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Drugge, Birgitta (2013). 
Bild och drama i förskolan. En studie ur ett specialpedagogiskt perspektiv.(Image and drama 
in preschool. A study from a special educational perspective. 
 
Abstract 
 
The aim of the study was from preschool teachers perspective to describe, analyz and 
understand how teachers in preschool works with children in special needs in image and 
drama. I have done eights interviews with preschool teachers. From a theoretical base, i use 
the Nilholms perspectives. I have also Antonovsky and Vygotskijs perspectives. The resultat 
showed that the majority of preschool teachers have see that image and drama has a great 
significance over childrens learning in preschool.  
 
Keywords: preschool, special education, image and drama. 
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INLEDNING 
 
Denna studie handlar om bild och drama som pedagogiskt redskap i förskolan och hur det 
används i arbetet med barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Inom detta ämne behövs mer 
kunskap eftersom det inte finns speciellt mycket forskning om bild och dramats betydelse för 
barnens utveckling. Jag har dock efter lång arbetslivserfarenhet inom förskolan sett 
betydelsen av att arbeta med bild och drama och hur det utvecklar barnen både kognitivt, 
socialt, emotionellt, kommunikativt och stärker deras självkänsla. Danielsson och Liljeroth 
(2002) skriver i sin bok” Vägval och växande“ om betydelsen av bild och skapande ämnen i 
förskolan. 
 

 Skapande ämnen som bild, musik och rytmik utvecklar djupare områden inom 

individen och också det intuitiva tänkandet och kreativiteten. Det borde ses som 

en grund i all undervisning som siktar till att ge utrymme för alla elever 

oberoende av funktionsnedsättning och andra störningar. (Danielsson & 
Liljeroth 2002) 
 

Vidare anser de att i bild och drama tränas kroppsspråket för de barn som inte har talet, därför 
är det intressant att se bild och dramats betydelse för barn i förskola med särskilda behov.( 
Danielsson & Liljeroth 2002). 
 
I styrdokument för förskolan Utbildningsdepartementet (2010) framhålls betydelsen av bild 
och drama. I läroplanen står det också att förskolans uppdrag är att den pedagogiska 
verksamheten skall anpassas till alla i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd än andra skall få detta utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Det 
står vidare att kommunikation med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk så utgör både innehåll 
och hur man arbetar pedagogiskt i förskolan främjande för barns utveckling och lärande. 
 
Det finns endast lite forskning om arbetet med bild och drama i förskolan och vad det kan ha 
för betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Det är här som denna uppsats har betydelse och 
kan skapa mer kunskap inom detta område. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att utveckla kunskap om pedagogers uppfattningar och det 
specialpedagogiska värdet av att arbeta med bild och drama i förskolan samt vad det kan 
resultera i för barn i behov av särskilt stöd. 
 
Följande frågeställningar är i fokus i min studie: 
- Hur kan arbetet med bild och drama i förskolan se ut för barn i behov av särskilt stöd? 
- Vilken roll har pedagogen i arbetet med bild och drama för barn i behov av särskilt stöd? 
- Vilka resultat kan man se av att arbeta med bild och drama med barnen ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv? 
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Studiens avgränsning 
 
Jag har valt bild och dramats betydelse för barn i behov av särskilt stöd. Med särskilt stöd 
menar jag inte barn som nödvändigtvis har en diagnos utan de som pedagogerna i denna 
studie anser vara barn i behov av särskilt stöd. Jag har valt att titta på bildens och dramats 
betydelse och inte skapande verksamhet överhuvudtaget och även här handlar det även om 
pedagogernas syn på att arbeta med bild och drama med barn. Vidare inriktar jag mig på bild 
och drama som ett pedagogiskt redskap och inte som terapi där det handlar om att bearbeta 
obearbetade känslor. 
 

BAKGRUND 
 
Detta kapitel inleds med vad som finns framskrivet om bild och drama i styrdokument för 
förskolan samt för barn i behov av särskilt stöd. Jag börjar med att beskriva vad 
Salamancadeklarationen skriver om när det gäller barn i behov av särskilt stöd och vad 
skollagen och läroplanen för förskolan skriver om ämnet. Jag beskriver sedan vidare den 
forskning som finns inom området. Det finns inte så mycket forskning som direkt inriktar sig 
på bild och drama i förskolan och hur det påverkar barn i behov av särskilt stöd så därför 
väljer jag även att ta med studier inom skolan och de yngre åldrarna.  
 
Salamancadeklarationen 
 
Salamancadeklarationen Svenska Unescorådet (2001) antogs på världskongressen i 
Salamanca 1994 där deltagare från 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog. 
Salamancadeklarationen handlar om principer och praxis vid undervisning av elever i behov 
av särskilt stöd. Vid deklarationen bestämdes att utbildningssystemen skall utformas så att 
mångfalden och att alla barns behov tillgodoses. Elever i behov av särskilt stöd måste ha 
tillgång till ordinarie skolor som ska tillgodose dem en pedagogik som sätter barnet i centrum. 
Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande miljöer, att åstadkomma skolundervisning för alla Svenska Unescorådet 
(2001). 
 
Skollagen och läroplanen för förskolan 
 
I skollagen betonas det att förskoleverksamheten ska tillgodose alla barn och om barn är i 
behov av särskilt stöd gäller följande: 
 

Förskoleverksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg 

som deras speciella behov kräver ( SFS 2010:800) 
 

Enligt Skollagen har barn i behov av särskilt stöd en ovillkorlig rättighet att få det stöd de 
behöver under sin skolgång. Det är särskilt angeläget att se till att miljön i skolan ger alla barn 
en likvärdig pedagogisk utbildning. Det gäller både hur den stödjer eller utgör ett hinder för 
det enskilda barnets lärande. Barns trivsel, trygghet och lust att lära avgörs i hög grad av deras 
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relation till pedagoger och kamrater, pedagogernas förhållningssätt och förväntningar samt 
barns möjligheter till delaktighet och inflytande över verksamheten. 
 
I läroplanen för förskolan står det beskrivet att barnen ska få olika möjligheter att utveckla 
sina förmågor genom olika uttryckssätt. 
 

Barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera 

och förmedla upplevelser, erfarenheter, ideer och tankegångar med hjälp av ord, 

konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer ( Lpfö 1998, 
reviderad 2010) 

 
Tidigare forskning och övrig litteratur 
 
Även om det inte forskats så mycket om ämnet bild och drama i förskolan överhuvudtaget och 
speciellt inte med barn i behov av särskilt stöd, så finns det en del annan litteratur som 
behandlar områdena. Det finns exempelvis olika utvecklingsprojekt inom förskola och skola 
om bild och drama. Jag har även valt att läsa artiklar i t.ex. Lärarnas Tidning som handlar om 
barn i skolans lägre åldrar och deras arbete med bild och drama. Jag har också i detta kapitel 
valt att berätta lite om Reggio Emilia eftersom hälften av mina intervjuer kommer att ske på 
en Reggio Emilia inspirerad förskola eftersom jag vet att de arbetar mycket med bild och 
drama i sin pedagogik. 
 
Inom detta ämne finns bland annat en avhandling av Änggård (2005) som syftar till att 
analysera förskolebarns agerande och meningsskapande i bildaktiviteter. Denna studie gjordes 
inte främst ur ett specialpedagogiskt perspektiv men är ändå intressant i min studie. Studien 
visar att barn förfogar över en bred repertoar av bildgenrer. De tillverkar olika slags bilder 
som har olika funktioner hos dem. Det är en avhandling som bygger på en studie av hur barn 
mellan 4-6 år på två förskolor i Sverige skapar mening i sina skapande aktiviteter. Författaren 
har i sin studie sett att pedagoger arbetar på mycket olika sätt med bild och i denna avhandling 
fann Änggård (2005) också skillnader i vilka material som erbjöds barnen, men också 
olikheter i pedagogernas agerande. Faktorer i förskolan som har betydelse för barnens 
bildskapande är t.ex. hur den fysiska miljön är utformad, vilket material som finns tillgängligt, 
hur de pedagogiska aktiviteterna är organiserade och hur mycket tid barnen får ägna fritt. 
Barnens och pedagogernas föreställning om bildskapande påverkar också vad som är möjligt 
att göra för barnen. 
 
Änggård (2005) konstaterar att pedagogernas föreställningar om bild och skapande påverkar 
vilka bilder som barnen tillåts att göra. Studien visar att barn tillverkar olika slags bilder som 
har olika funktioner för dem och att bildskapandet i hög grad är en social aktivitet och att 
barnen främst skapar för att stärka samhörigheten med varandra. Författaren menar att de 
skapar bilder, inte främst för att uttrycka känslor eller bearbeta händelser utan för att stärka 
samhörigheten med varandra. Barn gör ofta bilder i sällskap med andra barn och deras bilder 
står i dialog med varandra och de gör samma slags bilder som sina kamrater både vad gäller 
material och motiv. De bilder som barnen gör tillsammans kan beskrivas som en del av deras 
kamratkultur. 
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Lovell & Ullstadius (2004) har forskat och skrivit en avhandling om bildskapande hos barn i 
behov av särskilt stöd. De har genomfört en studie med autistiska pojkar. Syftet med studien 
har varit att förstå pojkarnas bildvärld och uttryck. Lovell & Ullstadius hoppas på att deras 
studie ska bidra till att bildpedagogiken utvecklas och att det ska hjälpa barn med autism att 
uttrycka sig och formulera sig genom bilder. De anser att det symbolsystem som redan finns 
som piktogram är starkt formaliserat. Piktogram är bilder som ska förstärka språket. De anser 
att systemet måste utformas mer efter barnets önskningar och individualitet. Vidare menar de 
att om barn med autism skulle kunna uttrycka sig bättre så skulle deras chanser till ett 
självständigt liv öka.  
 
