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Abstract 

 
Den här uppsatsen handlar om ”magiaspekten” i det dramapedagogiska arbetet med barn i 

förskoleåldern. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur dramapedagoger går till väga 

för att skapa ”magiska moment”, samt hur de beskriver detta.  

    Den teoretiska utgångspunkten utgörs av teorier om lek och Csikszentmihalyis begrepp 

flow, flödande tillstånd, då man är absorberad av sin upplevelse och allt tycks vara möjligt.  

    Den estetiska dimensionen av dramapedagogiskt arbete med barn i förskoleåldern ligger 

även till grund för min undersökning. 

    Studien bygger på tre intervjuer med olika dramapedagoger samt ett observationstillfälle 

med en utövande dramapedagog.  En hermeneutisk analys utfördes på observationen medan 

en fenomenologiskt inspirerad forskningsansats låg till grund för analysen av intervjuerna. 

    I analysen av det empiriska materialet framträder ett flertal kategorier som beskriver hur 

dramapedagogerna agerar för att skapa ”ett magiskt tillstånd” i sina barngrupper. Resultatet 

visar att faktorer som närvaro och engagemang kan bidra till att skapa en förtätad stämning 

där barn uppslukas av de dramatiskt laddade handlingarna. Då kan inträdandet i den andra 

världen, fiktionsvärlden, ”bli verkligt.” Här föds ”magin.”  

    

Nyckelord: drama, förskolebarn, dramapedagogiskt arbete med små barn, närvaro, 

transcendens, fiktionsvärld, transformering, lek och lektillstånd 
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Inledning 
 
”Abra kadabra simsalabim, jag förtrollar er till hoppande små grodor…” 

 

Den här uppsatsen kommer att handla om ”det magiska mötet” med barn i förskoleåldern. 

Trollformeln här ovan får symbolisera detta tillstånd, men det är inte enbart häxor, trollstavar 

och liknande som står i centrum (trots att jag nämner dessa som exempel här nedan), vilket 

framkommer i min undersökning. Det jag verkligen vill undersöka är hela det tillstånd när 

barn i förskoleåldern tar det stora klivet från den vanliga världen in i ”den magiska världen.” 

Det bör betonas att det inte är nyttoaspekten av drama jag vill lyfta fram, även om det kan 

vara intressant att fundera kring den, utan den djupare dimensionen av dramapedagogisk 

karaktär - det finns en existentiell botten i min undersökning av dramapedagogers arbete med  

barn i förskoleåldern.  

     I egenskap av yrkesverksam dramapedagog har jag i mötet med små barn säkerligen yttrat  

den inledande trollramsan många gånger. Förtrollning och inlevelse, det vill säga sådant som 

skulle kunna kallas ”magi”, i dramapassens uppbyggnad och karaktär har varit utmärkande 

faktorer för att frammana kärnan av just ”magisk” närvaro i mötet med barn. Barn i 

förskoleåldern kan nämligen absorberas och uppslukas av en kreativ dramastund efter vad jag 

har erfarit. Det förefaller som om barn i den åldern är särskilt öppna för fantasins och 

”magins” världar. Barn i förskoleåldern leker, lyssnar på sagor och undersöker både verkliga 

och overkliga karaktärer i livets persongalleri.  

     Det engelska ordet imagination betyder fantasi medan image betyder bild – i ett tillstånd 

av imagination är människan, i det här fallet barnet, skapande. Barnet kliver då in i 

bildvärlden, som under dramapasset konkretiseras av dramapedagogens handlande, för att 

frammana bilder i form av symboler och imaginära världar dit barnen förflyttas. 

     Jag erinrar mig tillfällen då jag som dramapedagog i full färd med att få mina barngrupper 

att träda in ”den magiska sfären” provat att erbjuda barnen nyckeln till densamma. Den så 

kallade nyckeln har utgjorts av min dramatiska uppbyggnad av dramapassen – jag har förutom 

trollstavar exempelvis viskat med dramatisk röst, låtit rummet genljuda av mystisk musik och 

förflyttat oss till platser som Bergakungens sal
1
 eller en trollskog. 

                                                 
1
 Stycke ur Peer Gynt tonsatt 1875 av Edward Grieg (1843-1907).  

Sohlmans musiklexikon (1976). Stockholm: Sohlmans Förlag AB. 



 6 

    Jag har bland annat en bakgrund inom förskolans värld. Därför verkar det naturligt för mig 

att forska kring barn i förskoleåldern, det vill säga tre - sexåringar, och drama. Jag kommer att 

inrikta mig på dramapedagogens funktion när det gäller att skapa ”det magiska mötet” i 

samspel med barn.  

    I den här undersökningen använder jag mig av ordet ”magi” som då får representera det 

absorberande tillstånd som Winnicott kallar tredje rummet, ett specifikt lekområde i vilket 

kreativitet och lek äger rum, och Csikszentmihaly kallar flow. (I bakgrundsdelen kan läsaren 

bekanta sig med dessa begrepp.) Att jag väljer att använda mig av uttrycket ”magi” beror på 

att jag då kan bibehålla en större öppenhet för att olika saker visar sig i min undersökning 

jämfört med om jag använder de psykologiladdade ord som Winnicott och Csikszentimihaly 

grundat. Uttrycket och begreppet ”magi” blir ett värdefullt fenomenologiskt redskap i 

uppsatsens undersökning.  

    Det jag och andra människor med mig i vardagslag kallar för ”magi” måste kunna 

beskrivas i liknande termer, som de som nämns i stycket här ovan, för att vi ska kunna förstå 

hur magi i samband med drama uppstår.  Jag har alltså funnit andra benämningar på det jag 

kallar ”magi.” Uttrycket ”magi” tilltalar mig; jag tänker på den ”magi” som förmedlas via 

sagor, teaterpjäser och filmer som barn enligt min erfarenhet är sensitiva mottagare av. Vidare 

har jag många gånger observerat lekande barn i förskoleåldern som använt en för lekens 

tillstånd speciellt anpassad vokabulär i vilket ordet ”magi” ingått – de har exempelvis lekt att 

de haft ”magiska” svärd. Därför kopplar jag samman ordet ”magi” med barn i just 

förskoleåldern. För mig är ”magi” ett starkt ord som är applicerbart på djup inlevelse och 

upplevelser inom dramats värld – därför väljer jag att behålla det i uppsatsen – men flow, det 

flödande tillståndet beskriver på ett ganska tillfredsställande sätt vad ”den magiska 

upplevelsen” innebär. 

 

Motivet till undersökningen 
    

 I fantasins och magins rike kan allt hända; där kan barn förtrollas till fåglar av onda häxor 

och flickor och pojkar kan bli modiga hjältar som räddar livet på varandra och klarar farliga 

uppdrag. I det här flödande tillståndet verkar allt vara möjligt och livet blir spännande att leva. 

De stunderna äger en särskild sprängkraft som jag, när jag letar efter tidigare forskning om 

barn, drama och ”magisk” närvaro, ingenstans finner beskrivna. Något händer men vad? Om 
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vi vill få kunskap om vad som sker i stunder av hängivelse, vare sig de är långa eller korta, är 

det dags att vi börjar reflektera kring och undersöka detta fenomen.    

   Min uppfattning är att vi dramapedagoger behöver lära oss att i språkliga och verbala termer 

beskriva vilka metoder och redskap vi har till förfogande i vårt arbetsliv. Genom att sätta ord 

på vad vi faktiskt gör kan vi förhoppningsvis lättare kommunicera med vår omvärld och 

därmed eventuellt öka förståelsen för dramapedagogers arbetssätt.  

    Nu vill jag undersöka hur några andra dramapedagoger än jag själv handlar när de möter 

barn i förskoleåldern i syfte att göra dem redo för ”magins” unika sfär. Avsikten med det 

förfaringssättet är att jag vill generera mer kunskap om hur dramapedagoger aktivt agerar för 

att ge barn ”magiska” upplevelser. Den forskning jag tagit del av visar exempelvis att 

Lindqvist (1995), vilket hon själv beskriver, använde sig av estetisk uppbyggnad av drama i 

kombination med rollfigurer som förskolebarn kunde identifiera sig med och därmed lockas 

in i dramaäventyret. Olenius använde enligt Lindvågs (1988) forskning om densamma sagor 

och barnteater som metod att ta med barnen på en resa. (Det återstår att se hur mina 

informanter agerar som dramapedagoger för att skapa en varaktig fiktionsvärld.) 

 

Min förförståelse av ”magi” 
  

Begreppet ”magi” är för mig sammanbundet med intuition, kreativitet och skapande 

handlingar. Sen urminnes tider har människan haft ett inneboende behov av att uttrycka sig 

och meddela sig med sina medmänniskor. Utan kommunikation kan vi inte leva – vi torkar ut 

och dör för att sen bli till stoft, för att använda ett skriftligt symbolspråk.  

     Människan skapade myterna och hon berättade sagor vid lägerelden. Grekerna begagnade 

sig av amfiteatrarna och spelade upp teaterstycken om människans agerande i samhället. 

Åskådarna kunde känna igen sig i och identifiera mänskliga egenskaper och därmed förenas i 

en gemensam katharsis-upplevelse
2
. Renade och pånyttfödda kunde de sedan stiga ut i livet 

igen.  

    I modern tid berättar vi också sagor, om än inte i samma omfattning som förr i tiden. Men 

teatern, musiken, konsten och dramapedagogiken är exempel på konstnärliga och pedagogiska 

ingredienser i samhället. Dessa estetiska kvaliteter har ett existensberättigande i sig själva; 

                                                 
2
 En grekisk term för inre rening enligt Aristoteles teori om drama. 

Nationalencyklopedin  på Internet: 

http://www.ne.se/katharsis/1193464.  

http://www.ne.se/katharsis/1193464
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den skapande människan, hon som erfar något, kan behöva arbeta ostört, utan att samhället 

värderar insatsen. 

    Jag tänker mig att en dramapedagog som går in i en djup kreativ upplevelse tillsammans 

med barn får kontakt med sin egen samt barnens kreativa flöde och symbolvärld. Om man 

exempelvis kliver in i sagans förtrollade land finner man snart att den är rikt befolkad av olika 

figurer som symboliserar olika egenskaper; den onda häxan, den goda fen, de vilsna barnen 

och så vidare. Den som får prova på att agera i olika roller erövrar en ökad förståelse för den 

mänskliga existensen och de villkor som är förknippade med den. Den transcendentala 

förvandlingen ger helt enkelt barnen nya erfarenheter av livet samtidigt som den förmår 

barnen och deras pedagog att befinna sig i nuet, uppslukade av sina dramatiskt laddade 

handlingar. 

    Dramapedagogen kan till exempel också plocka fram olika symboler som är förknippade 

med magi: dessa skulle kunna vara sagoringen, trollstaven eller den magiska trumman. 

     Med detta vill jag säga att ordet ”magi” för mig dels berör handlandet, dels erfarandet av 

själva fenomenet magi som det visar sig i den gemensamma upplevelsen. Jag tänker mig att 

beståndsdelar såsom närvaro, nyfikenhet, inspiration, inlevelse och lust är betydelsefulla i 

sammanhanget. I det ögonblick vi lämnar vardagen bakom oss och öppnar våra sinnen -  

bortom det invanda medvetandet -  för den ”magiska upplevelsen” händer något inuti oss. Vi 

kommer i kontakt med kreativitetens källa och blir möjligen, som grekerna en gång, 

pånyttfödda varelser.  

    Samma fenomen har beskrivits åtskilliga gånger av människor som utövat andlig och 

religiös praktik. Det har talats om ”den gudomliga inspirationen”, ”en himmel som plötsligt 

öppnade sig” och dylikt. Utan att tillskriva drama en religiös aspekt av magi vill jag ändå 

beskriva denna koppling till den andliga sfären – även där verkar en transcendental energi och 

närvaro vara utmärkande faktorer för styrkan i upplevelsen. 

    Närvaron samt inlevelsen i upplevelsen som kan ge deltagaren en upplevelse av ”magi” är 

vad jag avser att undersöka i denna uppsats. Dramapedagogen leder deltagarna på 

upplevelsens stig. Hur fenomenet ”magi” yttrar sig kanske vi så småningom blir varse. 

