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Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar kring besök vid en 

teater samt hur de utövar drama på förskolan. Är det betydelsefullt för barn att få uppleva teater 

och drama? Detta är en kvalitativ studie där vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Det 

insamlade materialet från två semistrukturerade intervjuer och ett fokusgruppssamtal har tolkats 

och vi har bildat oss nya förståelser i ämnet. Resultatet visar att det är viktigt med kultur för barn 

och då studien fokuserar på teater framgår det att även teater är en betydelsefull del av den kultur 

som förskolan får möjlighet att ta del av. Resultatet visar även att för att göra ett bra pedagogiskt 

förarbete med barn behöver de som arbetar med teater skicka ut information om 

teaterföreställningen innan förskolegruppens besök. Pedagoger arbetar bäst med efterarbetet när 

de kopplar teaterföreställningens handling till barnens egna erfarenheter, däremot är det svårt att 

alltid koppla teaterföreställningen till förskolans pågående tema. Genom att använda drama som 

uttrycksform i förskolan får barnen chans att uttrycka sina känslor och sin fantasi vilket kan 

bidra till stärkt självförtroende. Att använda drama som en arbetsform kan dessutom underlätta 

för pedagogernas arbete på förskolan, genom att de tillsammans med barnen kan bearbeta 

händelser som sker i verksamheten.  
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1. Inledning  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling.                                         (Kulturrådet, 2018-a). 

                                                                                                            

Under vår förskollärarutbildning har vi stött på begreppet professionell kultur och blivit 

intresserade av vad det kan innebära. Då begreppet innefattar mycket har vi valt att smalna av 

ämnet till enbart professionell teater. Vi valde även att koppla ihop det med drama som en 

estetisk uttrycksform i förskolan. Vi är intresserade av att undersöka hur det pedagogiska arbetet 

ser ut i samband med teaterföreställningar och hur det går att ta tillvara på barnens upplevelser. 

Det framgår i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att arbetslaget måste skapa 

förutsättningar för att barnen ska få ta del av det lokala kulturlivet. Vid sökning av tidigare 

forskning har vi fått uppfattningen av att det finns mer forskning om skolan och mindre om 

förskolan när det handlar om teaterföreställningar. Vi vill därför i denna studie bidra med mer 

kunskap kring teaterföreställningar för förskolan och även drama som en estetisk uttrycksform. 

 

Vårt intresse ökade när vi läste Kulturrådets kartläggning av professionell kultur i förskolan 

(Kulturrådet, 2016) då de skriver om värdet av barns upplevelse av kultur, att det för barnen blir 

som “att kliva in i en annan värld.” (Kulturrådet, 2016, s. 15). Kartläggningen gav oss en djupare 

förståelse för ämnet och den har blivit en guide för oss i vårt arbete. Vi blev även inspirerade av 

Elisabeth Richters artikel för tidningen Förskolan där hon skriver om en förskolegrupps besök på 

en teater, där hon målande beskriver hur teaterföreställningen gick till och vad barnen hade för 

reaktioner kring besöket. Förskollärarna i artikeln betonar att de inte fått ut tillräckligt med 

information kring teaterns handling innan. De beskriver även att barnen lär sig mycket vid ett 

teaterbesök, att de får uppleva mycket och att de tränar sitt sociala samspel (Förskolan, 2012). 

Utifrån Eva Edlunds examensarbete om kulturen och teaterns betydelse för barn ökade vår 

nyfikenhet på att forska vidare inom ämnet då hon i slutet av sin studie skriver att: “Det skulle 

även vara intressant att gå djupare in i hur pedagoger arbetar med förberedelser inför ett 

teaterbesök och hur man hanterar det upplevda efteråt...” (Eva Edlund, 2012, s. 28). Hon visar på 

hur teater ses som en estetisk lärprocess och hur det arbetas med dessa processer i förskolan, 

samt att upplevelser av kulturell och estetisk art är viktigt både för barn och pedagoger. Vi ser 

hennes studie som en intressant utgångspunkt.  
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2. Termer och begrepp 

I denna studie använder vi följande begrepp, som vi nedan definierar: 

Barnkultur - Nationalencyklopedin definierar barnkultur som kultur både av och för barn 

(Barnkultur, u.å.).  

Drama - en konstnärlig arbetsform i vilken man får uttrycka sin fantasi genom kropp och röst 

och där man växlar mellan struktur och spontanitet (Heggstad, 2014). 

Estetisk lärprocess - det som Skolverket (2015) skriver, att genom att använda sitt estetiska 

språk, där bland annat teater ingår, förstärks ett lärande. 

Kultur - “...alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, 

dans, film och litteratur.” (Barnombudsmannen, 2006) Genom kulturen kan barn få ökad 

självkänsla och möjlighet till att bli kritisk och kreativ (ibid.). I den här studien menar vi den 

kultur som barn får ta del av, som ska vara likvärdig med den som vuxna får ta del av, men den 

ska vara anpassad efter barnets ålder. 

Pedagog - en förskollärare eller en barnskötare. 

Pedagogiskt drama - drama som utförs av antingen barn eller pedagoger, men där pedagogerna 

måste ha ett tydligt syfte och kopplat dramatiseringen till Läroplanen (Holmgren-Lind, 2011). 

Professionell kultur - den professionella teaterverksamheten. 

Professionell teaterverksamhet - det som Kulturrådet (2018c) tar upp, den teaterverksamhet som 

utförs i professionella sammanhang, och i det här avseendet på en teaterscen. 

Teater - Nationalencyklopedin (Teater, u.å) definierar begreppet teater dels som den konstform 

där skådespelare spelar upp en föreställning inför en publik, och även själva lokalen där 

föreställningen äger rum. 
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3. Bakgrund 

Utifrån syftet i vår studie har vi hittat källor som styrker vårt område om professionell kultur och 

drama i förskolan. Vi valde att fokusera på förskolepedagogernas arbetssätt gällande både 

teaterbesök och drama som är ett kulturutövande av pedagoger och barn. 

3.2 Internationella och nationella dokument 

Barnkonventionen tar upp barnets rätt till att fritt få delta i det kulturella och konstnärliga livet 

(Unicef, 1989). Även i FN:s konvention står det om de mänskliga rättigheterna, om allas rätt att 

delta i kulturlivet och om människans rätt att fritt få delta i det kulturliv som samhället erbjuder 

(Regeringskansliet, 2006). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det att arbetslaget 

måste skapa förutsättningar för att barnen ska få ta del av det lokala kulturlivet. Detta kopplar vi 

till vår studie då det finns ett krav att barnen bör få tillgång till det lokala kulturlivet som i sin tur 

kan vara professionell kultur i den riktning som vi har tagit. I läroplanen står det även om de 

estetiska uttrycksformerna som kan beskrivas i estetiska lärprocesser, se citatet nedan. 

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 

och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och 

skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. 

(Skolverket, 2018, s. 9). 

 

I december år 2009 beslutade Riksdagen om De nationella kulturpolitiska målen (Prop. 

2009/10:3). Målen sattes upp för att främja kulturens frihet, att kulturen ska finnas närmare 

befolkningen, att barns rätt till kultur uppmärksammas och där det finns ett närmare samarbete 

mellan kulturpolitiken och andra politiska områden. Barns rätt till kultur är en viktig 

utgångspunkt för vår studie. 

 

3.3 Kultur 

Kulturrådet (2016) har genomfört en kartläggning av professionell kultur i förskolan på uppdrag 

av regeringen. Kartläggningens syfte är att synliggöra hur arbetet med kultur ser ut i förskolan 

och de tar även upp att professionell kultur är viktigt för barns lärande och utveckling. 
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Kartläggningen har utförts av personer som arbetar med kultur och den är av stort värde för barn 

i förskolan. Den professionella kulturen skiljer sig från det naturliga kulturutövandet som är en 

del av den ordinarie verksamheten och som personalen på förskolan själva har hand om, som till 

exempel kan vara att utöva drama (Kulturrådet, 2016). Den professionella kulturen har generellt 

sett en högre kvalité, till skillnad från det kulturutövandet som sker i förskolan. Helander (1998) 

ifrågasätter om den professionella kulturupplevelsen bör vara skild från undervisningen eller 

kompletterande. Hon menar att om teaterföreställningen skiljs från undervisningen kan den ses 

som enbart förströelse. När det gäller frågan kan dock föreställningen ses som ett komplement 

till undervisningen om den har ett pedagogiskt syfte som till exempel mobbning och kan då bidra 

till intellektuell och emotionell stimulans. Helander understryker dock att det krävs att 

föreställningen är underhållande för att fånga barns intresse och att barnen även kan skapa sig ett 

kulturellt intresse när de får möta teaterkonsten. 