Häikiö (2007) har skrivit en avhandling som utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
och hennes egna fallstudier som ateljerista på en förskola i Göteborg. Hon anser att 
pedagogens roll är att ge barnen redskap för att utveckla det “analytiska ögat”. Med det 
analytiska ögat menar hon att pedagogen bör ha den visuella kompetensen för att utifrån en 
bildserie kunna göra ett urval av bilder som berör. Att sätta upp inspirationsbilder för barnen 
som både är realistiska och abstrakta för att utmana ögat. Bildarbetet hjälper barn att se sin 
omvärld och stärker deras förmåga att självständigt reflektera över det de ser. Hon beskriver 
det bildpedagogiska arbetet inom förskola och skola inspirerad av Reggio Emilias filosofi. 
Häikiö (2007) anser att pedagogens roll är att lyssna in barnen och tillsammans med dem 
utveckla nya tankestrukturer, att vara kreatör. Häikiö (2007) förespråkar temainriktat arbete i 
förskolan. Att som pedagog göra avhopp på huvudplaneringen och följa och lyssna till 
barnens intressen. Häikiö (2007) anser att det är viktigt för pedagogerna att följa upp projekt 
och diskutera och dokumentera tillsammans både barn och pedagoger. Häikiö (2007) har sett 
att barns skapande har inverkan på deras sinnen och att dessa upplevelser inverkar på övriga 
aktiviteter. Hon förespråkar att pedagogerna ska följa barnens bild och skapande utveckling 
över tid och framförallt innan överlämningen till skolan. Det är viktigt att som pedagog 
diskutera denna utveckling tillsammans med barnet. Häikiö (2007) talar mycket om 
skapandets och gruppens inverkan på relationer. Att stimulera barnens olika sinnen är viktigt 
enligt Häikiö (2007) som att t.ex. sy kuddar i olika material för känseln skull och att t.ex. 
utforma lukt och smakburkar till den pedagogiska verksamheten är exempel på hur man kan 
arbeta med skapande aktiviteter i förskolan.  
 
Löfsteth (2001) har utifrån ett pedagogiskt perspektiv forskat om hur barn och vuxna 
använder bildskapande i förskolans vardag. I en del av de pedagoginspirerade aktiviteterna 
utgår pedagogernas planering utifrån teknik och material medan innehåll är sekundärt. Ett mål 
som pedagogerna anger är att barnen ska få en upplevelse av material och de effekter som 
uppstår av vissa tekniker. Här handlar det också om att barnen ska få känna att de inte 
behöver prestera, genom att det som skapas inte behöver föreställa något.  
  
Philips (2001) har i en brittisk studie visat att läroplanen i England lägger stor vikt vid 
teckning och skapande verksamhet som musik och teater och inblickar i den egna kulturen. 
Hon skriver om att varje förskola i Reggio Emilia har en konstnärlig utbildad person 
(ateljerista) och en ateljé där barnen arbetar med pedagogerna i olika projekt. Läroplanen i 
England lägger stor vikt vid teckning och målning, musik och teater. När man tillhandhåller 
många olika lärosätt och uttryckssätt så minskar risken för att barn med språksvårigheter eller 
kognitiva svårigheter utesluts jämfört med en mer ”skolmässig” läroplan. Denna satsning på 
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kreativitet utvecklar inte bara barnens konstnärlighet utan också utvecklas barnens färdigheter 
som att ställa frågor, tänka, begripa och göra iakttagelser om sig själv och andra. Pedagogerna 
ska uppmuntra barnens iver att lära och upptäcka. Genom att pedagogerna iakttar och tolkar 
vad barnen gör utvecklar de barnens lärande och deras vetgirighet. Pedagogernas roll i Reggio 
Emilia är att uppmuntra barnens egen iver och lust att lära och till detta har miljön stor 
betydelse i Reggio Emilia. Utformas miljön spännande och kreativ så inspireras barnen till att 
själv söka kunskap och ta hjälp av varandra men med stöttning av pedagogerna. I Reggio 
Emilia spelar pedagogerna en viktig roll för att sätta igång läroprocesser hos barnen och se till 
att de fortsätter. Pedagogernas uppgift är att dokumentera barnens arbeten och sedan diskutera 
dem tillsammans med barnen.  
 
Nurse (2001) har i en studie i Reggio Emilia i Italien sett vikten av att barnen får använda 
olika material i skapandeprocessen där de får röra vid, lukta på och lyssna till och använda i 
sitt skapande. Det finns mycket mer material för barnen att välja än i Englands förskolor, där 
mycket material anses vara farligt som barnen kan skada sig på. Nurse (2001) har sett i sin 
studie att man i Reggio Emilia lägger stor vikt av att barnen lär av varandra i grupp, genom 
gemensamma skapande aktiviteter. Pedagogerna fanns på förskolan för att bistå barnen med 
ytterligare förslag och stöd, men inte att ta ifrån barnen ansvaret att lösa problem. Inom 
Reggio Emilia så skaffar sig pedagogerna djupa kunskaper om varje barn, om hur barnet lär 
sig och var det enskilda barnet befinner sig i sitt individuella lärande, men pedagogerna 
arbetar på ett sätt så att det gagnar alla barn i gruppen. Genom att de vuxna är öppna för 
barnens behov lär sig barnen att lita både på pedagogerna och på sig själva.  
 
 
När det lilla barnet inte kan göra sig förstått genom det verbala språket kan andra verktyg 
stödja och utveckla deras tankar, språk och fantasi menar Granberg (2001) Författaren anser 
att genom att skapa genom bild så stärks barnens identitet och självförtroende. Den sociala 
kompetensen kan stärka barngruppen genom en samhörighet som uppstår vid gemensamt 
skapande. Detta innebär att pedagogen skall vara erfaren och engagerad i sitt förhållningssätt 
till skapande enligt författaren. 
 
Danielsson & Liljeroth (2002) anser att det finns olika sätt att kommunicera på. Språk i vidare 
mening kan vara musik, drama eller bild. Författarna hävdar att på det kognitiva området kan 
ett barns utveckling av föreställningar och tänkande vara hämmad och dess erfarenheter 
begränsad, vilket präglar yttrycksförmågan, motivationen och självkänslan. Att vara lyhörd 
för elevens svagheter och initiativ och genom att visa respekt för alla uttrycksformer skapar 
man en grund för upplevelsen av att vara sedd och bekräftad. Det är viktigt att ge barnet 
många “Jag kan upplevelser”. 
 
Falk och Lundqvist (1996) anser att det övergripande syftet med drama är att utveckla barnets 
hela personlighet. Barnet tränar den kommunikativa och sociala förmågan. I drama tränas 
barns identitet och självkänsla och barnen tränas att tro på sina resurser och på sig själva. I 
dramaaktiviteter menar författarna att samarbetet också tränas. Falk och Lundqvist (1996) 
menar att i drama stimuleras också många språk som t.ex. kroppsspråk och bildspråk. 
 
Falk och Lundqvist (1996) menar att dramametoder är användbara för all 
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kunskapsinhämtande i förskola och skola. Då barn använder sin kreativitet i 
dramaverksamheten så arbetar de med öppna sinnen och kan se olika sidor av olika problem. 
Falk och Lundqvist säger vidare att i drama är handling och erfarenheter nödvändiga 
beståndsdelar vid inlärning och att bra resultat uppnås genom barnets intressen och inte 
genom tvång. Falk och Lundqvist (1996) menar att i drama används många språk och 
därigenom utvecklas barnets hela personlighet. 
 
Ekstrand och Janzon (1995) framhåller att i alla tider och i de flesta kulturer har drama 
använts i både undervisningen och i uppfostringssyfte. Författarna menar att pedagogiskt 
drama är en metod som kan motverka mobbning och att öka individernas självkänsla och den 
empatiska förmågan.  
 
Järleby (2005) gör skillnad mellan drama och teater och menar att de inte har samma syfte. 
Arbete med drama måste nödvändigtvis inte kommuniseras med en publik, utan det handlar 
om att fördjupa kunskapen om sin egen person och vem man är i relation till andra ur ett 
personlighetsutvecklande perspektiv. 
 
Utvecklingsprojekt 
 
På Emmaskolan i Göteborg finns ett projekt “Att teckna är stort” som har sitt ursprung ur den 
internationella rörelsen “The campain for drawing”. En konstnär arbetar på skolan i klass tre  
varje vecka. Detta projekt främjar teckning som konstnärligt medium, pedagogiskt redskap 
och för lusten att uttrycka sig. Resultaten av projektet så här långt är att genom att barnen 
arbetar med skapande varje vecka och får hjälp av en konstnär så påverkas undervisningen i 
alla ämnen på skolan, genom att väva in bild i övriga teoretiska ämnen (Bjarneberg 2013). 
 
 
På förskolan Stella i Göteborg hämtar man inspiration från Reggio Emilia och lägger stor vikt 
vid estetiska uttrycksformer. På denna förskola använder man sig av bilden och dansen som 
ett komplement till det verbala språket. (Nöjd 2013). 
 
Reggio Emilia 
 
Reggio Emilia är en pedagogisk inriktning med betoning av barns olika språk jag har valt att 
göra mina intervjuer på en Reggio Emilia förskola som jag vet har kommit långt i sitt arbete 
med att arbeta på förskolan med pedagogik från Reggio Emilia. En lärare vid namn Loris 
Malaguzzi (1921-1994) menade att barnen anses ha 100 språk men får bara nyttja ett fåtal. 
 

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

huvudet från kroppen. De tvingar oss att tänka utan kropp och handla utan 

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

skiljer arbetet, verkligheten och fantasteriet, det inre och det yttre görs till 

varandras motsatser. ( Vygotskji 1995). 
                                                                                         
Filosofin startade i en liten stad nära Reggio Emilia i norra Italien på 40-talet. För att kunna 
använda sig av fler språk så förenade han vetenskap, konst, fantasi och kropp och själ enligt 
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Gedin & Sjöblom (2005). Inom Reggio Emilia arbetar man mycket med skapande för att 
tillgodose alla sinnena. En viktig utgångspunkt för Reggio Emilias verksamhet är att barnet 
bär med sig av sina erfarenheter av siffror, tecken och bokstäver in i förskolan och att de 
kommunicerar med många olika språkliga uttryck. Genom att använda och öva sig i så många 
uttryckssätt som möjligt (bild, drama, talspråk och musikspråk) så få barnet tillgång till hela 
sin person och därmed tilltro till sin egen förmåga.(Dahlberg & Åsen 2005). 
 
