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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i Kalmar och Karlskrona 

kommun arbetar med drama och hur de synliggör genus i dramaarbetet. Genom att 

använda enkäter försökte vi bilda oss en uppfattning om pedagogernas tankar och syften 

med drama, om de använder sig av drama samt vad de anser inkluderas i en 

dramaverksamhet. Enkäten riktade sig även på genus, där pedagogernas syn på flickor 

och pojkar kunde synliggöras. Samtliga förskolor ansåg att det inte förekom någon 

skillnad mellan pojkar och flickor i deras dramaverksamhet. Tre förskolor observerades 

för att ge ytterligare djupare förståelse i ämnena genus och drama. Pedagogernas arbete 

med drama och deras förhållningssätt gentemot barnen låg i fokus vid observation. 

Utifrån vårt synsätt kunde vi se hur genus kom till uttryck i deras dramaverksamhet. 
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1 INTRODUKTION 
 

Under lärarutbildningens specialisering läste vi den valbara kursen Drama 1. Som 

kursnamnet lyder så handlade den mycket om drama, men även om hur genus 

gestaltas, i såväl en dramasituation som i den fria verksamheten i förskola och skola. 

Detta kunde vi båda synliggöra under den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) 

olika perioder då alla förskolor mer eller mindre genomsyras av de båda begreppen. 

Vi har båda ett genuint intresse för hur drama kan användas på olika sätt inom 

förskolan, men är även intresserade av hur könsroller bildas inom verksamheten. Vi 

vill nu undersöka vidare hur pedagoger arbetar med drama samt hur genus synliggörs 

i dramaarbete, för att få en fördjupad förståelse. 
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2 BAKGRUND 
 

Kapitlet presenterar begreppet genus, socialisation och könsroller, biologiska kön, 

genusforskning, jämställdhetens dimensioner, pedagogers arbete med genus samt 

pojk- och flickkulturer i förskolan.  

Avsnittet belyser även dramats användningsområde, skillnaden mellan drama och 

teater, drama i förskola, barns rollek i förskolan, handdockor som ett pedagogiskt 

redskap i dramaverksamheten, sagostunden som en del av förskolans 

dramaverksamhet samt hur drama och genus samspelar i verksamheten. 

 

2.2 Genus 

I förskolan är 83 % av alla 1-5 åringar i Sverige inskrivna, vilket Skolverket (2012) 

poängterar är det största antalet hittills. Det visar att förskolan har en viktig roll som 

socialisationsaktör i det svenska samhället och att pedagoger som är verksamma 

inom den har ett stort ansvar att förmedla vikten av jämställdhet samt allas lika värde 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypiska könsroller” 

(Skolverket, 2010, s. 5). 

 

2.2.1 Genus som begrepp 

Enligt Hedlin (2006) är genus ett begrepp som är könsteoretiskt och kommer från 

engelskans gender. Begreppet gender representerar det kulturella och sociala könet 

som människan framställs som. Genusperspektiv tar fram tanken om manligt och 

kvinnligt. Genusforskningen granskar tankar om kvinnligt respektive manligt, om det 

ger motstånd eller är en möjlighet (a.a.).  

Gothlin (1999) poängterar att genus är en beteckning för könsforskning och 

representerar ett system som innefattar två olika och uteslutande fack, där manligt 

respektive kvinnligt inordnas. De biologiska, kulturella och sociala könen är genus 

(a.a.). Henkel (2006) skiljer däremot på genus och kön och påvisar att könet är det 

biologiska, det man föds till, och att genus är det sociala könet associerat till det som 

anses vara maskulint respektive feminint. Connell (2009) stödjer Henkel (2006) i sitt 

uttalande och påpekar att under 1970-talet var det flera feministiska teoretiker som 

talade för att det var en skillnad mellan kön och genus. Kön var biologiskt och 

skillnad mellan han och hon. Genus var socialt, det vill säga en skillnad mellan 

kvinnor och mäns personligheter (a.a.). Med beteckningen genus menas också att det 

finns en öppenhet för förändringar och överskridanden (Kessler & Mackenna, 1985). 

I detta görs det plats för fler än två kön. Det finns bevis för detta i många syd- och 

nordamerikanska indiankulturer (a.a.). 
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2.2.2 En teori om socialisation och könsroller 

Teorierna om socialisation och könsroller utgår ifrån skillnaden mellan kön som har 

en biologisk grund (Davies, 2003). Barnen får lära sig roller ifrån de vuxna, vilket är 

ett socialt yttre sken av de typiska biologiska skillnaderna. Genom att utgå ifrån det 

tankesättet sker det en felaktig uppfattning om vad en individ är och hur mannen 

eller kvinnan övergår till att vara enligt de stereotypiska rollerna. Den vuxna 

stöttepelaren lär barnet om sin könsroll i det stora hela. Man menar i 

socialisationsteorin att den person som själv socialiserar anses som aktiv och den 

person som blir socialiserad anses vara en passiv mottagare, ett objekt eller så kallat 

råmaterial (a.a.). Den passiva mottagaren sätts i en form som är färdig (Davies 1982; 

Waksler 1986).  

Enligt Davies (2003) finns det en dragningskraft i socialisationsteorin som kopplar 

samman de humanistiska och individualistiska teorierna om individer. Teorierna 

komplicerar förståelsen av motstridiga och komplexa sätt som människorna kan 

använda för att skapa och omskapa sig och den sociala värld via diskurser som de 

deltar i. Man kan säga att socialisationsteorin vilar på föreställningar rörande barnet 

samt förhållanden emellan barn och vuxna (a.a.).  

 

2.2.3 Biologiska kön  

Rogers (1975, 1981, 1988) poängterar att det inte finns argument som garanterar att 

ett feminint respektive maskulint uppförande är en följd av att ha hormoner, gener 

eller könsorgan som är kvinnliga eller manliga. Davies (2003) menar att i en 

poststrukturalistisk teori handlar det om att kvinnligt eller manligt inte kräver att det 

ska vara diskursivt strukturerat enligt det som är aktuellt idag. Det subjektiva 

feminina och maskulina behöver inte bindas samman med könsorgan, såvida inte 

människor skapar dem på det sättet. Barn kan ta sig an feminina och maskulina 

positioner i situationer där det inte betraktas som problematiskt. Enligt den 

poststrukturalistiska teorin anses barnet som en kedja som är föränderlig utav 

möjligheter (a.a.).  

