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Sammanfattning 
 
Syftet med vårt examensarbete har varit att redogöra för förskollärares uppfattningar och 
erfarenheter av att använda dramapedagogik i förskolan. I studien har vi utgått från ett 
sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på individen och gruppens samspel med varandra. 
Genom perspektivet ges individer också möjlighet att förklara tankar, känslor och handlingar 
som människan i det sociala samhället konfronteras med.  
Studien är av en kvalitativ metod där vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer. Dessa 
fokusgruppsintervjuer har bidragit till ett rikt datamaterial som sedan analyserats utifrån den 
tidigare forskningen och Mia Marie Sternudds (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv som 
också bidragit till en god grund för analysarbetet. Ur analysen har det sedan framkommit 
resultat på de problemformuleringar som studien grundar sig i. Vi har genom resultatet fått en 
fördjupad förståelse för hur drama kan användas i förskolan men också vad förskollärare har 
för syfte när de väljer att använda drama i förskolan. Av resultatet framkom det att 
förskollärarna använder sig av material som de vet att barnen är intresserade av samt att 
dramapedagogik i förskolan ofta används som ett verktyg för att synliggöra händelser, frågor 
eller funderingar. Det framgår också att utbildning och mod att agera i samband med drama 
bland personal tycks ha en betydande roll för dramats utformning i förskolan. 
 
 
Nyckelord: Drama, Preschool, Teacher, Education, Socio drama, Kindergarten. 
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Inledning 

Förskolan är för många barn en välbekant plats där mycket av barns utveckling och lärande 
sker. På förskolan vistas även förskollärare, andra barn och annan personal som dagligen 
interagerar med varandra. I dag vet vi att människan i interaktion med andra och i situationer 
som är lustfyllda utvecklas och lär sig. Dessa situationer kan med stöd i Skolverket (2016) 
skapas och användas för barnens utveckling och lärande. I förskollärarnas uppdrag för förskolan 
står det att förskollärarna med hjälp av olika uttrycksformer, som skall användas både som 
metod och innehåll i förskolan, skall sträva efter att främja barns utveckling och lärande. Ett av 
dessa uttryckssätt som skall användas i enlighet med Skolverket (2016) är drama. Chandra 
Sakaran Kalidas (2013) menar att drama, om det används med ett medvetet förhållningssätt, 
bidrar till ett meningsfullt lärande. Lärandet anses meningsfullt när barn får möjlighet att 
reflektera och ta del av dramats olika tillvägagångssätt för utveckling och lärande. Kalidas 
(2013) menar också att när barn aktivt får delta i dramats olika lärotillfällen kan det således 
bidra till en ökad motivation. Denna motivation anses ha en betydande roll i barns utveckling 
och lärande, där framförallt deras kommunikation och bearbetning utvecklas och 
problematiseras. 
 
Trots förskolans uppdrag och den forskning som belyser dramats effektiva tillvägagångssätt till 
utveckling och lärande har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning fått uppfattning av att 
förskollärare brister i användandet av drama i förskolan. Därav kommer vi undersöka hur 
förskollärare på olika förskolor arbetar med dramapedagogik i förskolan och hoppas också 
kunna inspirera till diskussion bland förskollärare angående deras användande av 
dramapedagogik i praktiken. Vår studie är av relevans för verksamhetsområdet då det i 
läroplanen för förskolan (98/2016) står att förskolan ska använda sig av olika uttrycksformer i 
strävan att främja barns utveckling och lärande, där drama står framskrivet som en 
uttrycksform. Under studiens gång har vi också uppmärksammat den bristfälliga tidigare 
forskning gällande drama i förskolan som finns och hoppas således kunna tillföra ett rikare 
material för fortsatt forskning. Vi önskar med denna studie lyfta fram de fördelar 
dramapedagogiken för med sig utifrån förskollärarnas uttalanden i förhållande till barns 
utveckling och lärande.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att redogöra för förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att 
använda dramapedagogik i förskolan. 
 

• Hur beskriver förskollärare sitt användande av dramapedagogik i förskolan? 
• I vilket syfte använder sig förskollärare av dramapedagogik i förskolan? 
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Bakgrund 

Vi har med stöd i databaserna Eric (proquest), Libris och tidigare använd kurslitteratur, 
fördjupat oss i den tidigare forskning som är relaterat till det område som ligger till grund för 
studien.  
 
För en vidare förståelse för hur och varför dramapedagogik kan användas i förskolan samt vad 
det kan bidra med i relation till barns utveckling och lärande anser vi att det är av betydelse att 
klargöra för den bakgrund som finns runt drama och de centrala begreppens olika betydelser. 
Därav kommer vi i följande kapitel presentera dramats historia för att därefter definiera ett antal 
centrala begrepp inom området. I kapitlen som följer nämns också begreppen pedagoger och 
förskollärare, där pedagoger syftar till alla pedagoger inom skolans värld medan förskollärare 
syftar till utbildade förskollärare.   
 
Dramats historia  
 
Användandet av drama i undervisningssammanhang har sedan länge präglat skolväsendet. 
Redan under Martin Luthers levnadstid (år 1483–1546) uppmanades lärare att använda sig av 
drama som en metod tillsammans med barnen för att förbättra deras minne och utefter ett 
specifikt innehåll också kunna influera barnens olika sinnen med fokus på det kristna budskapet. 
Syftet med dramapedagogiken fokuserade således på den fostran dramat bidrog med (Viveka 
Rasmusson & Bodil Erberth 2016).  
 
Senare kom också en tid i svensk historia då drama i skolan inte var särskilt populärt. Det ansågs 
under 1700- och 1800-talet vara skadligt för barn att agera och med andra ord betraktades det 
inte göra barnen någon nytta. Rasmusson och Erberth (2016) belyser en lärares ståndpunkter i 
en tidskrift från år 1823, där läraren beskriver ett negativt inflytande, där individer inte tycks 
förstå sig på drama och som inte heller skulle kunna skilja på vad som är sant eller inte. 
  
I mitten av 1960-talet, i samband med att grundskolan introducerades i Sverige, fanns nu drama 
som ett valbart ämne i skolan där elever antingen kunde välja drama som ett enskilt ämne eller 
använda det i förhållande till ett dramapedagogiskt arbetssätt som interagerar med andra ämnen 
i skolan. Denna möjlighet som gavs till eleverna grundar sig i förhoppningar om att eleverna 
skulle uppnå de läroplansmål som då fanns. Dessa mål i sin tur medförde också att lärarna kom 
att använda sig av drama i den undervisning som bedrevs. Syftet var då att eleverna skulle 
utveckla sociala och personliga färdigheter (Rasmusson & Erberth, 2016).  
Vidare till den dramapedagogik som framträder i dagens samhälle framhåller Rasmusson och 
Erberth (2016) de reformpedagogiska föreställningarna som under 1900-talet bland annat 
inspirerades av John Deweys begrepp learning by doing. Rasmusson och Erberth (2016) 
kopplar Deweys begrepp till drama och menar att drama har stora fördelar då barn i dramat ges 
möjlighet till att reflektera, stärka sin självkänsla och kreativitet samt ges chans att ta ställning 
och handla utefter sina egna tankar och värderingar. En tydligare definition av begreppet 
framkommer i kapitlet om begreppsdefinitioner. 
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Dramapedagogik och de fyra perspektiven  

Rasmusson och Erberth (2016) menar att dramapedagogik handlar om att individer gestaltar 
med sin kropp för att förmedla och kommunicera med andra och att de parallellt skaffar sig 
kunskaper på ett kreativt tillvägagångssätt. Således utvecklar individen egenskaper som att 
samarbeta och leva sig in i andra roller där de utvecklar förståelse för hur andra människor 
tänker. Sternudd (2000) urskiljer fyra olika perspektiv med olika syften inom 
dramapedagogiken. De fyra perspektiven är: 
 
1. Det konstpedagogiska perspektivet 
2. Det personlighetsutvecklande perspektivet 
3. Det kritiskt frigörande perspektivet 
4. Det holistiskt lärande perspektivet 

Konstpedagogiskt perspektiv  

Inom detta perspektiv finns i enlighet med Sternudd (2000) två mål. Ett av dessa innebär 
att individen i interaktion med andra utvecklar sin personlighet, samarbetsförmåga och kreativa 
förmåga. Det andra målet syftar till att spela upp för publik och då ha en föreställning att spela 
upp. Vidare får individen möjlighet att inta olika roller och agera utifrån andra perspektiv än 
det egna, vilket leder till en ökad förståelse för människor och relationer mellan dem. Fokus 
inom det konstpedagogiska perspektivet riktas på individens kreativa och konstnärliga förmåga, 
där utforskande tillsammans med andra människor och av livet ligger till grund (Sternudd, 
2000).  

Personlighetsutvecklande perspektiv  

Till skillnad från det konstpedagogiska perspektivet fokuserar det personlighetsutvecklande 
perspektivet på självreflexion och grupp-dynamisk reflexion. I enlighet med Sternudd (2000) 
syftar självreflexionen och den grupp-dynamiska reflexionen till att vidareutveckla sociala 
färdigheter samt färdigheter att förstå hur människor fungerar i interaktion med andra i olika 
sociala sammanhang. Tillsammans med andra i olika samspelsövningar synliggörs individens 
värderingar och handlingar då de i verklighetstrogna rollspelssituationer ges möjlighet att få 
bearbeta olika situationer som kan uppstå mellan människor. Inom det 
personlighetsutvecklande perspektivet ligger fokus på att utveckla individer till demokratiska 
medmänniskor (Sternudd, 2000).  
 