 

Bakgrund 
  

Lek och drama tangerar varandra; genom leken utforskar barnen den värld de lever i och 

provar olika roller och förhållningssätt, vilket man till stor del även gör under ett dramapass. I 
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denna del av uppsatsen kommer jag därför att redogöra för några lekforskares teorier om lek. 

Därefter redogör jag för vad begreppet flow innebär. Allt detta återfinns under rubriken 

Teoretisk utgångspunkt.  

   Vidare kommer jag att relatera till tidigare forskning inom ämnesområdet med betoning på 

estetik samt ge en definition av dramapedagogik/drama. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Min teoretiska utgångspunkt utgörs alltså av lekteorier samt begreppet flow. 

Teorier om lek 
  

Winnicott (2003) menade att lek är något av det allvarligaste en människa kan företa sig. Som 

Winnicott såg det existerar ett specifikt lekområde vilket han benämnde det tredje rummet i 

vilket all lek och kreativitet frodas. Det lekande barnet utvecklar sin kommunikativa förmåga 

samt sitt samspel med den närmaste omgivningen. Successivt utökar barnet sin förmåga att 

tillvarata flera olika sorters lekar och impulser i form av idéer till lekar från andra personer 

som befinner sig i samma lekområde. Barn och vuxna har här möjlighet att umgås och leka 

tillsammans.  Winnicott hävdar att tillgången till den kreativa förmågan är livsnödvändig för 

människan; utan den riskerar livet att förefalla meningslöst. Den vuxna skapande människan 

befinner sig i detta tredje rum enligt Winnicotts teori. Människan som kulturvarelse föds 

nämligen där redan som barn. 

   Knutsson Olofsdotter (2003) anser även hon att leken är betydelsefull för barnen. Därför 

menar Knutsson Olofsdotter att vi vuxna måste ta den på allvar. Knutsson Olofsdotter har 

studerat det förändrade medvetandetillstånd barn befinner sig i när de befinner sig i 

koncentrerad leksituation, vilket hon beskriver som ett närmast transcendentalt tillstånd. I 

detta tillstånd är allt möjligt och barnen upplever därmed ett välbefinnande. Genom lek som 

instrument i vardagen övar sig barnet dessutom i kommunikation och samspel med andra 

barn. Enligt Knutsson Olofsdotter förekommer det att föräldrar och förskolepedagoger stör 

barnen i deras intensiva ögonblick i lek. Vi bör därför vara uppmärksamma på vad som 

försiggår inuti barnen så att vi avbryter leken på ett skonsamt sätt alternativt låter den pågå ett 

tag till.  

    Förskolepedagogerna har, som Knutsson Olofsdotter ser det, ett särskilt ansvar att initiera 

och delta i lek för att därigenom stimulera barnen att komma vidare i sin utveckling – lekens 
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innebörd fördjupas genom den vuxna pedagogens närvaro. Pedagogen kan tillföra nya idéer 

och ledsaga barn när det gäller att tyda de gemensamma lekkoderna, det vill säga hur man 

behöver agera i social mening för att kunna samspela med andra barn och driva leken framåt. 

Bara då kan den växande lilla människan erfara en inre tillfredställelse och därmed få kontakt 

med sin skaparförmåga och inre kreativitetsflöde.  Lekpedagogik och estetiska språk är 

betydelsefulla inslag i förskolebarnens vardagsliv. De måste möta pedagoger som har förmåga 

att möta barnen genom lek och föra leken till en djupare nivå; annars löper många barn risken 

att inte få tillräckligt med avancerat lekutrymme, vilket i sin tur kan bidra till att de blir 

rastlösa och okoncentrerade.  

     Strandberg (2006) redogör för Vygotskijs teori om lek och lärande. Vygotskij ansåg att det 

aktivt lekande barnet skapade sig nya färdigheter såsom förhöjd medvetenhet om den 

gemensamt inordnade lekens förutsättningar och detaljrikedom. Barnet tillägnar sig social 

kompetens genom att leka – i en lek måste man förstå vilka regler som gäller och ta 

gemensamma beslut som vem som ska agera i vilken roll, vilken handling leken ska ha samt 

hur handlingen ska drivas framåt. Även fantasiförmågan tränas upp i intensiva ögonblick av 

lek  – det som förut betraktades som ett bord förvandlas plötsligt till en båt på havet. Barnet 

låter därmed mening skapas i världen genom sitt handlande. Vygotskij påstår att den sortens 

tankeförmåga stimulerar den abstrakta utvecklingen samt förmågan till självkontroll – barnet 

vet när bordet bara är ett bord och när det föreställer något annat. Leken kan sägas bidra till att 

återskapa det som barnet upplevt – därefter skapas något nytt inom lekområdet av detsamma. 

Vuxna människor har större fantasi än barn på grund av att de har mer erfarenhet och, i de 

stunder de aktivt tar vara på sin kreativitet, en annan förmåga än barnet att urskilja detaljer 

och det stora sammanhanget i kreativitetens värld.   

   Förutom detta kan nämnas att barnet genom leken undersöker vilka miljöer, individer och 

situationer världen kan bestå av – barnet erfar genom leken och skaffar sig nya insikter om 

tillvaron. Vygotskij menar vidare liksom Winnicott att människan som kulturell varelse föds i 

leken – här växer man, utvecklas och skapar möjligheter att undersöka sin kreativa potential. 

   Berg beskriver det koncentrerade tillståndet i leken på följande vis:  

 

Det omedelbara intresset liknar förtjusning. Detta ord betyder förtrollning, att bli 
bergtagen, att försvinna från den vanliga världen in i trollens rike. Man blir 
otillgänglig för de andra, de kan inte hitta fram till den bergtagna, ty hon befinner sig 
på annan ort. Lekens attityd är den förtrollades attityd. (Berg 1992 s.31) 
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Bergs (1992) intresse upptas av den lekande människan - den individ som kan utföra 

handlingar i djup koncentration såvida leken får förbli ostörd. Även Berg fastslår att det 

existerar ett transcendentalt tillstånd i leken. I leken överskrider vi gränser och blir någon eller 

något vi nyss inte var; allting sker genom spontana handlingsflöden. – På samma vis kan barn 

i interaktion med varandra och en dramapedagog i ett ”magiskt tillstånd” beskrivas. 

  

Estetiska läroprocesser 

 

Eisner och Bresler har bedrivit forskning om estetikens betydelse för samhället och individen. 

Under denna rubrik redogörs för deras syn på detta. 

     Bresler (2007) menar att estetiken har ett djupt värde i sig som inte kan mätas eller 

placeras in i något särskilt metodfack. Om vi vill beskriva estetikens kärna och djupare 

innebörd kommer det att krävas studier på avancerad nivå – djupintervjuer av kvalitativ, 

fenomenologisk karaktär samt observationer av det estetiska utövandet framhålls av Bresler 

som lämpliga tillvägagångssätt. 

     Pedagoger bör ha i åtanke att tid, koncentration och utrymme är bidragande faktorer till om 

en skapande process ska bli meningsfull istället för ytlig. Enligt Bresler tillhandahåller det 

moderna, västerländska samhället alltför mycket konsumtionskultur. Att lyssna till Mozart i 

snabbköpet kan vara trevligt men leder inte till en stark förståelse och lyhördhet för hans 

musik. 

      Bresler anser att bruket av den Reggio Emilia- pedagogik hon bevittnat i förskolor ger 

barn möjligheter att vara utforskande på flera nivåer samtidigt; pedagogerna väver in drama, 

musik och skapande bland annat med materialet lera i barnens projekt, vilket kan bidra till att 

ge dem en helhetsupplevelse av de estetiska språken. 

    Bresler (2002) menar dock att man inte ägnat särskilt mycket uppmärksamhet åt barns 

praktiska konstutövande. De estetiska ämnena har ej heller särskilt hög status på akademisk 

nivå. Barns lärande genom de estetiska språken måste tas på allvar, för härigenom får de 

utlopp för sin naturliga nyfikenhet och upptäckaranda samtidigt som de tillägnar sig ett  

innehåll fullt av mening i vardagen.  

   Eisner (2002 a), liksom Smith (2005) om Eisner, hävdar att ett aktivt konstutövande 

förstärker människors känslighet och gör dem mer uppmärksamma på hur sinnena kan 

användas. Den imaginära förmågan tjänar som en kognitiv funktion på så sätt att individen 
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därigenom får tillfälle att prova ett flertal förhållningssätt till en och samma utgångspunkt. 

Det kan ge en ökad inre förståelse för hur ett fenomen kan visa sig och undersökas på många 

olika sätt. Dessutom övar man sig i aktiv problemlösning på detta vis. Eisner anser att den 

kognitiva funktionen i konstnärliga processer visar sig genom att man får kontakt med sitt 

medvetande och den omgivande miljön; djupet i upplevelsen blir ett faktum.  Genom rörelse 

och dans som uttrycksform förhåller man sig till rummet och sin egen kropp som ständigt 

befinner sig i rörelse medan den som skapar en målning befinner sig i relativ stillhet men 

använder ett öppet och aktivt sinne.  I drama förenas olika delar av människans inre 

funktioner.  

    Eisner (2002 b) är vidare särskilt intresserad av den pedagogiska processen inom 

konstutövande. Enligt Eisner har barn rätt att delta i estetiska och konstnärligt färgade 

processer; på så sätt utvecklar de unika färdigheter som människor, men utbildningsväsendet 

tar inte detta på tillräckligt allvar vilket Eisner är starkt kritisk mot. Bruket av begreppet 

multipla intelligenser
3
 kan förknippas med Eisner eftersom han talar för den kognitiva 

uppmärksamheten i konstnärliga processer. Han menar att mötet med konsten utvecklar 

parallella förmågor hos individen, dels ökad kontakt med sin kreativitet, dels större förståelse 

för multipla intelligenser, vilka till antalet är mellan sju och nio och till exempel innefattas av 

spatial (rumslig) intelligens, språklig intelligens och kroppslig-kinetisk intelligens.  

 

Begreppet flow  

 

Csikszentmihalyi (1990) myntade begreppet flow. Man skulle kunna översätta flow till flöde. 

Tillståndet av flow kännetecknas av en intensiv koncentration, närvaro och inre 

tillfredsställelse. Svåra utmaningar är plötsligt fullt möjliga att bemästra och livet lyser med 

en särskild klang som alltid är fallet när människor upplever ett starkt engagemang i det de 

företar sig. Det här tillståndet innefattar även skaparkraft och uppnås utanför vardagens 

stränga ramar och yttre statussymboler som framgång och pengar, som i sig har visat sig 

otillräckliga för att ge människor en varaktig känsla av välbefinnande.  

                                                 
3
  Teorin om multipla intelligenser lanserades år 1983 av Howard Gardner, professor i utbildning vid Harvard 

universitet. Människan har enligt denna teori många olika slags intelligenser, inte enbart en logisk, abstrakt 

sådan. Gardner anser liksom Eisner att samhället och utbildningsväsendet borde ta mer hänsyn till att människor 

här är olika – alla har olika styrkor och inlärningssätt. 

Infed  Thinkers på Internet: 

http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm 

http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
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     Upplevelsen av flow bidrar till att individen slipper känslor av inre splittring och 

begränsningar – allt ”flyter bara på”.  

     Csikszentmihyalyi anser att barn har en särskild öppenhet för det här tillståndet innan det 

bryts av vuxenvärlden som gör dem beredda på livets allvar och realiteter; själva längtan efter 

helheten i upplevelsen sitter dock kvar, även i den vuxne individen. Termen flow kan sägas 

var identisk med ”magi” i dramautövande. 

Barn och drama 

 

Ordet drama härstammar från det grekiska ordet dra´o som betyder ”att handla”. Hägglund 

och Fredin (2001) hävdar att alla människor har tillgång till fantasi och andra kreativa kanaler. 

När barn deltar i dramapass får de möjlighet att gå in i övningar och fiktionsvärldar där en 

pedagog handleder dem och låter dem utveckla dessa förmågor ytterligare. Dramapedagogen 

kan även tillföra en estetisk dimension som kan ge barnen en fördjupad upplevelse av drama – 

estetiken kan fungera som en bild – och symbolvärld som lockar barnen in i upplevelsen. 