 

2.2.4 Genusforskning 

Eidevald (2011) visar att olika forskningsprojekt och jämställdhetsarbeten har olika 

synvinklar på hur de ser på genus och kön. Några anser att män och kvinnor i 

grunden är likadana, vilket beskrivs som första vågen. Andra ser till den andra vågen 

och anser att män och kvinnor är och förblir olika. Medan den tredje vågen är att 

könen är socialt konstruerade med föränderlig och flytande koppling mellan kvinnor 

och män. 

Eidevald (2011) fortsätter att poängtera att det finns tre olika sätt att problematisera 

kön. Ett sätt är att hävda att flickor/kvinnor och pojkar/män ska erbjudas lika villkor, 

ett annat är att de ska erbjudas olika villkor och att resonera för att kön inte måste ha 

så stor betydelse när det diskuteras om förutsättningar. Dessa teorier förmodas 

påverka hur man bemöter pojkar och flickor samt hur man talar om och till dem. En 

viss del av forskningen har inriktats på hur förskollärare ser på flickor respektive 

pojkar, om de är lika eller olika (a.a.). Hägglund (1990) poängterar i en studie att 
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flickor och pojkar beskrevs som varandras motsatser av förskolans personal. Både 

barn och vuxna reagerade när något barn inte uppförde sig enligt den stereotypiska 

föreställningen, om hur en flicka respektive pojke bör bete sig. Speciellt om en pojke 

uppförde sig på ett feminint sätt (a.a.). Månsson (2000) beskriver i sin avhandling att 

förskollärare som arbetar med barn 1-3 år, skiljer på pojkar och flickor. När 

förskollärarna blev intervjuade framställde de flickor som självständiga och smarta 

och pojkar som behövande och robusta. Pojkarna blev tilldelade mer talutrymme 

samt mer utrymme för initiativ till deltagande (a.a.). 

 

2.2.5 Jämställdhetens dimensioner 

SCB (2000) poängterar att jämställdhet innebär förhållanden mellan män och 

kvinnor. Det finns en kvalitativ och kvantitativ dimension för begreppet jämställdhet. 

Det kvalitativa perspektivet innebär att män och kvinnor ska ha lika förutsättningar, 

såsom möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom områden i livet. Dessa tre 

områden innefattar fritid och politik, ekonomi och arbetsliv samt hem och familj. Det 

kvantitativa perspektivet innebär att man strävar efter att nå en ganska jämn 

könsfördelning (a.a.). Det kvantitativa perspektivet hade en central plats under 1970-

talet, då tänktes i stora drag på antal, en jämn könsfördelning (Hedlin, 2006). Nu står 

det kvalitativa perspektivet i centrum och med det måste det finnas en insikt i vilka 

livsvillkor som gäller för pojkar respektive flickor (a.a.). Läroplanen för förskolan 

menar att jämställdhet är ett grundläggande värde som ska genomsyra verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Hedlin (2006) anser att människor har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Svaleryd (2002) menar att jämställdhet 

berör antal och hur kvinnor och män förhåller sig till varandra.  

 

2.2.6 Pedagogers arbete med genus  

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) påvisar att genus skapas i 

interaktion mellan både barn och pedagoger i förskolans verksamhet. Pedagoger 

agerar mer efter den könsstereotypiska normen, medan barnen i detta fall kreativt 

utmanar och nyskapar genusstrukturen (a.a.). 

Helén (2007) menar för att få en uppfattning om pedagogers omedvetna 

förväntningar, krav och normer på pojkar och flickor och hur detta berör barnen, 

behövs reflektion och kunskap. En central uppgift för pedagogerna blir därmed att 

reflektera över frågeställningen hur och varför det ska göras (a.a.).  

Hur ser vi individen utan att först se kön? Hur tänker vi kring flickor och pojkar och 

det de gör? Hur väljer vi att bemöta flickor och pojkar? Hur gör vi när vi skapar kön i 

den pedagogiska miljön (material, inredning, ordval, aktiviteter etc.)? Hur kan vi göra 

för att undvika ett könsstereotyp tänkande? Hur kan vi se och visa för barnen att man 

kan vara flicka och pojke på många olika sätt?  

(Helén, & T Granholm, 2007, s.7).  

 

Enligt Henkel (2006) skall pedagoger synliggöra deras många gånger omedvetna 

förväntningar på flickor och pojkar. Hon menar att pedagoger eftersträvar att barn 

ska behandlas som individer, vilket många pedagoger menar att de gör. Man kan 

säga att individ som begrepp inte anses vara fritt av tolkningar och värderingar, det 
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är så att säga ett könsneutralt ord. Individen tros påverkas av kultur, struktur, 

generella värderingar och normer som fastställer på vilket sätt en pojke, flicka, man 

respektive kvinna förväntas vara. Pedagogerna måste undersöka vardagen noggrant. 

De kan problematisera vardagen genom genusperspektiv och därmed få en inblick i 

hur människor omedvetet skapar könsroller som är stereotypa. Henkel (2006) 

poängterar att för att skapa jämställdhet på förskolan är det av vikt att barnen kallas 

vid sina namn som individer, istället för som pojkar och flickor. Barnens identitet 

gynnas när de får höra sina namn (a.a.). För att förskolan ska kunna arbeta med 

genuspedagogik måste pedagogerna vara medvetna om att det krävs en förändring 

och se sin yrkesroll i ett annat perspektiv (Svaleryd, 2005). Pedagogerna i 

arbetslagen behöver ha kunskap om genus samt hitta en gemensam grund att förhålla 

sig till. Det handlar om att skilja mellan personliga åsikter och värderingar på 

individnivå samt strukturella värderingar på samhällsnivå (a.a.).  

 

2.2.7 Pojk- och flickkulturer i förskolan   

Svaleryd (2005) konstaterar att stereotyper visar sig tydligt bland sagoböcker och 

sånger. De flesta händelserna rör sig om passiva feminina birollsinnehavare och 

aktiva maskulina agenter (a.a.). Enligt Davies (2003) söker sig pojkar gärna till 

maskulina roller som superhjältar och vapenanvändare. Hon fortsätter med att 

poängtera att flickor i sin tur vanligtvis väljer feminina karaktärer såsom vackra 

prinsessor och omsorgstagande mammor.  