Kritiskt frigörande perspektiv  
 
Inom det kritiskt frigörande perspektivet ligger fokus på att, genom drama, belysa och 
medvetandegöra det förtryck som finns i samhället. Reflexionen som uppkommer inom 
perspektivet fokuserar på att i framtiden förändra det samhälle som vi lever i. Sternudd (2000) 
menar att det finns en koppling mellan det kritiskt frigörande perspektivet och demokratisk 
fostran. Individen anses inte bara vara den självständigt reflekterande, kritiskt tänkande och 
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handlande samhällsmedborgaren, utan också en individ som utvecklar förståelse för de olika 
maktstrukturerna likväl de konsekvenser som maktstrukturerna skapar för individer i samhället. 
För att vidare belysa förtryck, brist på demokrati och andra dilemman som yttrar sig i samhället, 
riktas fokus på forumspel, forumteater, socioanalytiska rollspel och andra olika tekniker 
(Sternudd, 2000). 

Holistiskt lärande perspektiv  

Sternudd (2000) belyser i detta perspektiv den egna individen, där syftet är att uppnå kunskap 
som ligger till grund för känslor och tankar. Dessa känslor och tankar skall också ge insikt i det 
som undersöks. Målet är att nå en känslomässig nivå som tillsammans med andra bearbetas på 
ett kognitivt plan. Inom det holistiskt lärande perspektivet anses kamraterna vara en stor 
betydelse för den miljön där inlärning sker. Dramat utifrån det holistiskt lärande perspektivet 
som grund handlar om individens agerande med fokus på att förändra hennes synsätt och 
inställning till olika problem eller dilemman som kan uppstå i naturen och samhället. 
Perspektivet syftar till att aktiva pedagoger finns med och styr gruppen i spelet genom att stanna 
upp spelet för möjlighet till reflektion. Pedagogerna väljer också hur individerna skall agera 
utifrån valt synsätt och inställning till något fenomen. Detta medför i enlighet med Sternudd 
(2000) en fördjupad förståelse för ett uppstått dilemma på ett konkret sätt. 

De fyra perspektivens potential  

I Sternudd (2000) och hennes fyra dramapedagogiska perspektiv fokuseras också mycket på 
bearbetning. För att förstå de fyra perspektivens potential till bearbetning tydligare behöver vi 
beskriva en mer praktisk tillämpning av perspektiven som beskrivs i förhållande till förskolan. 
Detta för att bearbetningen ter sig annorlunda beroende på vilket av de fyra perspektiven som 
fokus riktas mot. 
 
Inom det konstpedagogiska perspektivet bearbetas två delar. Den första delen handlar om att 
bearbeta det konstnärliga uttrycket och den andra delen handlar om framförandet och innehållet 
i dramat. Det handlar om att lära sig uttrycka sig samt förstå att det finns olika tillvägagångsätt 
att återberätta och genomföra ett valt innehåll. Bearbetningsfasen i det 
personlighetsutvecklande perspektivet fokuserar mindre på att förstå hur man uttrycker sig och 
riktar mer fokus på att undersöka och förstå sig på andra och sig själv. Detta i enlighet med 
Sternudd (2000) sker i en bearbetningsfas där deltagarna i ageringen ges möjlighet att 
undersöka det bakomliggande temat, där handlingar och värderingar synliggörs och ger chans 
till bearbetning. Sternudd (2000) belyser i det kritiskt frigörande perspektivet en 
bearbetningsfas som uppstår efter dramat. Fasen inleds med att diskutera de olika rollerna som 
medverkat i det framförda dramat, där deltagarna ges möjlighet att kommunicera om hur det 
kändes i situationen när de fick agera utifrån en vald roll. Denna diskussion medför vidare att 
deltagarna får syn på vad som hände i dramat där tankar och känslor konkretiseras. Efter 
inledningsfasen sker en slutdiskussion där inledningsfasen ligger till grund. Bearbetningen 
handlar här om att med avstånd från rollerna, kunna fundera runt de tidigare värderingar som 
fanns och lyfta upp dessa till mer vardagliga och samhällsrelaterade diskussioner. Det sista 
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perspektivet som belyses är det holistiskt lärande perspektivet, där det finns ett mål att utveckla 
insikt. Denna insikt menar Sternudd (2000) sker i den bearbetning där deltagarna får uppleva 
känslomässiga situationer i förhållande till det som undersöks. Ett känt tillvägagångssätt i 
relation till bearbetningen är att förskollärare finns med och stoppar dramat för en kort stunds 
kollektiv reflexion, detta bidrar således med en ökad förståelse för demokratiska principer. 
 
Följande kommer vi nu definiera studiens centrala begrepp som ligger till grund för en vidare 
förståelse hur och varför dramapedagogik kan användas i förskolan som metod samt vad det 
kan bidra med i relation till barns utveckling och lärande.  
 
Begreppsdefinitioner 
 
Begreppet drama kommer ursprungligen från grekiskan och syftar till handling. För att förstå 
vad handling innebär sätter Kari Mjaaland Heggstad (2014) begreppet i relation till ett annat 
begrepp, teater. Hon menar att den handling som utförs kallas för drama och den plats där 
handlingarna utspelas benämns för teater.  
 
Begreppet learning by doing syftar till att stärka individers självkänsla men också utveckla 
kreativitet, förmåga till reflektion samt att ta ställning till olika fenomen (Rasmusson & Erberth, 
2016). Begreppets talesman John Dewey menar i enlighet med Roger Säljö (2014) att 
människan inte endast kan ta till sig något genom teori utan kräver också praktiskt agerande för 
att komma till insikt, utveckling och lärande.  
 
Vi har i studien också valt att använda oss av begreppet agering och finner då Sternudds (2000) 
definition lämplig för hur vi ser på användandet av begreppet. Hon ser agering som 
 

En dramatisk verksamhet där människan själv eller något som representerar en aktör, 
i mötet med andra, försöker levandegöra något som inte finns i det aktuella 
ögonblicket. Där är en verksamhet som sker med stöd av en pedagog (Sternudd 2000, 
s.113) 
 

Vidare benämner också Sternudd (2000) begreppet reflexion som är ett centralt begrepp inom 
dramapedagogiken. Denna reflexion fokuserar dels på lärarens situation men också synen på 
lärande samt den demokratiska fostran som finns inom skolan. Syftet med reflexionen är att 
öka individens medvetande om den verklighet den lever i och att således bidra med en förståelse 
för hur individen i framtida handlanden agerar i verkligheten (Sternudd, 2000). I reflexionen 
som sker i relation till dramat finns en tanke om att det är verkligheten eller yrkespraktiken som 
undersöks i reflexionen.  
 
Inom det sociokulturella perspektivet som Lev Vygotskij grundade, finns det begrepp som 
används för att förklara delar i människans utveckling och lärande. Ett av dessa grundläggande 
begrepp som används inom perspektivet är mediering. Uttrycket härstammar från tyskan och 
betyder förmedling. Mediering i enlighet med Säljös (2014) tolkning av Vygotskijs begrepp 
syftar till att människor tillämpar redskap för att förstå omvärlden och agera i den. Ett av dessa 
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redskap är språket, som också anses vara en grundsten för att kunna uttrycka sig, kommunicera 
med andra och organisera den omvärld vi lever i (Säljö, 2014). 
 
Madeleine Hjort (2011) belyser begreppet interdisciplinärt arbetssätt och de fördelar 
arbetssättet kan bidra med i undervisningen. Arbetssättet innebär att olika ämnen samverkar 
med varandra för att bidra till utveckling och lärande med estetiska lärprocesser som ett 
redskap.  
 
Ett sista begrepp som är centralt för studien är kommunikation. Begreppet kommunikation 
kommer från latinets ”communicare” som betyder att något skall bli gemensamt. Björn Nilsson 
och Anna-Karin Waldemarsson (2007) menar att när människan kommunicerar så innebär det 
att vi meddelar och delar med oss av olika upplevelser, känslor, värderingar och handlingar. 
Detta sker således i samspel med andra där kropp och sinnen interagerar med varandra för att 
slutligen nå fram till ett budskap och resultat (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 

Tidigare forskning  

 
Material och miljö   

Att använda drama är något som både Chriso Charalambous och Maria Yerosimou (2015) såväl 
Hjort (2011) menar kan vara till gagn i barns utveckling och lärande om drama används utifrån 
ett interdisciplinärt arbetssätt. Hjort (2011) argumenterar för vilket värde de estetiska 
lärprocesserna kan tänkas ha när olika ämnen integrerar med varandra. Hon menar att drama 
som metod bör vara ämnesövergripande i förskolan för att på så vis bidra till ett fördjupat 
lärande inom olika områden i undervisningen. Det framkommer framförallt att barn som får 
möjlighet att uppleva drama utifrån ett interdisciplinärt arbetssätt utvecklar och förbättrar sina 
kunskaper inom områden som språkutveckling, samarbete samt att barn utvecklar förståelse för 
andra människor (Kalidas, 2013). Charalambous och Yerosimou (2015) menar att om drama 
används interdisciplinärt kan det bidra till att individer upplever en ökad motivation och intresse 
för lärandet. För att då öka motivationen och intresset för lärandet poängteras också betydelse 
av att förskollärare tar till vara på de intressen och behov barnen har och poängterar materialets 
kraft (Per-Henrik Grim, 2011). Han menar således att förskollärare med fördel kan ha uppsikt 
över vad barnen intresserar sig för och använda det i verksamheten. I förhållande till det 
material som kan användas vid drama i förskolan förespråkar Charalambous och Yerosimou 
(2015) användandet av IKT (information och kommunikationsteknik). De belyser IKT med 
fokus på film och kamera och menar vidare att det är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att 
få syn på sig själv, sina handlingar men också hur andra agerar och interagerar tillsammans med 
andra. 
 