 

Kulturdepartementet har som ansvar att se över frågor som behandlar bland annat kultur, 

demokrati och de nationella minoriteterna (Regeringen, u.å.-a). Kulturpolitiken berör i stora drag 

hur Sveriges befolkning ska få tillgång till ett levande och oberoende kulturliv (Regeringen, u.å -

b). År 2011 kom en förändring inom den regionala kulturpolitiken, i form av 

Kultursamverkansmodellen (Kulturrådet, 2018b). Den innefattar ett samarbete mellan 

majoriteten av Sveriges regioner. I modellen ingår även att flera kulturorganisationer och 

myndigheter samarbetar för att gynna både de som arbetar med kultur och de som upplever 

kultur. Genom kultursamverkansmodellen sker en fördelning av kulturbidrag till de 

medverkande regionerna och denna fördelning beslutas utifrån hur regionernas kulturplaner ser 

ut. Kultursamverkansmodellen bidrar till att utbudet av kultur i landet ska vara varierat och 

uppdaterat (Kulturrådet, 2018b). Detta underlättar för regionerna att ta snabbare beslut rörande 

det lokala kulturlivet, alltså kulturutbudet för kommunerna. Kultursamverkansmodellen gynnar 

det lokala kulturutbudet, som innefattar det kulturutbud som finns i de olika regionerna och 

kommunerna, genom att regionerna får mer inflytande. Regionerna har i samråd med kommuner, 

civilsamhälle och kulturskapare tagit fram regionala kulturplaner, vilka har skrivits för att 

underlätta det statliga beslutet om finansiering för de olika regionernas kulturverksamheter 

(ibid.). 

 

Den professionella teaterverksamheten har tillsammans med det pedagogiska uppdraget kopplats 

till en förstärkt utveckling av barns eget skapande (Kulturrådet, 2018c). Detta kan i sin tur 
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kopplas till de estetiska lärprocesserna (barns eget skapande), som kan återfinnas i efterarbetet 

med teaterföreställningar. En estetisk lärprocess är svårdefinierad, men Vetenskapsrådet 

definierar i en av sina forskningsöversikter (Vetenskapsrådet, 2008) att det blir högre kvalitet på 

undervisningen när lärare låter eleverna använda sig av estetiska lärprocesser, exempelvis drama 

eller filminspelning. Skolverkets definition av begreppet är “Estetiska lärprocesser är ett sätt att 

arbeta i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, 

upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.” (Skolverket, 2015, s. 3). 

 

Roos Sjöberg (2010) skriver om att kulturarbetare bör ta ansvar för att barns behov av att få möta 

levande kultur uppnås och i Riksteaterns handledning (2016) framgår det att det inte bara är 

pedagogerna som har ansvar för barnpubliken utan även skådespelare genom att de visar 

förståelse för barns olika reaktioner och anpassar sig till barnen. 

 

Kulturrådet (2016) skriver att på vissa förskolor finns en pedagog som är utsedd till 

kulturombud, dessa har i uppgift att sprida kunskap om kultur, för sina kollegor och sin chef på 

förskolan. Kulturombuden påverkar vilken del av den professionella kulturen förskolan får ta del 

av, de påverkar även vilket kulturutbud som köps in eller arrangeras på huvudmannanivå. 

Kulturombuden utgör en viktig röst för att förskolorna ska få ta del av rätt anpassad professionell 

kultur. 

 

3.4 Barnkultur 

I vårt arbete har vi valt att fokusera på kultur för barn, speciellt inriktat på den professionella 

kulturen som sker för barn, men även drama som sker för barn inom förskolans väggar. 

Barnkulturen är bred, och en av ingångarna som finns är konsumtion av teater. Vilken barnkultur 

som finns tillgänglig i samhället beror på vilken barnsyn och vilka normer som råder (Centrum 

för barnkulturforskning, 2018). Helander (1998) skriver att barnkulturen definieras och skapas 

från ett vuxenperspektiv och därför blir det att den vuxna agerar tolkningsföreträde för barnet i 

barnkulturens värld. 

 

Rajan (2016) skriver om hur förskollärare kan förbereda och engagera barn inför ett 

liveframträdande (i studiens fall en teaterföreställning) samt vilken etikett som gäller för 
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åskådare vid dessa. Hon skriver även om vikten av att dessa framträdanden ska bli positiva och 

trygga upplevelser för barn. Även Riksteatern (2016) tar i sin handledning upp detta: hur viktigt 

det är att som pedagog inför teaterbesöket förklara för barnen vilka regler som gäller vid en 

teaterföreställning. Aram och Mor (2009) presenterar sin studie om teater för unga i en 

vetenskaplig artikel. Studien belyser två tillvägagångssätt för att förbereda barn på en 

teaterupplevelse. Dessa har prövats i två olika förskolegrupper där det ena tillvägagångssättet var 

att fokusera på att barnen i den första gruppen skulle få en förståelse för teaterns olika delar, som 

exempelvis rekvisita och musik. Det andra tillvägagångssättet gav barnen i den andra gruppen 

förståelse för teaterns handling och ordförråd. Resultatet av deras undersökning visade att även 

den förskolegrupp som hade förberetts på teaterns olika delar hade lika stor förståelse för 

handlingen och ordförråden som den andra gruppen. Gruppen som hade förberetts på handlingen 

och ordförråd hade dock mindre förståelse för teaterns olika delar än den första gruppen. 

Författarna kom fram till att om barnen får kunskap om teaterns olika delar kan det bidra till en 

större förståelse av teaterns handling. Utifrån studiens resultat vill författarna att 

förskolepedagoger ska rikta barnens uppmärksamhet mot att förstå teatern som helhet och inte 

enbart fokusera på pjäsens handling.  

 

3.5 Barnteater 

Teatern vill berätta en historia. En historia som är viktig och berör, en historia som man 

tycker är så bra att många fler ska få höra den, få se den, en historia att skratta och gråta åt 

tillsammans med andra. Teatern vill ge en upplevelse och förutsätter en publik. 

(Roos Sjöberg, 2010, s. 72). 

 

Barnteater, alltså professionell teater för barn, speglar den rådande synen på barn och barndom. 

Teaterns innehåll utgår från de vuxnas syn på vad de anser är passande för barnen och de vill 

helst se att teatern ska vara bildande och underhållande eller åtminstone något av dem. 

Barnteatern har ofta ett eller flera bakomliggande syften och det går att synliggöra tre 

grundläggande syften: teater som konst, förströelse och pedagogik (Helander, 2014). 

 

Janet Stanford som i en vetenskaplig artikel har blivit intervjuad av Friedman (2010) menar att 

barn har en annan förståelse för teater än vad vuxna har. Hon förklarar det som att barn har en 
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mer öppen mental, emotionell och fysisk inställning till nya erfarenheter. Hon lyfter vikten av att 

teaterföreställningar måste vara en trygg plats för barnen, då deras öppna inställning gör att de 

tar in allt som om det vore på riktigt. Hon betonar därför att man som artist måste vara försiktig 

med vad man har för budskap med föreställningen, till exempel att teaterföreställningen bör ha 

ett lyckligt slut. Hon beskriver den spännande känslan av att åka iväg på en teaterföreställning 

och värdet av att samtala om föreställningen efteråt, då det huvudsakliga innehållet på 

teaterföreställningen oftast berör ett relevant och viktigt ämne, deras exempel är hur man löser 

konflikter. Även Fridell (2010) skriver om resan till och från teatern, om hur den tillsammans 

med teaterföreställningen bildar ett helhetsintryck och att barn ofta upplever mycket mer än vad 

de kan berätta om. 

 

Fridell (2010) menar att för att barnen ska förstå teatern bör det första mötet med teatern vara 

inspirerande och spännande. Barnen ska mötas av en välkomnande atmosfär där de får uppleva 

något annorlunda, där skådespelarna gör föreställningen just för dem, i just den stunden. För att 

få fatt i vad barnen har upplevt är det betydelsefullt att pedagoger observerar barnens reaktioner 

under föreställningen. När man efteråt frågar barn om vad de tyckte om föreställningen svarar de 

flesta “bra” vilket säkert stämmer men man får inte någon djupare förståelse för deras 

upplevelse. Fridell anser att ett mer utförligt svar kan fås om barnen får höra en melodi eller se 

ett föremål som kan förknippas med föreställningen. Då kan det visa sig att barnen har full koll 

på handling och karaktärer. Som vuxen ska man inte tro att barnen inte har förstått teatern bara 

för att de inte verbalt kan uttrycka sina åsikter om den. Hon menar att när det gäller konst för 

barn lägger vuxna ofta fokus på att lära ut något och inte på de konstnärliga kraven på allvar, 

sprudlande glädje och sanning. Utan det konstnärliga blir teatern bara underhållning eller ett 

rörligt läromedel. Fridell framhåller att barnteater är viktigt för barn då de får uppleva med olika 

sinnen och får en fördjupad förståelse för världen och andra människor vilket ger dem ökad 

tilltro till sin egen förmåga i samspel med andra. 

 

Riksteatern (2016) skriver att barn kan fascineras av ljuset, ljuden, färgerna, språket och allt som 

har med teatern att göra. Barnen får, i sin upplevelse uttrycka känslor, bli förundrade och 

nyfikna. Professor Meschke (2010) anser att det finns en klyfta mellan hur samhället framhåller 

barnteater som en betydelsefull del av kulturlivet och hur staten faktiskt prioriterar barnteater. 

