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Abstract
The purpose of this thesis is to examine the intrinsic value (inner value) of drama for the
youngest children (age 1-3) in pre-school. Besides that I have also tried to figure out if drama
possible causes playing. By using action research as a method I have conducted an
examination at one pre-school where I performed what I called ”drama experiences” with the
children. Through my research I have found out the answer to and also gained a deeper
understanding for my issue about how children act, react, interact and intra-act within drama.
In literature I have used both the phenomenological perspective and the socio-cultural
perspective and I have also studied contemporary research about the topic. Based on the
results and analysis of my research I have established the potential of drama when it comes to
the youngest childrens acting, reacting, interacting and intra-acting. This has also contributed
to that I have been able to discern and identify the intrinsic value of drama and how it also can
causes playing.
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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka dramats intrinsikala värde (egenvärde) för de
yngsta barnen (1-3 år) i förskolan. Dessutom försökte jag ta reda på om drama möjligen
kunde ge upphov till lek. Jag har genom att använda mig av aktionsforskning som metod
genomfört en undersökning på en förskola där jag utfört vad jag kallar för ”dramaupplevelser”
med barnen. Genom min undersökning har jag fått svar på och en fördjupad förståelse för min
frågeställning om barns agerande, reagerande, interagerande och intra-agerande i drama. I
litteraturen har jag använt såväl det fenomenologiska perspektivet som det sociokulturella
perspektivet samtidigt som jag har studerat nutida forskning om ämnet. Utifrån resultat och
analys av min undersökning har jag kunnat konstatera dramats potential när det gäller de
yngsta barnens agerande, reagerande, interagerande och intra-agerande. Detta har också
bidragit till att jag kunnat urskilja och identifiera dramats intrinsikala värde samt hur drama
kan ge upphov till lek.

Nyckelord
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Inledning
Människans behov av kontakt finns där från början. Hennes förmåga att skapa likaså.
Redan som foster formar vi språket, lyssnar till ljud och musik. När spela teater – hur
tidigt kan vi börja – är således en retorisk fråga.
Nu finns kunskap. (Osten, 2009, s. 176).

Citatet ovan är hämtat ur Babydrama: en konstnärlig forskningsrapport (Osten, 2009). En
inspiration för mitt examensarbete är Suzanne Ostens uppsättning Babydrama som spelades
på Unga Klara 2006. Babydrama har inte bara inspirerat mig utan fick en banbrytande
genomslagskraft som inspirerade människor som arbetar med barn och drama världen över.
Men, skriver Osten (2006), det var också många som ifrågasatte varför man skulle spela teater
för små barn och om det i överhuvudtaget kunde gagna barnen. Osten kallar detta för
”barnrasism” och vill med sitt arbete lyfta barnets olika kompetenser.
Vad är dramats intrinsikala värde? Intrinsikalt betyder ”det värde något har enbart i kraft av
sina inre egenskaper, sin egen natur, och alltså oberoende av sina konsekvenser och andra
yttre omständigheter” (Nationalencyklopedin, 2016). För att skapa en större förståelse för
ordet ställer jag det mot det instrumentella värdet som Paulsen (1996) i Estetik i förskolan
beskriver som ett medel eller/och metod. Detta tolkar jag som att man kan använda drama
som ett medel för att exempelvis lära sig om matematik, men man kan också utforska dramats
värde i sig. Med det menar jag att undersöka hur dramats inneboende kärna påverkar barnen.
Vad gör det för barnen? Vilka upplevelser erfar de och vilka impulser och insikter skapas?
Detta innebär för mig att mitt valda kunskapsområde, som handlar om dramats intrinsikala
värde, är ett vidare sätt att se på kunskap och som innefattar acceptans och öppenhet. Därför
kanske min undersökning kan komma att gagna förskoleprofessionen genom att möjliggöra
fler sätt att arbeta på, men också höja värdet av det estetiska uttrycket som en naturlig del i
förskolan. Anledningen till att jag vill lyfta detta ämne är att jag tycker mig ana att det
intrinsikala värdet inte ges fullvärdigt utrymme på förskolan. Jag upplever också att det finns
en okunnighet kring hur och varför man arbetar med drama. Antingen används drama
instrumentellt, d v s som ett verktyg för att lära sig om andra ämnen, eller också används det
som en ”krydda” i verksamheten. Detta upplever jag bidrar till att drama inte tas på lika stort
allvar som andra aktiviteter.
Att lyfta och undersöka de estetiska formerna anser jag vara angeläget och något som har hög
relevans för vår kunskapssyn och verksamhet i förskolan. Detta stämmer också väl överens
med Läroplanen för förskolan, Lpfö’s 98 (Skolverket, 2010) strävansmål om att barnen ska
ges möjlighet att utvecklas inom drama.
Genom mitt arbete på förskolan så har jag även uppmärksammat hur nära besläktat drama och
lek är. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är lek och vad som är en dramatisering
eftersom de båda tangerar varandra. Detta beskriver också Vygotskij (1995) i Fantasi och
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verklighet när han ger sin syn på det starka sambandet mellan lek och dramatisering. Båda två
innehåller samma typer av element och drama är den skapande form som står leken närmast.
Avsikten med min undersökning är att studera ur drama påverkar de yngsta barnen (1-3 år)
och på vilket sätt man i förskolan kan använda sig av detta. Genom mitt arbete på förskolan
har jag blivit intresserad av att studera hur de allra yngsta barnen hanterar mötet med drama.
Att se hur de yngsta barnen ”tar in” drama med både kropp och sinnen tror jag är viktigt att
lyfta och värdesätta. Att tolka/agera genom det icke verbala språket ser jag som en spännande
utmaning. Eftersom jag både har en erfarenhet som skådespelare och av arbete på förskolan är
jag intresserad av att kombinera dessa båda professioner. Då jag är utbildad skådespelare
inom ”LeCoq skolan” som innebär ett undersökande sätt att arbeta på som skådespelare, anser
jag att det kan komma att gagna min undersökning om dramats intrinsikala värde för de
yngsta barnen. För att nå ökad kunskap om detta har jag studerat tidigare forskning och
litteratur samt genomfört en egen undersökning på en förskola.

Syfte
Mitt syfte är att undersöka vilket intrinsikalt värde drama kan ha för de yngsta barnen (1-3 år)
på förskolan. Jag vill undersöka själva upplevelsen av drama men jag är också intresserad av
att försöka ta reda på hur drama möjligen kan ge upphov till lek.

Frågeställning
Hur agerar, reagerar, interagerar och intra-agerar de yngsta barnen på drama?

Begreppsdefinitioner
Intrinsikalt värde: Bamford (2006) förklarar i The Wow Factor – Global research
compendium on the impact of the arts in education det intrinsikala värdet som upplevelser
som skapar mening. Roos (2014) beskriver i Drama och teater som estetiska lärprocesser
estetiska upplevelser där det kognitiva och det emotionella möts, alltså en förening mellan
tankar och känslor. Den estetiska upplevelsen ser jag som synonymt med det intrinsikala
värdet och tolkar detta som dramats egenvärde.
Intra-agera: Lenz Taguchi (2012) beskriver i Pedagogisk dokumentation som aktiv agent –
introduktion till intra-aktiv pedagogik intra-aktion som ett samspel mellan individer och
miljön runtomkring. Jag tolkar detta som att ett intra-agerande inkluderar det materiella, som
föremål och miljö, till skillnad mot interagerande som bara avser individers samspel.

Teoretiska perspektiv och litteraturgenomgång
Jag har valt att använda mig av både ett fenomenologiskt och ett sociokulturellt perspektiv i
min undersökning då jag anser att de båda handlar om barnets upplevelser av sig själv och
relation till andra. Kroksmark (2011) beskriver i Den tidlösa pedagogiken likheten mellan
dessa då de båda lyfter vikten av hur människans utveckling sker genom den erfarenhet vi
upplevt. I de båda perspektiven finns också ett samband i och med att man inkluderar olika
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verktyg som har betydelse för utveckling och lärande. Jag beskriver även psykologiska
aspekter, intra aktiva agenter, synen på det intrinsikala värdet samt tidigare forskning om
drama med de yngsta barnen.

Fenomenologiskt och sociokulturellt perspektiv
I Phenomenology of Perception av Merleau-Ponty (2002) uttrycks det fenomenologiska
perspektivet såsom att en enskild upplevelse genererar ett fält som sprider fler upplevelser.
Även Løkken (2006) beskriver i Toddlaren som kroppssubjekt detta sätt att förhålla sig på
utifrån Merleau-Ponty som ett ”vara-i-världen” och som innebär ett utåtriktat förhållningssätt.
Vidare fortsätter Lökken (2006) att det sociala och kulturella runt om oss sker i samspel med
våra kroppar där mitt agerande påverkar andra på samma sätt som andras agerande påverkar
mig. Att tolka min undersökning utifrån detta perspektiv är för mig ett naturligt sätt då små
barn är mycket aktiva i att använda sin kropp och sin mimik. Av egen erfarenhet kan drama
beröra oss och ”omkullkasta” oss på så sätt att det får oss att tänka/agera i nya banor.
Samtidigt är det viktigt för mig att här även lyfta in det sociokulturella perspektivet då min
undersökning bygger på samspel i form av agerande, reagerande, interagerande och intraagerande. Kroksmark (2011) kopplar detta resonemang till Vygotskij teori om att utvecklingen
av kunskaper sker i ett sampel. Det sociokulturella perspektivet innebär alltså att för att skapa
en förförståelse för utveckling och lärande krävs det både kommunikation och interaktion.
Säljö (2000) poängterar i Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv att detta sker
både på individnivå och i ett kollektivt sammanhang och är den centrala delen av det
sociokulturella perspektivet.
Våra avsikter går genom våra kroppar från en person till en annan, detta skulle också kunna
beskrivas såsom intersubjektivitet där ett gemensamt mål sker i samspel med varandra
(Merleau-Ponty, 2002). Vad jag finner intressant i detta resonemang är hur de yngsta barnen
förhåller sig till detta och hur de möjligtvis kan samverka när de medverkar i drama.
Säljö (2000) betonar vikten av att inom det sociokulturella perspektivet uppmärksamma
kommunikationen som något som sker omedelbart från att vi föds. Detta förtydligas i följande
citat:
Den vidare kommunikativa och sociala utvecklingen sker sedan i växelspel mellan
biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra och dess aktiva
inriktning mot att få samspela med personer i omgivningen (Säljö, 2000, s, 36).