Dramapedagogik 

 

Sternudd (2000) delar in dramapedagogiken i fyra perspektiv; nämligen konstpedagogiskt, 

personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holistiskt lärande perspektiv.  

  I den här uppsatsen kommer jag att beröra det konstpedagogiska perspektivet, som kortfattat 

innebär att individens kreativitet och skaparlust står i centrum genom att man får träna på att 

uttrycka sig i konstnärlig form. Man övar bland annat upp sin fantasiförmåga och 

medvetenheten om sina sinnen i olika övningar. Kanske tillverkar deltagarna varsin docka 

som de därefter får använda i en dockteaterföreställning. 

     Ibland kan de skapande och gestaltande momenten övergå i ett föreställningsarbete som 

leder fram till en pjäs som slutprodukt men det är inte säkert. Det kan lika gärna förhålla sig 

på det viset att pedagogen arbetar med sina deltagare med det bestämda syftet att ge dem 

utrymme att undersöka sin kreativitet på olika sätt. Då kan det räcka att deltagarna får bekanta 

sig med en text eller ett speciellt utvalt tema; man visar upp scener för varandra i gruppen 

men inte för en utomstående publik.  
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Tidigare forskning 
 

Här kommer jag att redogöra dels för tidigare svensk forskning, dels för internationell 

forskning med estetiskt fokus och dramaverksamhet med barn. Jag vill betona att en sökning i 

databaserna Academic Search Elite och ERIC visar att det inte bedrivits någon forskning 

avseende dramapedagogers agerande för att uppnå en ”magisk” närvaro i barngrupper. Inte 

heller ger sökningar i internationella katalogen LIBRIS något resultat gällande ovanstående 

fenomen. Jag har naturligtvis inte kunnat söka på just ordet ”magi” utan istället använt sökord 

som: dramapedagogiskt arbete med små barn/drama och barn i förskoleåldern, närvaro, 

transcendens, lek och lektillstånd – men sökorden fungerade inte. 

  Därför valde jag, som jag redan nämnt, att sätta mig in i den estetiska dimensionen av 

processer med dramainriktning. 

 

Två forskningsområden  

 

Lindqvist (1995) bedrev på 1990-talet ett flerårigt dramapedagogiskt projekt tillsammans med 

en kollega. Projektet utfördes på en förskola och utgick från det existentiella temat Ensam i 

vida världen. Förskolepedagogerna deltog genom att ikläda sig skepnad av sagofigurer som 

barnen kunde tänkas identifiera sig med. Man använde sig av rekvisita, kostymer och annat 

som skulle kunna skapa illusionen av en gemensam fiktion som både barn och vuxna kunde 

kliva in i.  

   Lindqvist var intresserad av att undersöka hur lekpedagogiken inom förskolan skulle kunna 

utvecklas. Studien kan beskrivas som ett didaktiskt försök att utreda hur lek genom en 

gestaltad berättelse får form och innehåll och därigenom kan tillföra leken en större betydelse 

för förskolebarnen. Interaktionen med förskolepedagogerna blir då ett bärande element i 

pedagogikens utformning. När pedagogerna har en levande dialog med barnen med hjälp av 

ett dramatiserat innehåll får förskolebarnen möjlighet att växa och berikas av berättelsens 

unika innehåll.  

    Lindqvist är kritisk mot den så kallade fria leken som är vanligt förekommande i förskolans 

värld.  I stället menar Lindqvist att förskolan behöver utveckla ett synsätt där leken betraktas 

som en kulturell verksamhet som barn och vuxna gemensamt deltar i. Bara då kan leken få det 

djupa meningsinnehåll som den bör ha. Lindqvist är inspirerad av Vygotskij och menar att 
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omvärlden utgör en kulturell påverkan på barnet. Kombinationen av drama och en tillräckligt 

genomtänkt litterär text kan bidra till att göra leken mer levande och betydelsefull. Man bör 

undvika schabloniserade texter och karaktärer.  

   Resultaten av undersökningen visar att en gemensam lekvärld bidrar till att utveckla barns 

lek på så sätt att barn då kan skapa mening och sammanhang i världen med leken som central 

grund.  Genom att alla tillsammans deltar i och refererar till samma lekvärld vidgas deras vyer 

och förutsättningarna att förstå lekkoder ökar.  

    Lindqvist videofilmade det pågående projektet för att kunna analysera det. Dessutom 

besökte hon regelbundet förskolan och hade där samtal både med barn och pedagoger. Vidare 

deltog hon i föräldramöten för att beskriva och skapa förståelse för projektet och talade ofta 

med förskolans föreståndare. Lindqvist skrev även dagbok under projektets gång samt läste 

förskolans verksamhetsberättelser. Samma fenomen dokumenterades med olika källor för att 

det skulle bli möjligt att studera det utifrån olika perspektiv.  

   I sin analys tog Lindqvist hänsyn både till de vuxnas perspektiv och observerade vad som 

skedde med utgångspunkt i barns lekar. Sedan gick Lindqvist vidare med att leta efter 

samband mellan kulturella och estetiska mönster i leken.  

    Den pedagogiska processens framväxt analyserades för att meningsinnehållet skulle bli 

synligt. Frågan hur fiktionen utvecklades ställdes samt vilken roll pedagogerna hade i detta. 

Litterärt innehåll och de olika avdelningarnas syn på projektets innehåll blev också en del av 

analysen. De dramapedagogiska begreppsorden värld, handling och karaktärer ligger till 

grund för analysen av hur den estetiska utformningen skapar en medveten gestaltning. 

   Lindvåg (1988) beskriver i sin avhandling om Elsa Olenius hur stark dennas tro på barnets 

kreativa förmåga var. 

    I sin avhandling beskriver Lindvåg Olenius engagemang i barnteaterns framväxt och den 

bärande roll Olenius hade i det skeendet. Enligt Olenius hade Lindvåg det bestämda syftet att 

ge barnteatern en betydande roll i samhället och lyckades bidra till att utveckla barnkulturen. 

Olenius startade Vår Teater på barnbibliotek i Stockholm, en frivilligverksamhet för barn och 

ungdomar som lever kvar än i dag.  

    I avhandlingen redogör Lindvåg för Olenius tid som barnbibliotekarie och hur 

sagoberättandet tog form och utvecklades inom det forumet. Olenius betraktar barn som 

aktörer i ett historiskt perspektiv och redogör för bildningsidéer, Olenius roll inom 

folkbildning och barnteater i ett folkteaterperspektiv.  

    Därefter beskriver Lindvåg Olenius kontakt med aktivitetspedagogiken, i vilken det 

betonades att barnen skulle utvecklas i arbetet genom att komma få tillgång till sin kreativitet, 
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utveckla sina sociala färdigheter såsom förmåga till ansvarstänkande och samspel med andra 

människor.  

      Olenius ansåg att barnen var hennes läromästare – hon behövde vara lyhörd inför dem för 

att utvecklas som pedagog.  

    Sagoberättandet utvecklades till konstnärlig- estetisk dramatisering. Syftet med barnteatern 

är enligt Lindvåg att tillmäta alla barn lika värde och ge dem förutsättningar att möta kultur 

eftersom det är deras självklara rättighet. Barn kan inom barnteaterverksamhet även utveckla 

emotionella och sociala förmågor samtidigt som de fördjupar sig i det estetiska språket.   

 

Sammanfattande kommentar 

 

Här följer några kommentarer angående den utvalda forskningen: 

  Kärnan i de ”magiska” upplevelserna utgör grunden för uppsatsens undersökning. 

Dramapedagogen handlar förmodligen på ett visst sätt för att skapa dessa unika upplevelser – 

den aspekten vill jag särskilt belysa. Den estetiska kvaliteten, som bland andra Bresler talar 

om, kan ingå i den ”magiska” dramastundens inramning. 

    Lindvågs och Lindqvist forskning inspirerar mig genom att visa på mångfalden av estetiska 

uttryck och barns omedelbara respons på deras arbete – kreativitet i ordets rätta bemärkelse 

verkar ha uppstått. Dörrar till ”magiska sfärer” öppnades upp för barnen – därför tycker jag att 

deras forskning är viktig att ta med i det här sammanhanget. 

    Med tanke på att ingen renodlad forskning bedrivits kring den ”magiska aspekten” i 

dramaprocessen verkar det angeläget att börja genomdriva en sådan. Annars är nog risken stor 

att det uppstår en kunskapslucka i den dramapedagogiska forskningen. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den ”magiska” närvarokänslan, genom 

dramapedagogens agerande, uppstår i rummet.  

    Frågeställningarna lyder som följer:  

 Hur upplever och beskriver dramapedagoger ”magiska moment” i möten med barn?  

 Hur agerar dramapedagoger för att ett ”magiskt möte” ska bli verklighet? 
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Forskningsansatser  

 

Fenomenologin är enligt Bengtsson (2005) läran om livsvärlden och grundades av Husserl. 

Med livsvärld avses den värld vi lever i såsom den uppfattas av människor. Fenomenologen 

vill beskriva människans upplevelse av olika sorters fenomen; ”det som visar sig” för oss. Det 

är genom att befinna sig i upplevelsen av dessa fenomen som individen erfar världen. I 

forskningsmetodiken finns det för fenomenologen inga färdiga analysmallar att använda sig 

av – det viktiga är att ”gå tillbaka till själva sakerna” och visa dem uppmärksamhet för att 

därigenom försöka få syn på vilken analys som verkar rimlig. Det elementära är dock att 

försöka beskriva och återge upplevelser i informanternas utsagor utan att tolka dem. Här 

måste forskaren vara kreativ och uppmärksam på sitt material; vad kan det berätta? En möjlig 

väg kan vara att leta efter meningsbärande kategorier i analysmaterialet. 

    Jag väljer en fenomenologiskt inspirerad forskningsansats med tanke på att jag vill 

undersöka hur fenomenet ”magi” visar sig för dramapedagoger i deras arbete med barn. 

Essensen i intervjumaterialet borde kunna nås genom denna analys.  

    När det gäller analysförfarandet av min observation kommer jag att utföra en hermeneutisk 

tolkning av denna eftersom jag där eftersträvar att försöka förstå hur dramapedagogen agerar 

för att åstadkomma ett ”magiskt” dramapass.  Om jag ska kunna förstå just detta blir det 

nödvändigt att tolka observationen.  

    Hermeneutiken är, som Ödman (2007) beskriver det, en tolkningslära grundad av filosofen 

Heidegger. Hermeneutikern vill förstå det fenomen som visar sig och innebörden i det hela. 

Tolkningen växer fram genom den hermeneutiska spiralen, i vilken forskaren genom att 

grundligt gå igenom sitt empiriska material, hela tiden vinner ökad förståelse för det fenomen 

undersökningen gäller. När ny kunskap har erövrats bidrar det till en ny sorts förförståelse – 

man har tagit flera steg framåt från utgångsläget och kan nu komma vidare i processen.  

     Forskningsmaterialet tolkas utifrån enskilda delar som i ett senare skede i 

analysförfarandet kan fogas samman till någon sorts helhet. Hermeneutikern menar att 

empirin, människans erfarenheter och upplevelser av världen, är av yttersta vikt eftersom 

detta lär oss något om hur människan ser på världen.  

    Hermeneutikern tolkar med andra ord sitt material i syfte att försöka förstå det medan 

fenomenologen vill försöka få syn på och beskriva essensen i forskningsmaterialet utan att 

tolka det – och jag använder mig alltså av båda forskningsansatserna.  
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    I den senare delen av resultatkapitlet kommer jag att sammanblanda de två olika 

forskningsansatserna i en tolkning där jag utgår från det jag kommit fram till i analysen av 

mitt empiriska material och tolkar detta med stöd av de teorier som återfinns i kapitlet 

Bakgrund.  I det fallet väljer jag att kalla min redogörelse för en tolkning eftersom jag inte 

kan återkoppla till teorier och ställa dem i relation till mitt forskningsmaterial utan att 

genomföra en tolkning av det. – På det viset kan ny kunskap uppstå. 

     

Metod 
 

Tre kvalitativa intervjuer med yrkesarbetande dramapedagoger samt en observation av en 

praktiserande dramapedagog utgör mitt metodval.  