Han betonar vikten av att man ska få ta del av kultur under sina tidiga år då det positivt kan 
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påverka ens mänskliga och medmänskliga förhållningssätt genom hela livet. Teatern kan dock 

inte förändra samhället men en stark upplevelse kan göra ett stort intryck på individer.  

 

Helander (1998) anser även att barns tidiga möte med teaterkonsten kan göra att barnen skapar 

sig ett kulturellt intresse. Hon skriver även att teaterbesök kan ge barnen en större estetisk 

kompetens, vilket i det här fallet innebär att de får en djupare förståelse för konsten när deras 

upplevelser kopplas ihop med deras livserfarenheter. Även Roos Sjöberg (2010) skriver om hur 

barnens teaterupplevelser kan kopplas ihop med deras verklighet, och hur verkligheten och 

teatern berikar varandra. På uppdrag av Riksteatern har Karin Helander skrivit en handledning 

som beskriver teatern som levande, något som kan vara underhållande, konstnärligt och 

pedagogiskt på en och samma gång (Riksteatern, 2016). Både barnet på förskolan och barnet 

som besöker teatern kan inspireras till att använda sin fantasi, sin inlevelse och även som Bolton 

(2008) skriver, att utveckla sitt symboliska tänkande. Barnen kan i mötet med teatern processa 

sina upplevelser och erfarenheter. Detta kopplar vi till det som Roos Sjöberg (2010) och 

Helander (1998) skriver om, att binda ihop teaterupplevelser med barnets verklighet. 

 

3.6 Drama 

Bolton (2008) skriver om likheterna mellan den professionella teatern och drama i förskolan, han 

beskriver det som olika gemensamma element. Som när den professionella teaterutövaren (eller i 

detta fall kallat dramatikern) bygger upp spänning för publiken, bygger läraren upp spänning för 

barnen.  

 

Szecsi (2009) belyser vikten av drama i förskolan. Hon framhåller att genom dramatisering 

utvecklar barn sitt språk och sin förmåga att lösa problem men poängterar även att drama kan ses 

som ett medel där barn kan uttrycka känslor och tankar. Det kan även gynna lärare och föräldrar 

att dramatisera tillsammans med barnen då de kan få fördjupad förståelse för barnens behov och 

intressen. Författaren menar också att pedagoger bör göra det tydligt för barnen att gå från 

verkligheten till en påhittad värld, till exempel genom att klä ut sig eller att barnen på låtsas får 

ta på sig ett par skor. 

 

Bolton (2008) skriver om att vid inlärning av nya saker kan barn dra nytta av att använda sig av 

dramatisk lek, vilket han menar är teater som exempelvis förskolebarn spelar upp för sig själva. 
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Den dramatiska leken i sin spontana form kan bidra till en ökad förståelse. Bolton (2008) 

beskriver en skillnad mellan dramatisk lek och en teaterföreställning, där den dramatiska leken 

har ett syfte av att vara, medan teaterföreställningen har ett syfte av att beskriva. Alltså att barnen 

i den dramatiska leken får vara i en händelse de upplevt, medan ifall de ser en teaterföreställning 

får de en beskrivning av en händelse utifrån någon annans perspektiv. 

 

Holmgren-Lind (2011) skriver att i arbetet med drama i förskolan är det viktigt att barn och 

pedagoger både får lyssna och berätta. Då författaren är en dramapedagog utgår det tydligt i 

hennes text att hon anser att pedagoger bör ta professionell hjälp från dramapedagoger för att 

utföra det bästa pedagogiska dramaarbetet. Hon skriver även om att i rollen som dramapedagog i 

en förskolekontext måste hon luta sig mot pedagogiska mål för att påverka lärandet i situationen. 

Tillsammans kan barn och pedagoger skapa trygga rum där båda parter har rätt att uttrycka sig. 

Även Heggstad (2014) skriver om vikten av trygghet för barn i den dramapedagogiska 

verksamheten. Hon menar att tryggheten kommer när arbetet pågått en tid och att det även måste 

arbetas med kontinuerligt för att tryggheten ska bibehållas. Holmgren-Lind (2011) skriver även 

om att pedagoger måste göra medvetna val ifall de ska ta rollen som berättare och guida barnen i 

dramatiseringen eller ge rollen som berättare till barnen där istället de får leda. Hon skriver även 

om att förskolepedagogen eller dramapedagogen måste ha ett syfte med dramaaktiviteten, där ett 

exempel på ett syfte kan vara att stärka barnens språkutveckling. Heggstad (2014) framhåller att 

läraren måste se barnen för att kunna upptäcka barnets kompetens och kan då förstå vad barnet 

behöver för uppmuntran och utmaning. På så sätt kan läraren anpassa arbetet för att barnen ska 

få precis det de behöver för att utvecklas i dramatiseringens värld. I lekens värld får barnen vara 

det de själva vill medan det i dramaarbetet är pedagogernas tankar som oftast kommer fram först. 

Det är dock viktigt att även barnens tankar får höras för att barnen ska få spela en roll de känner 

sig bekväma med, i dramaarbetet är allas åsikter av lika stort värde (Heggstad, 2014). 

 

3.7 Teoretiskt perspektiv 

I vårt examensarbete har vi tillämpat ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att tolkningar 

utvecklas i mötet med andras tolkningar och nya förståelser bildas. Det kan ses som en metod för 

förståelse och tolkning, samt en beskrivning av själva förståelsen och dess villkor (Engdahl & 

Ärleman-Hagsér, 2016). 
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Vi har valt att fokusera på den aletiska och den objektiverande hermeneutiken som Alvesson och 

Sköldberg (2017) skriver om. Den aletiska hermeneutiken handlar om textens betydelse för 

forskaren, och kan beskrivas som cirkeln med förförståelse och förståelse (se figur 1.2). Den 

objektiverande hermeneutiken handlar om respondentens egna intention med det som sagts i 

mötet med forskaren och utifrån respondentens ursprungliga mening gör forskaren en tolkning 

där delen och helheten kompletterar varandra (se figur 1.1) (ibid.). Delarna tolkas och relateras 

till helheten och en djupare förståelse av meningen bildas (Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

aletiska och den objektiverande hermeneutiken är två perspektiv som kan komplettera varandra 

när cirklarna tillsammans ses som en hel cirkel (Alvesson & Sköldberg, 2017) (se figur 1.3). Den 

aletiska och den objektiverande hermeneutiken är två inriktningar som tillsammans kan bilda en 

helhet, där vi valt att lägga störst vikt vid de övergripande begrepp som de två inriktningarna står 

för. Begreppen är förförståelse, förståelse, del och helhet (se figur 1.3). Förförståelse (se figur 

1.2) innebär forskarens upplevelser, fördomar och den litteratur som lästs kring ämnet som 

studeras (Westlund, 2015). Förståelse (se figur 1.2) står för subjektets återskapande av objektets 

innebörd, det vill säga forskarens tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2017). Delen (se figur 1.1) 

kan ses som pusselbitar som tillsammans bildar ett större pussel (Brinkkjær & Høyen, 2013). 

Helheten (se figur 1.1) består av många pusselbitar som passar eller inte passar ihop. Det kan bli 

många olika pussel inom olika kategorier som tillsammans sen bildar ett ännu större pussel 

(Brinkkjær & Høyen, 2013).  

  

        Figur 1.1           Figur 1.2  Figur 1.3 

Figur 1: Bilder av de hermeneutiska cirklarna (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger beskriver sitt pedagogiska arbete med barns 

möte med professionella teaterföreställningar och hur drama utövas i förskolan. 

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver pedagoger sitt för- och efterarbete vid en teaterföreställning utanför 

förskolan? 

• Hur beskriver pedagoger sitt arbete med drama i förskolans verksamhet? 

• Anser pedagoger att det kan vara betydelsefullt för barn att få uppleva både teater och 

drama? 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Vi kommer att använda oss utav en kvalitativ metod vilket innebär insamling av data genom 

intervjuer och fokusgruppssamtal. I kvalitativa metoder så analyseras textbaserat insamlat 

material (Ahrne & Svensson, 2015). Vi ville i vårt arbete komma åt förståelsen för olika 

pedagogers arbetssätt och därför valde vi en kvalitativ metod och inte en kvantitativ. 

 

Intervjuer innefattar insamling av information från den personen som intervjuas, inom ett särskilt 

ämne (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Fokusgruppssamtal innefattar gruppdiskussioner 

med en mindre grupp personer där forskaren syftar till att få till stånd ett samtal genom att ställa 

frågor till deltagarna utifrån ett bestämt ämne (Dahlin-Ivanoff, 2015) och ett ämne som 

deltagarna har erfarenhet från (Bryman, 2018). Vi valde fokusgruppsamtal utifrån det syftet att 

vi tänkte att under samma samtal få flera personers åsikter och få ta del av deras erfarenheter. 