Lökken (2006) har kommit fram till i sina studier med de yngsta barnen, toddlarna på
förskolan, att särskilt mellan dessa barn uppstår ett samspel som sker främst genom den
kroppsliga kommunikationen. Hon menar att barnen skapar ett ömsesidigt agerande utifrån
varandras handlingar/avsikter och genom detta bildar barnen en gemensam relation. För att
konkretisera detta till arbetet på förskolan menar författaren att vi som pedagoger bör vara
känsliga för vilka förnimmelser vi själva upplever och på så sätt undersöka barnens
intentioner. Genom att applicera både det fenomenologiska och det sociokulturella
perspektivet på min undersökning kan jag få syn på det samspel som sker mellan barnen, mig,
rummet och tingen. Detta sker i och med det drama som jag erbjuder barnen.
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I Kroppens fenomenologi beskriver Merleau-Ponty (1999) kroppssubjektet som kan förklaras
såsom vår aktivt agerande kropp som en helhet av upplevelser som däri inkluderar både
tankar, känslor, fysiska aktiviteter och som är förankrad i världen runtomkring. Det tolkar jag
som att för barnen betyder det att varje ny upplevelse som de erfar implementeras i kroppen.
Lökken (2006) knyter an till Merleau-Pontys tankar om att skeenden uppstår här och nu och
att ”vi är i meningen”. Detta betyder för mig att vi bör stanna upp och se det som händer i
själva skeendet som något meningsskapande och som något som betyder något. Det är det min
frågeställning handlar om, att synliggöra och tolka det faktiska skeendet. Merleau-Ponty
(2002) menar att det är viktigt att se värdet av en upplevelse här och nu, inte vilket steg i sin
utveckling som ett barn har kommit till. Författaren skriver: ”Kroppen är inte i rummet, den
bebor rummet.” (Merleau-Ponty, 1999, s 102).
Med detta menas att rummet har en betydelse för hur allt blir sammankopplat med varandra.
Men det går inte att jämföra hur vi samspelar med objekten runt oss på samma sätt som hur
dessa är uppstyrda rent vetenskapligt (Merleau-Ponty, 1999, 2002). De yngsta barnen,
toddlarna ”bebor” rummet på ett naturligt sätt och genom att utforska det tillsammans med
andra toddlare skapar de ett sätt att uttrycka sig. Rörelserna som barnen visar är en förbindelse
mellan andra personer och/eller föremål. Dessa rörelser skapar både meningsfullhet samtidigt
som de utgör ett socialt samspel (Lökken, 2006). Här kopplar jag återigen in det
sociokulturella perspektivet på så vis att vare sig det handlar om individer eller föremål så är
ett samspel en förutsättning. Det blir då viktigt vad och hur jag som pedagog agerar för att
skapa möjligheter för barnen att intra-agera. Kroksmark (2011) beskriver hur Vygotskij ser på
hur detta sker i ett samspel och hur det även skapar en möjlighet till förändring. Detta kallar
Vygotskij för ett medierat lärande. Denna process sker genom den proximala
utvecklingszonen och kan sammanfattas såsom att lärandet utvecklas i olika steg men att det
krävs ett samspel för detta. Men för att utveckling ska kunna ske krävs det att den som står
inför att inhämta ny kunskap guidas av en som redan besitter den kunskapen, detta kan
exempelvis vara en lärare. Säljö (2000) beskriver ett medierat lärande utifrån att vi för att
kunna tolka och hantera vår omvärld behöver ha tillgång till artefakter. Dessa kan beskrivas
som särskilda redskap av både fysiskt och kognitiv art som hjälper oss att inbringa kunskap.
Kroksmark (2011) ger exempel på att en fysisk artefakt kan vara en penna medan en
kognitiv/intellektuell artefakt kan vara språket. För att stanna kvar vid språket så är det ”en
intellektuell artefakt som medierar innebörder och som utvecklas och förändras genom de
sociokulturella förutsättningar som för tillfället existerar” (Kroksmark, 2011, s, 454). Jag
tolkar detta som att utifrån vilka artefakter vi använder speglas det vi upplever och inbringar
kunskap om. I ett arbete med drama bör man alltså vara väl medveten om vilka redskap man
använder sig av och hur de kan påverka barnen. Vill man ha en särskild riktning på dramat för
att skapa en förändring eller fångar man upp den förändring som kanske sker ”här och nu”?
Merleau-Ponty (1999) lyfter särskilt fram den konstnärliga betydelsen när det gäller
fenomenologi vilket även Lökken (2006) framhäver i och med att hon belyser hur estetik
handlar om erfarenheter baserade på olika sinnen. Merleau-Ponty (2002) menar att det inte
finns någon skillnad mellan det perceptionella och det kognitiva/intellektuella. Detta
perspektiv får även medhåll av Hovik (2014) som i sin doktorsavhandling De Røde Skoene –
et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater för de aller minste belyser vikten av
att se kropp och själ som sammanhängande. Detta synliggör mitt val av att anlägga ett
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fenomenologiskt perspektiv på min undersökning samtidigt som jag anser att det
sociokulturella perspektivet går hand i hand med detta.
När det sociokulturella perspektivet beskrivs anser jag det vara av största vikt att ta del av
Vygotskijs syn på estetiken. I Fantasi och kreativitet i barndomen menar Vygotskij (1995) att
fantasin är en förutsättning för hur vi som människor reproducerar, d v s skapar nya
möjligheter till förändringar i vår omvärld. Han jämställer fantasi och kreativitet och menar
att fantasin och verkligheten går jämsides. Han belyser också vikten av att det skapas fler
förutsättningar för fantasi om en rikare verklighet erbjuds. ”Genom fantasin tolkas
erfarenheter och känslor ” (Vygotskij, 1995, s. 9). Måhända upplever jag att det finns en
föreställning om att barn har ”större fantasi” en vuxna men Vygotskij (1995) lyfter det faktum
att genom den slutsats han drar mellan fantasi och känslor innebär det att en vuxen faktiskt
har en större fantasi. Detta alltså beroende av en längre levnadserfarenhet inkluderat av fler
upplevelser. Det är alltså jag som pedagog på förskolan som står för de största möjligheterna
till fantasi när jag ska arbeta med drama. När det gäller drama och dess inverkan på barn
beskriver Vygotskij (1995) det som att det uppstår en sammanbindande länk mellan den
personliga upplevelsen hos barnet och det estetiska utförandet. Detta betyder i sin tur att barn
i det dramatiska utförandet skapar en situation som med fantasins hjälp producerar något nytt.
Som jag beskriver i mitt syfte så är en del av detta att undersöka om drama kan ge upphov till
lek. Vygotskij (1995) menar att den dramatiska formen av konstnärligt skapande står i starkt
samband med leken. I Små barns lek – Vuxnas gestaltning och barns meningsskapande
beskriver Lindqvist (1997) hur Vygotskij såg på leken som en process med estetiska drag.
Denna process genererar med fantasins hjälp en förändring som sker på ett djupare plan och
med en betydelsefull innebörd. Leken skapar ett möte mellan den omgivande verkligheten och
barnets tankar och känslor. Detta ger en djupare mening av de handlingar som sker och
innebär också att barnet ges möjlighet att tänka abstrakt (Lindqvist, 1997).
Jag delar samma uppfattning som Lökken (2006) då hon ger uttryck att både fenomenologin
och estetiken innebär olika sätt att tillgodogöra sig kunskap. Detta genom att de båda belyser
att kunskap och erfarenhet utgår från olika sinnen. Jag håller också med att utifrån det
sociokulturella perspektivet påvisa vikten av det sociala samspelet samt estetikens betydelse.
Detta genererar också ett släktskap med leken vilket jag i min undersökning valt att utforska
mer.
Psykologi
Haugen (2006) beskriver i Förskolan – en arena för små barns upplevelse av kompetens och
glädje över livet hur det finns stora likheter mellan Merleau-Pontys fenomenologiska
perspektiv och Sterns utvecklingspsykologiska teori. Dessa båda synsätt visar hur barn
utvecklas genom förnimmelser och kroppsliga uttryck. Stern (1991) ställer i Spädbarnets
interpersonella värld – ur psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv upp barns
utvecklig genom olika själv. Dessa utvecklas sida vid sida och är alltså inte uppdelade i
stadier där en utvecklingsfas avslutas och en annan tar vid. Stern kallar dessa för olika
livsteman.
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Det begynnande självet är starten på utvecklingen och innebär att barnen genom kroppsliga
upplevelser och erfarenheter skapar en inre trygghet vilket utgör en grund för barnets framtida
utveckling (Haugen, 2006). Stern (1991) beskrev detta som amodal perception som betyder en
sammanlänkning av olika sinnen för att skapa sig en förståelse för världen runtomkring.
Barnet upplever det som sker och börjar koppla samman handlingar. En viktig del av lärandet
menar Stern (Haugen, 2006) är imitationen där barnet exempelvis tar efter när man gapar,
blinkar etc. I och med utvecklingen av kärnsjälvet börjar barnet samspela mer med en
kontrollerad känsla av sig själv (Stern, 1991). Det är också viktigt att lyfta samspelet som
beskrivs som en interpersonlig gemenskap och ger en lust att vara tillsammans (Haugen,
2006). Inom det subjektiva självet kan barnet dela en upplevelse med någon annan vilket kan
vara handlanden, intentioner, känslor och fokus. Detta skapar på så vis en närvaro och ett
socialt band (Stern, 1991). Barnet upptäcker en inre värld och att denna går att dela med andra
(Haugen, 2006). Stern (1991) menar att intoning här blir en avgörande del i barns utveckling.
Det innebär att en förtrolighet uppstår där man ”känner in” varandra. Genom intoning förs
känslor över medan man genom imitation fokuserar på att yttre beteenden förs över. Dock
existerar dessa båda i samma rum (Stern, 1991). I det verbala självet lär sig barnet att
kommunicera med ord och ges därmed möjlighet till ett ökat socialt umgänge (Stern, 1991).
Barnet förstår innebörden i språket som skapas i samspel med andra (Haugen, 2006). Det
narrativa självet innebär ett berättande själv där barnet själv kan berätta egna historier
(Haugen, 2006).
I Ett litet barns dagbok följer Stern (2011) sin sons utveckling och beskriver dennes
upplevelser utifrån Sterns egna teorier. Han menar att han skrev denna bok dels för att
redogöra för sin syn på barns utveckling dels ur ett vetenskapligt perspektiv men också ur ett
estetiskt perspektiv.
Och, precis som i musiken, när en andra ton läggs till den första, ljuder båda två på ett
annorlunda sätt i varandras närvaro. På det här viset förändras successivt de redan
existerande världarna i takt med att nya världar kommer till (Stern, 1991, s. 35).

Grunden i Sterns teori är hur ett barns identitet utvecklas genom hur det upplever sig själv
men även hur det står i relation till andra. Samspelet och kommunikationen finns från att
barnet är nyfött och är det som skapar de olika själven (Haugen, 2006). Att jag valt att även
koppla Sterns utvecklingspsykologiska teorier till min undersökning är dels för att de ligger
nära det fenomenologiska perspektivet samt att de handlar om hur de olika sinnena samspelar
och förändras. Dessutom upplever jag att hans forskning relevant då den riktar in sig på de
yngsta barnen. Slutligen är min förhoppning att det också ska skapa en ökad förståelse för det
lilla barnets kompetens och förmåga till kommunikation på olika sätt (agera, reagera,
interagera och intra-agera).
Intra-aktiv pedagogik
Lenz Taguchi (2012) beskriver i Pedagogisk dokumentation som aktiv agent – introduktion till
intra-aktiv pedagogik skillnaden mellan inter-aktion och intra-aktion. Interaktion är
interpersonella relationer som är avgränsade ifrån varandra medan intra-aktion innebär
relationen mellan organism och material och hur dessa är beroende av varandra. Tillsammans
samspelar vi i egenskap av performativa agenter. Detta betyder att vi påverkar varandra och
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miljön med dess material. På så vis skapas en gemenskap där vi som människor dels inbringar
kunskap och erfarenheter av varandra men samtidigt är beroende av hur även det ickemänskliga ingår i detta samspel. Det blir alltså viktigt menar Lenz Taguchi (2012) att se hur vi
utformar miljön runtomkring oss eftersom den i högsta grad påverkar oss. Eftersom detta
synsätt innebär ett fokus på integrering inkluderar det ett utforskande perspektiv som ger barn
möjlighet att undersöka.
Att introducera intra-aktiva agenter i min undersökning innebär för mig att jag gör en
koppling mellan detta och det sociokulturella perspektivet där samspelet lyfts med hjälp av
artefakter. I min undersökning handlar det om vad som sker mellan individer och det material
jag tillhandahåller.
Dramats intrinsikala värde
Art has an intrinsic value but the view that art is of value in itself does not preclude
additional educational benefits. One of the main findings evident in the responses
from every country is that quality arts-rich programmes have positive effects on
educational attainment (Bamford, 2006, s.107).