 

Intervju 
 

Enligt Trost (2005) är kvalitativa intervjuer att föredra när man som forskare vill få en 

uppfattning om hur människor upplever, tänker och känner i fråga om något. Jag vill försöka 

se verkligheten som mina informanter ser den och genom deras utsagor försöka få syn på om 

fenomenet ”magi” kan skönjas och utvidgas. Som Trost påpekar är det viktigt att jag i rollen  

som intervjuare är inriktad på att uppmärksamt lyssna till mina informanters upplevelser och 

ställa frågan hur någonting är enligt deras sätt att se det. Det är också viktigt att vara väl 

förberedd så att jag kan få ut någonting av intervjun – jag bör vara medveten om vilka 

grundfrågor jag vill ställa, men sedan måste jag vara närvarande i samtalet så att jag ställer 

följdfrågor om behov av sådana uppkommer och på annat vis fokuserar på den aktuella 

situationen.  

    Intervjuerna kommer att spelas in på band så att jag har möjlighet att lyssna på dem flera 

gånger och därmed lyhört lyssna efter nyanser och möjliga mönster i berättelserna.  

     Vad det gäller samtalsmiljö vid intervjutillfällena väljer jag ostörda platser där vi kan sitta i 

fred. Samtalet måste byggas upp i lugn och ro så att informanten får förtroende för mig som 

intervjuare. Då blir det antagligen lättare att slappna av och fokusera på den förestående 

intervjun.  
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Observation 
 

Kylén (2004) poängterar att forskaren genom observation som metod får syn på vad som sker 

i nuet. I sin roll som observatör iakttar man något för att försöka få ökad kännedom om just 

detta, i det här fallet en dramapedagogs aktiva handlande för att leda sina deltagare mot ett 

magiskt tillstånd av koncentrerad närvaro.  

    Med observation som metod kan jag få syn på vilka redskap dramapedagogen använder just 

för att ”fånga” sina deltagare under dramapasset. Medan jag med blotta ögat följer 

pedagogens process kan jag föra anteckningar om det jag lägger märke till under passet, vilka 

jag sedan kan analysera i mitt strävande att förstå dramapedagogens handlande och effekten 

av detsamma – hur byggs närvaron och ”magin” upp? Med vilka medel?  

    Under observationens gång kommer jag att sitta vid sidan om det faktiska skeendet och 

göra mina noteringar om vad som händer i rummet. Jag inser att det är viktigt att jag är 

medveten om att min närvaro kan påverka både barngruppen och pedagogen; därför bör jag 

iaktta en ödmjuk hållning och med empati och vänligt sinnad uppmärksamhet följa skeendet 

under dramapasset.  

    Min förhoppning är att tillförandet av en observation till det planerade intervjumaterialet 

ska skapa en extra dimension i analysförfarandet – jag väljer därmed att både prata med 

dramapedagoger om fenomenet ”magi” samt betrakta en pedagogs arbete för att nå dit. 

Observationstillfället får i uppsatsen tjäna som ett exempel på hur en dramapedagog i 

interaktion med barn i förskoleåldern kan agera för att ”locka barnen in i äventyret”.  

    

Urval 
 

De dramapedagoger som tackade ja till att låta sig intervjuas av mig valdes ut på följande vis: 

En av dem bedriver en verksamhet jag hade hört talas om, en blev jag tipsad om av en 

kurskamrat på högskolan i Gävle och den tredje kände jag också redan till, bland annat genom 

att vi under en period arbetat under samma biträdande rektor i en förskoleverksamhet; dock ej 

på samma förskola.  

    När det gäller den dramapedagog som gav sitt bifall till att låta mig komma på ett 

observationstillfälle fann jag personen i fråga genom att ringa upp en frivilligverksamhet där 

barn i för min undersökning lämplig ålder finns att tillgå.  
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Etiska överväganden 
 

Mina informanter garanteras fullständig anonymitet genom att jag varken skriver ut deras 

namn, arbetsplats eller någon annan information som kan ge ledtrådar om vilka personer som 

avses. Anledningen till min diskretion är att jag vill ge mina informanter frihet att uttrycka sig 

alternativt ge mig inblick i en verksamhet utan att någon ska kunna peka ut dem samt att 

fokus bör ligga på undersökningen – vilka enskilda människor som gett mig mitt 

forskningsmaterial är inte betydelsefullt i sammanhanget. 

 

Resultat 
 

Under denna rubrik finns en redogörelse för resultatet av den empiriska undersökningen. Till 

att börja med finner läsaren en sammanfattning av ett observationstillfälle av en 

dramapedagogs arbete med barn i en frivilligverksamhet samt ett antal hermeneutiska 

kategoriseringar av dramapassets innehåll och pedagogens handlingar.  Därefter följer en 

redogörelse för de fenomenologiskt inspirerade kategoriseringar som framkommit under 

analysförfarandet med intervjuerna. Slutligen återkopplar jag till de teorier som står att finna i 

kapitlet Bakgrund och belyser teorierna med hjälp av exempel från intervjuerna och 

observationen. Med tanke på att den här uppsatsen beskriver drama som ”magiskt möte” har 

jag valt att delvis använda ett målande och poetiskt tonfall i resultatredogörelsen för att 

levandegöra texten för läsaren. 

    När det gäller intervjuerna vill jag informera om att ordet ”magi” vid ett flertal tillfällen 

uppkom i informanternas berättelser utan att jag någonsin förde det på tal. Det är ju min 

personliga benämning på det säregna, transcendentala närvarotillstånd som kan uppenbara sig 

genom drama som metod. Därför är det intressant att informanterna reflekterade över 

fenomenet ”magi” i kombination med drama.  

 

Tillvägagångssätt med observationen 

 

Jag genomförde min observation hos en dramapedagog som är anställd inom 

frivilligverksamheten. Under observationstillfället satt jag på en stol och gjorde anteckningar 

för att jag skulle i efterhand skulle vara kapabel att komma ihåg hur dramapasset gick till. I 

mitt anteckningsblock noterade jag vilka övningar pedagogen gjorde, passets början och slut, 
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hur deltagarna verkade reagera under passets gång samt hur pedagogen agerade. I 

bearbetningen av observationen ingick att med hermeneutisk tolkning som grund klargöra 

passets uppbyggnad och funktion. Därpå var det dags att försöka urskilja vilka redskap 

dramapedagogen använde för att aktivera och entusiasmera sina deltagare. Här följer en 

sammanfattning av vad som framkom under observationstillfället. 

 

Sammanfattning av observationen 

 

Cirka tio barn i sexårsåldern väller in i lokalen. Några flickor hälsar på den dramapedagog 

som brukar leda deras pass. När pedagogen kommenterar att några barn fortfarande fattas 

sätter de sig ner på varsin stol och börjar prata med varandra. 

    En kort stund därefter kommer resten av deltagarna. Dramapedagogen har ställt några stolar 

i en cirkel och ber nu att barnen ska komma och sätta sig där. Pedagogen noterar närvaron i en 

pärm. Det visar sig att några fattas. Barnen är uppenbarligen medvetna om detta faktum 

eftersom några exempelvis kommenterar att en av de pojkar som fattas är sjuk medan en 

flicka är bortrest. Endast en pojke är närvarande denna dag. 

    Dramapedagogen bekräftar barnens anmärkningar om vem som är borta genom att svara att 

det är bra att de berättar det för henne. Därpå säger hon att det är dags att börja. Den här 

gången ska de öva sig i att träna på olika känslor och att jobba tillsammans säger hon – för 

man kan ju känna olika saker och det är viktigt att man kan jobba tillsammans. Några av 

barnen nickar och håller med henne medan några fnissar och småpratar med varandra.  

     Dörren öppnas plötsligt och en musikpedagog kommer in och frågar om dramapedagogen 

vet vilket rum han ska vara i. Dramapedagogen ger honom den information han vill ha och 

fortsätter sen sin inledande instruktion. Barnen fortsätter lyssna på henne. Ingen frågar något 

om musikpedagogen. 

     Dramapedagogen berättar nu att alla barn strax ska få sprattla omkring. Pedagogen 

använder sin egen kropp för att gestalta hur det kan gå till.  

    Sen säger hon att hon kommer att låtsas att hon tar ett foto till exempel från en djurpark.  

    ”Så här gick det till när jag var i djurparken”, säger hon och berättar för barnen att de ska få 

föreställa olika djur som står alldeles stilla, som statyer. Barnen tittar på henne när hon 

instruerar dem. Någon ler. Någon annan säger sig ha gjort övningen förut. De andra är tysta 
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men skruvar lite på sig där de sitter på sina stolar. Pedagogen förklarar att hon kommer att 

använda sig av sin fantasi när hon berättar.  

    Övningen startar. Alla barn sprattlar omkring på olika vis. Ett av barnen rör sig med små, 

försiktiga rörelser. De övriga använder sina kroppar till att utforska hur man kan göra när man 

sprattlar omkring. De rör sig över hela golvet och söker ögonkontakt med varandra. Några 

tittar även åt pedagogens håll ibland.  

   När pedagogen säger åt barnen att frysa gör de det på en gång. De flesta är tysta men ett och 

annat småfniss kan urskiljas från ett par barn.  

Pedagogen använder ett ”skojigt tonfall” och förstärker det hon säger med sitt kroppsspråk när 

hon låter barnen föreställa personer på olika platser som gör olika saker; en djurpark, en 

strand, en gata med mera.  

   Pedagogen berättar att hon säger först kommer att säga ”klick” och det betyder att de ska 

blandas – det vill säga bara röra sig fritt tills hon säger ”klack” vilket innebär att man ska ta en 

position i ”diabilden”.  

    När barnen har provat ett par gånger kommenterar pedagogen att de inte ska bestämma i 

förväg vilken position de ska ha. Några barn har gjort det. Barnen provar på nytt och tar nu 

nya positioner varje gång. Pedagogen utmanar dem nu och säger ”frys” snabbare ibland.  

    Barnen börjar skapa rollkaraktärer i de olika situationerna. Många lever sig in i de 

berättelser pedagogen förmedlar och gestaltar det hon beskriver. Dock protesterar en flicka 

vid ett tillfälle mot beskrivningen av hennes position när pedagogen säger vad hon tror att 

flickan föreställer.  

    ”Nej, det är jag inte alls.” Pedagogen lyssnar på flickan och låter henne bestämma vad hon 

ska föreställa. 

     Efter en stund säger pedagogen att hälften av barnen ska få vara publik medan de andra ska 

göra diabildsövningen. Nu ska övningen handla om resor till olika länder. Publiken ska få 

bestämma vart resorna ska gå.  

    Småprat och skratt uppstår under förflyttningen. Några springer fram och sätter sig ner. Ett 

par av dem som ska få göra övningen poserar för dem som tittar på, som då skrattar. Många 

vill agera berättare i övningen, den roll som pedagogen tidigare haft. Pedagogen säger att de 

ska göra övningen flera gånger men om alla inte hinner vara berättare denna gång kan de 

fortsätta en annan gång.  

   Övningen flyter på. Alla barn deltar och utför de olika diabilderna. Berättarna beskriver de 

olika resorna och vad kompisarna föreställer. De barn som tittar på ler tillsammans med 

pedagogen åt de olika historierna.  
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   Det blir byte och de barn som hittills tittat på får alltså göra samma övning. En av flickorna i 

publiken lever sig in i historien som utspelar sig framför hennes ögon och springer fram till en 

kompis för att titta närmare på hennes position. Pedagogen låter det ske och flickan springer 

snabbt tillbaka till sin plats med ett leende på läpparna.  

    Pedagogen lägger nu till ett nytt moment i övningen, nämligen att bilderna ska börja leva 

och prata. Berättaren kan till exempel säga: ”Och gubben sa…” 

    Nu börjar barnen agera – de använder sin fantasi till att hitta på olika episoder och 

känslolägen. Ivriga tjut uppstår när pedagogen frågar om en sista person vill vara berättare. 

     Därefter avslutas övningen och alla sätter sig på golvet i en cirkel. Pedagogen 

    talar om att barnen föreställde olika figurer i diabildsövningen. De ”spelade roller”, som i 

en teaterpjäs. 