Det framgår att när barn ges möjlighet att använda olika material får de chans att uttrycka sig 
och utforska. Grethe Kragh-Müller (2012) menar att kunskap blir meningsfull när förskollärare 
ger barn denna chans till att använda sig av ett varierat utbud. Således har förskollärare en 
betydande roll där material bör finnas tillgänglig för barn. Som ovan nämnt är det av betydelse 
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att förskollärare kan välja det material som intresserar och inspirerar barn till användandet av 
det i relation till drama. Kragh-Müller (2012) menar således att det är av vikt att förskollärare 
hjälper barn i deras utveckling och lärande genom att förse dem med en mängd olika material 
för att vidga deras resurser.  

Förskollärarens förhållningssätt och engagemang  

Förskollärarens betydelse för dramapedagogiken kan visa sig på olika sätt. En faktor som 
förskollärare måste ta hänsyn till i samband med drama är barngruppens storlek. Rasmusson 
och Erberth (2016) menar att storleken i anknytning till drama kan variera beroende på vad som 
skall synliggöras och bör anpassas till valt syfte och arbetsform. De framhåller också den 
vanliga synen på att en dramagrupp inte skall vara för stor och att variationen på hur stor eller 
liten barngrupp som deltar är upp till förskolläraren att avgöra beroende på vad som är tänkt att 
genomföras. 
 
En annan faktor som berörs är det förhållningssätt och engagemang som förskollärare har. 
Kalidas (2013) menar att när individer ges möjlighet att delta i drama stärks självförtroendet. 
Han belyser också hur betydelsefullt det är att pedagoger känner sig trygga i sin roll i samband 
med drama där de vågar bjuda på sig själva för att det ska bli lärorikt. En koppling kan också 
dras till Christel Öfverström (2006) som menar att något måste upplevas som roligt och lustfyllt 
för att en individ ska kunna erövra ny kunskap. Hon menar vidare att förskollärare själva bör 
tycka att det är roligt och känna sig bekväma i att använda sig av drama. Öfverström (2006) 
belyser också betydelsen av kunskap och utbildning i relation till drama. Hon understryker hur 
viktigt det är att inkludera dramaundervisning i lärares utbildning. Hon menar således att lärare 
som får chans till drama i utbildningen utvecklar kunskaper inom ämnet samt ges möjlighet att 
förändra sina tidigare attityder gentemot drama. 
  
Nedan framkommer skilda syften med användandet av dramapedagogik i förskolan. Det 
framgår också olika områden som är kopplade till dramapedagogik, studiens syfte och 
frågeställningar.  

Kommunikation och bearbetning i relation till drama  

Rasmusson och Erberth (2016) framhåller kommunikationen och språket och pekar på att det 
är en förutsättning inom dramapedagogiken. En parallell kan således dras till Louise Bjar och 
Caroline Liberg (2010) som belyser människans sökande efter mening genom att just 
kommunicera, både verbalt och icke-verbalt. Den icke-verbala kommunikationen är något som 
Sternudd (2000) belyser i relation till språkutvecklingen. Hon menar att den icke-verbala 
kommunikationen kan utövas via gestaltning och agering, vilket kan bidra till att barn utvecklar 
sitt sätt att kommunicera med kroppen som ett icke-verbalt verktyg.   
 
Soner Mehmet Özdemir och Aygen Cakmak (2008) belyser den kommunikationsutveckling 
som skapas då individer ges möjlighet till deltagande i dramat. De menar att olika förmågor 
som social interaktion och empatiförmåga utvecklas i kommunikation med andra. Likaså talar 
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också Charalambous och Yerosimous (2015) om kommunikationsutveckling och menar att 
dramapedagogiken kan skapa möjligheter för individer där de får lära sig att uttrycka sig. De 
syftar dock mer på den icke-verbala kommunikationen än den verbala som Özdemir och 
Cakmak (2008) syftar till. Likaså Sternudd (2000) lyfter drama i relation till 
kommunikationsutveckling och framhåller det personlighetsutvecklande perspektivet. Hon 
menar utifrån perspektivet att drama kan vara ett fördelaktigt verktyg för förskollärare att 
använda då individer ges möjlighet till att få syn på egna och andra människors handlingar och 
värderingar, där bland annat konfliktsituationer kan bearbetas och synliggöras i en reflexion. 
 
Det framgår också att drama kan bidra med ökad emotionell intelligens, empati och 
problemlösningsförmåga samt att drama också ha en positiv effekt när den fokuserar på 
reflexion (Özdemir & Cakmak, 2008). Reflexionen i enlighet med Kalidas (2013) har en 
betydande roll i drama då det bringar en ökad medvetenhet och förståelse för andra samt sina 
egna känslor. Vad som framkommer som en grundläggande del i reflexionen är den möjlighet 
till bearbetning som ges när individer reflekterar om något fenomen. Vi väljer att framhålla 
reflexionen då vi i enlighet med Sternudd (2000) tror att den har en stor inverkan då barnen 
ställs inför problem som lyfts upp och vidare kräver bearbetning i dramat.  
 
Det framkommer således att när barn deltar i drama ges de möjlighet till reflexion. Denna 
reflexion kan vidare bidra till utveckling av deras kommunikation och bearbetningskunskaper. 
Kommunikation och bearbetning anses således vara några bidragande anledningar till varför 
förskollärare kan välja att använda dramapedagogik i förskolan. Det framkommer också den 
effekt drama kan tänkas ha när det kommer till kommunikationsutveckling och bearbetning.  
 

Metod   
 
Nedan kommer vårat val av metod, urval och genomförande presenteras. Därefter kommer vi 
förklara hur vi bearbetat och redovisat det material vi samlat in. Avslutningsvis följer sedan de 
olika etiska överväganden som gjorts i samband med fokusgruppsintervjuerna. 
 
Val av metod  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod som genomförts genom tre 
fokusgruppsintervjuer. Valet av metod grundar sig i vårt intresse av att få reda på hur 
förskollärare beskriver deras arbete och de erfarenheter de har av att använda drama i förskolan. 
I enlighet med Mimmi Barmark och Göran Djurfeldt (2015) passar då den kvalitativa metoden 
väl in när forskaren vill ta reda på de tankar och erfarenheter som människan har samt de olika 
uppfattningar och resonemang som finns kring ett valt fenomen. I enlighet med Tomas 
Kroksmark (2014) kan denna metod också bidra med ett rikt material från de medverkande 
respondenterna, då olika tankar och perspektiv diskuteras och synliggörs. 
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Urval 
 
Barmark och Djurfeldt (2015) belyser två olika tillvägagångssätt vid urval av population. Dessa 
två tillvägagångssätt benämns som icke slumpmässigt och slumpmässigt urval. De menar att 
icke-slumpmässiga urval är de val där faktorer har påverkan på vilket urval man gör. 
Tillskillnad från det slumpmässiga urvalet som de menar kräver en vis förteckning över 
populationen för att samtliga skall ges samma chans till deltagande (Barmark & Djurfeldt, 
2015). Med andra ord kan vi uttrycka oss att det urval som gjorts i relation till våra 
fokusgruppsintervjuer har varit icke-slumpmässiga. Det grundar sig i att vi vid en av de tre 
fokusgruppsintervjuerna tog vi kontakt med ansvarig förskolechef som också förde vidare vår 
information om en önskad fokusgruppsintervju tillsammans med verksamma förskollärare.  
 
Vidare inför den första fokusgruppsintervjun tillfrågades då ansvarig förskolechef två 
förskollärare från vardera avdelningen som slutligen kunde delta under intervjuerna. Vid de 
andra två fokusgruppsintervjuerna skedde ytterligare två icke-slumpmässiga urval då vi själva 
tog kontakt med verksamma förskollärare från de båda förskolorna som i sin tur anordnade 
fokusgruppsintervjuer till vår undersökning (Barmark & Djurfeldt, 2015). De förskolor som 
deltog i undersökningen valdes inte ut efter om de hade någon specifik pedagogisk inriktning 
utan efter tillgänglighet. Detta med anledning av att det visade sig finnas svårigheter med att 
komma i kontakt med förskolor och förskollärare som under arbetstid kunde vara delaktiga i en 
fokusgruppsintervju och därmed lämna verksamheten under 30–45 minuter. Vi tog därför 
kontakt med ansvariga förskolechefer och personal helt oberoende på vad för pedagogik som 
förskolorna använder sig av, för att således öka chanserna till fokusgruppsintervjuer. Vi 
upplevde också i relation till kravet på antal deltagare att det var svårt att få tillgång en större 
grupp pedagoger från verksamheten samtidigt.  
 