Bamford (2006) undersöker vilken betydelse de konstnärliga uttrycksformerna har. I detta
globala forskningsprojekt tog man del av hur länder över hela världen ser på och arbetar med
estetik. De slutsatser som kunde dras är att genom att låta de estetiska ämnena bli en naturlig
del av utbildningen samtidigt som utövandet av dessa sker på en hög professionell nivå
uppnår man en mängd mål inom olika genrer. Exempel på dessa är dels att barnen utvecklas
inom de estetiska ämnena men undersökningen visar också på ett ökat lärande och högre
resultat inom andra ämnen. Dessutom visade det sig att ett konstnärligt arbete genererade inte
bara fördelar på individuell nivå, det skapade också en kollektiv förbättring. Med det menas
att kunskaper som förvärvas blir möjliga att föra över till någon annan. Vidare framkom det i
undersökningen att läs och skrivkunnigheten såväl som förmågan till att lära sig nya språk
utvecklades avsevärt. Även Roos (2014) uttrycker hur det estetiska möjliggör för olika sätt att
inhämta kunskap och menar därmed att detta bör få utvecklas inom utbildning. Detta
resonemang stämmer väl överens med mina intentioner i det inledande kapitlet som handlade
om olika sätt att inhämta kunskap.
Bamford (2006) lyfter att de konstnärliga uttrycksformerna alltid funnits och finns i alla
kulturer. Att just få uttrycka sig genom exempelvis drama är något som barn gör innan de kan
tala. Det meningsskapande som sker i och med konstnärlig aktivitet ger möjlighet till
sammankopplingar av olika upplevelser. Roos (2014) beskriver en estetisk lärprocess som en
process som ger en högre nivå av verkligheteten. Bamford (2006) menar att i vår nutid då det
sker en explosion av nya uppfinningar krävs det att man går djupare in i de olika konstarterna.
För att barn av idag ska bli rustade inför mötet av alla dessa idéer och med tanke på de krav
som ställs är kreativt tänkande en förutsättning. Även Roos (2014) betonar betydelsen av
estetiska upplevelser för meningsskapande och lärande.
I den estetiska upplevelsen finns en koncentration och närvaro och ett undersökande
av en djupare mening som kan ge en nästan fysisk upplevelse och det är där och då
som lärprocessen sker (Roos, 2014, s. 305-306).
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För att nå kärnan av det intrinsikala värdet och försöka förstå dess mening, framhåller
Bamford (2006) att man måste se hur värdet i sig speglar hur vi människor agerar i vår
omgivning. Jag har valt att göra detta genom att i min undersökning försöka svara på min
frågeställning ”Hur agerar, reagerar, interagerar och intra-agerar de yngsta barnen på drama?”.
Roos (2014) beskriver hur det estetiska kan utmana individen att se saker på ett
flerdimensionellt sätt som på så vis skapar nya perspektiv. Jag tolkar det som att dramats
intrinsikala värde kan liknas vid en estetisk upplevelse, som enligt Roos (2014) inbegriper ett
möte mellan det kognitiva och det emotionella. Det kan i sin tur ge utrymme för kroppsliga
impulser och kan innebära en fördjupad insikt både om oss själva men även om andra.
Kroppens uttryck genererar kunskap med hjälp av olika sinnen vilket visar på estetikens värde
att gå bortom det förutsägbara.
Bamford (2006) poängterar att man tidigare blandat ihop de olika meningarna av att lära sig
något genom de estetiska ämnena (instrumentellt värde) och att lära sig inom de estetiska
ämnena (intrinsikala värdet). Dock fortsätter författaren visar undersökningar på att i de
länder där utbildning håller som högst standard är de som använder sig av båda metoder.
Lärandet av de estetiska uttrycksformerna blir som bäst när det sker ett samarbete mellan både
pedagogisk personal och konstnärligt utbildade individer. Men samtidigt varnar Bamford
(2006) går det inte att ersätta det estetiska aktiviteterna med att bara förlita sig på
professionellt utbildade inom det konstnärliga områdena, det krävs att den pedagogiska
personalen ges en adekvat utbildning för att själva kunna undervisa inom estetiken. Det
framkommer i undersökningar att det finns en betydligt större kunskap och utövande av det
instrumentella användandet av estetiken än av det intrinsikala.
Likväl som Bamfords (2006) undersökning visar på ett klart samband mellan utövandet av de
konstnärliga uttrycksformerna och hur det påverkar andra områden, är det också viktigt att
lyfta vad det intinsikala värdet gör för individen. Att utveckla ett kritiskt tänkande och
samtidigt få växa som människa är självklara slutsatser av denna globala forskning.
Sammanfattningsvis utgår Bamford (2006) och Roos (2014) enligt min tolkning från att se på
kunskap med ett brett perspektiv och då ur det estetiska perspektivet. Detta är viktigt för mig
då just det här ligger till grund för valet av ämne att undersöka. Som jag skrev i
inledningskapitlet vill jag lyfta dramats värde i förskolan då jag har den uppfattningen att det
inte får det utrymme det borde ha.

Forskning om drama med de yngsta barnen
Hovik (2014) utförde sin forskning för att inbringa kunskap och även utveckla sättet att arbeta
med drama för de yngsta barnen. Hon beskriver sin forskning att detta sätt att arbeta på även
tangerar musik, dans och installation. För Hovik (2014) är blandningen av lek och
improvisation både en metod och en naturlig del av dramaarbetet med de yngsta barnen. Hon
valde att utgå ifrån röda skor i sitt forskningsprojekt utifrån två anledningar. Dels för att skor
ger en möjlighet till igenkänning och dels för att skor i sig har en ”magisk” påverkan och kan
generera många olika betydelser.
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Brännpunkten i Hoviks (2014) forskning är den om det interaktiva i dramaprocessen. Hon vill
här skapa ett möte för barnen som inbegriper att se, medverka och aktivt deltaga. Detta är
även något som Corey (2013) framhäver i The Many Forms of Theatre for the Very Young: A
Look into Development Processes där hon undersökt tre olika dramaprojekt och kommit fram
till att delaktighet blivit den röda tråden för alla dessa. Detta ger en djupare innebörd för
barnen i deras upplevelse av drama. Hovik (2014) menar att ofta kan vi vuxna i egenskap av
exempelvis pedagoger i yttersta välmening styra barns beteenden i dramasammanhang. Av
rädsla för att barnen ”förstör” går man som pedagog (eller annan vuxen) in och avbryter ett
agerande från barnens sida. Men detta handlar också om demokrati fortsätter Hovik (2014)
och utvecklar detta till att med det interaktiva arbetssättet ges barnen möjlighet till ett
medbestämmande och ett aktivt deltagande. Corey (2013) tar upp Theatre for the Very Young
(TVY) som är en paraplyorganisation med medlemmar från olika länder och som har
gemensamt att de arbetar med drama för de yngsta barnen. Inom TVY finns en allmän
uppfattning om att när man arbetar inom denna genre är det interaktiva synsättet en
nödvändighet. Det diskuteras också huruvida man egentligen ska använda ordet publik i detta
sammanhang (Corey, 2013).
Eftersom Hovik (2014) beskriver sin syn på drama med de yngsta barnen som ett sätt att
bygga på improvisation ser hon därmed sambandet med leken som en naturlig del. I både
improvisationen och leken krävs ett samspel och en aktiv uppmärksamhet. Hovik (2014)
använder sig av begreppet musisk kommunikation när hon beskriver lek. I hennes
dramaprojekt innebär det att det uppstår ett möte mellan leken och rörelse, ljud och musik, där
de tre sistnämnda orden står för det musiska, skapande. Hovik (2014) vill med sin forskning
visa hur den kroppsliga och musikaliska förnimmelsen ingår i själva lekbegreppet. Vidare
menar hon att kommunikation genom lek är en minst lika avancerad process som det talade,
verbala språket. Och eftersom drama och lek är så tätt sammanbundna och beroende av
fantasi, utmynnar detta till en kommunikation på flera nivåer då barnen balanserar både den
verkliga världen och lek/drama världen. Hovik (2014) ger exempel på detta genom att påvisa
att en sko kan förvandlas till något helt annat för att sedan återgå till att ”vara” sko igen. Detta
sker på samma sätt i leken som i dramat och skapar en stor flexibilitet. Men det är också
viktigt poängterar Hovik (2014) att barnens lek blir en del av dramatiseringen.
Barnens medverkan under de föreställningar som ingick i Hoviks (2014) projekt delade hon
upp i tre olika sätt att se på. Det betraktande/lyssnande sättet att medverka innebär att barnen
följer det som händer intresserat med stora ögon men lite på avstånd, gärna i närheten av en
vuxen. De kan så småningom börja använda kroppen som ett sätt att kommunicera. Det andra
sättet är det lekande, där barnen utforskar både rummet och tingen som finns där. De känner,
prövar och rör sig på olika sätt. Hovik (2014) menar att här blir själva upptäckandet och
utforskandet av gränser en stor del av dramat. I ett tredje sätt att medverka samspelar barnet
både interaktivt och intra-aktivt, d v s både med andra individer och med tingen runtomkring.
De utforskar både det som händer och materialen som erbjuds. Detta sätt att medverka på
benämner Hovik (2014) utövande.
För att på ett konkret vis förklara hur Hovik (2014) genom sin forskning kom fram till hur
man kan arbeta med drama med de yngsta barnen ges här några viktiga beståndsdelar. Att
bedriva drama med denna åldersgrupp innebär ett fysiskt sätt att arbeta. Med det menas att
man använder kroppen som uttrycksmedel och skapar en dynamik som bygger på olika
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kontraster mellan exempelvis aktivitet och stillhet, ett givande och tagande samt agera och
respondera. Detta sätt att arbeta med drama är något som bl. a LeCoq (2009) inspirerat till och
som jag beskrev i inledningen själv är skolad inom. Vidare beskriver Hovik (2014) att de hade
en ram till deras förställningar men att det fanns mycket öppenhet för improvisation och lek
inom dessa som gav möjlighet att fånga upp impulser från barnen. Varje föreställning
avslutades med en lekstund där barnen fritt fick prova på att utforska materialet som
användes. Vad som också poängteras är vikten av närvaro. Detta beskrivs som en estetisk
dimension och är en slags dynamisk möte mellan det kroppsliga och det sinnliga individer
emellan. Närvaro är ett stort och komplext begrepp fortsätter Hovik (2014) och drar slutsatsen
i sin forskning att de yngsta barnen på sätt och vis kräver att får vara delaktiga i dramat.
Samtidigt skapar det också en förstärkt närvaro hos de skådespelare/pedagoger som leder
detta.
Både Hovik (2014) och Corey (2013) lyfter att det som kanske banade väg för drama med de
yngsta barnen, både i själva arbetssättet men även i att visa på dess angelägenhet var som jag
beskrev i inledningskapitlet Unga Klaras uppsättning Babydrama i regi av Suzanne Osten
2006. Osten (2006) vill förändra bilden av barnet som hjälplöst och framhäver det snarare
som full med kompetens! Barnet har en medfödd estetisk sensibilitet och är också beroende
av relationer. I det gemensamma samspelet ingår den viktiga beståndsdelen imitation som
bl.a. bygger på att vi utvecklar vår förmåga till empati. Osten (2009) belyser även hon hur
imitationen är en grundbult i kommunikationen och hänvisar till bl.a. Sterns (1991) teorier. I
hennes forskning blir det genom videoupptagning tydligt hur barnen imiterar skådespelarna
och de händelseförlopp/upplevelser som sker. Själva tillvägagångssättet i arbetet med drama
för de yngsta barnen kräver ett undersökande för skådespelaren/pedagogen. Osten (2009)
hänvisar precis som Hovik (2014) till LeCoq och hans ”skola” som kräver ett undersökande
förhållningssätt som är beroende av rytmer och improvisationer.
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Metodologisk ansats och val av metod
I denna del går jag först igenom valet av metod. Sedan följer ett avsnitt om hur jag genomfört
min undersökning. Jag avslutar med att beskriva etiska frågor samt validitet och reliabilitet.