    Barnen och pedagogen pratar om vilka roller barnen hade i övningen samt vad de 

egentligen gjorde i sina roller, som att bära någons väska till ett hotell. Barnen har mycket att 

säga om detta. 

    Pedagogen går vidare med att säga att de nu tillsammans ska tänka ut vilka figurer som 

skulle kunna finnas med i en teaterpjäs och barnen föreslår exempelvis en tupp, en hund, 

gubbar som äter chips, en popstjärna med mera. När ett av barnen nämner namnet på ett barn 

de tydligen känner och ett annat barn bejakar det förslaget säger pedagogen att man inte ska ta 

med någon man känner i en pjäs – det blir ” som på riktigt” och det ”kan bli jobbigt för den 

personen”.  

    Barnet som kom med förslaget säger okay och tänker ut något nytt i stället. Det blir fler och 

fler förslag. Prat uppstår mellan barnen. Pedagogen säger att de måste ha handuppräckning 

och att en person i taget får prata. Då räcker en av flickorna som hittills inte sagt så mycket 

upp sin hand, vilket pedagogen uppmärksammar och ger henne ordet. Kort därefter tackar hon 

för ”alla roliga förslag” och säger att det får räcka tills vidare. Nu ska de upp och röra på sig 

igen! 

   Barnen får ”mingla runt”, det vill säga röra sig fritt i rummet. Pedagogen säger därpå vad de 

ska föreställa, till exempel tjuvar. Barnen använder sina kroppar och testar att vara olika 

sorters personer. Under rollbytena uppstår flera gånger spontana fniss. Dramapasset avslutas 

med att barnen tillsammans med pedagogen ställer sig i en cirkel och säger hej då. 

    Sen rusar många ut och ropar hej då i förbifarten. 
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Kategoriernas innebörd 

 

”Magin” kan skapa nya världar. Den som uppslukas av dess kraft är helt och hållet öppen för 

det omskakade äventyret där allt kan ske. Man kan förvandlas och uppslukas av nuet. 

Guldskimrande skatter väntar på att bli funna. Nya karaktärer växer fram vars existens man 

inte visste om innan. Sagan är utan slut och skrivs just i detta ögonblick, för det känns så. 

Ögonen är vidöppna och seende, hjärtat dunkar omväxlande fort och med handfast rytm och 

livet är märkvärdigt. Något skapas med gemensamma krafter. Det kan inte namnges innan 

människan har erfarit vad det handlar om. Händelseförloppet påminner om en Fågel Fenix
4
 

som reser sig ur askan i full skrud inför hänförda åskådare. Hur gick det till? Ingen vet.  

  ”Kom med, lockar Fågel Fenix. Kom med på det stora äventyret! Jag ska bre ut mina vingar 

så att ni kan sätta er på min rygg!” 

    Jag har efter att ha gått igenom anteckningarna från observationstillfället funnit ett antal 

kategoriseringar att utgå från. Kategoriseringarna beskriver dramapassets innehåll och 

dramapedagogens redskap och ser ut på följande vis: 

 När gestaltningen växer fram  

 Inlevelsens och fantasins ”magiska bubbla” 

 Engagemang, lust och inspiration som kreativa verktyg  

 Transformeringen för barnen in i fiktionsvärlden  

 Reflektion som grogrund för att karaktärer ska skapas  

 Koncentrerad tid och närvaro  

 De dramapedagogiska redskap jag kunde urskilja var:  

 Kropp och röst 

 Tydlighet och ram  

När gestaltningen växer fram 

 

Kroppen kan tjäna som ett instrument att uttrycka sig med. Barnen föreställer olika figurer, 

träd och annat. Ett träd kanske blåser i vinden en stilla sommardag på en äng full av 

sommarblommor, en ryttare rider i vild galopp men ramlar av när hästen stegrar sig… 

                                                 
4
  Fågel Fenix var ursprungligen en fornegyptisk mytisk gestalt som övertagits bland andra av grekerna. Enligt 

legenden brinner fågeln upp för att därefter återuppstå. Fågel Fenix är därför en metafor för återuppståndelse. 

Nationalencyklopedin på Internet:  

http://www.ne.se/fenix/1105188 

http://www.ne.se/fenix/1105188
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Historierna skapas och ges en yttre inramning och eget liv. Det sker först i tystnad, genom 

icke-verbal gestaltning och sedan även med verbalt uttryck. Plötsligt hörs en massa talande 

röster i det rum som nyss var tyst. Vinden låter, hästen gnäggar, ryttaren ger ord åt sin rädsla. 

Historierna bildar den yttre ramen i vilken det inre livet får form och uttryck. 

Inlevelsens och fantasins ”magiska bubbla”  

 

Med fantasin som bundsförvant kan man komma långt i dramaäventyret. När inlevelsen i 

upplevelsen sedan växer sig starkare stiger barnen och deras vuxna ledsagare (det vill säga 

dramapedagogen) in i en ”magisk bubbla” där berättelsen får en särskild substans. Figurerna i 

berättelserna får skarpare konturer och rummet vibrerar av känslor och olika ansiktsuttryck. 

Det verkar uppstå ett särskilt kraftfält runt deltagarna när de börjar tro på det de gör – sagan 

blir verklig. Berättarna avlöser varandra och skapar historiernas grundramar. Sedan startar det 

riktiga äventyret.  

Engagemang, lust och inspiration som kreativa verktyg 

 

Ovanstående faktorer bidrar till att utveckla och berika deltagarna, det vill säga barnen. Det 

föreföll som om barnen blev alltmer engagerade, inspirerade och fulla av lust ju mer de fick 

undersöka sina kreativa uttrycksförmågor. Pedagogen behöver känna samma sak för att 

barnen ska vilja fortsätta dramapasset – och hon verkade gå in för sin uppgift. 

Transformeringen för barnen in i fiktionsvärlden 

 

När transformeringen äger rum förs barnen in i en fiktionsvärld där tingen blir levande och 

fantasifigurerna materialiseras genom att de får kropp och röst. Sagan föds och de imaginära 

bilderna som ”gemensamt målas med många penseldrag” går att urskilja för sin inre syn. En 

förtätad stämning uppstår i rummet där många figurer gör entré och sorti innan dramaresan är 

till ända. 

Reflektion som grogrund för att karaktärer ska skapas 

 

En reflektionsstund ägde rum mellan barnen och deras dramapedagog. I dialogen dem 

emellan skapades nya karaktärer på ett tidigt idéstadium. Ett tillfälligt persongalleri befolkat 

av bland andra tjuvar, poliser och artister presenterades. Kanske återkommer de vid ett senare 
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tillfälle för att tjäna som bestående karaktärer i en dramatiserad berättelse eller också 

tjänstgjorde de bara som inspiration för att ge barnen möjlighet att fantisera fritt. Om barnen 

får bestämma kan det tänkas att tjuvarna kommer att planera en stor stöt och artisterna håller 

konsert på en stor arena och blir intervjuade av världspressen. Det låter jag vara osagt. Men 

om någon yttrar orden ”Det var en gång” kan historien ta sin början. Då kan det hända att 

”magi” uppstår och får deltagarna att glömma den vanliga världen utanför. Ingen gråmulen 

sky kan påverka det för därinne, i ”magins förtrollade värld”, finns bara solsken och 

hänförelse. 

 

 Koncentrerad tid och närvaro 

 

Dramapasset ägde rum under en koncentrerad tid som dramapedagogen och barnen hade till 

sitt förfogande och, som det verkade, utnyttjade. Efter dramapassets slut sa pedagogen att 

”hon hade glömt bort att titta på klockan” och att ”diabildsövningen därför hade fått ta lång 

tid, men barnen verkade ju uppskatta den så mycket.” Av det skälet utgick en del av det hon 

hade planerat. 

    Närvaroaspekten i gestaltandet övas upp genom att barnen får möjlighet att prova 

övningarnas innehåll med flera varierade uttrycksformer; med och utan tal, genom upprepning 

av övningen och så vidare. När både pedagogen och barnen är närvarande finns det möjlighet 

att göra sig beredda inför det ”magiska äventyret.” Närvaron verkar vara en förutsättning för 

att detta absorberande tillstånd ska uppstå.  

   Pedagogen behövde vara lyhörd inför barnens respons på exempelvis ”diabildsövningen” 

övningen och ansåg, som hon själv sa, att de behövde tid att utforska dess innebörd och 

variationsrikedom.  

Dramapedagogens redskap  

 

Här redogör jag för dramapedagogens redskap, nämligen: 

 Röst och kropp 

 Tydlighet och ram 
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Röst och kropp 

 

Dramapedagogen använde sin kropp som instrument när hon skulle visa och beskriva moment 

i ”diabildsövningen”.  Dramapedagogen använde sig även av ett par olika röster när hon 

skulle ge barnen instruktioner under passets gång. Den första kallar jag ”den tydliga 

pedagogrösten” med vilken hon till synes tydligt och klart gav instruktioner och tydliggjorde 

vissa moment ytterligare under övningarnas utförande. Den andra rösten benämner jag som 

”den skojiga rösten” som pedagogen använde några gånger. Då förvrängde hon rösten och 

”gjorde sig skojig”. Bruket av de olika rösterna verkade ge effekt på barnen på så sätt att de 

blev inspirerade av pedagogens förmåga att kliva in och ut ur roller.  

 

Tydlighet och ram 

 

Dramapedagogen hade satt upp en tydlig ram kring passet med de olika övningarna och 

stunder när hon tillsammans med barnen satt ner och reflekterade exempelvis kring vilka 

figurer som skulle kunna medverka i en pjäs. Efter passets slut delgav mig dramapedagogen 

att hon hade ett bestämt syfte med sitt förfaringssätt – övningarna skulle ”gå hand i hand” 

med samtalet rörande möjliga rollfigurer i en pjäs. Dramapedagogen ville öva barnen i några 

sammanhängande moment för att göra dem beredda inför det som komma skulle, kanske med 

en kortare pjäs som slutprodukt, där barnens idéer skulle användas som stoff i uppbyggnaden 

av pjäsen. När dramapedagogen vet vad hon vill med sitt pass och med fast hand leder barnen 

dit tycks det som om hennes förmåga att föra dem in i varaktiga fiktionsvärldar av ”magisk 

karaktär” ökar. Då kan Fågel Fenix bre ut sina vingar på nytt… 

 

Tillvägagångssätt med intervjuerna 

 

Den analytiska processen med intervjuerna har gått till på så sätt att jag utfört ett antal 

genomlyssningar av de tre intervjuerna och antecknat huvuddelen av vad de sa. Det var viktigt 

för mig att med lyhördhet försöka lyssna efter vad informanterna egentligen beskrev i 

intervjuerna. Så småningom började jag leta efter återkommande upplevelser, ord, begrepp 

och som det verkade, meningsfulla citat, i intervjumaterialet. Det empiriska materialet bildade 
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därmed meningsbärande enheter som omvandlades till flera olika kategorier. 

Kategoriseringarna presenteras nedan under olika rubriker. 

    Informanterna har i uppsatsen fått de fingerade namnen Angelika, Magnus och Minna. 

När det gäller resultatredovisningen av intervjuerna har den poetiska grundtonen fått ge vika 

för en mer saklig ton eftersom det här verkade angeläget att under varje kategori ge en 

sammanfattning av vad informanterna sa.  

      

Kategoriernas innebörd 
 

I ”magins” värld möts barn och vuxna för att tillsammans genomgå en transformering. Ur det 

som nyss var aska på marken reser sig Fågel Fenix på nytt och bevisar att pånyttfödelsen 

aldrig upphör. När som helst kan kreativitetens vindar blåsa genom våra liv och skapa 

någonting ur det som nyss inte existerade eller, om man urskiljde det med blotta ögat, 

betraktade som obetydlig aska. En resa tar sin början… 

    Kategorierna som framkommit under analysprocessens gång presenteras under några olika 

rubriker. De beskriver allesammans hur pedagogerna agerar för att skapa den förtätade, 

”magiska” stämningen och lyder som följer: 

 Att tillsammans skapa världar att träda in i 

 Knep som gör att färden fungerar  

 Rumsuppfattningens betydelse för styrkan i upplevelsen på den gemensamma färden 

 Symboler, rekvisita och imaginära moment  

 Vad som lockar barnen in i den andra världen, nämligen följande sex kategoriseringar:  

 Engagemang, lust och inspiration  

 Tydlighet och ram 

 Fantasi och inlevelse 

 Kroppsmedvetenhet 

 Närvaro och koncentrerad tid 

 Estetisk inramning 
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Att tillsammans skapa världar att träda in i 

 

Angelika tycker att det är lika spännande varje gång att möta barn i förskoleåldern i sitt 

dramapedagogiska för att gemensamt bege sig in i en annan värld. Hon beskriver hur härligt 

det känns när det syns att barnen är trollbundna. 