Sammanlagt deltog 17 förskollärare i fokusgruppsintervjuerna, där vi hade ett önskemål att 
minst 5 och max 8 personer skulle ha möjlighet att delta för en givande diskussion. 

Genomförande   

Inför samtliga fokusgruppsintervjuer förbereddes frågor utifrån de problemformuleringar och 
det syfte studien grundar sig i. Vi konstruerade i förväg ett antal frågor med fokus på att använda 
oss av öppna frågor. Syftet med de öppna frågorna var att förskollärarna skulle få chans att 
diskutera och reflektera med förhoppningar om ett rikt och givande innehåll. Barmark och 
Djurfeldt (2015) poängterar fördelarna med att använda sig av öppna frågor. De menar att dessa 
frågor ger deltagarna chans att ventilera sina funderingar och erfarenheter som uppstår under 
samtalets gång. Vi valde också att inte skriva ut några i förväg bestämda följdfrågor då vi 
hoppades på intressanta samtal där vi i stunden kunde följa upp med frågor av relevans för det 
vi ville veta. Detta tillvägagångssätt på en fokusgruppintervju kan vidare benämnas som en 
semistrukturerad fokusgruppsintervju. Barmark och Djurfeldt (2015) menar att en 
semistrukturerad intervju innebär att forskaren vill ta reda på deltagarnas olika funderingar och 
erfarenheter. De belyser den möjlighet till bredare datamaterial som skapas då intervjun inte 
styrs av i förväg bestämda frågor utan skapas under samtalets gång. 
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Vid varje fokusgruppsintervju valde vi, i enlighet med Obert och Forsell (2000) att medverka 
båda två. En var ansvarig för att ställa frågorna och en antecknande de områden som 
förskollärarna diskuterade runt i relation till de frågor vi ställde. I samband med 
fokusgruppsintervjuerna valde vi också att använda oss av ljudinspelning under samtliga 
diskussioner för att lättare kunna transkribera och analysera det insamlade materialet 
(Kroksmark, 2014). Inför varje fokusgruppsintervju presenterade vi ännu än gång vårt syfte 
med undersökningen och upplyste förskollärarna om vad det centrala för en 
fokusgruppsintervju är. Obert och Forsell (2000) talar om spelregler som finns för 
fokusgruppsintervjuer och anser att det är av betydelse att påminna deltagarna om det tänkta 
diskussionsområdet för ett så givande material som möjligt. Följaktligen berättade vi också om 
att det var förskollärarna som skulle vara aktiva och diskutera de olika frågorna som lyfts och 
att vi som forskare inte skulle vara delaktiga i den pågående diskussionen. I det utskickade 
missivbrevet informerades förskollärarna om den framtida fokusgruppsintervjun och att den 
skulle ta 30–45 minuter. Vi insåg redan efter första intervjutillfället att det var ett intressant 
område att diskutera för förskollärarna. Således lät vi denna tid fortskrida med förskollärarnas 
tillåtelse och valde efter ett givande samtal att avrunda vid cirka 60 minuters 
fokusgruppsintervju. Obert och Forsell (2000) belyser de problem som kan framgå med att 
avsätta en bestämd tid till fokusgruppsintervjuer. De menar då att när den utsatta tiden är slut 
kan det följaktligen skapas en lucka i de tänkta frågorna och kan då bli varse om behövliga data. 
De framhåller att om möjligt, att det är till stor fördel att komma överens om en förlängd tid för 
att vidare samla in ett fullständigt data och analysmaterial.  
 
Bearbetning och redovisning av material  
 
Efter varje fokusgruppsintervju transkriberades det insamlade materialet nästan omedelbart, för 
att inte vi inte skulle glömma bort den värdefulla data som en ljudupptagning ej kan ta upp för 
att således förenkla transkriberingen. Inför den kommande transkriberingen beslutade vi oss för 
att dela upp det insamlade materialet och det arbete det tillförde för att använda tiden på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Vidare fick vi också enas om hur vi skulle transkribera det insamlade 
materialet för att skriva på ett så enhetligt sätt som möjligt. Sedan bestämde hur vi skulle 
transkribera vid tillfällen där förskollärarna skrattade, samtyckte med varandra, när det skulle 
vara en paus och vad som var relevant att ta med för vår studie. Vidare i bearbetningen runt det 
insamlade materialet framkom olika koder som förskollärarna riktade mest fokus runt och på 
så vis skapades olika teman runt de mest centrala delar som togs upp i diskussionerna. Aksel 
Tjora (2012) förklarar koder som specifika ord och uttryck som framkommer under 
diskussioner. Koderna syftar till att beskriva olika avsnitt i det insamlade datamaterialet, med 
andra ord används koderna för att skapa generella teman. I enlighet med Tjora (2012) är det till 
fördel att försöka hålla sig nära den empiri som framkommer vid datainsamlingen och att det 
finns förmåner med att använda de begrepp som finns i materialet. De teman som vi identifierat 
utifrån det insamlade materialet var följande: definition, material, interdisciplinärt arbetssätt, 
barnens deltagande och pedagogers förhållningssätt. Tjora (2012) menar att nästa steg i 
bearbetningen är att skapa kategorier för det kodade materialet. I enlighet med Tjora (2012) 
valde vi således att kategorisera det insamlade och kodade materialet i de fyra 
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dramapedagogiska perspektiven. I skapandet av kategoriseringarna valdes endast material som 
var relevant för problemformuleringarna, för att således kunna tyda i vilket syfte och hur 
förskollärarna använder sig av dramapedagogik i förskolan. Vi valde valde också att använda 
oss av Sternudds (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv som stöd för vår analys. 
 
Tjora (2012) belyser i samband med kodning ytterligare två tillvägagångssätt. Dessa två 
benämns för sorterings kodning och textnära kodning. Han menar att det är till fördel i en 
kvalitativ studie att använda sig av en textnära kodning då det talar om vad någon säger 
tillskillnad från den sorteringsbaserade kodningen som mer riktar sig till att ta reda på vad någon 
talar om. Vi kan med utgångspunkt i Tjora (2012) uppmärksamma vårt tillvägagångsätt och se 
att vi använt oss av den mer sorteringsbaserade kodningen. För att tydligare uppfatta vilken av 
förskolorna som uttrycker vad i texten har vi också valt att benämnda de som förskola A, 
förskola B och förskola C. 

Etik  

I det bifogade missivbrevet framgick de fyra forskningsetiska principerna som enligt 
Vetenskapsrådet (2002) finns till för att ge normer mellan forskare och deltagare. De fyra 
principerna är avsedda för att leda forskaren, där de också ligger till grund för forskarens 
reflexion och insikter för det ansvar forskaren har. De forskningsetiska principerna är följande: 
 
1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet  
 
Informationskravet innebär krav på forskaren att meddela möjliga deltagare om studiens syfte 
och ge den information som kan tänkas påverka individens val till deltagande. Individen ska 
ytterligare informeras om att forskningen är frivillig och att hen när som helst får avbryta sin 
medverkan om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002).   
Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att forskaren inhämtar samtycke från 
vårdnadshavare och möjlig deltagare som är under femton år. Om vårdnadshavare är separerade 
ska båda parter informeras. Möjliga deltagare skall också få information om att själva få 
bestämma på vilka villkor de deltar och väljer den möjliga deltagaren att inte delta skall inte 
detta få några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas personuppgifter med 
stor konfidentialitet skall förvaras så att inga obehöriga kan ta del av den informationen som 
framkommer i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att det material som inhämtats inte får användas 
i något annat ändamål än till den forskning som bedrivs (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Resultat 
   
Nedan följer en presentation av resultatet och den analys som gjorts utifrån det insamlade 
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datamaterialet, den tidigare forskningen samt Sternudd (2000) och hennes fyra 
dramapedagogiska perspektiv. Initialt behandlas då den första av de två frågeställningarna där 
vi kommer framföra hur pedagoger använder sig av drama i förskolan, där förskollärarna 
beskriver vilket material de använder sig av, på vilket sätt barn görs delaktiga, förskollärarnas 
förhållningssätt och hur förskollärarna engagerar barnen. Vidare i kapitlet följer sedan det 
resultat som framgått i relation till den andra frågeställningen, där vi kommer ta upp vad 
förskollärare har för syften när det gäller användandet av drama i förskolan. I studien har vi 
också valt att använda oss av ett antal citat för att förstärka och synliggöra förskollärarnas 
uttalanden. Citaten som följer nedan är samtliga förskollärarnas uttalanden.  

Hur beskriver förskollärare sitt användande av dramapedagogik i förskolan? 