Metod
Som metod valde jag att använda mig av aktionsforskning. Eftersom min frågeställning utgår
från ett pragmatiskt skeende där det som ska undersökas uppstår här och nu ansåg jag att
aktionsforskning passade bäst som metod. Det är i mina ögon ett högst ”levande” sätt att
undersöka på. Som Rönnerman (2012) beskriver i Vad är aktionsforskning? så kan man
genom att hänvisa till ordet aktion i aktionsforskning utgå från att det är den egna
verksamheten som undersöks. Det kan också innebära att det är praktikern själv som
verkställer detta. Även Lindgren (2012) menar i Med videon som verktyg att det är jag som
praktiker som utför aktionsforskningen och sedan observerar och reflekterar över den.
Rönnerman (2012) lyfter att man genom aktionsforskning undersöker kunskap för att nå en
ökad förståelse. Men det är också viktigt att framhäva vikten av en förändring, som inte bara
syftar till verksamheten utan också att den vuxne (om forskningen sker i förskola/skola) sätts i
relation till detta. Även Johansson och Svedner (2010) beskriver i Examensarbete i
lärarutbildningen att det genom aktionsforskning uppstår ett förändringsarbete där forskaren
själv är aktiv och har som sin utgångspunkt att förändra något. Rönnerman (2012) framhåller
att aktionsforskning innebär en länk mellan tänkandet och handlandet, och att frågorna
kommer utifrån den som ställer dessa. Detta är också något som Lindgren (2012) belyser och
gör kopplingen till förskolan där det är pedagogen/praktikern som agerar i sina egna planerade
aktioner. Dessa observeras samtidigt och ger sedan upphov till reflektion om lärandet.
Aktionsforskning kännetecknas alltså av att det finns en länk mellan tänkande och handlande
och det i sin tur sker genom en process (Rönnerman, 2012). Jag kan även tolka detta med vad
Hovik (2014) menar med aktionsforskning, då hon framhäver att man tillsammans genomför
ett undersökningsobjekt. Hon drar slutsatsen att det vetenskapliga och det praktiska går
jämsides. Även Rönnerman (2012) pekar på att de kunskaper som synliggörs i
aktionsforskningen kan härledas från både den praktiska erfarenheten men också ifrån teorier.
Lindgren (2012) menar att analysen av den dokumentation som görs i förskolan ofta faller
bort och att det är här aktionsforskning kan skapa möjlighet till ökad förståelse.
I min undersökning utförde jag aktionsforskningen själv, d v s jag agerade både som praktiker
och forskare på samma gång. Detta beskriver Stensmo (2002) i Vetenskapsteori och metod för
lärare – en introduktion som en del av aktionsforskning och kan kallas för praktikerforskning
och innebär alltså att det är praktikern, i det här fallet jag själv, som utför forskningen med
syftet att förändra verksamheten. Samtidigt trädde jag också även in i forskarrollen inom
ramen för mitt examensarbete.
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Urval
Jag valde att använda mig av en förskoleavdelning med sammanlagt 17 barn i åldrarna 1-3 år.
Själva undersökningen delades upp i två olika delar där den ena riktade in sig på
åldersgruppen 1-2 år och den andra på 2-3 år. Antal barn som var tänkt att medverka var 5
stycken för vardera åldersgrupp. Jag var dock väl medveten om att bortfall och förändringar
kunde ske då detta är mycket vanligt på förskolan. Genom egen erfarenhet som pedagog på
förskolan har jag fångat upp vissa intressen som verkar attrahera barn i ungefär samma ålder.
Att ha barnens intressen som utgångspunkt stämmer också väl överens med Lpfö’s 98
(Skolverket, 2010) intentioner om att verksamheten i förskolan ska utgå ifrån barnens
intressen. Corey (2013) menar att för att uppnå den mest tillfredsställande upplevelsen är det
bäst att man i sitt arbete med drama anpassa sig efter var barnen befinner sig ur ett
utvecklingsperspektiv. Det kan också vara en fördel att ha en åldersbegränsning då äldre barn
riskerar att ”ta över” (Hovik, 2014). Dessutom är jag intresserad av det kommunikativa
språket hos barn med ett ännu icke verbalt språk. Därför har jag utformat mina två
undersökningar som jag valt att benämna för ”dramaupplevelser” på olika sätt men med
samma syfte.

Tillvägagångssätt
Som inspiration till min undersökning har jag utgått ifrån Hovik (2014) som i sin forskning
skapat projektet De røde Skoene med tre olika teaterföreställningar. Dessa är De røde Skoene,
Rød Sko Savnet och Mamme danser, och jag har dels läst om dem men framförallt studerat de
videoupptagningar som finns tillgängliga via Teater Fots hemsida (http://teaterfot.no) och har
därifrån tagit del om kunskap som inbegriper upprepningar, tempoväxlingar, utforskande och
imiterande. Även Corey (2013) har utifrån sin forskning kommit fram till att just imitationen
är av värde för de allra yngsta barnen. Jag benämner de två olika dramaupplevelserna som
Imitation och igenkänning och Transformering. Att jag använder mig av ordet igenkänning i
min undersökning har sin förklaring i att jag uppmärksammat att detta är något som de yngsta
barnen uppskattar. När det gäller ordet transformering valde jag det för att jag ser en stark
koppling till drama och kreativitet. Transformering som begrepp i min undersökning innebär
att något förändras till något annat med hjälp av det dramatiska uttrycket.
Både Hovik (2014) och Corey (2013) betonar vikten av att skapa interaktiva
dramaupplevelser med de yngsta barnen där barnen alltså själva är delaktiga. Detta sätt att
arbeta med drama har legat till grunden för mig när jag planerat min undersökning. Utifrån
min frågeställning har jag strukturerat mina dramaupplevelser och använt mig av begreppen
agera, reagera, interagera och intra-agera som utgång för detta.
Dramaupplevelse 1 - Imitation och igenkänning (1-2 åringar)
I min första del av undersökningen förberedde jag rummet där dramaupplevelsen skulle
utföras genom att hänga diverse skynken och ljussätta på ett inbjudande och
stämningsskapande sätt. Jag själv var iklädd enfärgade, harmoniska kläder som var lätta att
röra sig i. Jag såg i stort sett ”vanlig” ut men det var viktigt att mina kroppsdelar var synliga
för de aktiviteter jag skulle utföra samtidigt som min kostym inte fick ta fokus. I en stängd
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koffert som stod på golvet fanns skor, strumpor, vantar och mössor i både barn och
vuxenstorlekar.
Innan jag bjöd in barnen till rummet satte jag på musik med Detektivbyråns (2008) Rymden i
en låda, Hus vid havet, Dygnet runt och Home Sweet home svagt i bakgrunden. Barnen följde
med mig in i rummet där jag satte mig vid kofferten.

Figur 1. Kofferten.

Jag visade med min kropp och med få ord att barnen gärna fick hjälpa mig att öppna
kofferten. När vi hittat alla klädesplagg började jag prova dem samtidigt som jag
uppmuntrade barnen att göra detsamma. Vi stannade kvar i upplevelsen i att exempelvis
försöka få på sig en strumpa och min intention var att imitera och samspela med barnen i
detta. Med musikens hjälp provade jag också att se vad som hände med t.ex. handen när den
fick en fingervante på sig. Jag lät handen få ”eget liv” och röra sig utifrån musiken. Detta för
att förstärka handens olika uppgifter och utlevelser. Jag använde mig även av en liten xylofon
som barnen fick undersöka. Under den här dramaupplevelsen la jag fokus på att i interaktion
med barnen upptäcka och utforska den egna kroppen men också hur vi kunde kommunicera
med varandra. Jag ”kände in” när det var dags att avsluta och lät sedan barnen i lugn och ro få
lämna rummet när de tyckte att de undersökt kläder och scenografi klart. Det mesta byggde på
improvisation, då jag var väl medveten om att det ofta uppstår oförutsägbara saker med små
barn. Detta förklarar jag som att strukturen var planerad men flexibel och att jag använde mig
av olika på förhand definierade verktyg.
För att koppla Imitation och Igenkänning till min frågeställning, vill jag ställa detta till de
teoretiska perspektiv jag valt. Utifrån det fenomenologiska perspektivet tänker jag mig att vi
utgår helt ifrån den levda kroppen, att vi är kroppssubjekt där tanke och kropp hör ihop. Sett
ur det sociokulturella perspektivet ser jag det som att vi kommunicerar/samspelar och
förändrar tillsammans.
Dramaupplevelse 2 - Transformering (2-3 åringar)
Till min andra del av undersökningen var scenografin och kostym detsamma men innehållet i
kofferten var nu utbytt mot silkespapper, tyger, halsdukar och ”små instrument” (mungiga,
munspel, maracas, xylofon, kastanjett mm).
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Samma musik spelades som i den första dramaupplevelsen när jag bjöd in barnen till rummet.
De fick sätta sig och jag öppnade på ett spänningsfyllt sätt lådan. I turordning tog jag sedan
fram silkespapper som jag blåste på, knycklade ihop och blåste på barnen. Sedan tog jag fram
de tunna tygen och rörde dessa så att de framkallade ett luftdrag, det blåste helt enkelt. Jag
prövade även att använda tyget som ”vingar” och som filt att ha när man sover. Halsduken
blev en svans och en orm. Jag uppmuntrade barnen att prova själva, undersöka och förändra.

Figur 2. Schalen som ”vingar”.

Figur 3. Halsduken som ”orm”.

Jag introducerade därefter de ”små” instrumenten och visade hur man kunde spela på dessa.
Därefter tände jag en lampa som jag riktade mot en vägg och började göra skuggor mot
denna. På så sätt kunde jag med exempelvis mina händer illustrera en fågel. Under varje
händelseförlopp fick barnen prova, undersöka och utforska miljön, materialet och att
leka/dramatisera. Jag intog en mer tillbakadragen position och lät barnen i lugn och ro få
experimentera. Detta generade sedan ett naturligt avslut.

Figur 4. Skuggspel.

Figur 5. Skuggspel.

Jag kopplar även Transformering på samma sätt som Imitation och Igenkänning till det
fenomenologiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet men vill även lägga till
begreppet fantasi som jag ser som en naturlig del av drama och alltså bidrar till dramats
intrinsikala värde. Vygotskij (1995) menar att fantasi är likställd med kreativitet och där
kreativiteten är en förutsättning för att kunna se framåt och skapa möjligheter till förändring.
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Analys och tolkningsverktyg
Jag har i min undersökning valt att använda mig av Hoviks (2014) olika medverkandeformer
men ställt dessa i relation till min frågeställning. Detta ger följande uppdelning:
Betraktande – reagerande
Lekande – agerande
Utövande – interagerande och intra- agerande

Jag har utifrån dessa tre begrepp sorterat hur barnen handlade i min undersökning. Jag har på
så sätt kunnat skönja ett mönster som jag inte bara kan sätta i relation till min egen
frågeställning utan även ställa mot Hoviks (2014) teorier.
Genom att använda mig av dessa verktyg närmar jag mig också mitt syfte om att ta reda på
dramats intrinsikala värde och på vilket sätt drama kan ge upphov till lek. I observerandet av
videoupptagningarna samt utifrån mina egna upplevelser av aktionsforskningen har jag
uppmärksammat det jag anser vara relevant i förhållandet till mitt syfte och min
frågeställning.
Som första del av redovisningen av mina resultat har jag valt att sammanfatta varje barns
handlande. Jag har valt att redovisa direkta scener som jag beskriver. Detta benämns
logginslag i boken Skriva för att lära – Skrivande i högre utbildning av Dysthe, Hertsberg och
Løkensgaard Hoel (2002) och innebär att man genom att använda sig av denna metod skapar
en stämning som levandegör situationer.

Dokumentation
Hela min undersökning filmades med tre olika kameror positionerade på olika sätt, en på mig
och två på barnen i olika vinklar. Dessa har jag sedan transkriberat genom att följa varje barn
ur varje kameravinkel.

Etiska frågor
Jag utgick i min undersökning utifrån de fyra kraven informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som presenteras i God forskningssed
(Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär för mig att jag applicerar informations och
samtyckeskravet på min forskning genom att jag fått ett godkännande av förskolechefen samt
av vårdnadshavare. I mitt samtyckesbrev till vårdnadshavarna har jag informerat om mitt
examensarbete, beskrivit hur all dokumentation behandlas konfidentiellt och kommer att
förstöras när examenarbetet är slutfört, samt att båda vårdnadshavare måste skriva under för
ett godkännande. För att verkställa konfidentalitetskravet till fullo har jag bytt ut de
medverkade barnens namn mot fingerade så att ingen identitet kan avslöjas.
Jag vill dock lägga till att utöver kraven från Vetenskapsrådet (2011) har jag särskilt beaktat
de etiska frågorna då det gäller så små barn. För mig är det viktigast att inte på något sätt
tvinga eller orsaka något obehag för barnen. Det ska vara en lustfylld och tillåtande atmosfär
där inkännande och flexibilitet är ledorden. Jag valde därför att genomföra min undersökning
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med barn som känner mig. Att de är trygga och har ett förtroende för mig skapar dels en etisk
bra grund att stå på samtidigt som jag hoppas att det också kan göra att barnen blir mer
utforskande och interaktiva.