Pedagogernas roll i Reggio Emilia är att stötta och utmana barnet vidare genom 
lärandeprocessen. Inom Reggio Emilia filosofin så har barnet en inneboende vilja att lära, 
växa och veta och är med och konstruerar sin egen kunskap. Detta barn är visserligen i behov 
av en vuxen men främst som dialogpartner och medkonstruktör av världen. Den vuxnes roll är 
att visa barnet intresse samt att utmana barnets tankeprocesser enligt Dahlberg & Åsen 
(2005). Pedagogerna ska arbeta utifrån barnens intressen och har en handledande roll i Reggio 
Emiliainspirerade förskolor. Den pedagogiska praktiken i Reggio Emilia har ett viktigt 
verktyg i sin verksamhet och dt är den pedagogiska dokumentationen. Synen på pedagogen i 
Reggio Emilia är inte en person som överför kunskap till barnen, utan en pedagog som ska 
stödja barnen och deras relationer och konstruera spännande situationer. Detta genom att 
ställa frågor, lyssna på barnen och respektera barnens teorier men också att ifrågasätta dem. 
Som pedagog gäller det att erbjuda ett sammanhang där barnen själva kan utforska frågor och 
gå på djupet med dem. 
 
Inkludering av barn i behov av särskilt stöd 
 
Inom Reggio Emilia förskolorna i Italien har man under de senaste trettio åren arbetat att 
integrera de flesta barnen som är i behov av särskilt stöd. Inom Reggio Emilia minimerar man 
effekten av olika funktionshinder genom att skapa lärosituationer som ska främja det 
individuella barnets utvecklingsmässiga och sociala behov. Pedagogernas roll var att finnas 
tillgängliga för barnen, men barnen uppmanades att själva lösa olika problem och att de skulle 
ta hjälp av de andra barnen innan de tog hjälp av pedagogerna.  

 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Jag har använt mig av Vygotskijs (1995) sociokulturella perspektiv och Antonovskys (2005) 
KASAM eftersom de ser till hela människan och till det sociala kommunikativa samspelet 
mellan pedagog och barn och mellan barn och barn. Jag har även använt mig av Nilholms tre 
specialpedagogiska perspektiv som är det kompensatoriska, kategoriska och 
dilemmaperspektivet.  

 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Vygotskij (1995) anser att alla barn är kreativa, så även det lilla barnet. Att barn lär av 
varandra och att miljön har stor betydelse. Vygotskij (1995) anser att barns skapande ofta är 
reproducerande. Det betyder att skapandet bygger på verkligheten och på det som förmedlas 
av människorna som omger barnen. Däremot kan den kreativa aktiviteten leda till att skapa 
något nytt och denna förmåga kallar Vygotskij (1995) för fantasi. Fantasiprocesserna är 
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tolkningsprocesser där tanke och känsla utgör en dialektisk helhet och måste enligt Vygotskij 
(1995) få pedagogiska konsekvenser. Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla 
områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna 
mening är absolut allt som omger oss och som skapats av den mänskliga handen, i motsats till 
naturens, en produkt av den mänskliga fantasin och det mänskliga skapandet som bygger på 
denna fantasi.  
 
Genom att se hela medvetandeprocessen förenar Vygotskij (1995) estetik och rationalitet. Han 
belyser hur de mänskliga formerna framträder i barnens lek, bild och formskapande och 
drama medverkar till att deras kunskapsskapande fördjupas, blir produktivt och medverkar 
därigenom till förändring och utveckling av samhället och kulturen. Vygotskij (1995) talar om 
den närmaste utvecklingszonen och menar därmed att barnen ska utmanas i sitt skapande, 
men att det alltid är viktigt att inte utmana barnen över dess förmåga. Den närmaste 
utvecklingszonen menar Vygotskij (1995) är zonen för den närmaste utvecklingen som finns i 
utrymmet mellan den nivå barnet redan har nått och den nivå barnet är på väg mot. Vygotskij 
(1995) ansåg att den mest stimulerande inlärningen sker i relation till någon annan mer 
kompetent, som mycket väl kan vara en jämnårig kamrat. Den närmaste utvecklingszonen ger 
principen om en anpassad undervisning andra dimensioner. Pedagogens uppgift är att 
kartlägga barnets närmaste utvecklingszon och lägger sedan upp aktiviteter på ett sådant sätt, 
att de utförs med gradvis mindre insats från den vuxne och motsvarande större insats från 
barnet själv. 
 
Vygotskij (1995) framhåller att allt skapande i såväl vetenskap som konsten och i mänskligt 
lärande och utveckling över huvud taget spelar fantasin en central och viktig roll. 
Fantasiförmågan ses som en specifik medvetandeform som tolkar och skapar mening i 
barnens liv. Den kombinerar intryck kognitivt, emotionellt och tolkar dessa till sammanhang. 
Denna förmåga är grunden för allt skapande och barnens meningsbyggande. 
Fantasiprocesserna är tolkningsprocesser där tanke och känsla utgör en dialektisk helhet och 
måste enligt Vygotskji (1995) få pedagogiska konsekvenser. 
 
KASAM 
 
Tre centrala komponenter av införandet av KASAM är enligt Antonovsky (2005) 
begriplighet, hanterbarhet, motivation och meningsfullhet. Dessa tre delar ses som en helhet 
dvs hur de förhåller sig till varandra och att de är sammanflätade med varandra.  
 
Begriplighet 

 
Syftar på hur man upplever yttre och inre stimuli av informationen som ordnad, 
sammanhängande och strukturerad i motsats till kaotisk, slumpmässig, oväntad och 
oförklarlig (Antonovsky 2005). En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att 
de stimuli som han eller hon möter i framtiden är förutsägbara och går att förklara. Man kan 
hantera negativa saker som inträffar, begripligt utifrån sitt sammanhang. Vid stark KASAM 
ses livets svårigheter som erfarenheter som man handskas med. Svårigheter är utmaningar 
som ska möta livet.  
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Hanterbarhet 

 
Det innebär att det finns resurser till ens förfogande. Med hjälp av dessa kan personen hantera 
en uppkommen situation och möta de krav som ställs på dem. Resurserna kan kontrolleras av 
behöriga andra eller bestå av egen kontroll. Personen måste känna att han eller hon kan lita på 
och räkna med dessa andra. Vid hög hanterbarhet resonerar personer i termer som att 
olyckliga saker händer i livet men att de inte kommer att följa med en för evigt. 
 

Motivation och meningsfullhet 

 
Det är värt att anta utmaningar även om det inte medför omedelbar behovstillfredsställelse. 
Meningsfullhet skapas genom att vara delaktig i de skeenden som påverkar ens dagliga 
erfarenheter och framtid. Personer med hög KASAM har områden i sitt liv som är viktiga för 
dem, som de är känslomässigt engagerade i och dessa ses ofta som utmaningar. 
Meningsfullhet är den del som anses viktigaste eftersom den leder till motivation ( Lundgren 
2006 ;Antonovsky 2005). 
 
Antonovsky (2005) menar också att KASAM skapas i de tidiga livserfarenheterna och att 
resultatet av negativa erfarenheter i unga år kan vara mycket svåra att förändra i positiv 
riktning.  
 
Lundgren (2006) framhåller att det för individen handlar om den egna tilltron till sin förmåga, 
och att känna hur man kan behärska oväntade skeenden i tillvaron. I samspelet är det viktigt 
att veta var man kan söka hjälp hos andra människor. På samhällsnivån krävs att skapa 
förutsättningar för ett meningsfullt och aktivt deltagande för individen och gruppen. 

 
Specialpedagogiska perspektiv  
 
Nilholm (2007) beskriver det kompensatoriska perspektivet den grundläggande iden i ett 
kompensatoriskt perspektiv är att kompensera individer för deras problem”. Inom detta 
perspektiv är det viktigt med olika typer av diagnosticeringsverktyg för att kunna identifiera 
problem och sedan kompensera barnet för dem. Inom det kompensatoriska perspektivet ser 
man problemet hos barnet.  
 
Det kritiska perspektivet angriper specialpedagogiken i form av att den anses vara 
utpekande och särskiljande. Det kritiska perspektivet menar Nilholm (2007) gör 
förskolan/skolan till en utopi där behovet av specialpedagogik inte finns eftersom 
förskolan/skolan ska klara av att möta alla barns behov. I det kritiska perspektivet läggs 
problemet i miljön runt barnet.  
 
Det tredje perspektivet är dilemmaperspektivet som kan sägas utgöra en motreaktion på det 
kritiska perspektivet, eller en slags kompromiss mellan ett kompensatoriskt och ett kritiskt 
perspektiv. Inom denna modell menar man att problem inom förskola/skola ska identifieras på 
olika nivåer som individ, grupp och organisationsnivå. Dilemmaperspektivet framhåller 
elevers olikheter snarare än dess brister (Nilholm 2007). 
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METOD 
 
Kvalitativa intervjuer 
 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för hur pedagoger i förskolan 
tänker om det specialpedagogiska värdet av att arbeta med bildskapande i förskolan. Reggio 
Emilia är en pedagogisk inriktning med betoning av bildskapande, så därför har jag valt att 
göra mina intervjuer på en Reggio Emilia förskola som jag vet har kommit långt i sitt arbete 
med att arbeta med pedagogik från Reggio Emilia. Jag har även valt att göra intervjuer på en 
kommunal förskola utan någon speciell inriktning för att få ett större underlag och flera 
perspektiv på hur pedagoger arbetar ute på förskolorna med bild och drama (Kvale 2007). 
Valet av metod måste anpassas efter vad det är som skall undersökas och kvalitativa 
intervjuer är en unik och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder från 
undersökningspersonernas vardagsvärld (Kvale 2007). 
 
Enligt Backman (1998) är en undersökning som grundar sig på intervjuer ett bra alternativ att 
samla in kvalitativa data på eftersom man får reda på informanternas egna berättelser om hur 
de arbetar med bild och drama på just deras förskola och hur de enskilda pedagogerna ser på 
bild och drama som ett pedagogiskt redskap.  
 