Individens uppfattning i vardagen går i många fall ut på att pojkar och flickor har 

skilda egenskaper (Svaleryd, 2002). Uppfattningen är att flickor ska gestalta sig som 

snälla, hjälpsamma och söta. Deras roll är att agera som hjälpfröken och mammas 

hjälpreda (a.a.). Pojkar ska i sin tur uppföra sig som dominerande, begära 

uppmärksamhet och vara aktiva. Forskningen benämner detta som flick- och 

pojkkulturer (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991). En inställning på förväntningar 

och normer av de två könen sker för det mesta kollektivt i den pedagogiska 

verksamheten, där barnen delar en vardag tillsammans (Hägglund, 2001). 

 

2.3 Drama 

Forsberg-Ahlcrona (1991) påpekar att ett naturligt uttrycksmedel för barn är det 

dramatiska skapandet. Barn tillskriver sig kunskap om andra individer och sig själv, 

samt för att förstå omvärlden med hjälp av dramaspråkets låtsatsvärld. De använder 

sin fantasi, koncentration och inlevelse. Social träning och orientering skapas i 

barnens upplevelser i rollfantasier samt i ett socialt samspel i en dramalek i 

barngruppen (a.a.). 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,”(Skolverket, 2010, s.10).  
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2.3.1 Dramats användningsområde 

Paulsen (1996) beskriver drama som en av de fyra estetiska uttrycksformerna som 

inkluderar drama, musik, dans samt bild. Hon fortsätter med att poängtera att de 

estetiska uttrycksformerna är instrumentella, dvs. instrument för att nå uppsatta mål 

inom den pedagogiska verksamheten. Utveckling av sociala färdigheter, 

personlighetsutveckling samt språkinlärning är exempel på vad som kan definieras 

som mål inom de estetiska verksamheterna. För att lära känna ett stoff använder sig 

barn av möjligheter. Teori och praxis, tankar, känslor samt sinnen och motorik 

förenar kunskap inom eget område som gemensamt bildar en helhet (a.a.). Granberg 

(1996) lyfter fram ett kinesiskt ordspråk som lyder: 

Det jag hör- det glömmer jag. 

Det jag ser- det kommer jag ihåg. 

Det jag gör- det förstår jag. 

(s. 40) 

 

Man kan åstadkomma kunskap i skilda gestaltningar, så som intellektet, vilket leder i 

riktning mot rationell kännedom, men även genom sinnen och känslor vilket skulle 

kunna ge en estetisk kunskap (Paulsen, 1996). 

Drama är en pedagogisk och konstnärlig arbetsform där processen är mer betydande 

än det slutgiltiga resultatet (Rasmusson & Erberth, 2009). Lange (2003) menar att 

glädjen inom processen ska ligga i det främsta rummet inom dramaverksamheten. Är 

det inte roligt får barnen ingen lärdom av det (a.a.). Leken är även en betydande del i 

drama (Rasmusson & Erberth, 2009). Det är genom leken och gruppövningar barnen 

lär sig att samarbeta, träna ett gemensamt beslutfattande samt att nå kunskap via 

upplevelser och bearbetning av en händelse (a.a.). 

  

2.3.2 Skillnaden mellan drama och teater  

Förr hade drama en stark anknytning till teatern, vilket Strömberg (2008) menar att 

så är det inte idag. Hon poängterar dock att teater kan vara en del av en 

dramaverksamhet. Att teatern kan vara en slutpunkt i arbetet, men behöver absolut 

inte vara det. I ett dramaarbete står gruppprocessen i fokus (a.a.). 

Lange (2003) påvisar att teater uppstår när det finns med en publik som åskådar den 

iscensatta gestaltningen. För att skapa en teater kan man även använda teaterns 

resurser så som ljud, ljus, dräkter och projektorer, vilket vanligen inte används under 

en dramaverksamhet (Söderbäck, 1978). 

För att utföra dramaövningar behöver målet inte vara att utföra en teateruppsättning 

eller pjäs (Lange, 2003). Det kan istället vara de övningar och improvisationer som 

lär barnen att bli mer uttrycksfulla och öppna inför omvärlden samt att tänja sina 

begränsningar som ligger i fokus, det beror helt på det syfte som verksamheten 

strävar efter (a.a.) 
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2.3.3 Drama i förskolan 

Utklädningslekar, dramatiseringar av sagor, berättelser och teaterpjäser är vardagliga 

former av drama i förskolan (Forsberg-Ahlcrona, 1991). Barn övar att ta en annan 

roll genom att dramatisera. För att barnen ska ha rollgestaltningar som är 

regelbundna och få en inlevelse behöver de använda sig av rekvisita, vilket får 

barnens lek att bli berikad (a.a.).  

Öhrn-Baruch (1986) påvisar att dramats betydelse för den pedagogiska verksamheten 

helt beror på hur pedagogers attityd är gentemot drama, samt hur väl förankrade de 

är i dramats innebörd och användningsområde, att använda dess unika möjligheter att 

utveckla både enskilda individer samt gruppsammanhållningen bland barnen.  

 

2.3.4 Rollek, en central del i drama 
Att utföra drama är inte bara att spela teater inför publik, utan i begreppet drama 

inkluderas även alla varianter av rollekar, som Lindqvist (1996) nämner är den mest 

förekommande leken hos barn i förskoleåldern. Både Lindqvist (1996) och 

Rasmusson & Erberth (2009) betonar vikten av barns rollekar och menar att de har 

en stor betydelse för barns utveckling både socialt och kognitivt. Genom rolleken 

skapas även empatiförmågan då barnen får prova på att gå in i en roll tillhörande en 

annan människa (Lindqvist, 1996). Barnen ser då ur rollens synvinkel och får på så 

vis en föreställning om hur det kan upplevas att vara någon annan. Rolleken tränar 

även barnens kreativitet, fantasi, språk samt det abstrakta tänkandet (a.a.). Paulsen 

(1996) menar att leken inte är ett så kallat tidsfördriv eller en hobbyaktivitet, utan en 

aktiv del i barnens liv som formar och bevarar både samhällets och människans hälsa 

samt välfärd (a.a.). Barnen i rolleken vill beröra om något de upplevt i spontana 

rollekar vilket kan vara både behagliga och obehagliga upplevelser (Hägglund & 

Fredin, 2001). Det kan röra sig om en olycka med sjukhusbesök eller en trevlig resa 

(a.a.)  