Validitet och reliabilitet
När det gäller validiteten i min undersökning menar Folkesson (2012) i Forskning – På vems
villkor? att det finns en diskussion utifrån de kriterier som förespråkas av den traditionella
forskningen. Jag tolkar detta som att man genom aktionsforskning kan uppleva svårigheter att
mäta sin undersöknings validitet och reliabilitet på samma sätt som om man exempelvis
använt enkäter som metod. Men för att ändå visa på validiteten i min undersökning så väljer
jag att tolka det som Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) uttrycker i Varför Vetenskap – Om
vikten av problem och teori i forskningsprocessen, där essensen av validiteten är att man
uppnår det man vill i sin undersökning. För mig handlar det om att validiteten blir hur barnen
agerar, reagerar, interagerar och intra-agerar i mina dramaupplevelser. Jag har i min planering
av undersökningen försökt att koppla de olika momenten så att de ska vara relevanta för min
frågeställning. Utifrån den rådande tidsplanen anser jag validiteten är hög, men jag kan dock
uppleva att jag gärna hade gått än mer på djupet i hur man kan finna svar på
forskningsfrågorna.
När det gäller reliabiliteten beskriver Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) att det hänger
samman med validiteten på så sätt att reliabiliteten beskriver hur undersökningen är
genomförd. Här återvänder jag till Folkesson (2012) när det gäller aktionsforskning och dess
eventuella problem att mäta validitet och reliabilitet. Jag hade en tydlig, väl genomarbetad
planering för hur jag ville genomföra min undersökning men i och med att den inbegrep barns
interaktion kunde det innebära en svårighet att förutse reliabiliteten. Att filma samma
sekvenser med tre olika kameror anser jag ökade reliabiliteten.
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Resultat och analys
I detta avsnitt beskriver jag resultatet av min undersökning samt analyserar resultatet med
hjälp av mina tolkningsverktyg. Slutligen tolkar jag detta utifrån mina teoretiska perspektiv.

Dramaupplevelse 1 – Imitation och igenkänning
När denna aktionsforskning genomfördes medverkade 5 barn där den äldsta precis fyllt 2 år
och den yngsta är 16 månader. Jag ”riggade” rummet och bjöd därefter in Tove, Olle, Alva,
William och Viktor. Alla var mycket intresserade av att få komma in i rummet och följde
nyfiket med mig.
Tove
Tove ställer sig mitt i rummet och börjar snurra runt i takt till musiken. När jag introducerar
kofferten sätter hon sig ner och känner på den, försöker att öppna den. Hon tittar storögt på
varje klädesplagg jag tar fram och ler lite när jag trär en mössa över huvudet och leker ”tittut”.
Sedan tar hon en vante och säger ”Pampe, Tove pampe”. Hon tar fram en till vante i en annan
färg och sätter på sig de båda vantarna. Hon följer noga hur jag dramatiserar med skon och
med sockorna och tar sedan fram en strumpa, säger ”Titta, Tove strumpan!”. Hon stänger
sedan kofferten och sätter sig ovanpå den samtidigt som hon tittar på mitt ”sockspelande”.
När jag tar fram xylofonen tittar hon uppmärksamt på när jag och sedan ett annat barn spelar.
”Toves tur”, säger hon och börjar spela energiskt på xylofonen. Hon prövar olika toner, spelar
med både pinnen och handen samtidigt som hon sjunger. Jag rör på min vantbeklädda hand
och gör en slags ”vantdans” tillsammans med Tove. När nästa barn vill spela överlämnar hon
xylofonen och hjälper efter ett tag till att plocka ner alla klädesplagg i kofferten igen. Går ut
ur rummet.
William
William kommer in i rummet och ser sig omkring, lyssnar till musiken. När jag tar fram
kofferten kryper han raskt fram till den. Han känner på den, kryper runt den och när jag
knackar på lådan gör han likadant. När jag öppnar kofferten tar han fram en vante och säger
”Dada”. Han ger mig vanten och tar sedan fram en stövel som han sätter på sig. Denna stövel
behåller han sedan på under hela dramaupplevelsen. Jag tar på mig mössan och säger ”titt-ut”
och han tittar på mig. När jag tar av mig mössan pekar han på mig och jag får känslan av att
han vill att jag tar på mig den igen, vilket jag då gör. William tar fram en ny mössa ur
kofferten och tar på sig. Han sitter för det mesta ner och följer med i allt jag gör med blicken.
Samtidigt plockar han fram olika klädesplagg ur kofferten som han prövar att sätta på sig.
Han reser sig efter en stund upp, iförd en stövel och mössa och börjar stampa med
”stövelfoten” i golvet. Fortfarande iakttar han allt jag gör. När jag ber barnen att plocka
tillbaka alla klädesplagg i kofferten tar han snabbt av sig mössan och lägger i kofferten. Så får
han syn på sin stövel och tar av den, säger ”Bo” och springer till kofferten med den. När allt
är ihopsamlat går även han ut ur rummet.
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Olle
När Olle kommer in i rummet rör han sig lite försiktigt. Han tittar på kofferten, går runt den
och känner på locket. När jag öppnat lådan ger jag honom en stövel. Den lägger han på en
gång tillbaka i kofferten. Han går omkring i rummet och vaggar lite till musiken, återkommer
ofta till kofferten för att känna på den. När jag tar på mig ”tittutmössan” kommer han fram
och tar av mig den. Sedan tar han en socka och lägger på sitt huvud. Jag ”fotdansar” med en
socka. Olle står upp och tittar, säger högt ”hä, hä!”. Jag tar en sko, håller upp den och snurrar
den. Olle cirkulerar runt mig och hittar mina ”vanliga” tofflor och ger dessa till mig. Säger
”hä, hä” och insisterar på att jag ska ta på mig dem. Han går sedan iväg men kommer tillbaka
med min mössa. ”Ska jag ha den?”, frågar jag. Jag tar på den och han vandrar iväg. Jag tar
återigen av mössan och börjar dramatisera med en socka men då kommer Olle och ger mig
mössan igen. Jag knackar på kofferten, han gör likadant och vi knackar i takt. När jag spelar
på xylofonen ser han fascinerat på. Han går sedan runt, runt lådan. När vi plockar tillbaka allt
i lådan hjälper han till. Vi får syn på en ”bortglömd” sko och han hjälper mig att öppna och
stänga kofferten igen. Han sätter sig ner på golvet och tittar förväntansfullt. Lämnar sedan
rummet med de andra barnen.
Alva
Alva snurrar lite på golvet när hon precis kommit in i rummet men sätter sig sedan ned vid
väggen. Hon rör lite på benen mot golvet. När jag tar fram kofferten kryper hon fram, tittar
avvaktande men vill inte ta något som jag erbjuder. Hon kryper sedan tillbaka till väggen och
där sitter hon under hela dramaupplevelsen. Hon följer dock oerhört noga allt jag gör. När jag
dramatiserar med vanten, skakar hon på huvudet och säger ”ne”. Hon ler när jag tar fram en
sko och följer noggrant hur jag låter den dingla uppe i luften. Hon iakttar min vantteater men
när jag vänder mig mot henne säger hon ”ne”. Då provar jag en barnstövel men får även då
ett ”ne”. Jag går med stöveln på kofferten. ”Ne” säger Alva. ”Ska den ligga i lådan?” frågar
jag. Alva nickar. Vid varje dramatisering jag gör med rekvisitan tittar hon uppslukat på men
vänder jag mig mot henne få jag ett ”ne” till svar. Hon följer allt som sker men betraktar på
avstånd. När de andra barnen hjälper mig att lägga tillbaka sakerna i lådan tittar hon på. Hon
lämnar rummet med de andra.
Viktor
Viktor kommer in i rummet och går till en början omkring och tittar. När jag tar fram
kofferten böjer han sig ner, stampar med båda fötterna och verkar väldigt intresserad. Säger
”ah, ah, goj!” Han böjer sig snabbt ner och börjar undersöka kofferten medan han säger
”aida, oi, oi”. Han öppnar kofferten, säger ”ha, ha, ah, da, ada!”. Detta upprepar han flera
gånger, han verkar vara mycket förtjust. Han tar en stövel ur lådan, ropar högt, tar upp en
vante som han stoppar i munnen. Han håller i två vantar men när jag gör ”tittut-teater” med
mössan stannar han upp helt och tittar med munnen vidöppen. Han lägger ner vantarna i
kofferten och tar upp stövlar, säger ”tövla, tövla!”. Viktor är aktiv och undersöker de olika
klädesplaggen men så fort jag gör en dramatisering stannar han upp och följer koncentrerat
detta. När jag stänger koffertens lock säger han (lite upprört) ”de, de, de!” och lägger i ena
stöveln som han håller i. Jag stänger locket men Viktor visar med en besviken min att han inte
hann lägga i den andra. Jag öppnar återigen locket och han börjar plocka i alla klädesplagg i
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kofferten. Han säger ”da, da” och verkar bekymrad över att alla saker inte ligger i kofferten.
Jag tar fram xylofonen och han sätter sig på knä, tittar på mig och visar att han också vill
spela. Viktor spelar energiskt en stund och ger sedan xylofonen till Tove, säger ”Tove”. Han
vill dock gärna spela igen. När jag föreslår att vi ska packa ihop springer han ivrigt omkring
och lägger i allt i kofferten. Lämnar sedan rummet.