IKT, sagan och musiken  

I samtliga fokusgruppsintervjuer lyfter förskollärarna fram IKT-verktyg i samband med 
dramapedagogik. Förskollärarna menar att IKT-verktyg fungerar som ett medierande redskap, 
där de använder läsplattor i syfte att synliggöra en handling eller ett uppstått problem för barnen 
på förskolan. Förskollärarna på förskola B menar att när barn får granska de filmklipp som de 
varit med och skapat, också kan bidra med goda möjligheter till reflexion och 
diskussionstillfällen. Förskollärarna beskriver att de använder sig av IKT- verktyg då de spelar 
in olika situationer och således skapar filmklipp. Dessa filmklipp används i första hand för att 
spela in en situation, för att sedan kunna använda materialet som ett underlag för reflexion och 
diskussion. Att använda IKT-verktyg i samband med drama är något som Charalambous och 
Yerosimou (2015) förespråkar. De menar att när barn får använda sig av IKT-verktyg i samband 
med drama ges de då möjlighet att få syn sig själv och sitt lärande samt hur andra människor 
interagerar med varandra. Denna syn på lärande kan liknas med Sternudd (2000) och det 
personlighetsutvecklande perspektivet. Liknelsen som görs grundar sig i att förskollärare med 
ett personlighetsutvecklande perspektiv lägger fokus på individens tid till agering men också 
tid till självreflexion och grupp-dynamisk reflexion. Barnen ges i självreflexionen och den 
grupp-dynamiska reflexionen inom perspektivet möjlighet till bearbetning av de olika 
situationerna. Då perspektivet är ett medel för att öka förståelsen för hur varje individ handlar, 
men också påverkar andra och det samhälle vi lever i, kan ett samband ses mellan perspektivet 
och förskollärarnas förhållningssätt till IKT-verktyg. I citatet nedan framhåller en av 
förskollärarna på förskola B sina tankar angående IKT och drama. 
 

 
 
Vi har också arbetat tillsammans med IKT-verktyg, då har vi använt ipads för att 
dels både filma barnen och använda det senare för reflektion där barnen får reflektera 
och få möjlighet att se sig själva. Barnen får också vara delaktiga i skapandet av 
filmer. (Förskola B) 

 
Vidare framkommer det att förskollärarna också använder sig av ett interdisciplinärt arbetssätt 
i relation till dramapedagogik. Förskollärararna talar om att de genom dramapedagogiken vill 
förstärka barnens upplevelse, förståelse eller agering med stöd av IKT- verktyg.  
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Förskollärarna på förskola B lyfter också fram deras användning av sagan och de litterära 
texternas användande i relation till dramapedagogiken. De uttrycker att utgångspunkten många 
gånger är en saga för att locka och inspirera barnen in i användandet av drama. Förskollärarna 
menar att det är fördelaktigt att använda sig av en saga i relation till drama. De ser framförallt 
sagan som en introduktion till ett fortsatt återberättande där barnen själva får agera och spela 
upp den saga som de tidigare kommit i kontakt med i de stunder förskollärarna läst för barnen. 
När barnen sedan bekantat sig med sagan och känner sig trygga har de därefter fått möjlighet 
att själva agera en roll utifrån sagan samt att använda materialet för att dramatisera den. 
Förskollärarna tycks se sagan som en grund för att barnen vidare genom sitt återberättande skall 
utveckla sin förmåga att kommunicera via kroppen och öva på sina sociala förmågor. Nedan 
följer ett citat där en av förskollärarna på förskola A berättar om arbetssättet med sagan i 
samband med drama. 
 

Vi har jobbat lite med det här, då vi har startat, att utgångspunkten har varit en saga. 
Vi har läst den i flanosagsform och i bokform och lite olika. Sen har barnen fått 
återberätta den på olika sätt, antingen har de fått dramatisera själva. Vi har haft 
bockarna bruse på den avdelningen som jag jobbat på och då har de antingen fått 
vara bockarna och trollet, eller så har de använt flanosagan, de figurerna. Och så fått 
återberätta. Så vi har fått både saga och dramat. För att det är lätt för barnen att få en, 
då de har något att utgå ifrån. (Förskola A) 

 
Att få möjlighet att dramatisera på detta vis kan vidare kopplas till Sternudds konstpedagogiska 
perspektiv som fokuserar på individen, som via kropp och röst agerar en roll där möjlighet ges 
till att uttrycka sig och kommunicera. När barnen i dramat får agera med röst och kropp samt 
återberätta den saga som de kommit i kontakt med, syns en tydlig liknelse med det 
konstpedagogiska perspektivet. Ett ytterligare redskap som många förskollärare använder sig 
av i relation till dramapedagogik och barns användande av röst och kropp för 
kommunikationsutveckling är musik. Förskollärarna på förskola A belyser musikens potential 
i att kunna förstärka en upplevelse och vidare skapa inlevelse hos barn. En av förskollärarna 
uttrycker i följande citat sina tankar runt vad drama, musik och rekvisita kan bidra med. 
 

Drama kan ju också handla om att bara röra sig till musik, bara känna att hur känns 
den här musiken i min kropp, hur rör jag mig bara det är ju … att få röra sig och få 
igång motoriken gynnar ju all inlärning, att röra sig med kroppen. (Förskola A) 
 
Att man sätter till rekvisita så att de kan dramatisera sitt eget […] om vi inte sätter 
till musiken och kläderna så blir det inte riktigt på samma sätt, man kan inte bejaka 
sin fantasi på samma sätt. (Förskola B)  
 

Förskollärarna talar om barnens lärande där kropp och sinne får interagera tillsammans med 
musiken. De menar att musiken men också annan rekvisita som kläder kan förstärka en känsla 
som både kroppsligt och sinnligt får upplevas för barnen. Ett samband kan också här ses med 
det konstpedagogiska perspektivet, där framförallt musiken men också kläderna i barnens 
rolltagande kan ha en betydande roll i agerandet (Sternudd, 2000). 
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Barnens olika deltagande och gruppstorlek samt förskollärarens förhållningssätt
  
Förskollärarna beskriver också deras användande av drama utifrån barnens deltagande och 
gruppstorlek. De belyser barns olikheter i samband med delaktighet och menar att barn i drama 
kan delta på olika sätt. Barns olikheter och förutsättningar således inget som förskollärarna ser 
som något hinder. De framhäver däremot de fördelar som det bringar med sig där alla barn i 
barngruppen får vara delaktiga på olika sätt och får känna den trygghet i det som känns bekvämt. 
Förskollärarna menar att om ett barn inte vill agera då hen kanske inte känner sig trygg i 
situationen, menar de att barnen kan vara delaktiga på annat vis. Barnen kan istället vara 
ansvariga över de kläder eller det ljus som behövs under det pågående dramat. I citatet nedan 
framhåller en av förskollärarna sina tankar runt barnens delaktighet och betydelse. 
 

Ja men alla vill ju inte vara huvudpersonen. En del gillar att vara den som är bakom 
men man kan vara lika mycket med ändå! Och att man pratar med barnen om att alla 
roller behövs och att alla är lika viktiga. (Förskola B) 

 
Att få barnen ska få känna sig trygga var en del som förskollärarna tydligt framhävde. De 
pekade på att en mindre barngrupp i relation till drama kan vara till fördel för de barn som 
behöver mer stöd. De menar då att barn inte behöver känna sig lika utsatta då de vistas i en 
mindre barngrupp. Storleken på en barngrupp i relation till dramapedagogik kan enligt 
Rasmusson och Erberth (2016) variera. De framhåller den vanliga synen på att en dramagrupp 
inte skall vara för stor samtidigt som de belyser att variationen på hur stor eller liten barngrupp 
som deltar skall anpassas till valt syfte och arbetsform. Således är det upp till förskolläraren att 
avgöra hur stor eller liten gruppen blir beroende på vad som är tänkt att genomföras. Nedan 
uttrycker en av förskollärarna sina tankar runt barngruppens storlek.    
 

Vi har haft små grupper.. väldigt små.. fyra barn kanske, till och med tre för att just.. 
det är mycket lättare för barnen att vara i en liten grupp, särskilt för de som är lite 
blygare och sådär, då är det inte så lätt i en grupp med tio barn. Så ja, jag tycker det 
är bra med små grupper för då hinner man också se alla, man hinner se alla på ett 
annat sätt, så vi har jobbat med så små grupper som möjligt. (Förskola C) 

 
Förskolläraren beskriver ovan de fördelar som mindre barngrupper kan bringa i samband med 
drama, där barnen blir sedda och får den tid de behöver. Vidare uttrycker några av förskollärarna 
på förskola C att de använder sig av större grupper vid temauppstarter, där alla barn blir 
introducerade för det nya temat. Ofta visade det sig att det var förskollärarna själva som agerade 
vid introduktionstillfällena i syfte att väcka intresse hos barnen inför det nya temat. En av 
förskollärarna framhåller nedan att en introduktion väcker intresse hos barnen. 
 

Det kan ju vara så att man gör det till en introduktion, till ett temaarbete till exempel. 
Att man vill introducera barnen för något nytt och då kan man bjuda på ett drama 
helt enkelt för att väcka nyfikenhet och lust. (Förskola C)  
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Det framkommer också som resultat att förskollärarna vid förskola C hade svårigheter att spela 
ut i barngrupp och inför kollegor. Förskollärarnas uttalanden tyder på att de är oroliga att 
kollegorna inte tycker att hen är tillräckligt duktig på det hen gör. Således verkar klimatet 
mellan förskollärarna spela en betydande roll för dramapedagogiken. Kalidas (2013) 
förespråkar drama som en metod för lärande men att det då krävs lärare som inte är rädda att 
tappa kontrollen och vågar. I citatet nedan uttrycker en av förskollärarna vikten av att ha ett 
öppet klimat på sin arbetsplats. 
 

