfte spännande fram resonemanget masken och jaget, vilket kunde ses som övergången 

mellan verklighet och fantasi, dvs. när barnet går in i roll samt lämnar rollen. Masken och 

jaget ansågs stärka barnets jag-uppfattning. Masken och jaget grundar sig i barnets tidiga 

sociala uppfattning av att vara ”jag” i relation till ”den andre” (2000, s. 33). Molin Bruce 

(2006) fokuserar på någonting helt annorlunda men någonting betydelsefullt i 

sammanhanget vilket är leken. Utifrån personlig erfarenhet har leken genomgående 

förknippats som det osynliga dramat. Molin Bruce framhäver att både genom projicerad 

och personlig lek, sammanväver barnen sina erfarenheter på ett nyskapande sätt och övar 

upp kreativiteten (2006, s. 161). Dahlbeck och Persson (2011) lyfter fram individens 

meningsskapande som den centralaste punkten som i sin tur leder till främjandet och 

förståelsen för leken. Enligt Dahlbeck och Persson är dialogen kring fenomen och ting 

mellan barn vital och ofrånkomlig. Genom dialogen främjas barnets meningsskapande 

(2011, s. 195). Avslutningsvis beskriver Holmgren-Lind dramapedagogens ledarskap i 

förskolan och konkluderar att de största egenskaperna som gynnas hos barnet är språket 

och dialogen. Holmgren-Lind förklarar hur berättandet och verbaliteten synliggörs genom 

pedagogiskt drama och att detta i sin tur leder till ett vidgat lärande hos barnen (2011, s. 

93). 
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7.1.1 Vilka gemensamma nämnare inom pedagogiskt drama har författarna 

sinsemellan? 

Genom den induktiva analysmetoden som Braun och Clarke (2006) uppmärksammade i 

samband med den tematiska analysen, har jag försökt urskilja upprepningar och kopplingar 

mellan de angivna texterna i analysen. Jag har försökt punktmarkera vilka begrepp och 

tankar som förmedlas genom författarna.  Det som uppmärksammas markant är att två 

vitala begrepp fungerar som gemmensamma nämnare. Dessa två begrepp verkar 

genomsyra allting litterärt som har med pedagogiskt drama att göra. Det är nästintill 

ofrånkomligt. Genom den induktiva metoden lyckades jag komma fram till att det 

pedagogiska dramat är starkt kopplat till barnets språklighet och lekkunskaper. I 

samband med lekkunskaperna förklarar Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 

Pramling och Wallerstedt att leken är en viktig beståndsdel av samspelet med andra barn. 

Detta betonas inte alltid inom det estetiska sammanhanget enligt teorin, men praktiken 

bevisar motsatsen. Empiriska studier framhäver att barnen skapar, inspirerar och utmanar 

tillsammans. Språket fungerar som en växelverkan tillsammans med leken enligt 

vederbörande. Metasamtalet är en viktig del av leken och den kan uppmärksammas 

betydligt mer inom estetiska läroprocesser. Detta är någonting pedagogerna kan lyfta fram 

under barnens skapande processer (2008, s. 23). I relation till barnens metakognitiva 

dialoger som Gärdenfors (2010) tog upp, beskriver Sternudd att leken ses som en möjlighet 

för barnen att kunna mötas tillsammans för att undersöka och utveckla språkets betydelse 

(2000, s. 100). Rasmusson och Erberth beskriver kring dramaleken med förskolebarn och 

hänvisar till dramapedagogen Peter Slade, som ansåg att förskolebarnet är i det friaste 

stadiet när det gäller skapande förmåga, samt att pedagogerna bör ta vara på de estetiska 

tillfällen som uppstår tillsammans med barnet (2008, s. 81).  

7.1.2 Metoddiskussion 

Den tematiska analysen och dess underkategori, den induktiva metoden lyckas framhäva en 

spännande upptäckt genom analysens gång. Jag är genuint imponerad över metodens 

inverkan och funktionella förmåga. Metodvalet genomfördes utan problem och var 

genomgående enkel och konkret att använda. Genom den tematiska analysen kunde 

urskiljande uppmärksammas gällande olika författares attityd mot det pedagogiska dramats 

förmågor. En fundering som dök upp var hur avancerad och skicklig metoden egentligen 

är? Men trots den tanken, lyckades metoden vidga min förbestämda frågeställning.  
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7.2 Pedagogiskt drama i relation till samhälle, styrdokument, pedagoger och den 

nutida förskolan? 