    Magnus anser att han som dramapedagog hjälper till att skapa världar tillsammans med 

barnen, det vill säga olika världar man kan träda in i.  

    ”Allt är möjligt”, säger han (och syftar då på det dramapedagogiska arbetet med 

förskolebarn). 

    Minna uppskattar den spontanitet och nyfikenhet som hon menar uppkommer när hon 

kliver in i en fiktionsvärld med sina barngrupper. Vidare talar hon om att barns skratt kommer 

från hjärtat och därför är äkta samt att möjligheterna är oändliga när man arbetar med barn. 

  

Dramapedagogen som vägledare/inspiratör med ett antal knep i bagaget 

 

Angelika föredrar att finna ett tempo som passar barnen och lägger in tempoväxlingar under 

dramapassen efter behov. ”Man märker vad som fungerar”, menar hon. I sitt arbete med 

dockor använder Angelika olika röster – rösterna föreställer ibland dockornas, andra gånger 

talar hon till dockan eller lägger på sin pedagogröst när hon vill berätta något utanför 

historiens ram eller ge barnen en instruktion. 

   Ett annat knep hon säger sig ha om något barn verkar okoncentrerat är att ”söka blicken på 

barnet om det går. Jag provar att nå fram med tonläge och blick.”  

    Magnus säger att han ”tjatar om magi” i syfte att göra dramapassen spännande. Han tycker 

om att skapa gemensamma världar och pushar gärna på barnen för att de ska våga och vilja 

uttrycka sig.  

   ” Vi ska göra något tillsammans, något annat, vi kopplar på”, säger han. ”Jag går in med 

min energi. Om jag tror på det gör barnen också det.”  
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    Lite senare under intervjun kommer han in på mötet mellan dramapedagogen och barnen. 

Han upplever att de ögonblick då ett bejakande sker mellan pedagog och barn sker är något 

extra.  I det mötet uppstår en varm gemenskap.  

    ”Barn vill berätta och går in i saker”, säger han.  

   Minna berättar att hon använder sina kunskaper till att känna av var barnen befinner sig. 

Hon skapar gärna dramaäventyr som kan locka dem och blandar in sagor och rörelse. Minna 

beskriver hur hon arbetat med en enda saga under en hel termin tillsammans med barnen – de 

lärde känna sagan väl och visste vad som skulle komma härnäst. Om de visade särskilt 

intresse för en enskild del av sagan under passet tog hon hänsyn till det i sin vidare planering 

av dramapassen – allt för att bibehålla barnens intresse och hängivenhet.  

    ”Man vägleder barnen”, säger hon apropå sin roll som dramapedagog. Hon betonar att den 

funktionen hos dramapedagogen är viktig. 

    Informanterna beskriver som redan framgått bland annat bruket av ”magiska kläder” och 

andra laddade symboler som tjänar som verktyg att skapa fiktionsvärldar och upplevelser  

som är så verkliga att de kan kallas ”magiska”. Både dramapedagogen och barnen är hänförda 

och lever sig in i dramaäventyret med hull och hår. Dramapedagogerna bidrar även bland 

annat med sin lust och energi för att ”magi” ska uppstå.  

Rumsuppfattningens betydelse för styrkan i upplevelsen av den 

gemensamma färden 

 

Angelika anser att en betydelsefull dimension av arbetet med drama för förskolebarn är att 

förändra det befintliga rummet efter behov. Olika sorters rum skapar olika känslolägen och 

upplevelser och det bör man vara medveten om – ett väl inrett och uttänkt rum kan förhöja 

upplevelsen och inlevelsen i dramapasset. 

    Magnus beskriver sin erfarenhet av att förändra dramarum på följande vis: ”Jag måste vara 

herre över mitt rum, medveten om vad jag använder det till.” 

     Magnus menar vidare att hur man använder rummet kan ha en avgörande betydelse för om 

barn kliver in i fiktionsvärlden eller inte. 

    Minna nämner förvandling av dramarummet som en viktig del av det dramapedagogiska 

arbetet med barn. Hon menar att ett medvetet inrett rum bidrar till att skapa olika nyanser i 

deltagarnas känslolägen och upplevelser – exempelvis kan det skapa en, som hon uttrycker 

det, ”magisk känsla”. 
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     Att experimentera med ljud och ljus kan ge effekt: ” Då går barnen in i det”, säger hon 

(och menar då ”in i upplevelsen”.) 

 

Symboler, rekvisita och imaginära moment 

 

Angelika berättar att hon använder dockor och ibland riktig rekvisita under sina dramapass 

med barnen. Dockorna används för att levandegöra de sagor som Angelika gestaltar i möten 

med barnen. Rekvisita kan läggas till för att skapa tilltalande miljöer och få barnen att vilja 

kliva in i sagans värld. Imaginära moment förekommer också, då Angelika tillsammans med 

barnen skapar gemensamma imaginära bilder av skeenden och detaljer i sagans värld med 

hjälp av sin fantasi. 

    Magnus beskriver hur han vid flera tillfällen använt en trumma som symbol. Trumman 

användes i dramapassets inledande sekvens för att skapa en känsla av att ”nu börjar något. Vi 

är här tillsammans. Man initierar något”, säger Magnus.  

   Magnus berättar också om sitt bruk av, som han säger ”magiska kläder” som rekvisita under 

dramapassen – förklädnaden skapar en förvandling och fiktion. Vidare har Magnus ofta gjort 

sig lyhörd inför vad barnens intresse för tillfället upptas av och bland annat använt 

plastdinousarier som utgångspunkt för det kreativa skapandet. Även Magnus växlar mellan 

symboler, rekvisita och imaginära moment; ibland beskriver han till exempel ”den magiska 

gläntan” eller ”berget” som han och barnen ska besöka i sin gemensamma dramavärld. 

   Minna beskriver hur hon arbetat med ”magiska stenar” och ”en magisk låda” som konkreta 

symboler i sitt dramapedagogiska arbete med barn. När hon presenterar lådan säger hon: ”Det 

här är en magisk låda…Om man tror på det gör barnen också det”, säger hon. ”Jag ger barnen 

en bild av vad som händer och de hänger på. Sen kommer skratten…” Längre fram i intervjun 

säger hon: ”Det är grundläggande att de har roligt tillsammans.”  

   Minna berättar att hon även använder fantasiförmåga och imaginära moment under sina 

dramapass med barn. Om hon exempelvis märker att de har mycket energi kanske de låtsas att 

de ger sig ut i djungeln tillsammans – hon är gärna lyhörd inför barnens behov och försöker  

”plocka upp” vad de uttrycker.  
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Vad som lockar barnen med på färden till den andra världen 

 

Under ovanstående rubrik radar jag upp några, enligt mina informanter, avgörande faktorer 

för om ”resan till den andra världen” ska bli fruktbar eller ej. 

 

Engagemang, lust och inspiration 

 

Angelika, Magnus och Minna påtalar alla tre det pedagogiska engagemanget tillsammans med 

inspirationen som avgörande för om dramapasset ska bli en skimrande guldstund för barn och 

pedagog eller falla i spillror, för att uttrycka sig poetiskt. Utan äkta engagemang och 

inspiration är det meningslöst att ens försöka – barnen kommer att genomskåda ens 

pedagogiska brister och tappa intresset. Även känslotillståndet lust förs på tal. Minna 

uttrycker det så här: ”Människan föds med en lust till livet.” Minna betonar att hon ofta 

känner lust i det dramapedagogiska arbetet med barn eftersom de är så öppna av naturen. 

 

Tydlighet och ram 

 

Alla tre informanter kommer in på pedagogisk tydlighet – man måste vara tydlig i sitt sätt att 

kommunicera med barnen.  Synbar tveksamhet, osäkerhet eller vaghet fungerar inte. Man bör 

vara medveten om vad man vill säga, hur man förmedlar instruktioner och så vidare. Ordet 

ram dyker upp i ett par av samtalen. Magnus menar att ett dramapass måste ha en tydlig ram . 

Inom ramen kan pedagog och barn verka tillsammans. Ramen utgörs av dramapassets innehåll 

och gemensamma handlingar i fiktionsvärlden. Pedagogen agerar medvetet för att dramaresan 

ska fyllas med en mening och ser till att barnen får öva sig i och uttrycka det de har behov av. 

Fantasi och inlevelse 

 

Inlevelseförmågan ska tas på allvar. Barnen ska enligt mina informanter genom drama som 

metod få många tillfällen att öva sig i inlevelse. Även pedagogen bör, som informanterna 

redan beskrivit, vara inlevelsefull i kontakt med barn. Fantasin övas upp genom drama, till 

exempel i gestaltning som tidigare nämnda imaginära moment och det gemensamma inträdet i 

fiktionsvärldar. 
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Kroppsmedvetenhet 

 

Två av informanterna, närmare bestämt Angelika och Magnus, nämner kroppsmedvetenhet 

som en viktig faktor i dramapedagogens arbetssätt. Angelika menar att man behöver vara 

tydlig i sitt fysiska uttryck när man arbetar med barn om man ska kunna trollbinda dem och 

locka dem in i dramaupplevelsen. Magnus tycker att kroppen är ett instrument som 

dramapedagogen behöver använda sig av – han kallar det för kroppsmedvetenhet.  

 

Närvaro och koncentrerad tid 

 

Iinformanterna betonar att pedagogen måste vara ytterst närvarande under dramapasset.  

”Man kan inte tänka på vad man ska äta till lunch för det märker barnen direkt”, säger Minna. 

Magnus menar ”att det är kört” om man inte är närvarande som pedagog. ”Då kan man lika 

gärna lägga ner och göra något annat”, säger han. 

    Magnus upplever att barn är känsliga små människor som snabbt kan avläsa vilken 

dagsform pedagogen är i – de reagerar till exempel med att bli rastlösa såvida pedagogen inte 

snabbt lyckas fånga deras intresse. Därför är det viktigt att man tänker på hur man agerar som 

pedagog – att vara närvarande i rummet och uppmärksam på vad som sker där – pedagogen 

ska befinna sig i aktivt samspel med barnen. 

   ”Man får möta det barnen tycker om och vill”, som Magnus uttrycker det. 

    Angelika brukar arbeta aktivt på att vara närvarande i mötet med sina barngrupper. För 

henne är det, som hon redan beskrivit, en rent fysisk känsla; detta att vara ”där med hela sin 

kropp och alla sina sinnen”. 

    Minna upplever att man med engagemang och närvaro som ledord kan nå långt i arbetet 

med sina barngrupper : ”Då blir barnens upplevelse verklig”, säger hon. 

     Något annat som återkommer i informanternas berättelser är uppfattningen att dramapasset 

sker under en koncentrerad tid och att detta i sig skapar en speciell sorts närvarokänsla där 

man som pedagog har möjlighet att ”ge allt” eftersom stunden inte varar för evigt.  

     Angelika beskriver tillståndet som att ge av sin energi och närvaro men ändå vara helt 

avslappnad i det. För Angelikas del har erfarenhet och yrkesmässig säkerhet spelat en stor roll 

i utförandet av dramapassen – hon känner sig helt trygg i sin roll som dramapedagog och tror 

att hennes entusiasm smittar av sig på barnen med tanke på att hon brinner för det hon gör. 
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    Magnus och Minna uttrycker filosofiska funderingar om dramastundens intensitet och 

inramning och menar även att insikten att stunden är ändlig skapar möjligheter att ge sig hän 

och locka med sig barnen in i äventyret. – Lyckas man med det har man skapat ”magi.” 

 

Estetisk inramning 

 

Det visar sig att mina informanter tror att en estetisk inramning av dramapass påverkar och 

ökar barnens lust att gå in i dramaäventyret.  