Sen handlar det ju mycket om att ha ett sådant klimat tycker jag på arbetsplatsen, där 
man vågar spela ut med barnen. Att jag vågar ta på mig en hatt och känna att mina 
kollegor tycker att jag är okej ändå. Det handlar om att ha ett öppet klimat, det är ju 
samma med barnen som med kollegorna. Att inte kollegorna fnyser åt en och tycker 
att man är konstig, för då skulle det inte fungera. (Förskola C) 

Vi har ju märkt att barnen egentligen är väldigt intresserade. De gillar ju att 
dramatisera och att man gör det utifrån verkligheten. Sen är vi ju väldigt pigga på att 
göra det men att vi inte riktigt vågar själva. För när det kommer någon och erbjuder 
drama för oss, då vill vi ju gärna hänga på. Så har det ju varit. (Förskola C) 

Förskola C medger att de brister i användandet av drama som en metod tillsammans med barnen 
på förskolans avdelningar, vilket de menar grundar sig i förskollärarnas bristfälliga kunskaper 
inom drama som vidare bidrar till deras osäkerhet av att inte riktigt våga spela ut inför 
arbetslaget. Christel Öfverström (2006) menar att osäkerheten ofta är ett vanligt förekommande 
fenomen bland lärare och att det således leder till att lärare väljer att använda de metoder som 
de tidigare är väl bekanta med. Hon poängterar att drama kräver praktiska färdigheter men 
också teoretiska kunskaper. Till skillnad mot förskola C framkommer det ur förskollärarnas 
beskrivningar att förskola A och B inte alls är lika tillbakadragna vad det gäller att våga spela 
ut runt sina kollegor och de barn som vistas på förskolan. Trots att samtliga förskolor också 
belyser vikten av ett öppet och tillåtande klimat i arbetslaget tycks detta ändå inte vara fallet 
hos alla.  
 
Slutsatser vi kan dra är att förskollärare som känner en osäkerhet till att agera inför barn och 
kollegor också väljer att inte tillämpa drama. Det som också framkommer som en betydande 
del i dramat på förskolan är just förskollärarnas förhållande till att våga spela ut i barngrupp, 
där det krävs att kunna uttrycka sig och gå utanför sin bekvämlighetszon. Samtliga av 
förskollärarna är eniga om att positivitet och engagemang bland dem kan bidra till att barnen 
blir engagerade och intresserade av dramat i förskolan. Det kan då bli ett svårt uppdrag för 
förskollärare att engagera barnen i dramat om de själva inte känner en trygghet i att använda 
drama som metod. Barnen kan då i enlighet med Kalidas (2013) gå miste om de fördelar som 
dramapedagogiken kan medföra för den enskilda individen. 
 
I nästkommande kapitel kommer vi redogöra för förskollärarnas syften till användandet utifrån 
de genomförda fokusgruppsintervjuerna. De syften som belyses kommer vidare analyseras 
utifrån de fyra dramapedagogiska perspektiven och den tidigare forskningen.  
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I vilket syfte använder sig förskollärare av dramapedagogik i förskolan?  

Det framkommer att samtliga syften som nedan kommer tas upp, grundar sig i något som 
förskollärarna vill synliggöra och utveckla hos barnen. Det visar sig också att förskollärarna 
inte benämner dramat i förskolan utefter de dramapedagogiska perspektiven men ändå 
diskuterar sina syften på ett sätt som tydligt kan kopplas till Sternudd (2000) och hennes 
dramapedagogiska perspektiv. 
 
Kommunikation  
 
Att använda drama som metod menar förskollärarna på förskola B ger barn möjlighet att 
uttrycka sig via sin kropp. De framhåller också de fördelar som finns för de barn som ännu inte 
utvecklat det verbala språket och som via dramat får chans att kommunicera med kroppen som 
redskap istället för det verbala språket. Nedan framhåller en av förskollärarna sina tankar runt 
barnens kommunikation. 
 

Alltså man kanske inte förstår begreppen i en saga men att göra det med sin kropp 
så blir det mycket lättare. Också är det väldigt bra att lära sig att förställa sig, agera, 
gestalta, lära sig kliva ut från sin egen kropp eller sin egna person, och våga att vara 
något annat, det tror jag alla barn vinner på! (Förskola B) 
 

I citatet ovan uppmärksammas förskollärarnas tillvägagångsätt där barnen via rollekar får 
dramatisera utifrån det material som finns på förskolan, där de således får gå in i en roll. De 
poängterar att när barn får gå in i andra roller ges de möjlighet att få uttrycka sig på annat vis 
och testa på att vara något annat. I citatet ovan synliggörs en förskollärares tankar kring syftet 
till användandet av drama som metod. Det framkommer således som resultat att förskollärare 
väljer att arbeta med drama som metod i ett bidragande syfte där barn skall ges möjlighet till 
utveckling av sin kommunikation och förståelse för andra människor. Detta i samband med att 
de då lär sig inta och agera utifrån andra perspektiv än det egna. Vi kan utifrån förskollärarens 
utlåtande se ett samband mellan syftet att få uttrycka sig med sin kropp och den möjlighet det 
ger till utveckling av språket. Som tidigare nämnt anses begreppen språk och kommunikation 
ha en nära koppling med varandra, samtidigt ser vi att barn bör ha språkliga färdigheter för att 
vidare kunna kommunicera och förmedla det man avser att förmedla till sin omgivning. 
 
Sammanfattningsvis kan vi här peka på Charalambous och Yerosimous (2015) och Sternudds 
(2000) konstpedagogiska perspektiv där det icke-verbala språket kan bidra till 
kommunikationsutveckling med mål att utveckla kommunikativa färdigheter och således 
fungera i det sociala samhället. Förskollärarna ser sig använda drama i syfte att låta barnen 
arbeta med sig själva och andra barn med kroppen som redskap för en ökad kommunikativ 
förmåga. Sternudd (2000) menar att kommunikation är en betydande förmåga som bör 
utvecklas för att vidareutveckla den demokratiska fostran.  
 
Det yttras flera syften i relation till den drama som används på de olika förskolorna. Nedan 
följer tre andra syften till varför förskollärare väljer att använda drama som metod. 
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Bearbetning, identitetsutveckling och demokratiska frågor 

Det andra syftet vi väljer att lyfta fram är när förskollärare väljer att använda drama i förskolan 
för att stödja barnen i deras bearbetning av något fenomen. Förskollärarna belyser dramats kraft 
i att ge en återblick i det som barnen varit med om tidigare och menar att det i dramat kan skapas 
tillfällen där barnen får möjlighet att minnas, reflektera och fundera runt det som skett tidigare 
samt få syn på individens handlingar och värderingar. I citatet nedan uttrycker en av 
förskollärarna sina tankar runt hur barn bearbetar. 

 
Sen tror jag att barn bearbetar mycket via drama, jag tänker bara på 
adventskalendern. Våra barn lekte ju adventskalendern. Sen gjorde de ju den här.. 
vad heter den där ringen? De hämtar ju massa klossar och så hoppar de ju i den, så 
jag tror de bearbetar mycket som de ser och hör. (Förskola B) 

 
I citatet framgår vad vi ser, det personlighetsutvecklande perspektivet, som fokuserar som 
tidigare nämnt på självreflexion och grupp-dynamisk reflexion. Sternudd (2000) menar att 
dessa reflexioner används som ett redskap som syftar till utveckling av den egna sociala 
färdigheten, men också färdigheter i att förstå hur människor fungerar i interaktion med andra 
i olika sociala sammanhang. Reflexionen ses som en betydande del i det 
personlighetsutvecklande perspektivet där fokus ligger på att individen tillsammans med andra 
får uppleva något och agera för att sedan tillsammans reflektera. Sternudd (2000) menar att 
detta ger bearbetning av sociala situationer som oftast behandlar vardagliga situationer som 
individen är bekant med och det framgår tydligt att förskollärarna arbetar på detta sätt. Det kan 
ses som en metod för att utveckla individens tänkande och medvetenhet om de egna 
värderingarna och attityder som finns för en ökad förståelse för det som skett och komma skall 
(Sternudd, 2000). Ett ytterligare syfte som lyfts fram är när drama används för att stärka barns 
självkänsla och självförtroende. Förskollärarna uttrycker i följande citat i vilket syfte de väljer 
att arbeta med drama som metod.  
 

Att vi ska jobba med självkänsla och självförtroende, att barnen skall lära känna sig själva 
och vem är jag. Identitet är ju också en stor grej hos barnen att förstå vem de är i förhållande 
till de andra och då är just drama ett bra sätt att få fatt i sig själv och stärka sig själv 
tillsammans i grupp […] men jag tänker att det är den enskilda och gruppen.. de liksom ger 
varandra. (Förskola A) 
 

I citatet ovan synliggörs förskollärarens tankar kring syftet med dramapedagogik där hen menar 
att barnen utvecklar förståelse kring vem de är i förhållande till andra. Hen talar om den enskilde 
individens identitet och belyser gruppens betydelse för utveckling där analys och reflexion 
kommer väl till hands. I kraft av förskollärarnas uttalanden om hur de använder sig av ett 
dramapedagogiskt perspektiv för att stödja barnen i deras utveckling i att förstå sig själva kan 
en parallell dras till Sternudd (2000) som lyfter perspektivets potential i att förstå sig själv.  
 
Förskollärarna belyser också individens utveckling ur ett demokratiskt syfte, något som 
Sternudd (2000) benämner som det kritiskt frigörande perspektivet där de strävar efter att 
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individen skall utvecklas till en självständigt handlande samhällsmedborgare. Nedan berättar 
en av förskollärarna hur de har arbetat med flyktingpolitik på förskolan. 