 

2.3.5 Handdockor som ett verktyg i den pedagogiska 
verksamheten   

Torén (1999) beskriver handdockor som dockor man trär på handen. Med hjälp av 

enkla rörelser med dockspelarens fingrar, handled och arm rör sig dockan och genom 

att dockspelaren använder olika röster och tonfall förmedlar dockan kunskap, känslor 

och trovärdiga handlingar. Tekniken är en viktig del i ett dockspelande det vill säga 

hur man manövrerar dockan på bästa sätt så att den blir ”levande”. Hon fortsätter 

med att poängtera att dockorna måste se verklighetstrogna ut. Om dockan ska 

föreställa en hund så ska den se ut som en riktig hund (a.a.).  

Forsberg-Ahlcrona (1991) menar att dockteater förekommer oftare i förskolan än 

andra teateruppsättningar eftersom dockteater kräver mindre resurser än andra sorters 

teateruppsättningar. Det kan även spelas upp i förskolans lokaler utan 

komplikationer. Dramaverksamheter med handdockor som framförs av pedagoger i 

förskolan varierar mycket i konstnärlighet, omfattning samt pedagogisk kvalitet. 

Personalens intresse och ambition avgör vidare om de spelar dockteater. Dockan kan 

erbjuda barnen att vara med i fantasins värld. Barnen upplever med dockan lust, 

engagemang och hänförelse. När barnen med hjälp av en pedagog eller upptäcker 
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själva att dockan med hjälp av rörelse blir levande, börjar barnen inbjuda dockan till 

lek, kopplad till barnets känsloliv. Barnen kan med hjälp av spelet med dockan 

utveckla positiva sidor. Med det menar man känslor för solidaritet, samspel och 

rättvisa. Barnet kan känna igen sig i olika individer, växter och djurs sätt att leva 

samt ledas in i sagornas värld. Dockorna kan användas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel i social fostran, kunskapsförmedling och språkutvecklande situationer.  

De vuxna ska visa för barnen vad dockan kan och hur den kan göra detta. Om inte 

barnen får idéer samt stimulans av vuxna, har barnet en viss tendens att förhålla sig 

till sådant de kan sedan tidigare. Den roll som pedagogerna får i spelet med dockan 

är att barn ska inspireras till skapande och självständigt spel, att de ska uppleva en 

gemenskap och glädje samt att skapa en kontakt i samverkan med barnen (a.a.).  

Dockorna ska behandlas med respekt av båda barn och pedagoger och ska endast 

användas inom dramaverksamheten, den ska alltså inte användas som en leksak utan 

som ett pedagogiskt hjälpmedel (Torén, 1999). 

 

2.3.6 Sagostund, en del av förskolans dramaverksamhet 
Sagostunden är en vanlig verksamhet på förskolor och bör helst enligt Granberg 

(1996) vara en regelbunden aktivitet som förekommer på samma plats och tid varje 

dag.   

Granberg (1996) menar att barn som i tidiga åldrar får ta del av sagans värld har 

lättare att känna medkänsla, empati och inlevelse. Sagostunden ger barnen även 

glädje och underhållning, vilket leder barnen till kunskap. Anser barnen att det är en 

trevlig upplevelse kan de också uppfatta berättelsens budskap. Sagostunden kan 

likaså bidra till barns språkutvecklande, att sagoberättaren blir en förebild för att 

uttala språket korrekt samt att introducera barnen till nya ord och begrepp. Den 

bidrar även till att barns självförtroende stärks då sagan uppmuntrar barn till att ta 

initiativ till att berätta själva, locka fram barnens fantasi samt att barnen övar sin 

koncentrationsförmåga. Barnen får också via Sagostunden en gruppkänsla, att de 

tillsammans får en gemensam trevlig upplevelse (a.a.). 

 

2.4 Drama i interaktion med genus  

Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) menar att genus uttrycks och 

synliggörs i förskolan på varierade sätt, bland annat i pedagogiska verksamheter som 

bygger på handdockor. De visar i sin studie att handdockor endast definieras som 

pojkar och att det inte förekom någon feminin handdocka. Pedagoger förstärker på så 

vis omedvetet den stereotypiska genusstrukturen i samspel med barnen i 

verksamheten (a.a.). Anledningen till det visar Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson (2009) beror på att maskuliniteten är en norm i vårt samhälle. 

Olofsson (2007)  nämner att gamla folksagor innehåller ett förlegat könsmönster. 

Pedagogerna kan välja att följa kulturarvet vidare till barnen eller att slänga sagorna i 

papperskorgen, eftersom det inte följer läroplanens värdegrund. Eller så kan 

pedagogerna välja att ha kvar sagorna, men att byta ut han, hon eller betona vissa 

aspekter. I exempelvis sagan om rödluvan, kan man betona hur modig rödluvan är 

som går ut i skogen, att mormor är påhittig som lurade vargen och hur stark rödluvan 
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är som kunde bära stora och tunga stenar. I sagan om de tre små grisarna kan man gå 

emot den manliga normen som säger att djur oftast är en han och istället emellanåt 

berätta om tre små flickgrisar (a.a.).  

Eidevald (2011) visar att en del pedagoger menar att barn ska behandlas lika i leken, 

medan andra menar att pojkar och flickor ska ha skilda aktiviteter och ha olika krav 

på sig. Vissa pedagoger poängterar även att jämställdheten inte gynnas när man delar 

upp pojkar och flickor eftersom olikheter belyses då. Det har därför diskuterats att 

bredda lekarna för alla barn, utan att utgå ifrån kön, byta vissa gånger vem som gör 

vad i aktiviteter och sånger. ”björnen sover” kan vara en flicka och behöver inte vara 

farlig. Eller att mamman är stor och stark i en lek, vilket annars är stereotypiskt för 

en pappa (a.a.).  

Olofsson (2007) poängterar att flickorna på hennes förskola i stora drag satt och 

ritade, lekte och klädde sig som prinsessor. De menar att grundprinciperna för deras 

pedagogik är att möta flickorna vart de befinner sig. De fick vara prinsessor, men att 

begreppet skulle vidgas till att en prinsessa kan vara stark, modig, tuff och rolig 

(a.a.).  
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattning om drama. Om de i 

den dagliga verksamheten använder sig av drama. Hur drama kommer till uttryck 

samt deras målsättningar med ett dramaarbete i verksamheten. Studiens syfte är även 

att ta reda på hur genus och drama integrerar i en förskoleverksamhet, hur pedagoger 

synliggör genus i dramaarbete.  