Dramaupplevelse 2 - Transformering
När det var dags för Transformering närvarade 3 barn i åldern 2-3 år och 1 barn (Olle, 1 år).
Eftersom det vid detta tillfälle var ett större antal barn frånvarande på förskolan beslöt jag mig
för att låta Olle närvara även vid detta tillfälle.
Under tiden som jag iordningställde rummet var barnen mycket nyfikna och visade att de ville
börja. De två äldsta barnen, Oskar och Rasmus frågade upprepade gånger om det inte var dags
att gå in i rummet nu. Tillslut öppnade jag dörren och de sprang förtjust in.
Oskar
Jag ber barnen att sätta sig vid väggen och Oskar gör omedelbart detta. Han tittar
förväntansfullt och klappar ihop händerna några gånger. Han småpratar lite med Rasmus som
sitter nära bredvid honom. Jag öppnar kofferten och tar fram silkespapper som jag blåser på.
Oskar tar omedelbart ett silkespapper och blåser på det han med. Han följer mig med blicken
när jag ”dansar” med ett silkespapper. När jag knölar ihop ett papper och kastar gör han
likadant själv och sitter sedan en stund och experimenterar med silkespapperet, han knycklar
ihop det, kastar det och blåser på det. När jag tar fram den stora blå schalen tittar han storögt
på mig. När jag använder schalen till vingar och ”flyger” följer han mig med blicken och ler.
Jag lägger mig ner och använder schalen som täcke och då ler Oskar ännu mer och skrattar
lite. Han tar ett silkespapper som han knycklar ihop och kastar och ställer sig sedan upp,
börjar röra sig till musiken. Jag tar fram den långa halsduken och gör både en orm och en
svans av den. Viktor följer mig med blicken. Han provar de olika instrumenten och säger
ivrigt ”får jag prova?”. Den lilla kastanjetten som ser ut som en groda fascinerar Oskar och
han sitter länge och utforskar den, gör ljud och provar hur den låter. När jag tar fram
xylofonen spelar jag och Oskar varannan gång på den. Efter ett tag tänder jag lampan och gör
olika skuggbilder på väggen. Viktor stannar upp och tittar, går närmre och säger ”kolla på mig
då på väggen”. Han rör sig på olika sätt, vrider sig och ser hur skuggan förändras. När jag
räcker ut tungan i ”min” skugga gör han likadant och vi skrattar tillsammans. Jag kastar ett
silkespapper mot väggen för att se dess skugga och Viktor gör likadant. Medan jag är
upptagen av andra barn tar Oskar och Rasmus varsin ände av den långa halsduken och börjar
gå runt. Viktor säger ”här kommer vi, vi går runt i en ring”. Jag följer med dem och hänger
den blå schalen på mitt huvud, säger ”jag har långt blått hår”. Oskar svarar ”vi har en
svans”. De ”snurrar in” mig i halsduken och Oskar ler. Jag öppnar kofferten och lägger mig i
den, säger ”nu reser jag bort”. Oskar säger ”får jag prova?”. Han lägger sig i kofferten och
jag börjar singla ner tunna tyger över honom, låter de få smeka lite över hans ansikte, Oskar
ligger helt stilla och ler. Sedan går han ur kofferten, jag stänger igen den och börjar avsluta.
Då fortsätter Oskar och Rasmus att leka i en hylla som finns i rummet, Oskar säger ”jag har
rest hem.”. Denna lek fortsätter sedan hela förmiddagen.
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Carl
När Carl kommer in i rummet blir han omedelbart intresserad av kofferten. Han är ivrig när
jag öppnar den och tar genast ett silkespapper som han känner på, knycklar ihop, kastar. Han
tar flera stycken, tittar på mig och skrattar. Säger ”oj, oj” och gör ljud medan papprena faller.
När jag tar fram den blå schalen tittar han fascinerat på mig och hur jag dramatiserar med den.
Han står blickstilla och följer allt jag gör, ler lite. Jag tar fram den långa halsduken och frågar
vad det kan vara för något? Carl svarar ”en randig tröja”. Jag formar halsduken som en orm
och säger ”sss”, Carl skrattar. Han vill gärna vara med och utforska kofferten. Han hittar
maracassen som han gärna vill ha och den spelar han på, känner på den och följer sedan allt
som sker med den i handen. När jag spelar på mungiga verkar han helt absorberad av detta.
Jag startar skuggspelet och Carl rusar fram och vill göra likadant som jag. När Oskar och
Rasmus testar skuggor och leker med halsduken tittar han storögt på. Han lägger den blå
schalen över kofferten på ett noggrant sätt, slätar ut den och känner på den. Sedan hittar han
en grävmaskin som han börjar leka med och jag avslutar dramaupplevelsen.
Rasmus
Rasmus kommer in i rummet och sätter sig vid väggen, nära Oskar. Han tittar sig
förväntansfullt omkring. Han ler och klappar i händerna några gånger. När jag tar fram
silkespapperen säger han ”påse?”. jag blåser på dem, kastar upp dem och då skrattar han
högt. Han tar egna silkespapper och knycklar ihop, kastar och blåser på dem. Hela tiden
skrattar han förtjust. När jag tar fram den blå schalen stillnar han och tittar på mig
koncentrerat. Jag frågar vad det kan vara för något. Rasmus funderar en lång stund, sen gör
han perfekta ”vingrörelser” med armarna. ”Sånna här”, säger han. ”Som Scary”. När jag
lägger mig ner med schalen som täcke tittar han på Oskar och säger ”neeej”, ler och skrattar.
Han kastar och leker med rekvisitan men när jag är ”orm” med den långa halsduken säger han
”ett spöke”. Jag använder halsduken som svans och Rasmus utbrister då ” en mask ”. Jag tar
fram instrumenten och han börjar genast att spela på xylofonen. Han spelar både med pinnen,
handen och med foten. Säger sedan till Oskar ”det här var vår bräda”. Vid skuggspelet slår
Rasmus på Oskars skugga. Efter det tar Rasmus och Oskar den långa halsduken i varsin ände
och går runt. De snurrar in mig och Rasmus säger” nu är du fångad ”. Han tittar
uppmärksamt på när först jag och sedan Oskar lägger oss i kofferten men säger bestämt ” inte
jag!”. Medan jag fortsätter att plocka i kofferten börjar Rasmus och Oskar med sin lek i en
hylla. Rasmus säger ”det här var våra fönster”. Leken fortsätter.
Olle
När Olle kommer in i rummet kryper han på en gång fram till kofferten. Han formar
förväntansfullt munnen. När jag erbjuder honom ett silkespapper tar han det och kastar upp
det i luften. Han springer runt och samlar ihop silkespapper samtidigt som han håller sig nära
mig. När jag knackar på koffertens lock gör han likadant. När jag tar fram den blå schalen
känner han på den men fortsätter sedan att knacka på kofferten. Han tar ut alla silkespapper ur
den och experimenterar med dem. Han verkar inte bry sig så mycket om vad jag gör dock är
han mycket intresserad varje gång jag öppnar lådan. Han vill gärna spela på xylofonen. Sedan
provar han maracassen som han spelar på, slickar och suger och biter på. Olle följer under
denna dramaupplevelse varje sekvens men han vill helst sitta i min famn.
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Analys
Som jag beskrivit i mitt val av metod har jag analyserat min undersökning efter Hoviks (2014)
olika medverkandeformer och satt dessa i relation till de begrepp jag använder i min
frågeställning. Jag vill dock betona att den uppdelning jag valt att göra inte handlar om att
kategorisera barnen efter hur de ÄR och stoppa in dem i särskilda fack. Jag har heller inte när
de gäller de flesta av barnen placerat dem i enbart en medverkandeform. Att barnen kan
pendla och byta mellan olika medverkandeformer är också något som Hovik (2014) betonar
sker under dramaarbetet. Hon menar att det är ett viktigt perspektiv utifrån barnets egen
individuella utveckling.
Betraktande/reagerande
I Imitation och igenkänning kan jag koppla Alvas handlande till detta begrepp. Hon följer
oerhört intensivt med allt som händer med blicken men vill inte själv agera eller interagera.
Dessutom håller hon sig på avstånd och visar tydligt att hon inte vill vara en del av några
”utsvävningar”. Jag får däremot inte uppfattningen av att hon ogillar hela upplevelsen,
tvärtom kunde jag genom transkriberingen se att hon nog iakttar mest intensivt av alla
medverkande barn. William sitter gärna och iakttar skeenden och jag ser hur han tar in
upplevelserna med kroppen, ögonen spärras upp och han öppnar munnen. Han hamnar
stundtals i den här kategorin då han ofta stannar upp och följer med i handlingen utan att ge
ifrån sig ett ljud. Olle är mer betraktande/reagerande i Transformering då han helst vill sitta
hos mig. Samtidigt följer han med i allt som händer men i denna dramaupplevelse söker han
trygghet betydligt mer än i Imitation och igenkänning. Carl står gärna också lite ”utanför”
själva dramatiseringen och bara ”tar in” det som sker. Han följer noggrant vad som händer,
vare sig det är skuggspel eller musik på mungiga.
Lekande/agerande
Här börjar Tove utforska miljön genom att röra sig till musiken. Hon fortsätter sedan sitt
agerande genom att undersöka vantar och strumpor. Likaså vill hon gärna prova på
instrumenten (framförallt xylofonen). Hon är intresserad av all rekvisita jag erbjuder och
provar/leker sig fram i sitt undersökande. Samtidigt hoppar hon mellan sitt eget utforskande
och iakttagandet av mina dramatiseringar. Viktor är på en gång mycket intresserad av allt som
jag erbjuder! Han undersöker flera olika klädesplagg på olika sätt och är öppen för allt nytt
som tillkommer. Han rör sig mycket i rummet, leker med rekvisitan och vill gärna ta på
exempelvis kofferten eller stoppa i munnen, exempelvis en vante. William är även han
intresserad av att undersöka miljön och materialet/rekvisitan. Detta kanske främst genom att
sätta på sig en stövel och en mössa som han behåller på under hela dramaupplevelsen. Han
sitter stilla och utforskar klädesplaggen, vrider och vänder på dem. Carl går i Transformering
in i sitt eget lekande och agerande på kanske det mest framträdande sättet av de medverkande
barnen. Samtidigt som han är väl medveten om vad som sker runtomkring genom att både
betrakta och interagera stundtals så är han mest uppslukad av sitt eget agerande och
utforskande. Han provar, pratar med sig själv och undersöker materialet och dess påverkan i
lugn och ro utan att samspela med några andra barn. Oskar däremot har mycket roligt med
Rasmus (och även med mig) och provar, leker och agerar tillsammans med både material,
miljö och de olika skeendena. Han testar olika gränser genom exempelvis undersöka sin
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skugga eller lägga sig i kofferten. Vidare leker han med den långa halsduken, provar
silkespapper på olika sätt samt sitter en stund i stillhet och undersöker kastanjetten. Även
Rasmus uttrycker stor förtjusning i att leka och agera på olika sätt och genom att testa olika
material. Han är snabb i att finna olika sätt på hur man kan använde rekvisitan och ger flera
gånger prov på transformering genom exempelvis schalen som blir vingar, svansen som blir
mask, xylofonen som blir en bräda och halsduken som blir ett spöke.
Utövande/interagerande och intra-agerande
Olle både inter och intra-agerar i Imitation och Igenkänning. Detta genom att exempelvis be
mig att både ta på och ta av mig mössan samt att själv sätta en socka på huvudet. Han är även
utövande genom att insistera på att jag ska ta på mig mina tofflor. När jag knackar på
kofferten svarar han på samma sätt och han är aktiv i att lägga rekvisita i kofferten samt öppna
och stänga den tillsammans med mig. Hans blick är förväntansfull som om han väntar på en
fortsättning. Det märks att han i Transformering kommer ihåg koffertens betydelse då han
börjar att knacka på den och försöker att öppna den. Tove beskrivs under lekande/reagerande
som att hon utforskar miljön i och med att hon rör sig till musiken. Hon utövar också genom
att säga ”pampe” och ”tove pampe”. Hon samspelar med mig när vi spelar xylofon
tillsammans och det uppstår ett inter och ett intra-agerande när hon spelar xylofon till min
”vantdans”. William inter och intra-agerar på så sätt att han pekar på mig att jag ska sätta på
mig mössan samtidigt som han själv sätter på sig en egen mössa. Möjligtvis sätter han på sig
stöveln också som en imitation av vad jag gör. När han stampar med den stövelbeklädda foten
i golvet utövar han ett slags samspel mellan foten, stöveln, golvet och musiken. Han fortsätter
även att intra-agera genom att plocka tillbaka klädesplaggen i kofferten och uttryckligen visa
att han förstått syftet med detta (säger ”bo” när en stövel är kvarglömd). Viktor följer ivrigt
med i öppnandet av kofferten, gör ljud och är aktiv i att undersöka klädesplaggen. Han
”snappar upp” hur jag tar fram och provar mössor, sockor, skor och gör likadant själv. Han är
väldigt uppmärksam och utövande genom detta. När han inte hinner med att lägga i en sko i
kofferten markerar han det upprört. Xylofonen spelar han gärna på men visar även på ett
samspel med Tove då han ger xylofonen till henne och säger hennes namn. När jag ger en
signal om att lägga tillbaka allt i kofferten springer han snabbt omkring och samlar ihop allt
material. Alva söker ett mer subtilt sätt till samspel genom att exempelvis skaka på huvudet då
jag erbjuder henne att vara med i dramatiseringen. Hon visar också delaktighet genom att
insistera på att jag ska lägga tillbaka rekvisita i kofferten. Carl interagerar ibland då han t ex
svarar ”en randig tröja” på frågan vad halsduken kan vara. Han vill också gärna prova på
skuggspelet. Oskar inter och intra-agerar på en gång när jag introducerar silkespapperen. Han
samspelar genom att blåsa på dem, knyckla ihop dem och kasta dem. Ivrigt säger han ”får jag
prova” när jag tar fram instrumenten och det sker ett inter och intra-agerande när vi spelar
varannan gång på xylofonen. Att undersöka kastanjetten kan också ses som ett samspel med
tingen. Oskar är mycket utövande i skuggspelet, han följer med mig i mina förslag och vi
skrattar i samförstånd när vi sträcker ut tungorna. Han och Rasmus inter och intra-agerar med
den långa halsduken när de tar varsin ände och börjar leka med den. När jag lägger mig i
kofferten vill han också prova. Rasmus intra-agerar även han med silkespapperen genom att
blåsa, knyckla ihop och kasta. När han gör vingrörelser med sina armar uppstår ett samspel
och ett samförstånd som inbegriper utövande och intra-aktion. Rasmus är för det mesta med i
mina dramatiseringar och kommer ofta med förslag. Han använder rekvisitan, provar den och
ser också ”bortom” tingen, d v s han transformerar om dem. Min egen tolkning av skuggspelet
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där han förvisso är delaktig men slår Oskars skugga kan dels vara att han upplever att Oskar
får mer uppmärksamhet, men det kan också vara så att han tycker att det är lite spännande och
kanske lite förbjudet att få slå. I leken med den långa halsduken uppstår som på samma sätt
som med Oskar en inter och intra-aktion.
Utöver analysen av de olika medverkandeformerna har dokumentationen överraskat mig
genom att visa hur intensivt barnen följer allt jag gör med blicken. Detta var inte något jag var
medveten om när jag utförde själva undersökningen. Jag var då mitt uppe i den och kunde
stundtals uppleva ett ”kaos” där jag inte kunde uppmärksamma hur varje barn agerade. Det
var därför fascinerande att få ta del av varje enskilts barns medverkan och faktiskt se att de
allihop var delaktiga. Jag såg också hur tydligt barnen använde sig av sina kroppar och hur de
var intresserade av att utforska materialet. Samspelen skedde hela tiden, både med tingen och
med varandra/mig. Dock var det mina dramatiseringar som verkade beröra mest. Detta
innebar för mig att jag kunde se vilken kraftfull inverkan de dramatiska uttrycksformerna har
och hur de fångade barnen.