 
Vi hade ju något som var jättebra och det var när vi fick hjälp att jobba med 
pedagogiskt drama. Då var det egentligen flyktingpolitik som det tog upp och vad 
det grundar sig i och det här med att vara på flykt och lyfta upp. Och man kan ju 
egentligen förklara svåra saker på ett enkelt sätt och vara med och uppleva utan att 
det blir otäckt. Här var man fåglar i stället då som ville komma in när det var regn 
och åska, så då fick barnen vara med och dramatisera och spela upp det. (Förskola 
C) 

 
I citatet ovan synliggörs ett exempel där flyktingpolitik bearbetas med hjälp av fiktiva roller i 
form av fåglar som barnen själva fått dramatisera med. Trots att förskolläraren i citatet har 
uttryckt att förskolan inte använder sig av drama som metod på grund av bristfälliga kunskaper 
själva, menar hen ändå att med hjälp av en utbildad dramapedagog lyfts syftet med metoden, 
där svåra frågor kan synliggöras och bearbetas på ett enkelt sätt. I enlighet med Sternudd (2000) 
är metoden ett användbart redskap där människan kan bearbeta olika samhälleliga förtryckande 
situationer via agering och reflexion. Hon poängterar de fiktiva rollernas betydelse i att de ska 
vara verklighetstrogna och baserade på individens tidigare erfarenheter och detta med 
förhoppning om att barnen ska bli mer engagerade och berörda av det som sker. Förskollärarna 
uttrycker de fördelar som finns med de fiktiva rollerna där den enskilda individen inte behöver 
känna sig utsatt. De menar vidare att barnen via rollerna får kliva ut från den egna kroppen eller 
den egna personen där de ges möjlighet att våga vara något annat.  
 
Till sist väljer vi att lyfta fram ett syfte som kan kopplas till ett holistiskt lärande perspektiv. 
Förskollärarna menar att de använder sig av dramapedagogik när de vill skapa insikt och 
förändring av barnens inställning till olika problematiska situationer som kan uppstå i livet. De 
uttrycker i enlighet med Sternudd (2000) att kunskap på ett meningsfullt sätt kan skapas när 
individen upplever problematik på en känslomässig nivå, som vidare leder till ett redskap för 
bearbetning på en intellektuell nivå. I citatet nedan uttrycker en av förskollärarna sina tankar 
runt konflikthantering. 
 

Hur ska man göra för att lösa en konflikt? Vi gav inget färdigt, för i boken slutade 
det lyckligt då de fick varsin bil men det gjorde ju inte vi, vi stoppade ju innan 
och tänkte, hur ska vi göra för att hitta en lösning med bilen om vi bara har en bil 
men det är två som leker? Hur ska vi göra för att hitta lite olika lösningar? 
(Förskola A) 

 
I citatet ovan belyses förskollärarnas roll som tillsammans med barnen aktivt finns med och 
stoppar det pågående dramat för att kunna reflektera runt det uppstådda problemet. Detta 
arbetssätt medför också en kort tids fundering och eftertanke för att tillsammans komma fram 
till beslut över hur problemet kan lösas. Det beslut som gruppen sedan kommit fram till får då 
spelas upp för att vidare se vad som händer. Sternudd (2000) menar att denna process har en 
demokratisk potential då barnen får kommunicera med varandra för att vidare komma fram till 
ett beslut som i gruppen får bearbetas på en känslomässig och intellektuell nivå. Målet med att 
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tillsammans få reflektera, fatta beslut och bearbeta är i enlighet med Sternudd (2000) att barn 
ska få utveckla verktyg för att vidare kunna förstå underliggande orsaker till problem som kan 
uppstå i livet. Vi kan således se ett samband mellan förskollärarens funderingar om hur de 
tillsammans med barnen arbetar med problem och konfliktlösning och Sternudd (2000) som 
vidare menar att förskollärare och barn får arbeta fram och synliggöra en lösning. Detta trots 
att förskolläraren ger exempel från en bok och inte ett spelat drama som Sternudd (2000) pekar 
på.  
 
Vi ser i relation till resultatet att förskollärarna använder sig av samtliga av Sternudds fyra 
perspektiv i förskolan men att det framförallt är tre perspektiv som berörs och används i 
förhållande till drama. Dessa tre menar vi är det personlighetsutvecklande perspektivet, det 
kritiskt frigörande samt det holistiskt lärande perspektivet.  

Diskussion 

Syftet med studien har varit att redogöra för förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att 
använda dramapedagogik i förskolan. Vi ville då ta reda på hur förskollärarna arbetar och i 
vilket syfte de använder sig av dramapedagogik i förskolan. Nedan kommer vi att diskutera och 
reflektera runt det resultat som framkommit i de genomförda fokusgruppsintervjuerna. Vi 
kommer också analysera resultatet utifrån den tidigare forskningen och de fyra 
dramapedagogiska perspektiven. Nedan följer således diskussioner runt de olika perspektiven 
som yttrat sig som är gruppstorlekens betydelse, de olika förskolornas förhållningssätt samt 
drama i utbildning och verksamhet. 
 
De dramapedagogiska perspektiven i förskolan  
 
Det framkommer från resultatet att förskollärare har flera olika syften till varför de väljer att 
använda dramapedagogik i förskolan där de har barngruppen som grund. Beroende på 
barngruppen och vad förskollärarna tycker behövs lyftas fram, väljs sedan en metod ut. Denna 
metod kan som vi tidigare nämnt ses i liknelse med Sternudd (2000) och hennes fyra 
dramapedagogiska perspektiv. Förskollärarna använder sig av drama i förskolan för att lyfta 
fram frågor och funderingar som verkar problematiska samt handlingar som behövs bearbetas 
och diskuteras i barngrupp. Det framgår att förskollärare framförallt väljer att använda sig av 
drama som ett medierande redskap för att utveckla barnens identitet, ta upp politiska frågor och 
för att öka barnens insikt för att eventuellt ändra den inställning som finns gentemot ett 
fenomen. Vi ser då likheter med de fyra dramapedagogiska perspektiven som Sternudd (2000) 
presenterar och de syften som förskollärarna uttalar sig om. Vad som framgår i vår studie är att 
förskollärarna fokuserar mer på barnens identitet, på att ta upp politiska frågor, att synliggöra 
vanliga sociala händelser samt hur man kan gå tillväga när ett problem uppstår. Detta kan som 
tidigare nämnt kopplas till det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det 
holistiskt lärande perspektivet. Således ser vi att det konstpedagogiska perspektivet inte är lika 
framträdande som de tre andra perspektiven. Vi ser då att det konstpedagogiska perspektivet 
kan vara ett perspektiv som syftar till att vidareutveckla barns kommunikation i jämförelse med 
det personlighetsutvecklande, det kritiskt frigörande och det holistiskt lärande perspektiven. 
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Dessa perspektiv verkar tydligare fokuserar på att till viss del vidareutveckla, men framförallt 
förebygga framtida problem och situationer. 
 
Vi ställer oss således frågan om varför det konstpedagogiska perspektivet inte tar lika stor plats 
i verksamheten och vad det kan bero på. Vi funderar då om det kan vara så att det är lättare att 
få syn på de frågor som yttrar sig i samhället eller i en barngrupp då det är mer konkret och att 
då fokus på barns vidareutveckling försvinner i skuggan av hur individen ska formas till en 
demokratisk samhällsmedborgare.  

Gruppstorleken betydelse, barnens deltagande och förskolornas olika förhållningssätt  

Förskollärarnas uttalanden angående gruppstorleken kan i enlighet med Rasmusson och Erberth 
(2016) variera beroende på vad förskollärarna har för syfte med drama. Förskollärarna menar 
att det kan vara fördelaktigt med mindre grupper för att ge barn det stöd de kan tänkas behöva 
för att känna sig trygga. Vidare belyser de också den stora gruppens fördel vid temauppstart då 
alla barnen får vara med och bli introducerade för det nya temat. Vi ifrågasätter förskollärarnas 
utlåtande om att barn i mindre grupper ges möjlighet att känna sig trygga i gruppen. Vad vi 
följandevis reflekterar runt är om barnen i en mindre grupp verkligen känner sig trygga och 
mindre utsatta? Eller kan det ge motsatt effekt? Kan det leda till att barn i en mindre grupp 
känner sig otrygga och mer utsatta än i en större grupp? Med andra ord menar vi att det kanske 
inte alls är så som förskollärarna uttrycker. Vi menar att det troligtvis finns de barn som i mindre 
grupper känner sig pressade och utpekades och att dessa barn med fördel skulle trivas bättre i 
en större grupp.  
 