 

3.1 Frågeställning 

De frågeställningar som ligger till grund och fokuseras i denna studie är: 

 Hur arbetar pedagoger med drama i förskolans verksamhet? 

 Hur synliggör pedagoger genus i dramaarbete? 
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4 METOD 
 

Detta kapitel handlar om forskningsmetoderna enkät samt observation som ligger till 

grund för studien. Det kommer också beröra den undersökningsgrupp som 

medverkar samt var förskolorna är belägna. Etiska aspekter kommer att tas upp, vilka 

etiska krav som ställs inför studien och hur informationen hanteras korrekt inom den 

etiska normen. Den sista delen i metodkapitlet kommer att beskriva hur studien 

genomfördes.  

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

De metoder som kommer att ligga till grund för studien är både enkät och 

observationer.  

Syftet till att valet landade på att använda två metoder till denna studie, är att studien 

först vill få fram vilka förskolor som arbetar kontinuerligt med drama, för att sedan 

göra ett urval av vilka förskolor som är relevanta att observera. Enkäten bidrar även 

med förkunskap inför de kommande observationerna, vad som kan förväntas att få se 

på de olika förskolorna.  

 

4.1.1 Enkätundersökning  

Patel & Davidsson (2010) menar att det är vanligt att enkäter utformas med neutrala 

frågor om syftets bakgrund, för att sedan fördjupa sig i ämnet och att därefter avsluta 

med en eller flera neutrala frågor. Løkken & Søbstad (1995)  och Patel & Davidsson 

(2010) påvisar vikten av att enkätfrågorna inte är allt för långa, tvetydliga samt inte 

är dubbelfrågor, det vill säga att frågan kan delas upp i två. 

Patel & Davidsson (2010) visar på skillnaden mellan hög- respektive låg grad av 

strukturering som beskriver vilket svarsutrymme enkäten har. Med en låg grad av 

strukturering menas att enkätens frågor har olika svarsalternativ, medan i en hög grad 

av strukturering förekommer det öppna svar där respondenten skriver i fritext (a.a.).  

I enkäten som lämnades ut i denna undersökning, ingår både hög- och låg grads 

strukturering. Orsaken är att studien vill få fram dels svarsalternativ som är 

gemensamma för alla, dels svar som är mer specifika för hur var och en av de 

verksamma pedagogerna i förskolan ser på och arbetar med drama och genus.  

 

4.1.2 Observation 

Observation har sin utgångspunkt i att ägna sina sinnen åt att uppmärksamma 

händelser som sker för att sedan registrera och föra in i ett protokoll (Løkken & 

Søbstad, 1995). 

Enligt Patel & Davidsson (2010) är observationen den främsta metoden för att 

införskaffa information i vardagslivet. Den strukturen av observation sker utifrån 

våra egna erfarenheter och sker mer eller mindre slumpmässigt. Vid användandet av 
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observation, för att insamla fakta inför en studie, krävs det en mer systematisk 

planering samt ett konsekvent sätt att registrera informationen (a.a.). 

Løkken & Søbstad (1995) påvisar att löpande protokoll är en av den mest 

förekommande formen av observationer. Med detta menas att observatören är 

åskådare och antecknar händelseförloppet kontinuerligt med penna och papper. 

Løkken & Søbstad (1995) fortsätter med att observationstiden där löpande protokoll 

används bör vara kort, maximalt 10 minuter, som innebär att man på kort tid får en 

uppfattning om den allmänna information som observeras.   

Det finns flera sätt som en observatör kan förhålla sig till (Patel & Davidsson, 2010). 

Observatören kan vara deltagande eller icke deltagande, känd eller okänd. Med en 

deltagande observatör menas att observatören är delaktig i den aktiviteten som 

observeras, medan den ickedeltagande observatören håller sig i bakgrunden av 

händelsen (a.a.). I denna studie var observatörerna icke deltagande samt okänd för 

barnen, men känd för några av pedagogerna.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Enkäterna lämnades personligen av oss till pedagogerna på 20 förskoleavdelningar 

(3-5 år) belägna i Kalmar och Karlskrona kommun. Vid observationen minskar 

undersökningsgrupperna betydligt då endast tre förskolor, två i Karlskrona och en i 

Kalmar kommun som arbetar med drama, observeras. 

 

4.3 Genomförande 

Innan enkäterna lämnades ut ringde vi upp förskolorna för att presentera oss samt 

fråga pedagogerna om de ville medverka i vår studie. Vi informerade under 

telefonsamtalet studiens syfte samt frågade respondenterna när de ansåg sig 

anträffbara för att bli tilldelade enkäterna. Pedagogerna blev informerade vid mötet 

att de fick valmöjligheten att fylla i enkäterna enskilt eller med kollegor.  

Tanken var att lämna ut 17 enkäter, men det var ytterligare tre avdelningar som blev 

nyfikna på studien och ville delta. Vi ansåg att detta kunde gynna vår studie och 

godkände beslutet om 20 enkäter. Dessa 20 enkäter lämnades ut i Kalmar och 

Karlskrona kommun. Enkäten bidrog med frågan om vilka förskolor som har drama 

som en del i verksamheten, vilket var det mest väsentliga i studien. Enkäten inriktade 

sig även på frågan om pedagogerna kunde tänka sig att bli observerade. Det samt 

dramats existens på förskolan avgjorde vårt urval av vilka förskolor som vi skulle 

besökas för våra observationer, då studien främst inriktar sig på drama i förskolan.  

Det återskickades 13 enkäter. De enkäter granskades och det gjordes ett urval av 

vilka förskolor som skulle observeras. Tre stycken förskolor valdes ut, två i 

Karlskrona samt en i Kalmar kommun. De utvalda förskolorna blev uppringda och 

tillfrågades om de ville medverka i studien genom att bli observerade i en 

dramasituation. När vi fick godkännande av pedagogerna ställde vi frågan hur deras 

drama kommer till uttryck, för att veta vad vi ska inrikta oss på under observationen. 

Inför varje observation förbereds punkter om vad som skall fokuseras, beroende på 

hur de olika förskolorna arbetar med drama. Patel & Davidsson (2010) poängterar 
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vikten av att ha förkunskap om det som ska observeras, att på så vis exakt kunna 

bestämma om vad som ska fokuseras i observationen (a.a.). 