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att det är tillräckligt med fyra eller fem fokusgruppsamtal med sex 

deltagare i varje. På grund av vår tidsbegränsning hade vi från början planerat att hålla i tre 

fokusgruppsamtal med sex deltagare i varje. När vi inte fick tag på tillräckligt många deltagare 

kunde vi endast genomföra ett fokusgruppsamtal med fyra pedagoger. En förskolechef var även 

närvarande vid fokusgruppssamtalet, detta hade vi inte hade planerat och hen deltog inte under 

samtalet. Vi valde att komplettera med två enskilda intervjuer med två pedagoger. Av en slump 

genomfördes fokusgruppsamtalet och de två intervjuerna i tre olika kommuner. 

 

Bryman (2018) skriver om användningen av semistrukturerade frågor vilket innebär att forskaren 

skriver en lista med frågor utifrån förutbestämda områden. Författaren förklarar olika typer av 

frågor som kan ställas. Samtalet startas med inledande frågor kring de förutbestämda områdena 

och uppföljningsfrågor ställs för att fördjupa respondenternas svar. Preciserande frågor är frågor 

betonade på varför, indirekta frågor ställs för att få med alla personers åsikter under 

fokusgruppssamtalet och tolkande frågor ger respondenten chans att bekräfta sina svar. Vi 

använde oss av denna metod av semistrukturerade frågor i både fokusgruppssamtalet och i 

intervjuerna. Under fokusgruppsamtalet och intervjuerna ställde vi frågor som rör det 

pedagogiska arbetet kring förskolans besök på teaterföreställningen, samt frågor gällande 

pedagogernas arbete med drama på förskolan. Under fokusgruppsamtalet och den ena intervjun 
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medverkade båda studentforskarna, medan under den andra intervjun medverkade enbart en 

studentforskare. 

 

5.2 Urval 

Vi valde att hitta vår samtalsgrupp genom målstyrda urval (Frankel & Devers, 2000). Det 

innebär att vi valde respondenter som var verksamma pedagoger och som hade besökt en 

teaterföreställning med förskolebarn under de senaste tre åren. I studien har våra respondenter 

fingerade namn, de benämns Astrid, Jessica, Sanna, Kajsa, Sara, Anna. Astrid och Jessica 

medverkade i varsin intervju, medan Sanna, Kajsa, Sara och Anna medverkade under 

fokusgruppssamtalet. 

 

5.3 Genomförande och etiska aspekter 

För att hitta våra respondenter valde vi att använda oss av bekvämlighetsprincipen. Det innebär 

att forskaren väljer respondenter som är lättåtkomliga för tillfället (Bryman, 2018). Från början 

valde vi att gå bakvägen, det vill säga att ta kontakt med personer inom vår kommun och lokala 

kulturverksamheter som har ansvar för teaterföreställningar för förskolor. Detta gjorde vi för att 

se om vi kunde få kontaktuppgifter till de förskolor som varit på en teaterföreställning. Det var 

dock svårare än vi trodde, då ingen av de personer vi kontaktade från vår kommun och 

kulturverksamheterna kunde ge oss den typen av uppgifter. Därefter tog vi istället kontakt med 

förskolor genom mail eller telefonsamtal för att fråga om de ville delta i ett fokusgruppsamtal. 

Många förskolor och förskolechefer som vi kontaktade fick vi överhuvudtaget inte något svar 

från. Det var även många tillfrågade respondenter som tackade nej för att de kände att de inte 

kunde tillföra någon betydelsefull information för vår studie då arbetslaget inte hade gjort något 

för- och efterarbete. Många valde även att tacka nej för att de inte hade möjlighet att avsätta så 

många pedagoger från verksamheten för att kunna delta på ett fokusgruppssamtal. Vi fick alltså 

tänka om, och samtidigt hade vi tidsbegränsningen att förhålla oss till. Vi vidgade vårt perspektiv 

och kontaktade andra närliggande kommuner för att leta efter respondenter. Vi valde också att 

inte enbart begränsa oss till fokusgruppssamtal, utan även fråga förskolan ifall någon pedagog 

hade möjlighet att ställa upp på en enskild intervju. Tillslut fick vi tag i respondenter i tre olika 

kommuner och genomförde två intervjuer samt ett fokusgruppssamtal. Samtalen genomfördes på 

respektive förskola och varade i cirka 30 minuter. Från början av studien valde vi att inte utesluta 
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barnskötare och outbildad personal på förskolan, då vi tänkte att det inte nödvändigtvis bara har 

varit förskollärarna som varit iväg med barnen på föreställningen. Vi tänkte att uppfattningar 

från alla pedagoger som varit med barnen på föreställningen och de som har arbetat med det 

pedagogiska arbetet var relevanta för undersökningen. Slumpmässigt så blev det dock att enbart 

förskollärare samt en förskolechef medverkade i studien. 

 

En vecka innan samtalen med våra respondenter mailade vi dem ett informationsbrev (se bilaga 

1) där de kunde läsa om hur samtalet skulle gå till och om deras rättigheter som deltagare i 

studien. Utifrån det forskningsetiska informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) informerade vi 

deltagarna om att fokusgruppssamtalet eller intervjun endast används till vårt examensarbete, att 

det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta deltagandet när som. Vi frågade deltagarna om 

det var okej att vi spelade in samtalet eftersom det skulle underlätta vårt arbete med 

transkriberingen. Vi informerade även om att enligt det forskningsetiska nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), ska vi radera ljudfilen efter att arbetet blivit godkänt, samt att vi i 

samband med det forskningsetiska konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

avidentifierade förskolans och pedagogernas namn. Enligt det forskningsetiska samtyckeskravet 

från Vetenskapsrådet (2002) bad vi på plats om en skriftlig bekräftelse för samtycke (se bilaga 

2). Innan de skrev på denna samtyckesbekräftelse informerade vi dem om deras rättigheter i och 

med vår studie. Efter att vi hade samlat in och transkriberat materialet så analyserade vi det i 

enlighet med hermenteutiken. 

 

5.4 Databearbetning och analys 

I vårt arbete tillämpade vi ett hermeneutiskt perspektiv på det sättet som Öberg (2015) skriver 

om, att olika tolkningar har mötts och nya förståelser har bildats. Vi hade alltså från början en 

förförståelse och sen samlade vi ihop delarna, vilket i vårt fall är materialet från våra 

respondenter och informationen från bakgrunden. Efter vårt fokusgruppsamtal och våra 

intervjuer transkriberade vi vårt insamlade material utifrån Gjems (2011) transkriberingssystem, 

som innebär att man använder olika tecken för exempelvis pauser och sluttoner för att tolkningen 

av materialet ska överensstämma med respondenternas yttranden. Öberg (2015) poängterar att 

för att skapa ett hanterbart material kan man kategorisera det insamlade materialet i 

underrubriker, vilket vi gjorde utifrån våra frågeställningar. Detta gjorde vi för att skapa oss en 

större förståelse för helheten och delarna. Denna förståelse för delarna och helheten skriver även 
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Alvesson och Sköldberg (2017) om. Vi ställde även vårt insamlade material i kontrast till den 

förförståelse som vi hade från den tidigare forskning vi hittat. Som Öberg (2015) skriver, fick vi 

djupare förståelse av vårt insamlade material och på så sätt ifrågasatte vi vår förförståelse. Som 

Alvesson och Sköldberg (2017) skriver om den aletiska hermeneutiken så skapade vi oss en 

förståelse som förändrade vår tidigare förförståelse som vi hade om barnteater och dramaarbete 

på förskolan. Vid analysen använde vi oss därmed av den kombinerade hermeneutiska cirkeln av 

både den aletiska och objektiverande hermeneutiken (se figur 1.3).  

 

I tolkningen av vårt material har vi tänkt utifrån det som Brinkkjær och Høyen (2013) skriver om 

metodisk hermeneutik (även kallat objektiverande hermeneutik) att många olika delar som sätts 

ihop kan skapa helheter. I den metodiska hermeneutiken är det dock inte enbart en enda helhet 

som råder, många små delar analyseras och placeras på rätt plats i rätt helhet. Det går att se det 

som ett pussel som läggs ihop, där alla delar inte passar med varandra, men de delar som passar 

skapar en större del av helheten. Tillslut så kan alla de större delarna sättas ihop och tillsammans 

bilda en hel bild. Då går det att se hur alla små delar hänger ihop med helheten och utifrån 

ihopsättandet av pusslet, alltså analysen, kan ett resultat skrivas. Alvesson och Sköldberg (2017) 

skriver om både den aletiska och den objektiverande hermeneutiken. De menar att genom den 

aletiska hermeneutiken sker en tolkning av materialet, utifrån tolkarens förförståelse, och då kan 

det utifrån den objektiverande hermeneutiken utformas ett tolkningsmönster. Mönstret 

omvandlar då tolkarens förförståelse (aletisk hermeneutik) och ger en fördjupad förståelse av 

materialet. Samtidigt sker en förståelse för delarna när helheten blir tydlig (objektiverande 

hermeneutik). 