I resultatet framkommer barnens olika delaktighet i relation till dramapedagogik i förskolan. 
Förskollärarna belyser då barnens olikheter och pekar på att barn i drama kan delta på olika 
sätt. Barnens olikheter och förutsättningar är inget som förskollärarna tycker sig se som något 
hinder. De lyfter framförallt de fördelar som det bringar med sig där alla barn i barngruppen får 
vara delaktiga på olika sätt och får känn trygghet i det som känns bekvämt. Förskollärarna 
menar att om ett barn inte vill agera eller inte känner sig trygg i dramat kan barnet få vara 
delaktig på annat vis genom att få vara ansvarig över kläder och ljus. Vi ser då att 
förskollärarnas diskussioner har ett samband med Skolverkets (2016) syn på barns olika 
förutsättningar och behov. 
 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 
ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar 
och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på̊ samma sätt 
överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Lpfö98/2016 s.5) 
 

I citatet ovan synliggörs den hänsyn som förskollärare skall ta till barns olika förutsättningar 
och behov samt att det på så vis inte går att ha en och samma utformning för lärande. 
Som tidigare diskuterat ser vi att förskola A och B faktiskt tar barnens intresse och behov i 
beaktning när det gäller att använda drama som metod. Vi ställer oss frågan och funderar på 
faktorer till varför det visar sig finnas en sådan skillnad mellan förskolor och vad denna 
osäkerhet kan bero på? Förskolan som uttrycker en osäkerhet att använda drama som metod 
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grundar också detta på deras bristande utbildning inom drama medan de andra två förskolorna 
hävdar att drama alltid finns med i verksamheten och de således använder drama som en 
medveten metod.  
Vi funderar vidare på om det kan bero på andra faktorer som skulle kunna vara orsak till 
förskollärarnas bristande användning. Vi ser bland annat att förskolorna A och B som använder 
drama som medveten metod, är Reggio-Emilia inspirerade, medan förskola C som brister i 
användandet av drama som en medveten metod inte är av en viss pedagogik. Skulle då detta 
kunna vara en bidragande faktor? Vi diskuterar vidare om förskollärarnas olika lärosäten och 
tid vid studerandet möjligen kan ha bidragit till en minskad eller ökad undervisning i drama. 
Som en avslutande tanke funderar vi också på vad vi skulle fått för resultat i studien gällande 
användandet av drama och i vilket eller vilka syften det hade används för om vi hade valt 
förskolor med liknande pedagogisk inriktning. Hade vi då fått ett mer symmetriskt svar eller 
liknande det vi kommit fram till i denna studie? 

Drama i utbildning och verksamhet 

Förskollärarna nämner att det är lättare att tillämpa drama i verksamheten med stöttning av en 
dramapedagog. Vi upplever att förskollärarna inte har den kunskap som önskas men att de gärna 
vill ta emot hjälp och redskap från utbildade dramapedagoger. Således anser vi att drama bör ta 
större plats i förskollärarutbildningen, vilket skulle kunna bidra med en ökad kunskap om 
dramats möjligheter för barns utveckling och lärande samt förskollärarens självförtroende för 
att våga använda sig av drama inför barngrupp och kollegor. För de förskollärarna som redan 
är aktiva i förskolan anser vi att drama bör prioriteras högre där pedagoger delges redskap för 
hur drama kan användas tillsammans med barn. Detta genom att erbjuda förskollärare 
fortbildning inom drama för att öka deras kunskaper och självförtroende, vilket vi anser skulle 
kunna bidra till en högre kvalité i verksamheten.  

 

 

Metoddiskussion  

I vår studie valde vi att genomföra fokusgruppsintervjuer. Anledningen till detta metodval var 
för att vi ville få syn på förskollärares olika tankar och uppfattningar av drama i förskolan. De 
fördelar vi såg med fokusgruppsintervjuer var att respondenterna fick möjlighet att utbyta 
erfarenheter och tankar med varandra, vilket bidrog till ett rikt material och en fördjupad 
förståelse för vad dramapedagogik kan innebära för olika personer. Wictoria Wibeck (2010) 
menar att fokusgruppsintervjuer är fördelaktigt att använda sig av med tanke på att den ger ett 
djup och en ökad förståelse för vad som kan ligga till grund för personers olika tankar och 
erfarenheter av ett specifikt ämne. Hon menar också att fokusgrupper är fördelaktigt eftersom 
respondenterna kan få möjlighet att dela med sig av olika uppfattningar och således jämföra 
med varandra. Under våra fokusgruppsintervjuer uppmärksammade vi just detta när 
respondenterna delgav varandra olika uppfattningar, vilket bidrog till bredare förståelse för hur 
komplext ett ämne kan upplevas och beskrivas. Det framkom också att förskollärarna hade olika 
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syn på vad dramapedagogik är och att varje enskild förskollärares tankar och erfarenheterna 
utmanade de andras sätt att tänka runt just dramapedagogik. Vidare uppmärksammade vi inte 
några nackdelar med vårt metodval under själva fokusgruppsintervjuerna men att det är viktigt 
att ha i åtanke att denna metod också kan påverka varje persons inflytande negativt. I enlighet 
med Wibeck (2010) har då forskaren ansvar att vara uppmärksam på maktförhållanden i 
samband med fokusgruppsintervjuer och således kunna tilldela alla personer samma 
talutrymme. 
 
De överväganden vi gjorde i samband med fokusgruppsintervjuerna var att vi redan vid det 
första tillfället uppmärksammade att den utsatta tiden för var för kort eftersom förskollärarna 
visade stort intresse och engagemang för vårt ämne. Det resulterade således i att vi i samråd 
med förskollärarna drog ut på tiden vilket också gav oss ett rikare material för vidare analys. 
Avslutningsvis ser vi också att det var till fördel att informera förskollärarna om hur många vi 
önskade skulle delta vid varje tillfälle för att bidra till en givande diskussion för både dem och 
studien. Vi resonerar vidare hur antalet deltagare inför varje tillfälle påverkat det datamaterial 
som samlades in. Reflektioner görs då till det missivbrev som skickades ut till de deltagande 
förskolorna, där vi önskade att minst 5 och max 8 förskollärare kunde delta. Vi funderar då på 
om resultatet skulle sett annorlunda ut om vi inte hade önskat antalet förskollärare till 
fokusgruppsintervjuerna, vilket förmodligen hade bidragit till ett fattigare insamlingsmaterial. 
Vi menar att det var till stor fördel att få tillgång till 17 verksamma förskollärares olika 
uppfattningar och erfarenheter av dramapedagogik i förskolan, som bidragit till ett rikt material 
för studien. Trots felbedömning av hur lång tid varje tillfälle skulle ta, anser vi ändå att studien 
kan komplettera och bidra till den tidigare forskning som finns inom området för 
dramapedagogik och förskola. 
 
 
 
 
 
 
Förslag på vidare forskning 
Med studien som grund tycker vi att det vidare skulle vara intressant att undersöka tre förskolor 
med liknande pedagogisk inriktning. Följaktligen hade vi önskat jämföra förskollärares tankar 
och erfarenheter med hur det ter sig i verkligheten med liknande frågeställningar som denna 
studie har. Avslutningsvis hade vi då sett att en etnografisk studie hade kommit väl till pass för 
att under en längre tid undersöka de valda problemformuleringarna.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
Missivbrev till Förskolorna 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Högskolan väst i Trollhättan som nu är inne på vår 6:e av totalt 7 
terminer på Förskollärarprogrammet. Vi är nu i full gång med vårt examensarbete på 15 hp som 
kommer behandla ämnet pedagogiskt drama i förskolan. 
Syftet med detta arbete är att se hur användandet av pedagogiskt drama ser ut på tre valda 
förskolor. Där vi vill ta reda på hur pedagoger använder pedagogiskt drama samt i vilka 
sammanhang som pedagogiskt drama används. 
 
För att kunna genomföra vår studie hoppas vi kunna ta hjälp av er verksamma förskollärare 
genom en fokusgruppsintervju. Till gruppintervjun har vi en önskan om att minst 5 personer 
och max 8 personer kan delta. Vi skulle vilja träffa och intervjua er som har utbildning, kunskap 
och erfarenhet som kan tänkas vara värdefull för vårt arbete. Fokusgruppsintervjun kommer 
bestå av ett antal frågor som gruppen kommer få diskutera med förhoppning om en lärorik och 
givande diskussion. Fokusgruppsintervjun tar mellan 30-45 minuter. 
 
Under fokusgruppsintervjun kommer vi använda oss av någon form av ljudupptagning 
samtidigt som en student antecknar kort medans den andra kommer med frågor för att inspirera 
till diskussion. 
 
Vid intervjun tar vi hänsyn till forskningsetiska principer. Det innebär att det är helt frivilligt 
att delta och du får avbryta din medverkan när som helst om så önskas. Allt deltagande är 
anonymt och resultatet av din medverkan kommer endast användas i forskningsändamål. 
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 
information. 
 
Hoppas vi ses! 
Med vänliga hälsningar Nicolina och Julia. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till fokusgruppsintervjuerna 
 
Presentation av deltagare 
Namn 
Utbildning 
Arbetslivserfarenhet 
 
Definiering 
Vad är era tankar kring begreppet dramapedagogik? 
Vad innebär det för er?  
Hur skulle ni definiera det?   
 
Kontext 
Kan ni beskriva när ni väljer att använda drama i barngrupp? 
Kan ni ge exempel på hur ni använder drama? 
Vad tror ni drama kan bidra med i en barngrupp? 
Vad är fördelar respektive nackdelar med drama?  
  
Arbetssätt 
Kan ni ge exempel på det material ni väljer att använda i relation till drama?   

Hur deltar barnen i dramat?  
På vilket sätt? 
Kan ni ge berätta hur ni gör för att engagera barnen i dramat?  

Kan ni berätta om hur ni organiserar barngruppen under drama? 
 
Övrigt 
Någon som vill lägga till något angående den diskussion vi haft idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
 
Enskilda handlingar 
I detta examensarbete har vi diskuterat, resonerat och skrivit i samråd med varandra i samtliga 
delar. Således har båda varit delaktiga i hela arbetet och tillfört idéer och tankar för att föra 
arbetet framåt. 
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