Forskningsintervjun beskrivs som en blandning av ett vanligt samtal och en styrd intervju. 
Med denna sorts intervju kan man lätt få fatt i den intervjuades erfarenheter av deras vardag 
eftersom de själva får berätta med sina egna ord om hur de upplever och har upplevt sitt liv. 
Jag har valt semistrukturerade intervjuer där jag utgått från mina frågeställningar. En 
undersökning som grundar sig på intervjuer är enligt Bryman (2011) ett attraktivt sätt när det 
gäller att samla in kvalitativa data. Dessa brukar vara ostrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuguiden i denna studie har utformats efter Brymans (2011) råd om hur en 
intervju kan genomföras.  
 
Backman (1998) säger att om man jämför kvalitativa och kvantitativa perspektiv så ger de 
kvalitativa större förutsättningar för närhet och öppenhet i förhållande till dem vi undersöker. 
Syftet kan till exempel vara att genomföra ett begränsat antal intervjuer för att erhålla ett 
undersökningsmaterial som representerar djup och förståelse snarare än översikt och bredd. 
 
Urval 
 
Åtta pedagoger inom förskolan har intervjuas. Fyra pedagoger från en Reggio Emilia förskola 
och 4 pedagoger från kommunal förskola utan speciell inriktning. De intervjuade arbetar på 
olika avdelningar. De intervjuade pedagogerna är i åldrarna mellan 24 år till 59 år vilket jag 
valde för att få en spridning av olika åldrar på pedagogerna.  
 
De pedagoger som jag valde att intervjua finns på en kommunal förskola utan speciell 
inriktning och på en kommunal förskola som arbetar Reggio Emilia inspirerat men det som 
avses i denna studie är ingen Waldorf förskola utan denna förskola har endast tagit ideer och 
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inspirerats av pedagogiken i Reggio Emilia. Jag har valt två olika förskolor i kommunen för 
att få en bredare bild om hur pedagogerna på dessa olika förskolor arbetar med bild och 
drama. Detta innebär att förskolor och intervjupersonerna medvetet valts ut av forskaren 
enligt Bryman (2011). Min avsikt är inte att jämföra en kommunal förskola utan någon 
speciell pedagogisk inriktning med en Reggio Emilia inspirerad förskola utan att få olika 
variationer på olika förskolor. Jag har valt att kalla mina informanter för pedagoger eftersom 
de jag intervjuat varit både förskollärare och barnskötare och jag vill få en bild av bägge 
yrkeskategorierna. Dock var de flesta förskollärare. Jag har intervjuat pedagoger som arbetat 
ett år i yrket till dem som arbetat i 30 år för att få en spridning av deras pedagogiska ansats 
och kunskaper. 
 
Genomförande 
 
Jag skickade ut mail till förskolorna och berättade om min uppsatsuppgift och frågade ifall de 
var intresserade av att delta i min studie. Personlig kontakt togs med informanterna om tid för 
en intervju. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och de spelades in med en 
mobiltelefon. Min ambition har varit att sätta de intervjuades berättelser i fokus, vilket är 
viktigt enligt Kvale (2007). Innan jag började med mina intervjuer så har jag gjort en 
provintervju för att säkerställa mig om att frågorna var de rätta som jag ville ställa för att få 
reda på mina forskningsfrågor. Efter första intervjun så lade jag till en fråga om vilka barn 
dessa pedagoger ansåg när de pratade om barn i behov av särskilt stöd. Så därför är denna 
intervjufråga med under resten av intervjuerna. Jag har gjort semistrukturerade intervjuer, 
med huvudfrågor utifrån studiens frågeställningar och sedan förberett följdfrågor. Jag har 
använt mig av sammanfattningar och omformuleringar under intervjun som är bra för att 
verkligen visa informanterna att man verkligen förstått dem rätt enligt Hägg och Kouppa 
(2011). Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser.  
 
Bearbetande av data 
 
Jag lyssnade igenom det inspelade samtalet och transkriberade sedan ut intervjuerna noggrant. 
Jag utelämnade inget utan jag tog med allt som sades under intervjun. Jag utgick från mina 
forskningsfrågor och delade in svaren i olika teman. Jag tog fasta på olika citat som 
pedagogerna sagt som finns illustrerade i texten, för att läsaren ska få ett mer djup i 
förståelsen av intervjupersonernas syn på bild och drama i förskolan. Resultatet får dessutom 
mer trovärdighet enligt Dimenäs (2008). 
 
Tillförlitlighet 
 
Inom forskning är syftet att producera giltiga resultat på ett etiskt godtagbart sätt. Jag har 
använt mig av intervjuer. Möjligheten finns att resultatet kunde blivit annorlunda om fler 
intervjuer hade genomförts. Men eftersom jag använt mig av semistrukturerade intervjuer så 
har jag ändå fått en bra och bred bild av ämnet och vad de enskilda pedagogerna tycker och 
tänker om bild och drama för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Ett sätt att öka 
trovärdigheten är, hävdar Dimenäs (2008) att spela in intervjuerna som sedan lyssnas av och 
transkriberas.  
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Etiska principer 
 
Jag har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Informationskravet 
innebär att informanterna informerats om rapportens bakgrund och syfte vid förfrågan om de 
ville medverka i en intervju. Samtyckeskravet innebär att informanterna kan avbryta att delta i 
studien om de vill det och det talade jag om för pedagogerna innan intervjuerna. I min studie 
har jag valt att kalla alla som jag intervjuat för pedagoger, trots att ett fåtal var barnskötare 
och resten förskollärare. Mitt syfte i denna studie är inte att jämföra dessa yrkeskategorier så 
därför kallar jag alla pedagoger i min studie. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna 
får vara anonyma i studien och att de inte kommer att kunna identifieras. Jag intygade att jag 
skulle använda fingerade namn på informanterna så dessa inte skulle kunna identifieras. 
Respondenterna fick genom nyttjandekravet veta att den information som de ger bara kommer 
att användas i detta syfte i min studie och att inspelningarna kommer att raderas efter det att 
min rapport är klar.   

 
RESULTAT OCH ANALYS  
 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva vad som framkommit under mina intervjuer om hur 
arbetet kan se ut på förskolorna. Intervjupersonerna har jag valt att benämna med fingerade 
namn som namn på R för pedagogerna inom en kommunal Reggio Emilia förskola och K för 
pedagogerna inom en kommunal förskola utan speciell inriktning.  
 
Efter varje forskningsfråga har jag analyserat studiens resultat. Analysen innebär att jag sökt 
förståelse i det som pedagogerna sagt under intervjuerna genom att ta hjälp av litteraturen och 
den forskning som finns i ämnet.  

 
Arbetet med bild och drama i förskolan för barn i behov av särskilt stöd 
 
Grunden för pedagogernas arbete 
 
Gemensamt för pedagogerna i min undersökning var att de inte särskilde på bild och drama 
för barn i behov av särskilt stöd utan pedagogerna ansåg att man inom förskolan arbetar med 
alla barns behov. Kajsa menade att alla barn i en barngrupp var i behov av olika stöd för att 
utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Men att man såklart tar hänsyn till det 
enskilda barnets behov, men att man ändå arbetar med hela barngruppen för att inte peka ut 
enskilda barn.   
 

När jag tänker på barn i behov av särskilt stöd så tänker jag på alla barn i 

barngruppen som har större eller mindre behov för att utvecklas optimalt 

utifrån sina förutsättningar. En del barn behöver träna språk en del behöver 

träna samarbete och en del barn behöver arbeta i mindre grupper för att 

komma till sin rätt. (Kajsa) 
 

Om ett barn eller flera barn behöver extra stöd språkligt så arbetar pedagogerna med det 
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genom att alla barn får delta i övningar som stärker språket för att inte peka ut ett enskilt barn. 
Kajsa utryckte sig så här: 
 

Inom förskolan har vi en tradition att stärka de enskilda barnen i grupp och 

inte utpeka ett särskilt barn genom att arbeta individuellt. (Kajsa) 
 

Flertalet av pedagogerna i mina intervjuer betonade att de utgår från den specifika 
barngruppen när de arbetar med barnen. De utgår från vad de enskilda barnen behöver t.ex. 
språkträning, samarbetsträning, att våga mm men arbetar med detta med hela barngruppen. 
Katrin betonade att de varje vecka under planeringstiden/reflektionstiden gick igenom barnen 
i barngruppen och sedan funderade tillsammans i arbetslaget hur de skulle arbeta vidare i sitt 
pedagogiska arbete för att stärka det enskilda barnet i gruppen. Men pedagogerna betonade att 
det ändå var viktigt att jobba med hela barngruppen, men med barnens specifika behov.  
 

Arbetet känns meningsfullt och jag som pedagog känner att jag har ett klart 

syfte med mitt arbete, vilket gör att jag känner mig nöjd efter arbetsdagens 

slut. (Katrin) 
 
Rebecka menade att det är viktigt för barnen att prova olika tekniker inom de skapande 
ämnena och barnet skulle hitta sin “grej” som de tyckte om att göra. Rebecka själv tyckte om 
att dansa bugg och att måla med akvarell och hon menade att barnen måste få chans att prova 
olika skapande aktiviteter för att komma fram till vad just han eller hon gillade mest att göra 
och sedan att få chans att utöva eller träna på den aktiviteten.  

 
Grunden för mitt arbete inom bild och drama är att barnen ska få prova olika 

uttryckssätt som barn, för att sedan vidareutveckla detta senare i livet. Det 

handlar om att barnen ska få pröva sig fram och att vi som pedagoger ska ge 

barnen den möjligheten. (Rebecka) 
 
Rebecka hade erfarenhet av att arbeta med ett barn med autism, och hon berättade att hon 
arbetade mycket med bild med honom eftersom hon såg att han uppskattade det och att han 
därigenom fick kontakt med andra barn, så det var också ett sätt att öka samarbetet med 
honom och de övriga barnen.  
 