 

5.5 Tillförlitlighet 

Utifrån Bryman (2018) har vi skrivit om tillförlitligheten och dess krav för en kvalitativ 

undersökning av god kvalitet. Skulle vår studie göras igen med samma metod, skulle den få ett 

annat resultat, då andra pedagoger i fokusgruppsamtalen eller i intervjuerna förmodligen skulle 

beskriva det pedagogiska arbetet annorlunda, då många pedagoger har olika arbetssätt. I och med 

detta har vår studie inte någon överförbarhet. Om samma fokusgruppsdeltagare/intervjupersoner 

skulle vara med på ett samtal kring samma teaterföreställning igen borde svaren bli relativt lika 

och därmed blir vår studie pålitlig. Det skulle dock kunna bli annorlunda svar ifall samma 

deltagare skulle samtala kring en annan teaterföreställning, ifall de hade ett annat arbetssätt. 
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Under databearbetningen har vi i god tro satt våra personliga värderingar åt sidan vilket 

förhoppningsvis har gjort studien konfirmerad. 

 

Vid fokusgruppsamtalen och intervjuerna frågade vi respondenterna ifall de ville se och 

godkänna en sammanfattning av transkriberingen, detta för att som Bryman (2018) beskriver, få 

en respondentvalidering för att öka trovärdigheten. En respondent valde att se och godkänna 

transkriberingen, de andra uttryckte tillförlitlighet till oss och kände inte behov av att godkänna. 

Alla respondenter ville gärna ta del av det slutgiltiga godkända arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 17 

 

6. Resultat  

I denna del har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar. De namn som förekommer i 

resultatet är fingerade. Följande rubriker representerar de kategorier som framkom vid analysen 

av transkriberingarna. Dessa kategorier är förarbete, efterarbete, teater och drama. 

 

6.1 Förarbete 

Astrid och Kajsa pratade om att de ibland har fått för lite information om teaterföreställningen 

innan de ska iväg på den och att det därmed blev svårt att göra något slags förarbete. Astrid 

tyckte att hon och hennes arbetslag hade för lite tid för att hinna med något förarbete och Jessica 

tänkte att hon och hennes kollegor kanske kunde ha gått in lite djupare på vad föreställningen 

handlade om. Jessica såg även att förarbetet kunde påverkas av pedagogernas logistik och 

menade att om pedagogerna var synkade kunde förarbetet gå lättare. Hon tog ett exempel på att 

den senaste teaterföreställningen de besökte var under vinterhalvåret och innan de gick iväg hade 

pedagogerna inte tänkt på hur de skulle förvara alla barnens kläder på teatern. Kajsa och Sanna 

ansåg att det skulle varit lättare att påbörja ett förarbete om barnen redan innan 

teaterföreställningen kände igen karaktärerna sedan tidigare. 

 

Astrid tyckte att förarbete är bra att göra, men att barnen kommer in i handlingen fort ändå. 

Jessica framhöll dock att deras barn tycker om att vara förberedda för att de blir tryggare. Anna 

beskrev att det positiva med förarbetet är att barnen känner igen lite redan innan de kommer till 

teatern och Kajsa instämde att det blir som en liten förförståelse inför teaterföreställningen. Sara 

menade att om man samtalar om föreställningen innan så blir det lättare att samtala om den 

efteråt. Sanna nämnde även att de inte kan introducera att de ska iväg på teater för tidigt för sina 

yngre barn då det kan bli känsligt för vissa barn om de inte kan följa med på föreställningen. 

Sara berättade att de även på hennes avdelning med yngre barn inte kan börja prata om 

teaterbesöket för tidigt då barnen inte uppfattar tid på samma sätt som vuxna gör. Kajsa instämde 

i detta, men påpekade “Sen är det ju lite olika hur mycket man ska förbereda dem också, det går 

ju nästan att överförbereda dem också”. 

 

Något som flera av respondenterna nämnde var att det är bra att förklara för barnen vilket 

förhållningssätt man har på en teater. Jessicas arbetslag pratade om vilken föreställning de skulle 
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gå på och hur man ska vara på en teater. Astrids arbetslag pratade med barnen om hur man 

uppför sig på en teater, att man sitter still och lyssnar, samt att man kan applådera. Sanna 

berättade att hennes arbetslag ibland visar en film om teatern innan de går dit för att barnen 

ibland kan bli rädda i lokalen när ett högt ljud kommer. 

 

Jessica berättade om att när barnen på deras förskola är två till tre år får de gå till teatern för att 

bara få vistas i lokalen och se rekvisita. Jessica menade att detta kan ses som en del av ett 

förarbete då barnen får en förförståelse för vad en teater är för något inför deras besök vid en 

teaterföreställning. Hon pratade om att ifall barnen inte hade fått gå iväg till teatern när de var 

yngre, hade pedagogerna behövt förbereda de äldre barnen inför deras besök “om det inte hade 

varit så, så hade vi säkerligen behövt förvarna oss om det här med att vuxna klär ut sig, och 

vuxna har kanske mask”. 

 

6.2 Efterarbete 

Under föreställningen tog alla respondenter kort på sin avdelnings barn, syftet med 

fotograferingen var däremot olika för alla pedagogerna. Astrid och hennes arbetslag tog kort, 

men hade ett större fokus på att se till att deras barn förstod handlingen då en del barn bara var 

tre år och några barn kom från ett annat land och inte förstod det svenska språket än. Jessica och 

hennes kollegor tog kort för att senare kunna visa föräldrarna och de skrev även ner vad barnen 

frågade skådespelaren efter teatern för att sedan kunna ta med dessa frågor in i förskolans egna 

samling. Deltagarna i fokusgruppssamtalet berättade om att de valde att fokusera på att ta kort 

under teaterföreställningen för att kunna visa bilderna i collage för barnen senare. Deltagarna i 

fokusgruppssamtalet hade inte någon plan på uppföljning efter teaterbesöket utan pratade mer 

spontant om föreställningen med barnen och visade collaget av bilder. Sanna pratade även om att 

barnen dramatiserar: “Våra barn vill gärna spela teater när dem kommer hem, att dem vill [...] 

alltså göra själva […] de vill inte göra det vi har varit på utan det är det vi har gjort innan eller 

så...” 

 

Astrid berättade om efterarbetet på hennes avdelning: “...vi planerade en bilduppgift då när vi 

kom tillbaka och där skulle barnen rita något från teatern och det gjorde de ju…”. Jessica och 

hennes kollegor hade inte någon planerad uppföljning, men tillbaka på förskolan valde de i 

samband med samlingen att samtala kring vad barnen hade upplevt och koppla det till barnens 
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egna erfarenheter. De lånade även hem boken som föreställningen var baserad på och på så sätt 

kände de att alla fick uppleva teatern om och om igen. 

 

6.3 Teater 

Astrid tyckte att det är viktigt med kultur för barn, eftersom att “alla barn har ju inte möjlighet 

till det”. Att barnen får lära sig hur man uppför sig i en teatersalong, att man sitter ner och att 

man applåderar. Men hon nämner också att barnen i en del fall får ropa ut vad de tror ska hända i 

föreställningen, eller svara om skådespelaren ställer frågor och önskar en aktiv publik. 

 

Under fokusgruppssamtalet fokuserade respondenterna mycket på att upplevelsen av att gå iväg 

från förskolan till en teater var det viktigaste. Barnen var intresserade av att åka bussen dit och 

att få träna på att gå iväg från förskolan. Respondenterna uttryckte att barnen var glada och 

intresserade av en av teaterföreställningarna som de hade besökt och att föreställningen var 

levande samt att barnen tyckte den var rolig. 

 

Jessica menade att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmen och då det är 

vanligare att barn går på bio än på teater med sina familjer är det viktigt att de får den 

möjligheten på förskolan. Hon framhöll den “äkta teaterupplevelsen”, som innebär att få vistas i 

lokalen med scenen och draperierna vilket gör det mer pampigt än om teaterföreställningen hålls 

på förskolan. 

 

Respondenterna frågades om hur många gånger per år som de får gå iväg på föreställningar och 

ifall teatergrupper besöker förskolan och har föreställningar där. Under fokusgruppssamtalet 

pratade respondenterna om många olika teaterföreställningar de hade fått uppleva, men Kajsa 

nämnde även att “nån gång per år går man ju på teater” som om det hörde till en rutin att få gå på 

teater. Astrid berättade att deras förskola får gå iväg ibland, samt att de har en folkhögskola i 

närheten vars elever ger föreställningar för dem på förskolan ibland. Jessica svarade att förskolan 

samarbetar med en närliggande teater så att dit får de gå två gånger per år, samt att när det finns 

budget för det så beställs en teaterföreställning per år till förskolan också. Alla respondenter 

upplevde att deras egna kommun prioriterar kulturlivet och att de får god möjlighet att åka iväg 

på teaterföreställningar. Astrid berättade att det i hennes kommun finns en barnkulturgrupp där 

en pedagog från varje förskola har en roll som kulturombud. De får då vid ett möte med 
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kommunens kulturansvarig titta på utbudet av teaterföreställningar och välja föreställningar 

utifrån åldern på barnen. 