Tolkning av resultat
I följande avsnitt tolkar och analyserar jag mitt resultat utifrån mina teoretiska
utgångspunkter.
Barnets upplevelse av drama
Hur agerar, reagerar, interagerar och intra-agerar de yngsta barnen på drama?
Genom min aktionsforskning har jag försökt nå svar på min frågeställning och kan då se ett
samband med de teoretiska utgångspunkter jag valt att utgå ifrån. Ur ett fenomenologiskt
perspektiv kan barnens agerande exempelvis ses genom att de undersöker det material jag
erbjuder men också hur de rör sig i rummet. Barnen är aktivt agerande kroppssubjekt som hör
samman med omvärlden (Merleau-Ponty, 2002). Här blir också viktigt att lyfta vad valet av
musik har för betydelse och vilka impulser det ger. Detta är något Hovik (2014) poängterar
när hon beskriver musikens delaktighet i det dramatiska. Andra exempel på barnens agerande
ur ett fenomenologiskt perspektiv är hur de använder olika sinnen för att undersöka, de
känner, gör ljud, slickar och suger på olika ting.
Barnens reagerande kanske blir mest synligt i hur uppmärksamt och intensivt de följer mig
när jag dramatiserar. Min kropp och mitt agerande påverkar andra (Løkken, 2006). Barnens
reagerande blir också tydligt när de både välkomnar min handling och när de avfärdar den.
Egentligen skulle jag vilja påstå att interagerande och intra-agerande innehåller både agerande
och reagerande då de tillsammans bildar en enhet. I exempelvis sekvensen då ett barn lägger
en socka på huvudet sker ett reagerande genom att han får en impuls till att utföra något,
agerande genom att lägga sockan på huvudet, interagerande genom att göra likadant som jag
och ett intra-agerande genom relationen till sockan. Med rörelser skapar barnen ett band
mellan varandra och tingen vilket ger en meningsfullhet (Løkken, 2006). Jag upplever att det
fenomenologiska perspektivet på ett naturligt sätt kan appliceras på de yngsta barnens intraagerande genom att de utforskar och undersöker med sina kroppar, de upplever och befinner
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sig i ett slags ”här och nu”. De provar stövlar, blåser på silkespapper, undersöker olika
instrument och de samspelar genom att göra skuggor, röra sig tillsammans med en halsduk,
knacka på kofferten, låta en impuls jag ger dem få vidareplanteras i kroppen och utmynna i
”vingrörelser”, spela xylofon i takt med en ”vantdans” och lägga sig i kofferten på samma sätt
som jag gjorde. Merleau-Ponty (1999) lyfter vikten av den konstnärliga betydelsen som
innebär att erfarenheter skapas utifrån olika sinnen. I min undersökning har barnen fått
möjlighet använda sig av alla sinnen och jag har utgått ifrån en konstnärlig upplevelse.
Som jag beskrev i litteraturgenomgången finns det stora likheter mellan Merleau-Pontys
(1999, 2002) fenomenologiska perspektiv och Sterns (1991) syn på barns utveckling. I min
undersökning var det viktigt för mig med intoning, d.v.s. att jag var lyhörd och ”kände in”
barnen. Det är också detta jag beskriver som flexibilitet i min undersökning. När barnen
imiterar mig genom att ta på sig sockor, stövlar, vantar eller göra ”vingrörelser” använder de
sig precis som i det fenomenologiska perspektivet av olika sinnen. Stern (1991) menar att en
sammanlänkning mellan olika sinnen ger en förståelse i det begynnande självet. För att
utveckla detta resonemang vill jag ta exemplet när Rasmus gör vingrörelser. Utifrån att se på
mig, att uppleva det jag gör ger det Rasmus en impuls som fortplantas i hans kropp och
utmynnar i rörelserna. I både det subjektiva och det verbala självet ingår det att dela
upplevelser med någon annan (Stern, 1991). Detta ser jag i moment när jag dansar med vanten
och Tove spelar xylofon eller när barnen leker med silkespapper. Det ligger då också nära till
hands att integrera kärnsjälvet som innefattar glädjen i att samspela (Haugen, 2006). När
Oskar och jag sträcker ut tungorna i skuggspelet och skrattar, när Rasmus och Oskar leker
med halsduken och när vi tillsammans plockar ihop klädesplagg och lägger i kofferten, då är
samspelet lustfyllt! När Transformering var slut övergick dramat till lek för Rasmus och
Oskar. Stern (1991) menar att allt ständigt utvecklas och förändras, vilket för mig blev tydligt
i den beskrivna situationen.
Barnets samspel i drama
Hur agerar, reagerar, interagerar och intra-agerar de yngsta barnen på drama?
Eftersom mitt andra teoretiska perspektiv som jag applicerar på min frågeställning är det
sociokulturella kan jag dra en slutsats av hur detta perspektiv blir tydligt bara genom att
studera frågeställningen. Agera, reagera, interagera och intra-agera innebär alla en form av
samspel. Dessa ser olika ut vilket Säljö (2000) poängterar är viktigt att se då de sker både på
individnivå och tillsammans med andra. Jag samspelar exempelvis enskilt med barnen när
Olle visar att han vill att jag ska ta av och på mössan. Likaså när vi knackar på kofferten, men
där utökas samspelet ibland till att engagera flera barn. Vi interagerar tillsammans genom att
vi knackar i samspel, samtidigt som vi intra-agerar när detta inbegriper kofferten. Samtidigt
går det även att se ett ursprungligt agerande och reagerande då Olle reagerar på att jag har
mössan på mig och ett agerande från hans sida då han visar att jag ska ta av mig mössan. Jag
samspelar med barnen när vi spelar instrument/ jag dansar även när jag och Alva
kommunicerar om hur jag ska använda t ex skor och sockor. Hittills har jag beskrivit ett
samspel mellan mig och barnen men samspel/interaktion sker även mellan barnen. Detta
framförallt när Oskar och Rasmus leker med den långa halsduken eller bara genom att
kommentera sinsemellan när jag dramatiserar något för dem.
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Den proximala utvecklingszonen innebär också ett samspel men det måste vara en individ
med mer kunskap som guidar igenom detta (Kroksmark, 2011). I min undersökning är det jag
som i huvudsak är guiden då det är jag som utför aktionsforskningen. Det är också jag som
har utformat miljön och satt ramarna. Samtidigt som jag beskrev i valet av metod ville jag att
det skulle vara en flexibel miljö som bygger på improvisation. Genom att först spela på
xylofonen gav jag barnen verktyg att själva prova och lära sig vad och hur man kan göra med
xylofonen. Det medierade lärandet innebär en förändring (Kroksmark, 2011). Exempel på
detta i min undersökning är hur den stora schalen blev vingar och ett sovtäcke, att halsduken
blev ett spöke, en orm och en svans eller att silkespapperet blev små bollar när man knycklar
ihop dem. Genom mitt och barnens agerande kan vi undersöka hur man kan skapa
förändringar. I och med att min undersökning består av intra-aktiv drama så använde jag mig
mycket av olika material. Dessa fick stor betydelse och det blev ett naturligt samspel som
inkluderade olika komponenter. Vygotskij (Lindqvist, 1997) pekar på den viktiga dynamik i
lärandet och som är beroende av det samspel som uppstår mellan lärare, elev och miljö. När vi
gör skuggspel intra-agerar barnet, jag och lampan/väggen och när vi gör musik samspelar
barnet, jag och instrumentet. Här uppstår alltså en dynamik som jag förhoppningsvis tror
genererar ett lärande.
Artefakter är redskap vi använder oss av för att skapa en förståelse för vår omvärld (Säljö,
2000). Dessa kan i min undersökning se ut som strumpor, skor, mössor, silkespapper och
diverse instrument, men det inbegriper även mitt språk. Eftersom min undersökning är riktad
mot de yngsta barnen blir dock det verbala språket inte så tydligt annat än när jag t.ex. gör
”ormljud” eller frågar barnen vad exempelvis schalen kan vara för något. Lenz Taguchi
(2012) använder sig av performativa agenter när hon beskriver hur vi som levande relaterar
till varandra och till materialet i vår omvärld. Jag kopplar hennes resonemang till hur vi
använder oss av artefakter och applicerar det på min undersökning. Barnen är performativa
agenter när de utforskar, jag är en performativ agent när jag dramatiserar och
materialet/rekvisitan används som artefakter samtidigt som de också är performativa agenter.
Tillsamman skapar vi en intra-aktiv miljö. Detta är också viktigt att framhäva menar Lenz
Taguchi (2012) och syftar på miljön, hur miljön påverkar oss är beroende av hur vi utformar
den. I detta fall är det jag som skapat scenografin och valt musik och rekvisita. Alla dessa
komponenter märkte jag påverkade barnen genom att de exempelvis dansade och
undersökte/lekte/intra-agerade med scenografi och rekvisita. Jag vill dock tillägga att när det
gäller musiken så gav den inte bara upphov till rörelser utan skapade också en speciell
stämning.
Eftersom min undersökning handlar om drama är fantasi något som jag tycker är viktigt att
lyfta. Enligt Vygotskij (1995) innebär fantasi ett reproducerande och är alltså grunden för hur
vi ”går vidare” i vår utveckling. Jag använder mig av ordet transformation i min undersökning
och kopplar det till fantasi och kreativitet. Glädjande nog fick jag en uppsjö av olika
transformationer som bland annat innehöll halsduk som blev orm, svans, randig tröja och
spöke, xylofon som blev en bräda, silkespapper som förändrades och en socka som blev en
mössa. Vygotskij (1995) menar också att det uppstår mer kreativitet med en mer fantasifull
miljö. Genom att erbjuda både de materiella men också mitt eget agerande fick barnen
möjlighet att utforska sin egen kreativitet.
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Vygotskij (1995) gör en stark koppling mellan drama och lek och denna teori utvecklar
Lindqvist (1997) genom att påvisa hur barns tankar och känslor möts med verkligheten. Detta
ger i sin tur möjlighet till abstrakt tänkande. I mitt syfte ville jag undersöka om drama kunde
ge upphov till lek och genom min undersökning har jag fått svar på det. Exempelvis började
Carl leka med materialet när han undersökte det men det blev kanske mest tydligt när jag
studerade Oskar och Rasmus. För dem upplevde jag att leken fanns latent hos dem hela tiden,
när xylofonen blev en bräda och när de lekte med halsduken. Men det kulminerade i att när
min aktionsforskning var slut hade de utifrån de vi dramatiserade påbörjat en lek som sedan
fortsatte.
Sammanfattning av undersökningen
Jag anser att jag genom min undersökning fått svar på min frågeställning samt att den bidragit
till en fördjupad förståelse för barns agerande, reagerande, interagerande och intra-agerande.
Dysthe, Hertzberg & Løkensgaard (2011) beskriver att man som student kan tillföra ämnet
något utöver det som ens föregångare gjort. Johansson och Svedner (2010) menar att det jag
som student undersöker kan jag få användning av i min roll som pedagog. Jag har ur ett
fenomenologiskt perspektiv studerat hur barnen ”bebott” rummet med sina kroppar, hur de
upplevt och följt sina kroppsliga impulser. Jag har sett i deras blickar hur intensivt de ”tagit
in” dramatiseringar och hur de funnit glädje i att tillsammans följa de gemensamma
upplevelser de erfarit. Det har också varit intressant att få följa hur de undersökt material och
hur vi i fysiskt kan nå samförstånd. Jag har förstått att imitation är en viktig
kommunikationskälla och det viktiga i att vara ”här och nu”.
Att kunskap utvecklas genom samspel (Säljö, 2000) har i min undersökning blivit tydligt.
Men att samspelen kan se olika ut är också något som har bevisats och vad som är viktigt att
poängtera, att de kan uppstå varsomhelst. Men för att stanna kvar lite vid att samspel kan se
olika ut och således agerandet, reagerandet, interagerandet och intra-agerandet har min
undersökning bidragit till att jag kunnat urskilja samspel där jag kanske inte tidigare trodde de
fanns. Ett samspel kan vara både ett drama med en lång halsduk och ett samtal där endast
blickar och huvudskakningar existerar. Att materialet runtom oss påverkar och skapar olika
riktningar innebär för mig att jag som pedagog bör vara väl medveten om detta. Med hjälp av
fantasins kraft förändrades och transformerades jag, barnen och materialet vilket ökar vårt
abstrakta tänkande. Slutligen fick jag ett levande bevis på hur lek uppstod ur dramat genom
att barnen fortsatte sin lek som hade uppstått ur vår dramatisering. Vi har agerat, reagerat,
interagerat och intra-agerat och utifrån detta vidrört dramats intrinsikala värde.
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Diskussion
I denna avslutande del ställer jag tidigare forskning om drama med de yngsta barnen i relation
till resultatet av min undersökning. Vidare diskuterar jag validiteten och reliabiliteten i min
undersökning vilket inbegriper mitt val av metod. Slutligen blickar jag framåt och ställer nya
frågor som har väckts under arbetet med mitt examensarbete.