Observationerna genomfördes med löpande protokoll inom tidsramen 15-30 min, 

vilket anses vara en allt för lång observationstid. Eftersom studien ville få fram hur 

genus synliggörs i ett dramaarbete observerades en hel dramasituation, för att få ut så 

mycket information som möjligt. Därav blev observationstiden längre än den som 

Løkken & Søbstad (1995) rekommenderar. Efter observationerna förde vi en 

diskussion av vad som hade synliggjorts i situationerna, sedan renskrevs och 

sammanställdes resultaten vid en dator. 

 

4.4 Etiska aspekter  

 I de första telefonsamtalen med pedagogerna följdes Vetenskapsrådets (2011) 

informationskrav samt samtyckeskrav. Då fick pedagogerna information om studien, 

dess syfte samt beskrivning av de tillvägagångssätt som kommer att användas. De 

tilldelades även informationen om att studien inte kommer att nämna varken 

pedagoger, barn eller förskolor vid deras rätta namn utan de i studien kommer att 

fingeras. Dock kommer det att nämnas i vilken kommun de olika förskolorna är 

belägna, Karlskrona eller Kalmar kommun. Efter den korta introduktionen om 

studien fick de förfrågan om de ville medverka i vår studie genom att fylla i en 

enkät.   

Vetenskapsrådets (2011) nämner även konfidentialitetskrav som ett grundläggande 

krav i ett etiskt förhållningsätt. Det innebär att allt material som berör studien och 

som kan kopplas till enskilda individer, i detta fall förskola, förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Eftersom förskolans namn, mail och telefonnummer finns på de 

tillbakaskickade enkäterna ser vi det som väldigt angeläget att bevara dem på en 

säker plats så att utomstående inte kan ta del av informationen.   

De uppgifter om förskolans arbete med drama samt hur det eventuella dramaarbetet 

genomsyras av genus kommer endast att användas i denna studie, vilket påvisar att 

studien även stöds av nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011)   
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5 RESULTAT 

 

Detta kapitel kommer att belysa resultatet av enkäterna och observationerna av 

förskolorna Saturnus, Jupiter och Merkurius.  

 

5.1 Enkätresultat 

I detta avsnitt berörs resultatet av enkäterna om hur drama och genus integrerar i 

förskolans verksamhet. Kapitlet kommer även att beröra frågor som anses vara 

relevanta för studien. Pedagogerna har i studien svarat på frågorna utifrån relevans i 

deras verksamhet. Enkätfrågorna ”Vad är drama för er?”, ”Är drama en del i er 

verksamhet?” och ”Hur mycket i snitt arbetar ni med drama?” presenteras i 

föreliggande avsnitt i form av tre cirkeldiagram, ett för varje fråga. 

 

5.1.1 Pedagogers uppfattning om drama 

(Cirkeldiagram 1) Diagrammet visar vad pedagogerna anser att drama är. 
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Cirkeldiagram 1 visar vad pedagoger på 13 stycken förskoleavdelningar anser att 

drama är. Frågan ”Vad är drama för er?” är den första frågan som nämns i enkäten, 

med det menas att samtliga pedagoger har besvarat frågan, även de som menar att 

drama inte är en del av deras verksamhet. Frågan var öppen, det vill säga att det inte 

förekom fastställda svarsalternativ, utan att det fanns utrymme för pedagogernas 

egna svar. De återskickade enkäterna innehöll 20 olika beskrivningar om vad drama 

verkar inom, de tre begreppen som återfanns i flest svar var att drama är teater 

(20%), rollekar (12%) samt sagoläsning (10%).  

 

5.1.2 Dramats existens på förskolor 

(Cirkeldiagram 2) Diagrammet visar hur många procent av förskolorna som arbetar med drama, 

samt vilka som inte arbetar med drama. 

Här ovan presenteras resultatet, i cirkeldiagram 2, om hur många förskolor i studien 

som har drama som en del i sin verksamhet. De 31 procenten som menar att de inte 

arbetar med drama fick frågan om varför de inte använder sig av drama i 

verksamheten. Majoriteten av förskolorna menar att tiden, bristen av både kompetens 

och intresse hos pedagogerna är ett stort hinder. Samtliga fick besvara frågan om de 

skulle vilja att deras verksamhet skulle innehålla drama, varav tre fjärdedelar vill 

använda sig av drama i verksamheten förutsatt att tiden räcker till, samt att 

pedagogers intresse och kompetens för drama växer. En fjärdedel visar att de inte är 

intresserade av drama och inte har visioner att påbörja ett dramaarbete. 

 

69%

31%
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5.1.3 Hur ofta dramaarbete förekommer på förskolorna 

(Cirkeldiagram 3) Diagrammet visar hur ofta förskolorna arbetar med drama. 

De 69 procenten som har drama i förskolans verksamhet fick vidare besvara frågan 

om hur ofta ett dramaarbete i snitt utförs. Pedagogerna fick kryssa i det alternativ 

som passar bäst in på deras verksamhet, om det är dagligen, några gånger per vecka, 

några gånger per månad eller några gånger per år. Resultatet visas i cirkeldiagram 3 

som åskådliggör att de flesta förskolorna arbetar med drama dagligen eller några 

gånger per vecka. 

 

5.1.4 Pedagogers syfte med drama  

Pedagoger på åtta avdelningar lyfte fram syftet med dramaverksamhet i enkäten. De 

menade att ett arbete med drama kan få barnen att gå in i olika roller, använda olika 

uttryckssätt, att förstå och uttrycka känslor såsom glädje, uttrycka kroppsliga känslor 

exempelvis arg, skrämmande och roliga. Handdockan är ett bra verktyg för att få en 

förståelse och sätta sig in i känslor. Drama kan även stärka barns självbild, 

självkänsla samt självförtroende, få tillit till varandra, skapa god kommunikation, 

gemenskap, gruppdynamik och samarbete. Drama kan även hjälpa barnen i 

bemötandet med respekt, förståelse och att alla ska få känna sig som en resurs. Det 

kan medföra att barnen utvecklar tal, skriftspråk, språkliga begrepp (upp, ner, stor, 

liten, mellan) och lutande planet (teknik). Barnen kan också utveckla förmågan att 

lyssna, berätta och reflektera med hjälp av drama. Pedagogerna visar att drama är ett 

bra verktyg för att utveckla normer och värden, känslor, etik och moral. De menade 

även att drama är bra för att diskutera värdegrundsfrågor, exempelvis hur man är en 

bra kompis.   