   Angelika talar mycket om både sin förtjusning i att tillverka och agera med sina redan 

nämnda dockor, bruket av rekvisita och den estetiska upplevelsen inom ramen för 

dramaarbete med förskolebarn. Om sin pedagogiska metod säger hon: ” Det är både 

konstnärligt och pedagogiskt.” 

    Magnus tror på den mångbottnade rolleken, fiktionsvärldens genomslagskraft och fantasi – 

i detta växer barnet, lär sig nya saker om världen och möter sin konstnärlighet. Pedagogen kan 

delta i förvandlingsprocessen och erbjuda barnen ett möte med sig själva, varandra och de 

estetiska språken där drama tillsammans med till exempel musik och skapande utgör en ram 

för en helhetsupplevelse.  

    Minna talar om den lustfyllda dramaprocessen och laborerar gärna med olika former av 

estetisk inramning i sin roll som dramapedagog. De symboler Minna redan beskrivit utgör en 

del av den estetiska upplevelsen – snäckor, instrument och allt vad det nu kan tänkas vara…. 

Tolkning 

 

Här kommer en tolkning av resultatdelen. Tolkningen sker med hjälp av belysande exempel 

från intervjuerna och observationen som understryks av återkopplingar till de teorier som 

presenterades i kapitlet Bakgrund. Dessutom jämförs resultatet av intervjuerna med resultatet 

av observationen i syfte att ytterligare klargöra vad som framkommit i respektive 

kategoriseringsanalys och vidare analysera kategoriseringarna. 

    Det förefaller som om en rad olika faktorer, som exempelvis närvaro och engagemang, 

tillsammans måste utgöra en helhetsgrund för att ”magiaspekten” i drama ska kunna tilldelas 

en framträdande plats i skapelseprocessen. När den förtätade, koncentrerade stämning som 

kan identifieras som ”magi” härskar i dramasalen innebär det att dramapedagogen och hans 

eller hennes barngrupp har klivit in i ”den andra världen” där särskilda äventyr kan äga rum.  
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    Winnicott (2003) och Vygotskij, enligt Strandberg (2006), påtalar att leken är en allvarlig 

företeelse där barnet utvecklar sin kreativa och kommunikativa förmåga. Den kulturella 

samhällsvarelsen föds i lekens intensiva och koncentrerade ögonblick.  Även Knutsson 

Olofsdotter (2003) menar att vuxenvärlden bör ta leken på stort allvar och aktivt visa intresse 

för det barn företar sig i sina lekar. 

      Exemplen från intervjuerna belyser informanternas syn på närvaroaspekten i det 

dramapedagogiska arbetet. 

     Magnus säger: ”Det är viktigt att tänka på hur man agerar som pedagog – att vara 

närvarande i rummet och uppmärksam på det som sker där – pedagogen ska befinna sig i 

aktivt samspel med barnen.”  

  För Angelikas del handlar det om en rent fysisk känsla; ”detta att vara närvarande med sin 

kropp och alla sina sinnen.” 

    Minna anser att nå långt i det dramapedagogiska arbetet med barn om man är engagerad 

och närvarande: ”Då blir barnens upplevelse verklig”, säger hon.  

   Som man kan utläsa av observationen tar dramapedagogen en flickas upplevelse på allvar:    

”Barnen börjar skapa rollkaraktärer i de olika situationerna. Många lever sig in i de berättelser 

pedagogen förmedlar och gestaltar det hon beskriver. Dock protesterar en flicka vid ett 

tillfälle vid beskrivningen av hennes position när pedagogen säger vad hon tror att flickan 

föreställer: 

  ’Nej, det är jag inte alls.’ Pedagogen lyssnar på flickan och låter henne bestämma vad hon 

ska föreställa. 

   Samtliga exempel visar pedagogernas beredvillighet att möta barnen i lekområdet, det som 

Winnicott (2003) kallar det tredje rummet, för att där erbjuda barnen impulser och fånga upp 

deras svar på desamma, ge barnen av sin närvaro och lägga grunden för ett kreativt samspel 

med många bottnar. Här kan kanske kulturen födas, när barnens upplevelse tas på allvar och 

förs in i ett större sammanhang. Dramapedagogerna är då ovärderliga vägledare på färden.  

   För att återkomma till Vygotskijs teori om barns lek, går den bland annat ut på att beskriva 

hur det lekande barnet utvecklar sin fantasiförmåga, sitt samspel med andra individer och 

undersöker den värld det lever i. Vuxna har tillgång till mer fantasi eftersom de levt längre 

och därigenom fått möjlighet att förfina och utveckla den kreativa potential som Vygotskij 

anser skapas genom barndomens lekar.  

    I observationen kan man finna beskrivet hur dramapedagogen handlar i enlighet med 

Vygotskijs teori: ” Så här gick det till när jag var i djurparken, säger hon och berättar för 
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barnen att de ska få föreställa olika djur som står alldeles stilla, som statyer. Barnen tittar på 

henne när hon instruerar dem. Någon ler./…/” 

    Dramapedagogen agerar här medvetet för att göra barnen beredda att utföra och undersöka 

gestaltande moment. Pedagogen kan med hjälp av sin uttrycksförmåga och erfarenhet 

exemplifiera för barnen hur en dylik övning kan gå till. Här kan de deltagande barnens 

intresse för att uttrycka sig genom konstnärliga och kreativa medel grundläggas. Barnen får 

med sig ett kulturellt kapital in i framtiden. 

   Berg (1992) fäster stor vikt vid den av leken uppslukade barnet. Han skriver bland annat i 

det tidigare återgivna citatet: ”Lekens attityd är den förtrollades attityd.”  

  Det lekande barnet går in i nya världar, överskrider gränser och transformeras till någon eller 

något annat.  Det sker när barnet är ett med sin upplevelse och därmed helt närvarande i den, 

vilket verkar stämma överens med Csikszentmihalyis (2007) beskrivning av flow, det 

flödande tillståndet. 

   Angelika har erfarenhet av att arbeta med barn som, enligt henne, är verkligt trollbundna. 

Hon beskriver i sammanställningen av intervjuerna hur spännande och härligt det är att möta 

barn som lever sig in i de sagor hon tillsammans med barnen ger en dramatisk karaktär. 

    Av observationen kan man utläsa att barnen verkar leva sig mer  

 in i övningen ju längre den fortgår: ”Övningen flyter på. Alla barn deltar och utför de olika 

diabilderna. Berättarna beskriver de olika resorna och vad kompisarna föreställer. De barn 

som tittar på ler tillsammans med pedagogen åt de olika historierna.” 

    Det är intressant att upptäcka hur avgörande den absorberande närvaron, eller om man så 

vill flow-tillståndet, är för styrkan i upplevelsen av det dramapass jag bevittnat och de mina 

informanter beskrivit med sina egna ord. Utan aspekterna närvaro och inlevelse kan 

uppenbarligen steget in i den andra världen, fiktionsvärlden, inte bli en realitet.  

   Bresler (2002 samt 2007) och Eisner (2002 a och b samt Smith om Eisner 2005) tror på de 

estetiska språkens betydelse för den växande individen i samhället. Genom att utforska 

estetikens djupare innebörd och skilda uttrycksformer vidgar man sina vyer och kommer i 

kontakt med sin kreativa förmåga. Lindqvist (1995), liksom Olenius enligt Lindvåg (1988) 

medan hon ännu levde, har undersökt estetikens kärna genom litterära berättelser och sagor 

som utgångspunkt för dramatiserad gestaltning.  

     Det tycks som om det för barnet, som erfar den omgivande världen med sina sinnen och 

sin kropp alltmedan det växer och genomgår en utveckling, finns behov av djupa estetiska 

möten med vuxna pedagoger. När berättelsen ges ett inre liv och barnet därigenom får möta 

olika känslotillstånd, platser och rollkaraktärer sker en verklig transformering rum. Lindqvist 
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hänvisade här till de dramapedagogiska begreppen värld, handlingoch karaktär. Den estetiska 

inramningen kan bidra till att ge barnen en förstärkt upplevelse som kan sätta igång fantasin 

och inlevelsen i dramaäventyret. Dessutom medför införandet av estetik som uttrycksmedel 

att barnet får en grundläggande känsla för vad en djupare kultur – och existentiell upplevelse 

innebär. Här kan ”magin” synliggöras och medvetet odlas, när många olika aspekter av ett 

dramapass kommer till uttryck. Transformeringen kan då sägas bli äkta.  

    Informanterna ger i intervjuerna ord åt upplevelsen av att dramamötet sker under en 

koncentrerad tid vilket ger pedagogen möjlighet att ”ge allt”. Informanterna menar att en 

närvarande pedagog kan lyckas med att locka med sig barnet på en fiktiv resa.  

   Dramapedagogerna tycks vilja nå ett kreativt och fördjupat samspel med sina barngrupper, 

gärna med estetisk inramning. Angelika och Minna använder sig gärna av rekvisita och 

symboler, som till exempel dockor och snäckor, för att ge barnen en estetisk upplevelse. 

   ”Det är både konstnärligt och pedagogiskt”, säger Angelika.  

     Magnus använder gärna de estetiska språken som grund för skapandeprocessen där han 

kan väva samman exempelvis musik, drama och skapande till en helhetsupplevelse. 

    De barn som deltog i det dramapass som finns återgivet i sammanfattningen av 

observationen fick möjlighet att öva sig i att använda sina kroppar och röster som 

uttrycksmedel. De fick även skapa olika sorters historier bestående av flera 

gestaltningsmoment. Det är tänkbart att historier med en estetisk inramning så småningom 

växer fram i den fortsatta processen.  

    Fågel Fenix sover som sagt bara tillfälligt i askan. När som helst reser sig fågeln i all sin 

prakt, fullständigt pånyttfödd och redo för alla upptänkliga äventyr som livet har att erbjuda. – 

Det är så en skapande process går till, från intighet till fullödigt uttryck. 

     

Jämförelse av observationen och intervjuerna 

 

Kategoriseringarna skapade utifrån observationens innehåll lyder som följer: 

 När gestaltningen växer fram 

 Inlevelsens och fantasins ”magiska bubbla” 

  Engagemang, lust och inspiration 

 Transformeringen för barnen in i fiktionsvärlden  

 Reflektioner som grogrund för att karaktärer ska skapas  
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 Koncentrerad tid och närvaro 

  Dramapedagogens redskap:  

 Röst och kropp  

 Tydlighet och ram.  

   De kategoriseringar som uppkom ur intervjumaterialet är följande:  

 Att tillsammans skapa världar att träda in i 

 Dramapedagogen som vägledare/inspiratör med ett antal knep i bagaget 

 Rumsuppfattningens betydelse för styrkan i upplevelsen på den gemensamma färden 

 Symboler, rekvisita och imaginära moment 

 Vad som lockar barnen med på färden in i den andra världen:  

 Engagemang, lust och inspiration 

 Fantasi och inlevelse  

 Tydlighet 

 Kroppsmedvetenhet 

 Närvaro och koncentrerad tid 

 Estetisk inramning. 

   Av detta kan man utläsa att faktorer som engagemang, lust, inspiration, tydlighet, ram, 

kropp/kroppsmedvetenhet, fantasi, inlevelse, koncentrerad tid och närvaro återfinns i båda 

kategoriseringsmodellerna.  

    De imaginära moment som påtalas under kategoriseringen ”Symboler, rekvisita och 

imaginära moment” påminner delvis om kategoriseringen ”När gestaltningen växer fram”. 

Olika former av gestaltningsövningar kan sägas vara imaginära moment.  

   Den estetiska inramningen som nämns i samband med kategoriseringarna av 

intervjumaterialet kan växa fram även ur den utövande dramapedagogens process med sin 

barngrupp. Dramapedagogen arbetade med gestaltningsövningar och idéer till rollkaraktärer i 

en möjlig kortpjäs. Om dessa ges en tydlig estetisk inramning kan bara tiden utvisa. I det 

stadium av arbetet jag observerade dramapedagogen och hennes barngrupp utforskade de 

ännu de estetiska och gestaltande kvaliteterna i drama.  