Under litteraturgenomgången uppmärksammade jag ett stycke som handlar om förskolans 

synliggörande av pedagogiskt drama. Molin Bruce reflekterar gällande det pedagogiska 

dramats tillämpning inom förskolans lokaler. I konversation med förskollärare, visar det 

sig att dessa lägger liten vikt på det estetiska blocket i förskolan. Förklaringen till detta är 

begränsningen av rutiner såväl som en allmän tidsbrist. Molin Bruce menar på att detta är 

ett kontinuerligt missförstånd samt att vara en lekande pedagog inte alls tar särskilt mycket 

tid. Molin Bruce redogör att pedagogerna kan förvalta ett mer lekfullt sätt under de 

pedagogiska vardagssituationerna. På detta sätt tar spontana estetiska uttryck vid (2006, s. 

167).  Sternudd begrundar det pedagogiska dramats roll i Svenska skolan och framhäver att 

dess värde har påverkats ur ett historiskt perspektiv, främst genom läroplaners olika 

tolkningar. Sternudd menar att det decentraliserade skolväsendet har lett till ett ökat 

självstyre hos pedagogerna, men även en starkare didaktisk kompetens (2000, s. 29-31). 

Angående förskollärarens didaktiska kompetens lyfter Andersson och Gullberg fram att 

pedagogernas bristande kunskaper kan vara en produkt av sitt sköra självförtroende samt 

låga självkänsla. Om dessa personliga faktorer är berörande, påverkar detta pedagogens 

förmåga att lita på sig själv och att i längden kunna genomföra uppgiften. Detta påverkar 

då barngruppen utvecklingsmöjligheter (2012, s. 284). Holmgren-Linds text framhävde en 

tydlig åsikt under analysen vilket var att pedagogen som utövar drama i förskolan bör vara 

vetenskapligt och konstnärligt kompetent för att på bästa möjliga sätt främja barnen (2011, 

s. 93). Denna typ av åsikt kan ligga till grunden för pedagogers skeva inställning till ämnet. 

En fullt adekvat didaktisk kompetent förskollärare når ut till barnen oavsett 

lärandesituation, men givetvis bör pedagogen känna sig trygg i sin roll för att fullfölja det 

pedagogiska uppdraget. Och hur mycket vikt som skall läggas på estetisk i förskolan är en 

intressant aspekt. I litteraturgenomgången uppmärksammades läroplansteorin. Denna teori 

kan jag tolka som ett svar till dramats svaga insats inom förskolan. Sundberg förklarar att 

läroplansteorin går ut på att samtala kring vad som räknas som väsentlig kunskap inom 

skolan. Med dessa samtal kan läroplansförfattare, medborgare, pedagoger och elever 

utvecklas nya arenor för vidarutveckling inom utbildningssfären (2012, s. 97-98).  
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8. Avslutning  

Att undervisa i pedagogiskt drama och utöva dess lekar, övningar och improvisationer i 

förskolan kan enligt vederbörande författare främja barnet på det individuella planet. 

Samspel med andra barn och pedagoger är en förutsättning för leken och språket. Ämnet 

framstår enligt författarna som en gudagåva till förskolans verksamhet, men verkligenheten 

är minst sagt paradoxal. Det pedagogiska dramat har enligt bemötta dramapedagoger 

försummats inom den Svenska skolan. Estetiska läroprocesser över huvudtaget tycks 

gömmas under mattan. Kan det hela handla om en uppfattning att estetiska läroprocesser 

inte är tillräckligt grundade inom vetenskapen, utan lutar mot den konstnärliga grunden? 

Under min tid på förskoleverksamheter har personalen visat ett slätstruket intresse 

gentemot ämnet och intressesfären har varit liten. Men när dramapedagoger inom förskolor 

tar plats bland barnen och engagerar och utmanar deras tänkande tänds nya idéer och 

tankar hos personalen. De blir minst sagt häpnade av det pedagogiska dramats insats och 

vill se mer.  

”Det finns inget rätt eller fel med drama, alla tolkningar och gestaltning räknas” sa min 

forna dramapedagog.   
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9. Slutord och tack 

Detta har varit en intensiv period under utbildningen, men framför allt så har det varit 

otroligt givande och kul att helhjärtat få skriva om ett ämne som ligger nära en själv. Mitt 

personliga (och någorlunda underliggande) mål med denna forskningsstudie är att försöka 

väcka liv i ämnet pedagogiskt drama då jag är skådespelarintresserad och agerandet har 

hjälpt mig på personliga plan genom äldre dagar. Med denna studie vill jag inte 

argumentera för pedagogiskt drama på något som helst aggressivt sätt, men jag vågar 

ponera att pedagogiskt drama bör diskuteras vidare på formuleringsarenan och få en 

markantare roll inom skolans styrdokument.  

Jag vill avslutligen tacka min fantastiska handledare Gabriella Gejard. Gejard har hjälpt 

mig med det stöd jag behövt inom detta någorlunda okonventionella ämnesval. Gejard har 

bidragit med spännande idéer och tankar såväl som recenserat studien med vältaliga ord 

och konstruktiv kritik. Tack Gabriella!  
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