De olika syftena visar att pedagogerna anser att drama kan vara ett hjälpmedel för att 

nå olika mål, beroende på vad förskolan har som fokus att arbeta mot.  
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5.1.5 Pedagogers syn på skillnaden mellan pojkar och 
flickor i ett dramaarbete  

Det visade sig att samtliga förskolor anser att det inte finns någon skillnad i pojkar 

och flickors sätt att utöva drama. Pedagogerna menade även att de inte bemöter 

pojkar och flickor olika i dramaarbete på förskolan.  

 

5.2 Observationsresultat 

 

Stycket kommer att beröra resultatet av observationerna. Fokus riktas åt 

pedagogernas arbete med handdockor, dramaövningen ”den magiska stenen”, sagor 

samt hur de synliggör genus. 

 

5.2.1 Förskolan Saturnus  

Observationen utfördes på en förskola i Kalmar kommun, som i denna studie kallas 

Saturnus. Studien kommer att beröra två olika situationer med drama som grund. 

I situation ett hade alla förskolans avdelningar samlats i en stor skapandesal, för att 

lyssna till en saga som tre barn hade skapat via teckningar, som en pedagog senare 

hade skrivit text till. 

Den andra dramasituationen skapades av en pedagog som hade valt ut sex stycken 

treåringar, fyra flickor och två pojkar. Situationen inleddes med en dramaövning som 

kallas för den magiska stenen, dels för att få barnen engagerade i övningen samt att 

väcka deras nyfikenhet. De gestaltade sedan en saga som de tidigare hade tagit del 

av. 

 

Barnens saga  

Tre barn i 4-5 årsåldern, en flicka (Sara) och två pojkar (Niklas och Peter), hade 

tillsammans gjort en saga, som de fick hjälp med att skriva av pedagogen Greta. 

Varje barn hade gjort en del var av sagan som sedan vävdes ihop med de andras, för 

att bli en fullständig berättelse. Samtliga avdelningar samlades för att lyssna till 

sagan som pedagogen Rosa läste upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en gång en karusell i skogen. 

Sara åker med hela sin familj i karusellen. Tomtebobarnen åker också. 

Sen går de till McDonald´s. 

Där hoppar de på studsmattan, och äter hamburgare och sån´t. 

Där borta vid djurgården finns också en karusell. Där åker hela Saras 

familj. 

Nu kommer Tomte-Morfar och hämtar tomtebobarnen. De går till 

Legoland. Där finns montertomten som ger dem leksaker. Se´n hoppar 

alla tomtebarnen och Tomte-Morfar ner i båten. 

Men där borta i skogen var en fladdermus som bor i en grotta. 2 

tomtebarn gick till trollet i grottan. Trollet dödade dem. Nu fanns det 

bara 3 tomtebarn kvar. Då åkte de till leklandet.  
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Rosa använde sig av en berättarröst genom hela sagan. Hon gjorde det eftersom det 

inte fanns med några repliker som kunde karaktäriseras till figurerna i berättelsen.  

Berättelsen påvisade en könsneutral handling där varken hon eller han berördes, samt 

att det endast var två könsbestämda karaktärer med i sagan, tomte-morfar och Sara. 

Rosa använde enkel rekvisita för att göra sagans handling levande, vilket fångande 

barnens uppmärksamhet och intresse. 

 

Den magiska stenen och sagogestaltning 

Det var sex treåringar, två pojkar och fyra flickor som deltog i den andra 

dramasituationen. Pedagogen Lilian började med att sätta sig ner på golvet med 

barnen. Hon tog fram en låda och knackade för att fråga om det bodde någon i lådan. 

Lilian använde sin mystiska röst för att väcka barnens nyfikenhet och engagemang i 

dramasituationen. Barnen fick frågan om vad som fanns i, och Lilian fick till svar en 

blå sten. Det visade sig vara en magisk blå sten. Denna sten gick runt till varje barn 

som berättade för stenen om sitt namn och intresse. Lilian började med att säga sitt 

namn samt intresse och gav sedan stenen vidare till barnet åt höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian bekräftade barnen positivt, i form av upprepning av barnens svar samt lade 

ingen stereotypisk manlig och kvinnlig värdering i barnens intresse. Dock när stenen 

vandrat runt till alla barnen nämnde Lilian något som ”nu lägger vi ner han i lådan”. 

Efter dramaövningen den ”magiska stenen” började de med sagogestaltningen som 

handlade om att barnen var på ett skepp. Sagan var för barnen känd då de hade gjort 

denna gestaltning tidigare på förskolan. Det började med att Lilian tillsammans med 

barnen återberättade sagan med ord och tillhörande rörelser, exempelvis att ro när 

inte skeppet hade vind i seglet, när vinden kom skulle alla barn hissa upp seglen i 

masten. Skeppet invaderades av pirater som barnen fäktades mot. Malin visade att 

Lilian tycker om att dansa 

Vanja tycker om att cykla och bada 

Paul tycker om att åka flygplan 

Jennifer tycker om att dansa 

Malin tycker om att bada 

Johanna tycker om att bada 

Anders tycker om att köra motorcykel utan hjälm 
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hon tyckte det var obekvämt att fäktas, Lilian kom då och bjöd in henne med 

inlevelse till en fäktning som hon accepterade och tyckte var spännande. 

Slutligen hamnade barnen i sjön och de var tvungna att simma iland, där de kunde 

pusta ut. Efter återberättningen satte Lilian igång en cd-skiva som innehöll original 

sagan med berättarröst, musik och ljudeffekter.  I slutet av den andra gestaltningen 

när de pustade ut på land sa Vanja att det var tur att hon hade sin rosa baddräkt på 

sig. Lilian fortsatte samtalsämnet och frågade även de andra barnen hade på sig, Paul 

kom inte på något svar och Lilian lade orden i munnen på honom och frågade om det 

var badbyxor han hade på sig, vilket han bekräftade att det var. Jennifer, Johanna och 

Anders sa att de också bar badbyxor, medan Malin nämnde att hon hade en lila 

baddräkt.  

Även i denna dramasituation visar Lilian på en stor inlevelseförmåga tillsammans 

med barnen, exempelvis när hon bjöd in Malin till fäktningen, en situation som 

Malin visade sig vara obekväm i, men som hon sedan tyckte var spännande, 

säkerligen tack vare Lilians engagemang i gestaltningen. 

 

5.2.2 Förskolan Jupiter  

Förskolan som observerades ligger i Karlskrona kommun och har fått det fingerade 

namnet Jupiter. Observationens fokus ligger på två dramasituationer med 

handdockor som verktyg. 