 

6.4 Drama 

Alla våra respondenter tog upp att de använder drama på olika sätt i förskolan, antingen genom 

att de gjorde det själva för barnen, tillsammans med barnen, eller att barnen fick prova på att 

dramatisera själva. De kopplade det antingen till deras pågående tema eller till enskilda 

händelser de behövt reda ut. Det var ingen av respondenterna som kände att de kunde koppla 

arbetet med drama i förskolan till teaterföreställningen de varit iväg på. Flera av respondenterna 

kände att arbetet med teaterföreställningen och arbetet med drama i förskolan var två skilda 

saker och att de oftast inte går att kombinera. 

 

Sanna berättade att hon och hennes kollegor använde drama som en uttrycksform vid olika 

firanden, som till exempel Förskolans dag och vid deras årliga påskfest och då är det oftast 

kopplat till det temat som de arbetar med. Hon ansåg dock att de inte är så bra på att utöva drama 

spontant i verksamheten. Kajsa menade att det är lättare att få in drama i verksamheten ifall 

någon i arbetslaget brinner för just drama men att det inte finns någon bland hennes kollegor som 

är så engagerad i drama som uttrycksform. Kajsa framhöll dock att det inte behövs särskilt 

mycket ansträngning från pedagogerna för att använda drama då hon och hennes kollegor till 

exempel en gång hade haft på sig t-shirtar med Babblarna och spelat de olika karaktärerna, vilket 

barnen hade tyckt var roligt. Sara menade att det kan vara svårt att dramatisera för de yngre 

barnen då många kan bli rädda om man har någon mask eller liknande för ansiktet. Sanna ansåg 

dock att det är en vanesak och berättade att hennes arbetslag har använt samma dräkter flera 

gånger vilket har gjort att barnen inte blir rädda. Kajsa och Sara menade att det är viktigt med 

drama i förskolan då det är ett sätt att bearbeta sina känslor, till exempel om det är något man är 

rädd för. Anna tyckte att det är ett sätt att få visa sina känslor och uttrycka sig. Sanna framhöll 

också att det stärker barnen, till exempel att barn som inte vågar prata så mycket kan våga det 

efter att ha fått dramatisera. 

 

Astrid berättade att hennes arbetslag dramatiserar och ofta är handlingen baserad på händelser 

som sker i verksamheten. Till exempel så hade en tjej sagt till en annan tjej att hon var tjock och 

då hade personalen dramatiserat det och påpekat att man kan se olika ut. Ett annat exempel hon 
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tog upp var detta citat “...nu ska vi leka jag och du, du får inte vara med, hur det känns då...”. 

Astrid tog även upp att de under våren håller i en våravslutning för föräldrar, under vilken de 

tillsammans med barnen dramatiserar en saga som berör förskolans värdegrunds mål om att alla 

får vara med. Hon berättade om den sagan som de ska göra härnäst “...giraffen får inte plats i 

cykelkorgen i alla fall, och det blir synd om den och sen blir han jätteduktig på att gunga för de 

andra trillar ur...” som visar på att alla är olika och att det är något bra. Hon beskrev 

dramatiseringen som något som berör, något som ger barnen något att gå hem och fortsätta prata 

om med sina föräldrar, samt något som borde vara roligt. 

 

Jessica pratade om att de på hennes arbetsplats för in drama i sina projekt, och att de 

dramatiserar både själva och med barnen. Hon skilde det dock från när hon började arbeta som 

förskollärare för tretton år sedan då det var vanligare att de använde sig av dramatisering på 

samlingarna, de hade med sig handdockor eller tog upp dilemman som hänt i verksamheten 

under dagen. Även fast de kanske inte dramatiserar lika mycket som för tretton år sedan så 

beskrev hon drama som ett lekfullt sätt att arbeta med svåra ämnen. Jessica framhöll att: “...ju 

mer vi vuxna bjuder på oss, desto ännu mer bjuder barnen på sig -? Och det blir ju bara väldigt, 

väldigt härligt, och högt till tak...”. När Jessica tänkte på ordet drama kopplade hon ihop det med 

fantasi. Detta var något som synliggjordes när hon berättade om avdelningens pågående projekt 

där de arbetar med Harry Potter och har läst första boken och nu också leker och dramatiserar 

den genom att vara elever och professorer på Hogwarts. 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Några av respondenterna beskrev deras förarbete inför en teaterföreställning. Ofta innebar det att 

de samtalar med barnen om vad föreställningen kommer handla och hur man uppför sig på en 

teater. Ett par av respondenterna uttryckte en önskan om att vilja få mer information om 

teaterföreställningen för att kunna göra ett mer utförligt förarbete. I beskrivningen av efterarbetet 

framkom det att flera av respondenterna inte hade planerat ett efterarbete. De tyckte att det var 

svårt att koppla teaterföreställningen till deras projekt som de arbetade med i förskolan vilket 

gjorde att efterarbetet blev begränsat. De flesta respondenterna uttryckte att de endast brukar 

samtala med barnen om föreställningen. Respondenterna berättade att de arbetar med drama på 

olika sätt och att de oftast kopplar det till deras pågående projekt eller till enskilda händelser. En 

del av respondenterna menade att det är svårt att kombinera dramaarbetet med arbetet med 
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teaterföreställningen. Respondenterna framhöll att det är betydelsefullt att barn får möjlighet att 

få gå iväg från förskolan och uppleva professionell teater. De ansåg även att drama som estetiskt 

uttryckssätt är viktigt för barn då de får uttrycka sina känslor.  
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger beskriver sitt pedagogiska arbete med barns 

möte med professionella teaterföreställningar och hur drama utövas i förskolan. Vi ämnar 

besvara detta i denna del. 

 

7.1.1 Förarbete 

Något som flera av respondenterna påpekade var att de hade önskat mer information från teatern 

och skådespelarna innan teaterföreställningen för att kunna planera ett för- och efterarbete. Vi 

ifrågasätter ifall detta är nödvändigt då vi, utifrån vår tidigare forskning, tänker att teaterns 

handling inte är väsentligt utan att det skulle kunna gå att göra ett förarbete baserat på hur man 

bör uppföra sig på en teater. Rajan (2016) skriver om att förskollärare har ett uppdrag att 

förbereda och engagera barnen inför besöket och Riksteatern (2016) beskriver att pedagoger 

förbereder barnen på vilka regler som gäller vid ett teaterbesök. Detta var något som även vår 

respondent Astrid tog upp när hon pratade om att de inte fått något material från teatern och 

istället pratade med barnen om hur man uppför sig på en teater. 

 

Respondenten Jessica berättade att två- och treåringarna på deras förskola får göra ett besök på 

teater för att bara få vara i lokalen och få en förståelse för hur en teater ser ut. Respondenten 

menar att detta kan göra att barnen känner sig tryggare när får ta del av teaterföreställningar då 

de känner igen lokalen sedan tidigare. Janet Stanford som har blivit intervjuad av Friedman 

(2010), menar att barnen måste kunna känna sig trygga under teaterföreställningen då barn kan 

uppleva allt som om det vore på riktigt. Vi ställer oss dock frågan om de två- och treåringar som 

får vistas i teaterlokalen minns särskilt mycket från det besöket när det kanske hinner gå ett eller 

två år tills de får besöka lokalen igen. Det hade varit idealt om barnen fick göra ett förberedande 

besök några veckor innan en teaterföreställning. Då hade det kunnat underlätta förarbetet då 

pedagoger lättare kunnat samtala med barnen kring vad som finns på en teater. Aram och Mor 

(2009) belyser att ett förarbete där pedagoger fokuserar på att barn ska få en förståelse för 

teaterns olika komponenter, som till exempel rekvisita, samt att även de kommer att förstå 

teaterföreställningens handling, medan barn som förbereds på handlingen inte kommer få lika 

stor förståelse för teaterns olika delar.  
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7.1.2 Efterarbete 

Ingen av respondenternas arbetslag hade kunnat koppla teaterföreställningen till deras egna 

projekt på förskolan. Respondenten Jessica menade att föreställningen blir som en aktivitet som 

hamnar vid sidan av deras projekt och att det därför försvårar att genomföra ett efterarbete. Alla 

respondenter berättade att de samtalade kring föreställningen efter besöket men att de inte 

fördjupade sig särskilt mycket. Fridell (2010) menar att det går att få fatt i barnens upplevelse 

genom att till exempel visa ett föremål eller lyssna på en sång som kan förknippas till 

teaterföreställningen. På det sättet kan det vara lättare för barnen att komma ihåg karaktärer och 

händelseförlopp. Författaren poängterar dock att barn kan förstå mycket mer än vad de kan 

uttrycka verbalt. Skolverket (2015) tydliggör att estetiska lärprocesser kan vara ett sätt där barns 

upplevelser, känslor och erfarenheter kan knytas samman vilket kan bidra till deras 

kunskapsutveckling. Även Roos Sjöberg (2010) och Helander (1998) framhåller att det är 

gynnsamt att barn får binda samman sina upplevelser med tidigare erfarenheter. Vi anser därför 

att det är betydelsefullt både för pedagoger och barn att göra något slags efterarbete då barnen får 

uttrycka sin upplevelse och pedagogerna får en förståelse för barnens olika upplevelser av 

teaterföreställningen. 