Läroplanen och forskning 
 
Gemensamt med pedagogerna som jag intervjuade var att alla berättade att det var viktigt att 
följa läroplanen för förskolan eftersom det var deras utgångspunkt om hur de ska arbeta med 
pedagogisk verksamhet i förskolan. Att läroplanen var deras arbetsredskap som styrde den 
pedagogiska verksamheten. Ronja uttryckte sig så här:  
 

I läroplanen står det att vi som pedagoger ska arbeta med att stärka barnets 

självkänsla och självförtroende och att det kan ske genom olika aktiviteter inom 

bild och dramaaktiviteter. Det står även att vi som pedagoger företrädesvis ska 

arbeta över olika teman, för att barnen ska få en sammanhållen pedagogisk grund 

att stå på. (Ronja) 
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Det är viktigt att följa med i forskningen betonade ett flertal pedagoger i min undersökning för 
att t.ex. få reda på nya rön inom språkträning. Dessa pedagoger följde forskningen i både 
litteratur och tidskrifter för att de skulle vara uppdaterade på nya rön allmänt inom 
förskoleverksamheten. Detta att följa med i forskningen gör också att pedagogerna känner att 
de ständigt utvecklas i sin roll som pedagog och att de kan uppdatera sitt pedagogiska arbete 
kontinuerligt i verksamheten. Att följa med i forskningen och i facktidningar gör att 
förskollärarjobbet känns kul och inspirerande och det gör att man växer i sin förskollärarroll 
menade ett flertal av pedagogerna i min studie. 
 
Rebecka berättade att hon kopplade bild och dramaverksamheten både till forskningen och 
utifrån läroplanen och att hon arbetade mycket med Vygotskijs teorier om att barn lär av 
varandra. Hon kunde t.ex. utgå från ett barns teckning och därmed fick barnen ta del av 
varandras kunskaper.  
 

 Om Lisa ritat en människa med t.ex. ögon, näsa, mun och kanske tår och fingrar 

så kan jag som pedagog visa de andra barnen att så här ritade Lisa och därmed 

får de andra barnen kunskap med hjälp av ett annat barn i barngruppen. 
(Rebecka) 
 

 Rebecka berättade att de kunde utgå från barnens bilder och använda dem i verksamheten för 
att stimulera fler barn att jobba vidare med sina alster genom att ta hjälp av sina kamrater. 
 
Kajsa menade att alla barn i en barngrupp var i behov av olika stöd för att utvecklas optimalt 
utifrån sina egna förutsättningar. Kajsa berättade också att en del barn behövde ramar och att 
de ofta behövde ledning om vad de t.ex. skulle måla. Om pedagogen säger: Måla vad du vill 
så blir en del barn blockerade och kommer inte på något alls att måla. 
 
Ronja påpekade att det är viktigt att arbeta tematiserat för att barnet ska få känna 
sammanhang och att de är en del av en helhet. 
 
Katrin berättade att hon arbetade med läroplanen genom att ta ut meningar från läroplanen 
och sätta upp på väggen bredvid barnens alster. Tex om två barn gjorde en gemensam bild, så 
kunde hon ta ut bitar ur läroplanen som handlade om samarbete.  
 

Genom att ta ut meningar ur läroplanen så synliggör jag barnets lärande. 

Detta stärker både barn och även vi som pedagoger som får syn på barnets 

lärande på ett annat sätt. (Katrin) 
 

Bild/drama och samarbete  
 
Flertalet av pedagogerna berättade att dramaövningar stärker samarbetet mellan barnen i 
barngruppen och att det är viktigt att arbeta med dramaövningar i början av terminen när 
många nya barn har inskolats på avdelningen.  
 

Jag arbetar med drama i början av terminen för att barnen ska lära känna 



Birgitta Drugge specialpedagog hösten 2013 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

varandra genom att få dramatisera sagor tillsammans. Då får alla barn en 

roll och en uppgift att t.ex. gestalta en saga tillsammans och det stärker 

gruppens gemenskap med varandra. (Rosa) 
 

Rosmarie berättade att hon använde sig av drama, för att skapa trygghet och gemenskap i 
barngruppen mellan barnen. Hon betonade också att det var viktigt att arbeta med drama 
där barnen fick träna sig att våga dramatisera t.ex. sagor inför både pedagoger och andra 
barn.  
 

Jag arbetar mycket med gemensamma dramaövningar för att stärka 

gemenskapen inför varje nytt läsår, för att på det sättet stärka banden 

mellan barnen i barngruppen. (Rosmarie) 
 

Utgångspunkter vid val av bild och dramaaktiviteter 
 
Alla pedagoger i min undersökning utgick både från barnens intressen men även ifrån ämnen 
som pedagogerna valt. När pedagogerna utgick från barnen så kanske de såg att ett barn var 
intresserad av t.ex. myror och då kunde de utveckla detta intresse hos barnet genom att ställa 
frågor till barnet om detta ämne. Ibland ansåg pedagogerna att det var viktigt att de som 
pedagog ibland valde ämne, men att barnen sedan fick forma ämnet och vad de ville veta 
inom ett visst kunskapsområde. Syftet med att pedagogerna ibland valde ett ämne var att de 
kanske valde ett ämne som inte barnen hade valt och genom detta utvecklade de barnen ännu 
mera när de gick lite längre bort från barnens verklighet. Som Katrin berättade om när de som 
pedagoger hade valt ett ämne att arbeta med. 
 

Vi som pedagoger i arbetslaget valde att arbeta med temat skulpturer. Vi 

började med att ta ett foto på en skulptur i samhället föreställande en grupp 

stora och små människor eftersom vi tyckte att detta skulle bli en bra 

utgångspunkt i vårat tematiserade arbete. Vi började temat i barngruppen 

genom att barnen fick söka efter statyn i samhället där de bodde. Sen så 

spann vi som pedagoger vidare på vad barnen berättade och såg denna 

staty. I detta fall var det vi pedagoger som först kom med denna ide med 

skulpturerna men allt eftersom så blev det på något ändå barnens val, när vi 

som pedagoger lyssnade aktivt på barnen och utifrån detta utvidgade temat 

mer och mer. (Katrin) 
 

Ett flertal pedagoger berättade att de arbetar både med fritt skapande och med styrt skapande. 
Kajsa menade att det är lika viktigt med fritt skapande som styrt skapande i bild. Ibland är det 
vi som pedagoger som måste välja vad barnen ska skapa, utifrån vad jag som pedagog har för 
syfte med den specifika uppgiften. Om jag som pedagog pratar med barnen om kråkor så 
faller det sig naturligt att barnen ska rita kråkor och inte bilar. Men i grunden har jag som 
pedagog märkt att barnen varit intresserade av kråkor. Barnen kan ha pratat mycket om kråkor 
som de sett på lekplatsen på förskolan. Utgångspunkten om fritt eller styrt skapande hade sitt 
ursprung i syftet med det konkreta arbetet.  
 

 När jag pratade med barnen om vad de tyckte bäst om så berättade de att 
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det var att få måla fritt och att få måla det som de själva ville. (Kajsa) 
 

Kajsa berättade om att hon lät barnen titta på målningar av stora konstnärer för att inspirera 
barnen till skapande. Att se hur konstnärerna arbetat med sina alster i olika färgtoner anser 
hon är viktigt för att barnen ska bli inspirerade. Kajsa berättade också att hon lät barnen titta 
på målningar av stora konstnärer för att inspirera barnen till skapande. Att se hur konstnärerna 
arbetat med sina alster i olika färgtoner anser hon är viktigt för att barnen ska bli inspirerade. 
 

Jag tycker om att visa bilder på olika konstnärers målningar för att 

därigenom inspirera barnen till att skapa och måla själva. Genom att göra 

detta så visar jag att jag tar barnens bilder på allvar och låter de inspireras 

av stora konstnärer. (Kajsa) 
 
Kristina berättade att hon tyckte att det var viktigt att barnen känner glädje och att det är ett 
öppet klimat att skapa fritt och att barnen får känna att de kan och inte hämmas i sitt 
bildskapande. Hon betonade också att det är viktigt att barnen utmanas i sitt bildarbete och att 
de därigenom kan utvecklas som person. 
  

Det är viktigt att barnen känner en trygghet till att få skapa det man vill. Om 

t.ex. ett barn vill rita en tomte och säger att de inte kan så kan jag som 

pedagog hjälpa barnet genom att t.ex. visa en bild på en tomte på nätet och 

därigenom inspirera barnet att försöka att rita en tomte trots att barnet 

säger att det inte kan. (Kristina) 
 
Ett flertal pedagoger anser att det är viktigt för barnen att prova olika material och att de får 
utmaningar i sitt bildarbete som att pedagogerna kommer med frågor till barnet för att 
utveckla barnet och få barnet att tänka ännu längre och i andra banor. Rosa ansåg att det var 
viktigt att barnen får träna sig i olika språk där bild och drama är ett kompletterande språk att 
kunna uttrycka sig i. 
 
Bearbetning och dokumentation 
 
Flertalet av pedagogerna menade att det är viktigt att barnens bildarbete dokumenteras genom 
att man tar kort med digitalkameran och att barnens alster tas på allvar. Att dokumentera är 
också viktigt för att synliggöra barnets lärande så att barnet och pedagogen kan gå tillbaks och 
prata om barnets bild tillsammans. 

 
Bildstöd är också bra för barn i behov av särskilt stöd eftersom det förstärker det 

talade ordet och gör att det är lättare för barnet att gå tillbaks och reflektera 

utifrån en bild. (Rebecka) 
 

Genom att dokumentera barnens bild och dramaarbete så får de som pedagoger syn på vad är 
det barnen säger egentligen och vad är det som barnen gör och utifrån detta reflekterar 
pedagogerna om hur arbetet ska löpa vidare för att få en röd tråd i arbetet. 

 
 Det är viktigt att vi som pedagoger använder oss av olika uttrycksmedel för att barnen 
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ska få prova på olika sätt att arbeta på, så att barnen känner ett sammanhang och den 

betydelse som just deras arbete har, för så står det i läroplanen. (Rebecka) 
 
Karin betonade att det var viktigt att dokumentera för att sedan gå tillbaks i tanken för både 
barn och pedagoger och att sedan få prata om bilden tillsammans. Enligt henne var det viktigt 
att även som pedagog se sitt eget förhållningssätt gentemot barnen. Karin betonade att det är 
väldigt viktigt att även se sin egen roll som pedagog och att se hur man arbetar med barnen 
och att man i arbetslaget ska kunna både berömma och även kunna kritisera sina 
arbetskamrater. 
 