    Men många av kategoriseringarna från de två olika delarna av resultatredovisningen är 

påfallande lika varandra. Ungefär samma sorts återkommande faktorer kan alltså beskriva hur 

det ”magiska dramamötet” växer fram, åtminstone i den här uppsatsen.  
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Diskussion 
 

Uppsatsens diskussion är uppdelad i flera moment. I den inledande metoddiskussionen 

diskuteras hur jag som forskare gått till väga i mitt metodval och effekterna av det. Därpå 

följer en resultatdiskussion där jag funderar kring resultatet av undersökningen och hur jag 

hanterat mitt empiriska material för att nå fram till ett resultat. 

    Slutligen diskuterar jag den befintliga forskningen i relation till mitt egen undersökning och 

behovet av framtida forskning inom ämnesområdet.  

 

Metoddiskussion 

 

Metodvalet utgjordes av tre intervjutillfällen med tre dramapedagoger och en observation av 

en utövande dramapedagog. 

    Som jag ser det var det berikande för undersökningen att begagna sig av just intervjuer. Det 

visade sig att informanterna gärna bidrog med berättelser om sina dramapedagogiska möten 

med barn. Samtliga intervjuer tog drygt en timme att genomföra men kunde ha pågått längre 

om vi inte avrundat där.  

     Jag tror att jag tack vare intervjuerna fick en djupare förståelse för de tre olika 

dramapedagogernas syn på sitt arbete med barn i förskoleåldern och hur ”ett magiskt 

tillstånd” skapas. Det var bland annat intressant att ta del av informanternas beskrivningar av 

hur den gemensamma fiktionsvärlden växer fram. 

     När det gäller observationstillfället anser jag att det hjälpte mig att utöka min förståelse för 

hur en dramapedagog med praktiska medel medvetet agerar för att bygga upp en närvaro i 

dramarummet, i det här fallet med gestaltning, som metod. Uppsatsen hade blivit fattig utan 

observationen. Den utgör ett levande exempel från verkligheten men det skulle vara givande 

att i framtiden bevittna en dramapedagogs arbete under en längre period. Det skulle kunna 

berika den här typen av undersökning ytterligare. 

    Det vore, som jag tidigare nämnt, även möjligt att använda fokussamtal som metod i en 

sådan undersökning som den jag bedrivit. Men då skulle jag få begränsa tiden för att flera 

berättelser och infallsvinklar skulle kunna komma fram under ett eller möjligen två 
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samtalstillfällen. Intervjuerna blev ganska djupgående. Dock skulle ett fokussamtal kunna 

utgöra ett komplement till den typen av undersökning som jag har genomfört för att försöka 

belysa forskningsfrågorna ur fler synvinklar. 

    Anledningen till att en hermeneutisk tolkning tillämpades på observationen är att jag i den 

strävade efter att fördjupa min förståelse för hur dramapedagogen handlade för att locka 

barnen med sig på dramafärden.  

    När det gäller analysen av intervjuerna valde jag en fenomenologiskt inspirerad ansats med 

tanke på att jag önskade bibehålla en öppenhet för vad materialet kunde berätta för mig; vad 

som skulle visa sig utan att jag medvetet försökte förstå någonting av det. När jag kallar min 

analys fenomenologiskt inspirerad innebär det att jag var nyfiken på det förhållningssättet till 

mitt forskningsmaterial, men jag påstår inte att jag genomfört en helt igenom fenomenologisk 

analys. 

    Under rubriken Tolkning valde jag, som jag redan nämnt, att utföra en renodlad tolkning, 

där jag tog upp exempel från observationen och intervjuerna och återkopplade till de teorier 

som togs upp i början av uppsatsen. – Här var jag nödsakad att tolka för att förstå och tillägna 

mig ny kunskap. Fenomenologin gick inte längre att bruka – den tjänade bättre som 

inspirationskälla när det gällde att försöka tränga in i ”magins kärna” i samtal med 

dramapedagoger.     

   En annan möjlig vinkling på undersökningen hade varit att undersöka hur barn upplever och 

beskriver fenomenet ”magi”. Dock är det komplicerade frågeställningar som inte kan rymmas 

inom en C-uppsats format. Tanken är hur som helst lockande att leka med. 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet av min undersökning visar alltså att kategorier som pedagogens förmåga att 

förmedla ett tillstånd där alla inblandade, både pedagog och barn, upplever inspiration och 

inlevelse. Dramapedagogen kan liknas vid en vägvisare som med engagemang och tydlighet 

formar barnens dramaäventyr och lyhört lyssnar efter barnens behov.  

    Ger resultaten då en sann bild av det som undersökts?  Min slutsats är att jag att jag till 

följd av mina djupgående intervjuer lyckats få en ganska klar bild av hur informanterna 

upplever och förmedlar ”det magiska tillståndet” i sina barngrupper. De har beskrivit vikten 

av att känna exempelvis lust och närvaro och hur de använder sig av vissa redskap för att 

fördjupa upplevelsen av dramatisk karaktär.  
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     På grund av de frågor jag ställde frågor rörande pedagogernas upplevelser av sin 

dramapedagogiska verksamhet med förskolebarn, hur de bär sig åt för att entusiasmera barnen 

och så vidare, fick jag de svar som jag redovisat.  Informanterna lade själva till ytterligare 

ingredienser i samtalen genom att börja beskriva sådant som känslan av det gemensamma 

inträdet i fiktionsvärldar.  

   Det är naturligtvis alltid en svårighet att formulera den sortens frågor som kan ge de för 

undersökningen mest användbara svaren. Jag anser att jag har fått reda på mycket som kan 

tyckas vara väsentligt i grunden för min undersökning. Exempel på de kategoriseringar som 

framträtt under analysprocessen – och som jag exemplifierat i det inledande stycket – 

beskriver i stora drag hur en dramapedagog kan agera för att skapa en unik och ”magisk” sfär 

i sina barngrupper. Naturligtvis kan man som forskare ställa sig frågan om man lyckats ringa 

in de mest beskrivande och, så att säga, ”sanna” kategorierna i sin analysprocess. För egen del 

kan jag säga att jag verkligen har gått igenom mitt empiriska material noggrant i ett försök att 

finna de mest meningsbärande enheterna. 

    Tilläggas kan att undersökningen ändå skulle kunna breddas och fördjupas. Vad hade skett 

om jag tillsammans med mina informanter under intervjusamtalen trängt ännu djupare in i 

”magins väsen och uttryckskraft”? 

       Här vill jag även passa på att klargöra att jag är medveten om att jag i resultatkapitlets 

första del använt mig av ett poetiskt språk medan jag i den andra delen har återgått till ett mer 

sakligt språk. Anledningen till att jag gjort det valet är, som jag redan förmedlat till läsaren, 

att jag i observationsdelen ville skapa en levande beskrivning av ett förtätat, ”magiskt 

tillstånd”. I den andra delen, där kategoriseringarna av intervjumaterialet redovisas, behövdes 

ett mer sakligt tonfall eftersom jag där helt enkelt önskade återge vad mina informanter 

verkligen sagt under respektive kategori. 

       Knutsson Olofsdotter (2003) och Berg (1992) menar att barn som är uppslukade och 

intensivt närvarande i sin lek genomgår ett transcendentalt tillstånd. Dessa barn har lämnat 

den här världen och gått in i en annan. Min undersökning tyder på att barn kan gå in i samma 

tillstånd genom drama. Mina informanter beskriver guldstunder de haft när barnen absorberats 

av dramapassen. De tillfällena gör enligt mina informanter dramapedagogyrket till något 

alldeles extra. Det förefaller som om dessa stunder utgör exempel på det flow-tillstånd som 

Cszikimihalyi (2007) talar om – känslan av närvaro och att inga begränsningar längre 

existerar. 

   Winnicott (2003) talar om lekområdets, det tredje rummets, betydelse för att barnet ska 

utveckla sitt samspel med omgivningen och utvecklas till en kulturell varelse. Även 
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Vygotskij, enligt Strandberg (2006) menar att barnet formas till en kulturellt medveten varelse 

genom leken.  

    Lindqvist (1995) har forskat kring barns behov av en estetiskt inramad och dramatiskt 

gestaltad historia som utgångspunkt för sin fortsatta utveckling i lekens och dramats värld. 

Olenius vurmade enligt Lindvåg (1988) för barnkultur, sagoberättande och gestaltning – det 

skulle ge barn vingar att flyga med och bidra till deras fortsatta utveckling som människor i 

samhället. 

    Bresler (2002 samt 2007) och Eisner (2002 a och b) samt Smith (2005) om Eisner, har 

forskat kring de estetiska språkens och ämnenas betydelse för människan och den växande 

individen. De menar att samhället måste tillhandahålla kreativa resurser för att människans 

inneboende potential ska kunna få utrymme i vårt samhälle. 

    Alla dessa teorier och forskning är intressant eftersom den visar att barns lek är 

betydelsefull samt att den kan ges nya dimensioner med kulturella och estetiska förtecken 

genom dramapedagogers medvetna handlande.  

    Min egen forskning visar att engagerad och lyhörd dramapedagog kan bidra till att fördjupa 

förskolebarns upplevelser av drama. Pedagogen kan ge barns dramaäventyr ett särskilt 

skimmer, ge dem tillfälle att bekanta sig med estetiska uttryckssätt och känslan av att de är 

viktiga. Barn är värda att möta estetik och kultur genom kontinuerlig kontakt med seende 

vuxna, vilket stämmer överens med de teorier och tidigare forskning jag tagit del av.  Men 

ingen tidigare forskning tar upp närvaro- och magiaspekten i drama, känslan av att ”något 

unikt händer här och nu” - det som en dramapedagog tillsammans med barn skapar. Därför 

ville jag ta reda på vad detta möte består av. 

     

Allmänna reflektioner och syn på framtida forskning 

    

 Jag har i nuläget skaffat mig en större insikt i hur dramapedagoger handlar för att engagera 

och entusiasmera barn i förskoleåldern. Dessutom ser jag vikten av att vår moderna 

västerländska kultur erbjuder barn – och senare ungdomar och vuxna – goda möjligheter att 

utforska sin kreativitet. Det är, som jag tycker mig ha upptäckt, även viktigt att vi bedriver 

forskning kring denna kreativitets uppkomst. Vi behöver få ökad kunskap om och beskriva 

vad dramapedagoger faktiskt gör för att skapa ett tillstånd där ”magi” – eller en flödande 

närvarokänsla – kan uppstå. Då kan vi få större kännedom om vilka instrument vi med drama 



 43 

som metod kan servera barn i vårt moderna, stressade samhälle och ge dem tillgång till sina 

inneboende resurser. 

    Det var lärorikt för mig att observera en dramapedagog som var i full färd med att leda en 

grupp i en bestämd riktning; hon hade ett mål med sitt dramapass innehåll. Det gjorde 

undersökningen mer levande och innehållsrik när jag tillförde den en genomförd observation. 

Men jag vill återigen betona att ett enda tillfälle bara kan betraktas som ett exempel på hur en 

dramapedagog kan gå till väga för att föra barn in i ett ”magiskt och flödande 

närvarotillstånd.”   

   Att få möjlighet att observera en drampedagog under en längre period och därtill intervjua 

pedagogen och berörda deltagare vore värdefullt för framtida forskning inom mitt område.  

    Det vore även intressant att genomföra intervjuer med fler dramapedagoger, både i Sverige 

och internationellt sett, för att få en ännu bredare uppfattning om hur pedagoger beskriver och 

agerar för att skapa den sortens tillstånd jag beskrev här ovan.  

    Sammanfattningsvis kan jag konstatera att mitt ämnesval för uppsatsen är ett mycket 

outforskat område. Min förhoppning är att framtidens forskning ska kunna bidra med fler 

resultat gällande magi –och närvaroaspekten i dramapedagogiskt arbete med barn i 

förskoleåldern. I min egen undersökning har jag ringat in de meningsbärande faktorer som var 

återkommande i mitt empiriska material, men det är inte tillräckligt. Fler och bredare 

undersökningar behöver genomföras – och frågan är vad de skulle leda fram till. Skulle 

resultatet bli detsamma som i min undersökning? Må ”magin” leda oss vidare på 

dramaäventyrens stigar så kanske vi en vacker dag får svar på dessa frågor. 
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