 

7.1.3 Teater 

Det lokala kulturlivet skiljer sig mellan olika kommuner, och det beror på vilket kulturutbud som 

finns i kommunen. Samtidigt är det en stor skillnad även ifall kultur prioriteras i kommunen eller 

inte. Just våra respondenter kom från tre olika kommuner men de upplevde alla att kulturen 

prioriterades i deras kommuner. Vi tänker på hur det skulle kunna se ut för förskolor i kommuner 

där det inte prioriteras? I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det dessutom att alla 

barn ska få tillgång till det lokala kulturlivet, vilket innebär att kultur bör prioriteras i alla 

kommuner. Meschke (2010) skriver att kultur bör prioriteras för att det kan påverka barnets 

mänskliga och medmänskliga förhållningssätt hela livet, men att staten inte ger tillräckligt med 

ekonomiskt stöd till kulturlivet. Därför finns kultursamverkansmodellen (Kulturrådet, 2018b) 

som gynnar kulturen i olika regioner, de ger bidrag till de regioner som behöver stärka sitt lokala 

kulturliv för att kunna erbjuda ett uppdaterat och varierat kulturliv för alla. 

 

Kulturrådet (2016) skriver om kulturombud som en ledarroll ute på förskolor, en position där 

personen sprider kunskap om den aktuella lokala kulturen och även påverkar vilken professionell 
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kultur som förskolan får ta del av. Vår respondent Astrid pratade om att det i hennes kommun 

finns en förskollärare från varje förskola som har rollen som kulturombud, vilket hon ansåg var 

en mycket uppskattad roll. Vi funderar dock på vilket ansvar kulturombudet ska ha och om 

barnen får ha något inflytande. Har kulturombudet en nära dialog med barnen eller agerar de 

enbart som Helander (1998) skriver, tolkningsföreträde för barnen? Kulturrådet (2016) skriver 

att kulturombuden har ansvar att bestämma vilka föreställningar som är relevanta för rätt 

årsgrupp, men är det demokratiskt? Får barnen vara med och önska eller tar de vuxnas perspektiv 

över barnens? Vuxnas barnsyn och makt över barnteatern kan kopplas till Helander (1998) som 

menar att då en teaterföreställning är pedagogisk ses den som ett komplement till 

undervisningen. Utifrån detta tänker vi att vuxnas makt över barnteatern kan komma till uttryck 

genom pedagogiska teaterföreställningar som kan kopplas till ett projekt som en förskolegrupp 

ägnar sig åt eller att den har ett visst fostrande eller bildande syfte. I vårt resultat framkom det 

dock att ingen av respondenterna ansåg att de kunde koppla teaterföreställningen med sitt egna 

projekt på förskolan. Detta utesluter dock inte att föreställningarna hade ett pedagogiskt syfte. Vi 

tänker att barn bör få ha inflytande, och bara för att vuxna har den yttersta makten behöver en 

pedagogisk föreställning självklart inte innebära att den på något sätt skulle vara “tråkig” för 

barnen. De pedagoger som är kulturombud bör även vara medvetna om vad just deras 

förskolebarn kan vara intresserade av.  

 

Roos Sjöberg (2010) skriver om att kulturarbetare bör ta ansvar för att barn får uppleva kultur 

och Riksteatern (2016) tar upp att skådespelarna på teatern bör ta ansvar för sin publik. Detta 

kopplar vi till det som våra respondenter saknade, vilket var ett närmare samarbete med 

kulturarbetarna. Ifall kulturarbetarna skickar ut mer information kring sina egna föreställningar 

kan de nå fler förskolegrupper, vilket i sin tur kan underlätta det pedagogiska arbetet. Om 

pedagogerna vet mer om föreställningen kan de koppla den till det som de själva arbetar med på 

förskolan och på så sätt göra det en del av deras verksamhet. Sara nämnde dock att de på hennes 

avdelning inte introducerar arbetet för tidigt för sina yngre barn, då barnen inte har samma 

tidsuppfattning som vi vuxna har. Kajsa menade att det går att ”överförbereda” barnen, om man 

pratar om teaterbesöket för mycket, och vi undrar hur det går att hitta en bra balans, hur uppnår 

man lagom mycket förberedelse? 

 

Något som vi har diskuterat i den här studien är skillnaden mellan när en förskolegrupp lämnar 

förskolan för att gå på en teaterföreställning och när teatergruppen besöker förskolan för att hålla 
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i en föreställning. Några direkta synpunkter att det ena är bättre än det andra har vi inte fått fram. 

Vår respondent Jessica tyckte dock att barnen får en mer äkta upplevelse när de besöker en 

teater, de får en helhetsupplevelse med all rekvisita som en teaterscen har. Vår respondent Sara 

sa att det är en upplevelse bara att få gå iväg från förskolan, och Kajsa höll med henne och 

svarade att åka buss till teaterlokalen är spännande bara det. Något som Fridell (2010) även 

poängterar är viktigt, då resan dit och tillbaka till förskolan kan skapa ett helhetsintryck om den 

kopplas ihop med vad barnen upplevt på teatern. När förskolan hyr in en teatergrupp som sätter 

upp sin scen i förskolans lokaler beskrev Jessica det som att upplevelsen inte blir lika pampig 

och mäktig som den skulle bli i en riktig teatersalong. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018) framgår det att barn ska få ta del av det lokala kulturlivet. Vi anser att om barnen får 

besöka en teaterlokal utanför förskolan kan det göra att barnen känner sig mer som en del av 

samhället samt att de får vetskap om att det är möjligt att de kan ta del av lokala kulturlivet även 

med sina vårdnadshavare.  

 

7.1.4 Drama 

Jessica tog upp att arbetet med drama på hennes förskola har fått allt mindre plats under den tid 

som hon har arbetat där. När hon började arbeta på förskolan för tretton år sedan dramatiserade 

dem mer i verksamheten än vad hon och hennes kollegor gör nu. Vi undrar hur det kommer sig? 

Vad har hänt som gör att drama är mindre populärt nu än det var när Jessica började jobba. 

Varför har denna förändring skett? Ingen av de andra deltagarna pratade om denna förändringen, 

betyder det att de inte har sett den? Astrid pratade om att man inte bör vara rädd för att använda 

sig av drama. Har det blivit jobbigare att bjuda på sig själv? Finns det fler osynliga regler nu än 

för tretton år sedan? Kajsa tog upp att arbetet med drama underlättas om det finns någon 

pedagog som är engagerad i det arbetet - är det en sådan pedagog som krävs för att arbetet med 

drama ska få ta plats i verksamheten? Flera av respondenterna berättar att de utövar drama i 

förskolan men att de inte har arbetat med det i arbetet kring en teaterföreställning. Vi funderar på 

vad detta kan bero på då vi tänker att en teaterföreställning kan vara en bra utgångspunkt för ett 

fortsatt arbete med drama i förskolan. Efter en teaterföreställning skulle barnen och pedagogerna 

till exempel kunna spela upp en egen version av föreställningen.  

 

I denna studie definieras pedagogiskt drama som en kreativ arbetsform med ett tydligt 

pedagogiskt syfte där barnen är delaktiga (Holmgren-Lind, 2011). Denna definition 

överensstämmer till viss del med vårt resultat. Jessica berättade om att de har dramatiserat 
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tillsammans med barnen vilket vi tänker kan definieras som pedagogiskt drama då barnen är 

delaktiga. Respondenterna i fokusgruppen berättade att de själva har dramatiserat för barnen och 

vårdnadshavarna vilket vi är osäkra på om det kan ses som pedagogiskt då barnen inte är 

delaktiga och då vi inte vet om det fanns något pedagogiskt syfte med dramatiseringen. Astrid 

pratade om att hon och hennes kollegor dramatiserar olika händelser som skett på förskolan för 

barnen. Även i detta dramaarbete är inte barnen delaktiga men vi tänker att det kan ses som 

pedagogiskt drama då dramatiseringen har ett syfte att lära ut något. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Vi är nöjda med vårt val av metod för insamling av material men vi känner dock att vi fick mer 

utförliga svar vid de enskilda intervjuerna än vid fokusgruppsamtalet. Vi vet inte vad det kan 

bero på men vi skulle ha kunnat ställa fler följdfrågor för att få respondenterna i 

fokusgruppsamtalet att diskutera varje fråga lite mer. I efterhand tänker vi därför att vi hellre 

skulle ha genomfört två intervjuer istället för ett fokusgruppssamtal. Även om det är fler 

respondenter i ett fokusgruppsamtal tror vi ändå att vi skulle fått mer fördjupade reflektioner i 

intervjuer. Fokusgruppsamtalet genomfördes med fem deltagare vilka istället skulle kunnat delta 

i fem enskilda intervjuer. Med tanke på arbetets tidsbegränsning anser vi dock att det skulle vara 

tillräckligt med två av dem samt de två vi genomförde så att det skulle blivit totalt fyra 

intervjuer. Vi känner dock att den informationen som vi fick ut från alla tre samtal var viktig för 

vår studie. Vi anser även att vår intervjuguide var relevant för studiens syfte och frågeställningar 

och står fast vid att vi har valt lämpliga frågor. 