Dramats intrinsikala värde
För att försöka förstå vad dramats intrinsikala värde är vill jag framhäva Bamfords (2006)
forskning. Då hon menar att värdet består av ett meningsskapande sprunget ur upplevelser
skulle jag vilja ställa detta i jämförelse med min undersökning. De dramatiseringar som jag
tillhandahöll påverkade barnen på något vis, vare sig de agerade, reagerade, interagerade eller
intra-agerade. Förhoppningsvis innebar det att ”något” berörde dem. Roos (2014) menar att
det barnen upplever skapar möjligheter att gå bortom det förutsägbara och innebär också en
fördjupad insikt, dels om sig själva men även om andra. När de medverkande barnen i min
undersökning började fantisera, känna på olika material eller interagera och intra-agera kan
jag ana att det intrinsikala värdet blir synligt. Men det kanske mest tydliga exemplet på detta
vill jag nog påstå är hur totalt absorberade barnen var när jag dramatiserade. Utifrån min
dokumentation kan jag se att varje barn följde mig intensivt med blicken och gav mig fullt
fokus. I dessa koncentrerade moment fanns en närvaro, ett ”här och nu” hos både barnen och
mig. Denna absoluta närvaro är en viktig beståndsdel i arbetet med barnen menar Hovik
(2014). ”Något” hände i dessa ögonblick, det skapade någon form av beröring och detta ser
jag som ett möjligt intrinsikalt värde.
Bamford (2006) poängterar att det inte går att blunda för sambandet mellan hög kultur, som
innefattar ett rikt innehåll av olika konstnärliga aktiviteter, och kunskaper i andra ämnen. Då
hon menar att det behövs en ökad kunskap inom andra områden är det en förutsättning med en
ökad kreativitet. Och som jag beskrivit kan man enligt Vygotskij (1995) sätta ett likhetstecken
mellan kreativitet och fantasi. Det i sin tur är en del av drama så den slutsatsen jag drar av
denna kedja är att för att barn ska bli kompetenta inför framtidens utmaningar behövs en
högkvalificerad undervisning av drama!
Det handlar alltså dels om att värdesätta själva betydelsen av det intrinsikala värdet och
därmed även öka kompetensen hos pedagoger som arbetar med detta, men det handlar också
om att diskutera betydelsen av det intrinsikala värdet. Osten (2009) ger sin förklaring utifrån
en vidgad betydelse som inbegriper både den intellektuella förståelsen men också den som
baseras utifrån våra känslor. Jag har försökt undersöka dramats intrinsikala värde genom att ur
ett fenomenologiskt perspektiv se på hur barn upplever drama och ur ett sociokulturellt
perspektiv hur barn samspelar i drama. Genom att barnen agerar, reagerar, interagerar och
intra-agerar har jag kommit till insikt i hur det intrinsikala värdet kan se ut. Jag vill dock
framhäva att min undersökning inte ger ett bestämt sätt att se på detta men det är också det jag
vill trycka på, att dramats intrinsikala värde kan ha olika betydelser för olika individer. Men
ATT det har betydelse vill jag i min undersökning bestämt hävda. Följande citat ger en inblick
i hur jag menar: ”Vad är detta? Hur går det till? Hur ser vi vad vi upplever? Hur uppstår
inlevelse? Hur tolkar publiken spelade känslor?” (Osten, 2006, s. 15)
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Validitet och Reliabilitet
För att utröna validiteten och reliabiliteten i min undersökning ställer jag först detta i relation
till valet av aktionsforskning som metod. Eftersom min frågeställning utgår från ett
pragmatiskt skeende där det som ska undersökas uppstår i nuet ansåg jag att aktionsforskning
passade bäst som metod. Jag drar slutsatsen av resultatet från min undersökning att
aktionsforskning var det metodval som var bäst lämpat i och med att min undersökning
skedde ”här och nu”. Jag vill trycka på aktionsforskningens fördelar i min undersökning dels
genom att jag ville prova min frågeställning med mig som utövande praktiker, men jag vill
även lyfta fördelen med aktionsforskning när det gäller estetiska uttryck. Eftersom mitt syfte
var att undersöka dramats intrinsikala värde genom att besvara frågeställningen om hur de
yngsta barnen agerar, reagerar, interagerar och intra-agerar på drama anser jag att
aktionsforskning som metod gav mig möjlighet till ett större perspektiv i min undersökning.
Med det menar jag att det skapade möjligheter till att utforska min frågeställning på olika sätt.
Detta gav en flexibilitet som jag kan ana är nödvändig i den typ av undersökning som jag
genomfört. Det bidrog också till en större kunskap hos mig som pedagog vilket medför ett
förändrat arbetssätt när det gäller drama.
Som Rönnerman (2012) beskriver så är kan man genom att hänvisa till ordet aktion i
aktionsforskning utgå från att det är den egna verksamheten som undersöks. Det kan också
innebära som att det är praktikern själv som verkställer detta. Även Lindgren (2012) menar att
det är jag som praktiker som utför aktionsforskningen och sedan observerar och reflekterar
över den. Rönnerman (2012) poängterar att det är viktigt att den vuxnes förändring sätts i
relation till hela processen.
Utifrån dessa synpunkter ser jag att jag utfört min undersökning på ett sätt som går i linje med
vad Rönnerman (2012) och Lindgren (2012) framhåller. Jag har kopplat mina
dramaupplevelser direkt till min frågeställning och jag har sedan observerat dokumentationen
samt reflekterat över denna. Detta för mig innebär att jag anser att min validitet är hög.
Möjligtvis kunde jag ha genomfört några pilot-tillfällen för att mer konkretisera de olika
momenten. Detta är något som både Hovik (2014) och Osten (2009) genomförde inför sina
undersökningar. De använde sig då av en ”provpublik” för att testa vad som verkade appellera
barnen. Detta var dock av tidsskäl inte möjligt för mig. När det gäller reliabiliteten i min
undersökning kunde även den ha påverkats positivt ifall undersökningen hade genomförts
under en längre tid och vid fler tillfällen. Jag vill dock framhäva att i och med att jag filmade
alla barn med tre olika kameror, som alltså filmade samma sekvens samtidigt uppnår
reliabiliteten en hög nivå för den här typen av undersökning.
Som jag beskrev i kapitlet om metod menar Folkesson (2012) att det kan uppstå diskussioner
om validiteten och reliabiliteten när man använder sig av aktionsforskning som metod.
Samtidigt lyfter Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) att validiteten och reliabiliteten blir hög
om man uppnår det man vill i sin undersökning. Det anser jag att jag har gjort och skulle
också vilja ställa min undersökning i relation till Hoviks (2014) forskning. Hon menar att i
hennes forskning går teori och praktik hand i hand samtidigt som det hoppar fram och
tillbaka. Hon jämför detta med barns lek och det är utifrån detta som vi når en kunskap om de
frågor vi ställer oss. Min förhoppning är att jag följt i Hoviks (2014) spår, om än i en betydligt
mer avskalad metod. Men för att knyta ihop frågan om validiteten och reliabiliteten i
aktionsforskning och när det gäller estetisk verksamhet i synnerhet, kan jag möjligtvis ana att
28

denna fråga kan hänga samman med hur samhället i stort ser på de konstnärliga
uttrycksformerna. Jag upplever att det finns en tendens i samhället att förminska dessa ämnen
vilket jag kan motbevisa genom exempelvis Bamfords (2006) och Roos (2014) kunskaper om
dramats värde.

Nya frågor
När jag blickar framåt ser jag med glädje hur det pågår många projekt med drama för de
yngsta barnen. Runtom i världen sätts olika teaterföreställningar upp vilket medför att
legitimiteten att spela för/med de yngsta barnen ökar. Det finns kunskap, idéer och kompetens
men för mig är det viktigt att detta även knyts till förskolan. Hur kan man göra detta
tillgängligt? Ibland händer det att förskolor får besök av en teateruppsättning eller att man
åker iväg och tittar på en föreställning. Min erfarenhet är dock att detta sällan inkluderar de
yngsta barnen som är 1-3 år. Ofta kan det vara en praktisk fråga som det svåra att resa med
tillräckligt mycket personal men ibland får jag också känslan av att det finns en uppfattning
om att de yngsta barnen inte kan tillgodogöra sig drama. Hur kan man motverka detta? Och
hur kan man arbeta för att dramats intrinsikala värde blir meningsfullt? Tankar som kom upp
under min undersökning var hur nya utmaningar kan se ut och på vilket sätt jag skulle kunna
återkoppla min aktionsforskning till barnen? En annan fråga som jag finner är intressant att
fundera på är hur jag som pedagog ska förhålla mig i arbetet med drama. Då Hovik (2014),
Osten (2009) och Corey (2013) använder sig av skådespelare/dansare i sina produktioner och
jag delade på både skådespelare/pedagog/forskarrollen uppstod ibland en viss förvirring hos
mig. Detta skulle vara intressant att studera vidare, prova och reflektera över.
I min undersökning har jag upplevt att barnen är nyfikna och gärna medverkar. I detta ser jag
en stor potential att arbeta vidare med ämnet, övertygad om möjligheterna att utforska det
intrinsikala värdet genom att agera, reagera, interagera och intra-agera.
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Ort: 160407
Jag studerar till förskollärare och det har nu blivit dags för mig att genomföra
mitt examensarbete.
Ämnet jag valt är drama och jag har tänkt att genomföra detta som ett projekt
här på avdelningen. Min plan är att göra små ”teaterupplevelser” med barnen
och dokumentera detta. Ingen identitet kommer att framgå och all
dokumentation kommer att raderas när examensarbetet är avslutat. Från
universitetets sida behöver jag samtycke från båda vårdnadshavare. Fråga mig
gärna om ni tycker att något är otydligt.
Hälsningar,
Maria Ripemo
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