 För det är då man utvecklas i sitt pedagogiska arbete, när man vågar utmana 

varandra i arbetslaget och både berömma och komma med konstruktiv kritik. 

(Karin) 
 

Karin berättade att det är viktigt att se sin egen pedagogroll och menade att pedagoger ofta 
hade svårt att inse att den egna rollen spelade en så stor roll som hon ansåg att den spelade.  
 

Att se sin egen förskollärarroll genom dokumentation är viktigt tror jag. För ofta 

så ser vi barnen, men har svårt att se vår egen roll och hur den påverkar barnet. 

(Karin) 
 

Karin tycker också att dokumentation är viktig för att se lärandeprocessen hos barn och 
vuxna. 
 

Genom att jag dokumenterar barnens arbete i både bild och drama så kan 

både jag som pedagog och även barnen gå tillbaka och prata om processen 

och prata om vad vi gjorde då och hur vi tänkte. (Karin) 
 
Kombinera bild och drama 
 
Sex av pedagogerna berättade också om sitt dramaarbete med barnen men att de inte 
kombinerar bild och drama i sin verksamhet, utan att de skiljer drama och bild med varandra. 
Rosmarie däremot berättade att hon arbetar kombinerat med bild och drama eftersom de i 
hennes arbetslag arbetar med tematiserande lärande och då kopplas verksamheterna ihop med 
varandra. Rosmarie uttryckte det så här: 
 

Jag tycker inte att det går att skilja på bild och drama och inte andra ämnen 

heller, för i förskolan så pågår ett ständigt lärande i alla vardagliga 

situationer. I läroplanen står det ju att vi pedagoger ska arbeta så barnen 

känner ett sammanhang och att ett lärande ständigt pågår. (Rosmarie) 
 

Rebecka berättade också att arbetet med bild och drama hörde ihop på förskolan där hon nu 
arbetar eftersom de arbetar temainriktat och därigenom både använde sig av bild i temat och 
att barnen fick gestalta sina målningar, lerskulpturer mm genom att dramatisera sina skapelser 
utifrån bilder. 
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Analys av hur arbetet med bild och drama i förskolan kan se ut för barn i 
behov av särskilt stöd 
 
Flertalet av pedagogerna i min studie berättade att de arbetade med hela barngruppen för att 
inte peka ut några enskilda barn som var i behov av särskilt stöd, men att de ändå tog hänsyn 
till vad varje enskilt barn behövde för stöd och arbetade med det i hela barngruppen. 
Pedagogerna utgår från barnens olika behov och svårigheter, men ändå väljer de att arbeta 
med hela barngruppen. Pedagogernas syn blir ur ett dilemmaperspektiv där pedagogerna både 
väljer att arbeta med barnens enskilda behov, men ändå att så väljer de att arbeta med detta i 
hela barngruppen. Nilholm (2007) skriver om det kritiska perspektivet som angriper 
specialpedagogiken och menar att den skulle vara utpekande och särskiljande. Därför menade 
pedagogerna i min studie att det var fel att särskilja och utpeka specifika barn och ansåg 
därför att det var bäst att arbeta med alla barn i gruppen för att undvika detta särskiljande.  
 
På första forskningsfrågan framkom av pedagogernas svar att de allra flesta i min 
undersökning berättade att de arbetar utifrån läroplanen och några pedagoger berättade att de 
arbetade temainriktat. Häikiö (2007) förespråkar att pedagogerna ska arbeta temainriktat så att 
barnen får känna mening och en röd tråd i olika aktiviteter på förskolan. I denna undersökning 
var det endast ett fåtal pedagoger som betonade temainriktat arbete. Få pedagoger involverar 
bild med drama. Men de pedagoger som blandar både bild och drama talar om att genom att 
sammanföra bild med drama så har de sett att barnens gruppkänsla stärks och att även 
läroplanen talar om att arbeta temainriktat.  
 
En pedagog i min undersökning berättade att det var viktigt att barnen kunde känna ett 
sammanhang och att de kände en mening med sitt eget bild och drama arbete för att kunna 
utvecklas i sitt bild/dramaarbete. Ett flertal pedagoger framhöll också betydelsen av miljön 
och att det är viktigt att barnen får prova olika tekniker och material. Precis som Antonovsky 
(2005) också betonar vikten av att känna att aktiviteten som man utför känns betydelsefull för 
att kunna utvecklas optimalt och känna mening i det arbete man utför. 
 
Ett flertal pedagoger i min studie betonade vikten av att barnen känner sig sedda och känner 
att de lyckas och att de därigenom stärker barnens självförtroende och självkänsla. Danielsson 
& Liljeroth (2002) skriver om betydelsen av att barnen känner sig sedda och blir bekräftad av 
pedagogerna för att utvecklas vidare som individ. 
 
Att barnen tar hjälp av varandra poängterar Häikiö (2007). Pedagogerna i min intervju 
betonade också vikten av att barnen hjälpte varandra för att inspirera varandra att utvecklas. 
Även Vygotskij (1995) påpekar vikten av att barn lär av varandra och att både pedagoger och 
barn och barn och barn lär av varandra.  
 
Vikten av att analysera och dokumentera det pedagogiska arbetet var viktigt ansåg ett flertal 
av pedagogerna i min undersökning. Några pedagoger i min studie påpekade också att genom 
att dokumentera arbetet på förskolan, så fick också pedagogerna själva syn på sitt eget 
förhållningssätt till barnen i barngruppen. Nilholm (2007) talar om ett kritiskt perspektiv och 
det stämmer väl in på vad pedagogerna anser då de pratar om att se sitt eget agerande 
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gentemot barnen. 
 
Pedagogernas roll i arbetet med bild och drama för barn i behov av särskilt 
stöd 
 
Pedagogens förhållningssätt 
 
De flesta pedagogerna i min undersökning anser att deras roll som pedagog är viktig och att 
man som pedagog är delaktig i barnens bildskapande. 
 

 Jag vill vara en aktiv pedagog som kan kommentera barnens skapande och ha 

en aktiv roll i att stödja barnet för att barnet ska utvecklas i sitt bild och 

dramaarbete. (Kristina) 
 
Det gäller att pedagogerna känner varje enskilt barn för att se vad det enskilda barnet behöver 
stöttas i just där och då. En del pedagoger betonar den vuxnes roll som a och o och att det är 
den vuxnes roll att göra så att barnet utvecklas och stöttas i sitt bild/dramaarbete. Karin 
menade att det hängde på pedagogerna om barnet utvecklade sitt lärande eller inte. 
 

 Jag anser att det är pedagogernas uppgift att utmana barnet vidare utifrån 

barnets intressen, för att barnet skall kunna komma vidare i sin utveckling. 

(Karin) 
 

Uppmuntran till skapande/drama 
 
I rollen som pedagog så ska man vara positiv och visa ett engagemang och ett intresse för 
barnens bildskapande. Som att t.ex. fråga barnet om deras bild och hjälpa barnet att utveckla 
sin bild ännu mer. Att försöka få med sig alla barn är viktigt tycker Katrin och att skapa en 
trygg miljö, för först då vågar barnet uttrycka sina känslor och tankar i bild/dramaarbetet.  
 

Man kan hålla barnet i handen eller i famnen för att locka barnet att delta i 

bildarbetet, men man kan aldrig tvinga barn att delta utan barnen börjar att 

skapa tillsammans med övriga barn när de känner sig trygga. (Katrin) 
 

Pedagogens arbete med barn som inte vill eller våga skapa 
 
Rebecka berättade att det var viktigt att stötta barn som inte vågade eller ville skapa. Att ge 
barnet verktyg som att visa på olika sätt att skapa på och en bra miljö där barnet känner att de 
kan lita på pedagogerna och att de tror på barnen. Det är viktigt att barnet känner ett 
sammanhang som medskapare i processen i bild och drama arbetet. Att pedagogerna lät 
barnen vara med på sina villkor och inte att tvinga något barn att delta om de inte vill. Men 
att det är viktigt att i rollen som pedagog försöka att väcka barnens intressen till att våga och 
vilja skapa och tycka att det är roligt.  
 

Viktigt att utmana barnet men inte att utsätta barnet. (Rebecka) 
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Kristina talar om vikten av att som pedagog hjälpa barnet framåt i utvecklingen av bild 
och drama. 
 

Det är viktigt att berömma och stötta barnen som har svårt att komma igång 

med bild och dramaaktiviteter genom att vara lyhörd för barnets intressen 

och sedan bygga vidare på det genom att t.ex. låta barnet rita eller 

dramatisera fåglar om barnet har ett intresse i ämnet fåglar. (Kristina) 
 

Pedagogens delaktighet i barnens skapande inom bild och drama  
 
Min roll som pedagog berättar Kristina är att hjälpa och stötta barnen fram i sitt bildarbete 
genom att visa på olika material och få barnet att reflektera över sitt bildarbete. 
 

 Det är viktigt att jag som pedagog är intresserad av barnens bildarbete och 

pratar med barnet utifrån deras bilder för att utveckla barnets tänkande och 

reflekterande. (Kristina) 
 

Rebecka betonade att det är viktigt att inte bedöma barnens prestationer utan att uppmuntra 
till vidareutveckling från deras redan skapade alster och att barnet blir mer och mer 
självgående i bildarbetet. Det är viktigt att inte säga till barnet att de målat fint, för det är en 
bedömning av barnets skapande trots att det är ”positivt”, men det är ändå en bedömning av 
barnets alster. Det gäller att pedagogerna uppmuntrar barnen, men det är viktigt att inte lägga 
in en bedömning om det barnet presterat är bra eller dåligt. För det är huvudsaken att barnet 
får känna att de kan och därigenom inspirera barnet till vidare utveckling att skapa vidare.  
 