 

I vår studie använde vi oss utav en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt perspektiv, vilket vi 

tycker har fungerat bra under arbetets gång. Vi ser att den kvalitativa metoden stärkte arbetet 

eftersom vårt fokusgruppssamtal och våra intervjuer gav oss det personliga svaret som vi 

eftersökte. Det hermeneutiska perspektivet tycker vi har varit svårt att tillämpa då det fanns flera 

delar att förhålla sig till men vi anser ändå att det var rätt metod att använda sig av i den här 

typen av studie.  

 

7.3 Slutsatser 

I denna kvalitativa intervjustudie har vi undersökt hur pedagoger beskriver sitt pedagogiska 

arbete med teaterföreställningar samt drama som en estetisk uttrycksform i förskolan. Vi kan 
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konstatera att arbetet kan göras på olika sätt men respondenterna i studien uttryckte att det inte 

blir särskilt fördjupat. Vi har också förstått att efterarbeten kan vara svåra att genomföra när de 

inte kan kopplas ihop med förskolans pågående tema. Våra respondenter ansåg att 

teaterföreställningar är roligt och bra för barnen att få uppleva, samt att drama var något många 

av de arbetar med för att skapa variationer till barnens lärande. Dock var det inte så vanligt att 

pedagogerna kände att de kunde arbeta med drama baserat på teatern de hade varit iväg på. En 

slutsats vi kan dra är att det är bra med ett närmare samarbete mellan teater och förskola vilket 

kan underlätta ett för- och efterarbete. Vi tänker dock att handlingen inte alltid måste vara i fokus 

och att arbetet inte måste kunna kopplas till förskolans projekt för att kunna bli fördjupat. En 

annan slutsats vi kan dra är även att fler pedagoger bör våga ta steget och dramatisera 

tillsammans med sin barngrupp. Som vår respondent Jessica sa: “ju mer vi vuxna bjuder på oss, 

desto ännu mer bjuder barnen på sig”! 

 

7.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om det har betydelse för pedagogernas för- och 

efterarbete ifall teaterföreställningen skulle varit i förskolans lokaler istället för på en teater? Ifall 

att det skulle bli någon skillnad när förskolegruppen inte behöver gå iväg från förskolan. Det 

skulle även vara intressant att undersöka det som våra respondenter kände att de saknade, att få 

information kring teaterföreställningen före besöket. Det skulle kunna gå att göra en jämförelse 

mellan en förskola som fick ut mycket information före besöket och en förskola som inte fick 

någon information mer än vad till exempel teaterföreställningen hette. Därefter skulle det gå att 

analysera ifall för- och efterarbetet spelar roll beroende på vilket material som förskolorna får ut. 

Något annat som skulle vara spännande att undersöka är att göra en jämförelse mellan olika 

kommuners kulturutbud och möjligheter att få besöka en teater. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Informationsbrev om fokusgruppsamtal/intervjuer 

Vi heter Nina och Lisa och är två förskollärarstudenter som studerar vid Jönköping University. 

Vi skriver nu på vårt examensarbete som handlar om hur pedagoger arbetar pedagogiskt med 

barnen kring en teaterföreställning som de har varit iväg på. Vi har då tänkt att hålla i 

fokusgruppsamtal eller intervjuer för att få svar på våra frågor kring pedagogernas arbetssätt. Ett 

fokusgruppsamtal är en gruppdiskussion med en mindre grupp personer där studenterna ställer 

frågor till deltagarna utifrån ett bestämt ämne. Intervjun sker enskilt med en förskollärare eller 

barnskötare. 

Detta är vårt syfte som vi har skrivit det just nu: Syftet med studien är att undersöka hur 

pedagogerna arbetar pedagogiskt med barns möte med teaterföreställningar utanför förskolan. 

Våra frågeställningar: 

• Hur förbereder pedagogerna barnen på det som de ska få uppleva under föreställningen? 

 

• Hur ser det pedagogiska arbetet ut efter föreställningen? 

 

Under fokusgruppsamtalet behöver vi minst 4 förskollärare eller barnskötare som varit iväg på 

teaterbesöket. Är det istället en intervju vi kommer hålla med er så behöver vi 1 förskollärare 

eller barnskötare. Vi kommer i vårt arbete att avidentifiera förskolans och respondenternas namn. 

Det material vi får in kommer endast användas i vårt examensarbete. Det är frivilligt att delta 

och som respondent kan man närsomhelst välja att avbryta sin medverkan. 

Samtalet kommer ta cirka 30 minuter och vi kommer att spela in samtalet för att underlätta 

transkriberingen av materialet. När vårt arbete har blivit godkänt kommer vi radera ljudfilen. När 

vi besöker er kommer varje respondent få skriva på en samtyckesbekräftelse. Vi kan maila en 

sammanfattning av transkriberingen om man som respondent vill godkänna den. 

Vi kommer att hålla fokusgruppsamtalet alternativt intervjun under vecka 17 eller 18.  



  
 

Bilaga 2. Samtyckesblankett 

Skriftligt samtycke till medverkan i fokusgruppsamtal/intervju om pedagogiskt arbete 

kring ett teaterbesök 

Jag har informerats om studiens syfte, att materialet endast kommer användas i denna studie, om 

hur materialet samlas in och om att materialet kommer raderas när arbetet är godkänt. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill kan avbryta 

min medverkan i studien utan att ange orsak. 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie som handlar om hur pedagoger arbetar 

pedagogiskt med barns möte med teaterföreställningar utanför förskolan. 

 

Ort/Datum/År 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Studenternas underskrifter 

 

 

Namnförtydligande 

 

  



  
 

Bilaga 3. Intervjuguide 

Frågor till fokusgruppssamtal/intervju: 

• Vilken ålder var det på barnen som var med på föreställningen? 

• Hur många barn och pedagoger deltog? 

• Arbetade ni med teaterföreställningen före besöket? 

o Om ja, hur då? (handlingen/vad en teater är) 

o Om nej, hur fick barnen reda på att de skulle åka iväg på en teater? 

o Vad ser ni för fördelar med förarbetet? Finns det nackdelar? 

o Skulle ni förändra något med förarbetet inför nästa teaterbesök? 

o Har ni förändrat något sen förra gången ni var iväg? 

• Antecknade ni under föreställningen? Hur mycket, har ni något exempel på något ni 

skrivit om? (handlingen/barnens uttryck) 

• Tillbaka på förskolan - Hade ni någon plan på uppföljning efter teaterbesöket? 

o Om ja, hur såg den planen ut? (aktiviteter/samlingar/estetiska lärprocesser.) 

o Blev det som ni hade tänkt? 

o Om nej, följde ni då upp teaterbesöket med barnen efteråt? 

▪ Om ja, hur då? 

▪ Om nej, varför inte? 

• Skulle ni förändra något med efterarbetet inför nästa teaterbesök? 

• Vad ser ni för fördelar med efterarbetet? Finns det nackdelar? 

• Hur inkluderar ni barn i barngruppen som inte hade möjlighet att åka med på teatern? 

• Hade ni ett tydligt avslut på arbetet kring teaterföreställningen? 

• På vilket sätt kopplade ni detta arbete till läroplanen? 

o Hade ni tänkt ut mål innan eller såg ni efteråt vilka mål ni uppnådde? 

• Vad ser ni för fördelar/nackdelar med att åka iväg på en teaterföreställning istället för att 

en teatergrupp besöker er? 

• Varför tycker ni det är viktigt att barnen ska få uppleva teater? 

• Hur tolkar ni begreppet drama? 

• Hur synliggör ni drama i er verksamhet? 

o Får barnen dramatisera själva, dramatiserar ni tillsammans med barnen, eller 

dramatiserar ni för barnen? 

o På vilket sätt kopplar ni arbetet med drama i er verksamhet till läroplanen? 

• Varför tycker ni att det är viktigt med drama i verksamheten? 



  
 

• Upplever ni att det prioriteras att förskolorna i den här kommunen får möjlighet att gå på 

teaterföreställningar? 

• Är det något ni vill tillägga eller fråga oss om? 

Tack för er medverkan på detta fokusgruppssamtal/intervju! 

Vill ni ha en sammanfattning av vår transkribering sedan? Samt det godkända arbetet sen? 

 

 