Det är barnets uppgift att måla och det är min roll som pedagog att komma 

med verktygen för att utveckla barnets skapande. (Rebecka) 
 
Tre av pedagogerna i min undersökning ansåg att deras roll som pedagog var att regissera 
arbetet med barnen och att ge förutsättningar till att barnet utvecklas. Detta kan göras genom 
att stötta barnet och hjälpa barnet vid behov, men att låta barnet prova själv och pröva sig 
fram. Då är det pedagogens roll att hjälpa vidare i barnets utvecklingsprocess. Men det är 
också viktigt att pedagogerna är lyhörda för barnet och inte ger barnet information som de 
inte frågar efter.   
 

Min uppgift är att skapa bra dynamik i gruppen och att inspirera och se till 

att det blir spännande och kul. (Rebecka) 
 

Kajsa berättade också att en del barn behövde ramar och att de ofta behövde ledning om vad 
de t.ex. skulle måla.  

 

Om jag som pedagog säger till barnet att de får måla vad de vill, så blir många 

barn blockerade och de kommer de inte på något att måla. (Kajsa) 
 

Kajsa hade sett många barn och då speciellt barn i behov i särskilt stöd ofta hade ett 
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behov av att pedagogen specifikt berättade för barnet om vad de skulle skapa. För om 
valet blev för mäktigt för barnet och de inte kunde välja själv, så hämmade det barnet.  
 
Analys av pedagogens roll i arbetet med bild och drama för barn i behov av 
särskilt stöd  
 
Under intervjuerna berättade flertalet av pedagogerna betydelsen av att ha en aktiv och 
stöttande roll som pedagog inför barnens bildskapande. Danielsson & Liljeroth (2002) anser 
att det är viktigt att pedagogen visar respekt för alla uttrycksformer och skapar en grund och 
ser och bekräftar barnen. Dahlberg & Åsen (2005) anser att pedagogernas roll ära att stötta 
och utmana barnets tankeprocesser för att barnet ska komma vidare i sin utveckling. 
Pedagogerna i min studie avser att det var viktigt att få med alla barn i skapande aktiviteter, 
men ändå inte tvinga barnet att delta. Det blir en svår balansgång för pedagogerna att bedöma 
från situation till situation. Pedagogerna ska ej bedöma barnet, men ändå få barnet att 
vidareutvecklas. Det blir en balansgång för pedagogerna att stötta barnet samtidigt som det är 
viktigt att barnet själv får pröva sig fram vilket inte minst gäller barn i behov av särskilt stöd. 
 
Vygotskij (1995) talar om den närmaste utvecklingszonen och att det är viktigt att 
pedagogerna känner barnet väl för att inte utmana barnet för lite eller för mycket och det är 
här pedagogerna kommer in och upplever ett dilemmaperspektiv enligt Nilholm ( 2007). 
Några pedagoger i min undersökning betonade både pedagogens roll men även att barnen lär 
av varandra och att miljön har betydelse ifall barnet vågar/kan skapa eller inte. Detta är precis 
vad Vygotskij (1995) också påpekar pedagogens roll och andra barns roller för att barnet skall 
utvecklas och att även miljön har en stor betydelse i barnens bild och dramaarbete.  
 
Rebecka berättade om att hon arbetat med två autistiska barn i barngruppen och att dessa barn 
mådde bra av att arbeta tillsammans med övriga barn och pedagoger och att det var 
pedagogens ansvar att skapa bra förutsättningar för alla barn. 
 
I Änggårds (2005) forskningsstudie visades det att pedagogernas föreställningar och 
inställning om bild och skapande påverkar vilka bilder som barnen tillåts att göra. Änggård 
visar ju också på denna makt som pedagog och att det avgör vad som barnen tillåts skapa 
beroende på vilken pedagog som är medskapande med barnet ifråga.  
 

Resultat av att arbeta med bild och drama med barnen ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv 
 
Resultat av att arbeta med bild och drama 
 
Resultatet som man kan se hos barnen är att de allt eftersom utvecklas i sitt arbete och själva 
berätta om vad de ritat. Kristina berättade att hon sett barn som blivit mer självständiga 
genom att de arbetat mycket med bild och drama på förskolan. 
 

Jag kan se resultat genom att barnen blir mera självständiga och vågar mera 

efter ett antal gånger med skapande verksamhet. (Kristina) 
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Rebecka berättade att hennes mål med bild och drama var att barnet skulle hitta något att må 
gott i eftersom hon själv hade funnit ett lugn med att arbeta med bild på sin fritid. Att barnen 
märker att de behöver varandra i både arbetet med bild och drama. Målet med bild och drama 
är att uppfylla målen i läroplanen berättade Rebecka och Ronja vilket de tyckte att de gjorde i 
stor utsträckning. Målet med att arbeta med bild och drama är att barnen lär sig genom lek och 
att de tycker det är roligt att arbeta med skapande aktiviteter. Om barnen tycker det är roligt så 
sker ett lärande. Barnen lär sig samarbete, lär sig färger, lär sig att vänta på sin tur och lär sig 
att uttrycka sig språkligt genom att de får prata och berätta om sin bild för sina kamrater. 
 
Katrin berättade att hon såg resultat i samarbetet mellan barnen när de skapade tillsammans.  

 
Jag har sett att barn med låg status i barngruppen blomstrar upp vid bildarbete 

och att de då kan uppleva att de är en tillgång till andra barn. (Katrin) 
 

Under dessa skapande aktiviteter kunde barn som i andra aktiviteter inte var så dominerande 
plötsligt vara en förebild för övriga barn genom att de kände att inom skapande aktiviteterna 
så var alla plötsligt ”lika” och kunde dela med sig av sina kunskaper till varandra.  
 
Rebecka såg resultatet hos ett barn med autism att samarbetet ökade mellan honom och andra 
barn under olika skapande aktiviteter. Då kunde denne pojke vara delaktig på ett annat sätt 
och på liknande villkor som de andra barnen just i de skapande aktiviteterna.  
 

Just i de skapande aktiviteterna så blommade Kalle ut och blev en glad och rolig 

pojke som kunde inspirera andra barn. (Rebecka) 
 
Skillnad på barnet inom bild och drama och övrig pedagogisk verksamhet.  
 
I arbetet med drama så såg pedagogerna att barn som var blyga och försiktiga kunde ta för sig 
mera när de t.ex. gestaltade olika roller. Drama har en positiv verkan på dessa barn, som 
stärks när de får gestalta genom drama.  
 

 Barn är inte är blyga eller stökiga utan att barn blir det. Det är beroende på hur 

vi pedagoger, skapar för förutsättningar för barnet. (Rebecka) 
 
Hon berättade att hon hade ett barn med låg status i sin barngrupp och detta barn stöttade hon 
genom att utveckla detta barns intresse som var att detta barn älskade att måla.  
 

Resultatet som jag som pedagog kan se är att barnet till sist vågar skapa, 

från att ha tittat på under flera veckor. (Rebecka) 
 

Rosa betonade att barnet blev självständigt genom att arbeta med bild och drama. Att barnets 
självförtroende och självkänsla stärktes när barnet kände att de kunde delta och bidra med 
något både enskilt och gemensamt med andra barn. Barnets självkänsla ökade när de i 
dramaövningar vågade agera i en roll inför andra barn och pedagoger. 
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Analys av hur resultatet kan se ut av att arbeta med bild och drama med 
barnen ur ett specialpedagogiskt perspektiv  
 
I min studie framkom att drama utvecklar barnen genom att de går in i en roll och att deras 
självkänsla stärks och att barn som inte tar för sig i andra sammanhang gör det i 
dramaverksamheter. Det stämmer med vad Järleby (2005) konstaterar att drama fördjupar 
kunskapen om sin egen person och att drama är personlighetsutvecklande för individen. 
Antonovsky betonar att det är viktigt att känna meningsfullhet i vardagen och vara delaktig i 
de skeenden som påverkar oss i vardagen och att meningsfullhet leder till motivation. 
 
Änggårds studie (2005) pekar på att bild och dramaaktiviteter stärker samhörigheten och 
samarbetet mellan barnen, vilket också visade sig i min studie. Pedagogerna ansåg att barnen 
blev bättre på att samarbeta och hjälpa varandra om de fick utöva skapande och 
dramaaktiviteter tillsammans. Barngruppen blev mer sammansvetsad av dessa aktiviteter, 
vilket gjorde att de hjälpte och stöttade varandra även i andra aktiviteter.  
 
En pedagog berättade om en pojke med autism som hon såg kunde vara en förebild till de 
andra barnen, just i de skapande aktiviteterna. Genom bildarbetet så ökade samarbetet mellan 
han och de andra barnen i barngruppen. Lovell & Ullstadius (2004) som gjort en studie bland 
autistiska barn, kom där fram till att barnen med autism lärde sig att uttrycka sig bättre genom 
skapande aktiviteter och bilder. 
 
DISKUSSION 
 
Diskussionen kommer att inledas med en reflektion över metod och teorival och därefter 
diskuteras de slutsatser som gjorts utifrån studiens olika resultat. Slutsatserna redovisas i 
huvudsak utifrån studiens forskningsfrågor. Jag avslutar kapitlet med förslag till vidare 
forskning.  
 
Metod och teorival 
 
Intervjuerna i min studie har jag valt att göra på två förskolor. Jag har valt två förskolor med 
olika inriktningar för att få en bredare bild om hur pedagogerna på dessa förskolor ser på 
arbetet med bild och drama. Jag valde en Reggio Emilia inspirerad förskola eftersom jag hade 
förkunskaper om att de arbetade mycket med bild och drama i sin verksamhet och förväntade 
mig att jag skulle få ut mycket information genom att intervjua pedagoger på denna förskola. 
Den andra förskolan utan någon speciell pedagogisk inriktning valdes för att den fanns i 
närområdet och att jag hade personliga kontakter med pedagogerna på denna förskola och 
hade även förkunskaper om att ett flertal pedagoger på denna förskola var intresserade av att 
arbeta med i huvudsak bilden och dess betydelse på barns utveckling. Resultatet kan inte ses 
som generellt, vilket inte heller varit min avsikt med studien. Kvale (2007) beskriver att i en 
kvalitativ studie beskrivs hur personerna ser sin verklighet. Därför har jag använt mig av 
semistrukturerade intervjuer för att få kunskap om och utveckla kunskap om hur pedagogerna 
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i förskolan ser på arbetet med bild och drama i förskolan. De flesta pedagogerna i denna 
studie pratade mycket om bild och sitt bildarbete med barnen i förskolan, men att de arbetade 
med drama framkom inte lika tydligt i intervjuerna. Bildarbetet med barnen har därför fått en 
framträdande roll framför arbetet med drama i förskolan. 
 
Teorin som jag valt har varit ett stöd i analysen av mitt resultat.  
 
Slutsatser 
 
Hur arbetet med bild och drama i förskolan kan se ut för barn i behov av särskilt stöd 
 
Den första slutsatsen är att pedagogerna på förskolan inte gör så stor skillnad på att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd och barn som inte är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna 
berättar att det inom förskolan är tradition att arbeta med hela barngruppen istället för att peka 
ut barnen som är i behov av särskilt stöd. Detta innebar inte att de inte hade kunskap om de 
svårigheter olika barn var i, utan i likhet med resultat från studier i Reggio Emilia så är det 
viktigt att pedagogerna skaffar sig kunskaper om det enskilda barnet, men samtidigt arbetar på 
ett sätt som gagnar hela barngruppen (se Nurse, 2001). Detta pekar på ett dilemmaperspektiv 
där det både gäller att arbeta med det enskilda barnets behov, men ändå inte att skilja barnet 
från barngruppen och arbeta med hela barngruppen (jfr Nilholm, 2007). Detta låter bra i mina 
öron, men innebär det att barn i behov av särskilt stöd verkligen får det stöd som de har rätt 
till och behöver ? Ibland anser jag att barnet kanske skulle må bra av att arbeta ensam med en 
pedagog. Ibland så tror jag att vi pedagoger inom förskolan är för rädda för att vi ska peka ut 
barn i behov av särskilt stöd om vi arbetar enskilt med dem ibland. Men samtidigt så tror jag 
att andra barn förstår att en del barn har speciella förutsättningar och att inte alla barn kan 
eller ska behandlas lika. Barnen lär sig snabbt om vad olika barn i barngruppen behöver för 
stöd av pedagogerna och av andra barn.  
 
Den andra slutsatsen är att alla pedagogerna i min studie berättade att de följde läroplanen 
och där står det mycket om att arbeta med skapande aktiviteter för att utveckla barnens 
förmågor och vikten av att dokumentera barnens arbete för att kunna utveckla den 
pedagogiska verksamheten ytterligare. Resultatet i Häikiös (2007) studie visar också att det är 
viktigt för pedagogerna att följa upp projekt bland barnen och att diskutera och dokumentera 
tillsammans med dem. I min studie framkom inte så mycket om vad pedagogerna gjorde 
konkret när de beskrev att de arbetade utifrån läroplanen. Detta kan innebära att det var lättare 
för pedagogerna att ta till sig och prata om vad som stod i läroplanen än att också praktisera 
det i den dagliga verksamheten. Det är dock också möjligt att resultatet påverkats av att jag 
var relativt oerfaren som intervjuare. Jag kunde troligtvis som forskare ha gått in mera i detalj 
och frågat vad pedagogerna egentligen menade när de sade att de arbetade efter läroplanen. 
Flera av de intervjuade förskollärarna i min studie påpekade också att arbeta med drama 
stärkte gemenskapen mellan barnen, vilket ledde till att de hjälpte varandra med olika 
uppgifter. 
 
Pedagogernas roll i arbetet med bild och drama för barn i behov av särskilt stöd 
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Den första slutsatsen är att de flesta pedagoger betonar betydelsen av sina egna roller som 
pedagog. Det handlade om att det var viktigt att pedagogerna hade en positiv inställning till 
skapande och därmed kunde inspirera barnen att utveckla sitt skapande. I Vygotskijs (1995) 
teorier betonas också att pedagogernas roll är mycket viktig. Det är pedagogernas ansvar och 
uppgift att utmana barnen utifrån deras närmaste utvecklingszon om utveckling och lärande 
ska ske. Det handlar om att utmana barnet men ändå se hur mycket eller lite som just det 
enskilda barnet behöver i utmaning. Det då är viktigt för pedagogerna att de har genuina 
relationer med alla barn i barngruppen, så att de lär sig var varje barn står läromässigt för att 
kunna utmana det enskilda barnet på deras nivå (jfr Vygotskij). Här tror jag ofta att vi som 
pedagoger ofta har för bråttom att gå in och hjälpa barnet, fastän de kanske inte har bett oss 
om hjälp. Att vi som pedagog är lyhörda för barnet och inte går in och hjälper för mycket, 
utan att vi pedagoger låter barnen själva komma på lösningar på olika problem, men med lite 
stötning av pedagogerna eller hjälp av andra barn.  
  
Den andra slutsatsen är att det kändes viktigt för förskollärarna att följa med i senaste 
forskningen, för att därigenom kunna möta barnet utifrån dess förutsättningar. Det är också 
pedagogernas roll att dokumentera barnens lärande för att sedan bygga vidare på den genom 
att samtala med barnen om vad de t.ex. målat och därigenom utveckla barnets skapande. 
Dokumentationen beskrevs också som en hjälp för pedagogerna när de exempelvis ville förstå 
mer om sitt eget förhållningssätt i arbetet med barnen (jfr Dahlberg & Åsen,2005). 
 
Resultatet som man kan se av att arbeta med bild och drama med barnen ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv 
 
Den första slutsatsen är att pedagogerna märkte att barn som inte tog så mycket plats i t.ex. 
samlingar och andra aktiviteter kunde våga mer och tog mer plats i skapande aktiviteter och i 
dramaaktiviteter. Att exempelvis bild och drama kan fungera stärkande för barnets identitet 
och självförtroende har även visats i en del tidigare forskning (t.ex.. Danielsson & Liljeroth, 
2002; Granberg,2001). Jag har även själv i min yrkesroll som förskollärare sett att barn 
kan/törs ta mera plats i olika skapande aktiviteter. Här tänker jag också på barnen som är i 
behov av särskilt stöd och har själv sett vikten av att barn som inte t.ex. har språkbegåvningen 
istället kan vara en mästare på att måla och kan därigenom inspirera sina kompisar. Jag tror att 
det är viktigt att alla barn får känna sig duktiga inom något område och att de kan vara till 
hjälp för sina kamrater. Då växer barnen och deras självkänsla och självförtroende stärks.  
 
Den andra slutsatsen är att pedagogerna såg att skapande aktiviteter och olika 
dramaövningar stärkte samarbetsklimatet mellan barnen. Änggård (2005) visar i sin studie att 
bildskapande är en social aktivitet och att barnen skapar för att öka samhörighetskänslan med 
varandra. Jag tror också på vikten av att barnen får gemensamma övningar som de ska klara 
av tillsammans. Då stärks banden mellan barnen i barngruppen, vilket leder till att barnen tar 
hjälp av varandra i andra praktiska sammanhang som t.ex. hjälpa varandra att knäppa 
knapparna i jackan eller vad det kan vara.  

 
FORTSATT FORSKNING 
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En viktig studie att genomföra i en framtida forskning är enligt mig att göra en studie genom 
att observera barnen i skapande och dramaaktiviteter och därmed få en bild om vad barnen 
verkligen gör och om vad de tycker om skapande och dramaaktiviteter. Nu i denna studie har 
jag ju fått syn på pedagogernas uppfattning om betydelsen av bild och drama aktiviteter med 
barnen. Jag skulle i likhet med Änggård (2005) vilja studera barnens samarbete med varandra 
genom bildskapande aktiviteter som en vidare studie i framtiden. Det hade även varit 
intressant att jämföra den kommunala förskolan med den kommunala Reggio Emilia 
inspirerade förskolan.  
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INTERVJUGUIDE 
 
Jag har utgått från mina forskningsfrågor och vidareutvecklat dem. 
INTERVJUMANUAL 
 
1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur länge har du arbetat som pedagog? 
3. Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med bild och drama för barn i behov av särskilt 
stöd? 

 
1. Hur kan arbetet med bild och drama i förskolan se ut för barn i 
behov av särskilt stöd ? 
 
 Vad ligger till grund för ditt bild/skapande/drama arbete med barnen? 
 Kan du ge konkreta exempel på hur du arbetar med bild/drama med barnen? 
 Hur bearbetas och dokumenteras barnens bildarbete/dramaarbete? 
 Kombinerar du arbetet med bild med drama? 
 Utgår du från barnets intresse vid val av bild/drama aktiviteter och hur gör du då? 
 Vilka svårigheter/möjligheter har du stött på i arbetet med bild och drama? 
 
2. Vilken roll har pedagogen med bild och drama för barn i behov av 
särskilt stöd ? 
 
Vilket är ditt förhållningssätt till barnets skapande ? 
Hur ser du på ditt ansvar som pedagog och ledare i barnets skapande ? 
Hur uppmuntras barnen till skapande ? 
Hur kommenterar du barnets skapandeprocess till barnet ? 
Hur arbetar du med barn som inte vill/vågar skapa ? 
Hur delaktig är du som pedagog i barnets skapande ?  
 
3. Vilka resultat kan man se av att arbeta med bild och drama med 
barnen ur ett specialpedagogiskt perspektiv ? 
 
Vad har du för mål med att arbeta med bild/drama,och hur har det gått ? 
Beskriv med olika exempel vad du sett när det gäller barn i behov av särskilt stöd i arbetet 
med bild och drama ? 
Ser du en skillnad på barnet i arbetet med bild/drama än i övrig verksamhet ? 
Vad har du sett att bild/drama har haft för inverkan på olika barn? 
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BILAGA 2 
 
Hej. Jag heter Birgitta Drugge och jag pluggar till specialpedagog och jag 
skriver ett examensarbete om “ Bild och dramats betydelse för barn i behov av 
särskilt stöd i förskolan”. Jag undrar om du vill ställa upp på en intervju om bild 
och drama i förskolan. Intervjun kommer att vara mellan 45-60 minuter. Du som 
ställer upp på en intervju får vara anonym och du har rätt att avbryta din 
medverkan om så önskas.  
 
Birgitta Drugge 
070-3048557 
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