Det var tolv barn, tre pojkar och nio flickor i åldern fyra till fem år, samt två 

pedagoger som medverkade, Liselott och Mona. Observationen ägde rum i ett 

samlingsrum där pedagogerna skulle visa upp en dockteater för barnen. Det första 

dockspelet handlar om konflikter i barngruppen och det andra uppspelet var 

underhållande teater utan repliker med dans och musik som innehåll.  

 

Pedagogledd dockteater 

Teatern berörde konflikter i barngruppen. Två karaktärer, Egon och Felicia skulle 

leka i dockebo. Egon ville vara pappa och Felicia mamma och tillsammans hade de 

ett barn (en docka). Den tredje karaktären Svea ville vara med i leken och även hon 

vara mamma till barnet, men blir nekad eftersom Egon och Felicia visar att man inte 

kan vara två mammor i leken och att barnet redan var upptaget. Svea blir ledsen, 

medan Egon och Felicia pratar för sig själva om hur jobbig Svea är som alltid ska 

vara med och bestämma i deras lek.  

Efter dockspelet samtalade Liselott och Mona tillsammans med barnen om 

dockspelets handling. De frågade barnen hur Svea kände sig när hon inte fick vara 

med och hur de kunde lösa konflikten. En flicka svarade att man kan turas om med 

dockan och att man visst kan vara två mammor i leken.  

Liselott spelade därefter upp ett kort uppspel med den ej könsbestämda handdockan 

Vio Vio, ett rött troll med svart hår och med bollar som armar och ben. Med Vio Vio 

gjorde Liselott en egen show där Vio vio dansade i takt till musik, snabbt och 

långsamt. Syftet med detta uppspel var att roa barnen och att locka dem till skratt, 

vilket alla barnen gjorde, de skrattade och levde sig in i och visade stort intresse för 
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showen. Trots att Vio Vio inte är könsbestämd nämnde pedagogen Vio Vio som en 

han.  

I den första dockspelsuppsättningen nämnde en flicka att man kan vara två mammor 

i en familj, att det kan vara en normal familjesituation. Genus synliggjordes när 

Liselott visade genom dockspel att det var Egon som ville leka i dockebo, samt när 

Liselott kalla Vio Vio för han. Liselott poängterade efteråt att det var ett omedvetet 

handlande ifrån hennes sida. Vio Vio lockade fram många skratt hos barnen och var 

lika populär såväl hos pojkarna som hos flickorna, dock visade flickorna på ett större 

intresse i den tidigare dockteatern med Egon, Felicia och Svea, då pojkarna mest höll 

sig i bakgrunden. 

 

5.2.3 Förskolan Merkurius  

Merkurius är det fingerade namnet på den tredje förskolan som observerades, även 

denna belägen i Karlskrona kommun. En dag i veckan besöks förskolan av en 

dramapedagog (Carin) som är aktiv inom KLIV (Kreativa läroprocesser i 

verksamheten) som handlar om att kreativiteten leder till kunskap. I KLIV ingår 

drama men även de tre övriga estetiska uttrycksformerna musik, bild och dans.  

Syftet med att förskolan besöks av en dramapedagog är att arbeta med allas lika 

värde. Carin menade att de sociala banden stärks via fantasi och samarbete. Fantasi 

eftersom den inte har några gränser, allt är möjligt samt att det inte kan bli fel, bara 

annorlunda. 

I den observerade dramasituationen använde sig barnen av egengjorda handdockor, 

för att själva skapa en teater med sina dockor som karaktärer. Med hjälp av dockor 

kan barnen tänja på gränserna, gå in i olika roller och låta olikheter blir likheter. 

Carin påvisade även att dockor är ett bra hjälpmedel, för att få barnen att reflektera 

över sitt eget handlande i olika situationer. 

 

Dramapedagogens inledning  

Inför barngruppen visade Carin hur en handdocka kan användas. Genom enkla små 

gester kan dockan bli levande och visa en känsla, så som ledsen och arg. Hon 

poängterade även att en docka som exempelvis har klänning och långt hår inte 

nödvändigtvis behöver vara en flicka. Med hjälp av röst, rörelser, kroppsspråk samt 

fantasi kan dockan gestaltas som en polis eller ballerina.  

För att dockan ska kunna ge ett uttryck som någon av karaktärerna, visade Carin att 

dockans röst kan varieras i olika tonläge, samt att dockans kroppsspråk kan ändras 

för att passa den bestämda karaktären. Carin gjorde sin docka först till polis och 

använde då en mörk mansröst och ett stort och tydligt kroppsspråk, medan ballerinan 

var liten och späd i rösten och hade inte ett så fullt kraftfullt kroppsspråk.  

 

Barnens dockteater 

Barnen var fem år och blev indelade i två grupper med två pojkar och en flicka i 

varje grupp. Carin och förskolans pedagog Siv medverkade i varsin grupp, där de 
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tillsammans med barnen skapade en historia med sina egna dockor som karaktärer. 

Carins grupp kommer endast att beröras i denna studie.  

Den första gruppens historia handlade om en prinsessa som låg och sov i sitt slott. 

Det kom en gumma för att besöka prinsessan. Gumman knackade på dörren men 

prinsessan vaknade inte. Gumman knackade igen och gick in i slottet. Då kom det 

två spöken och skrämde bort gumman, då vaknade prinsessan också och blev rädd 

för spökena och sprang iväg och skrek ”MAMMA!”. 

De två spökena spelades av två pojkar och gumman av flickan i gruppen, medan 

Carin spelade prinsessan. 

Efter teateruppvisningen förde dramapedagogen, tillsammans med barnen, en 

diskussion om vad de nyss hade sett. De fick frågan om karaktärerna i historien, 

vilka de var. Barnen nämnde inte prinsessan och gumman som typiska flickor utan 

pekade på att de var människor, spökena däremot kunde de urskilja att de just var 

spöken.  

Dockorna skilde sig mycket i utseende beroende på om de var gjorda av en pojke 

eller flicka. Spökena som var tillverkade av pojkarna var i blå och grå färg och 

väldigt sparsamt dekorerade, medan flickans var rosa och med glitter på. Prinsessan 

och gummans karaktärer i dockteatern var rädda och försiktiga, medan de två 

spökena var högljudda och skrämmande. 
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6 DISKUSSION 
 

I föreliggande kapitel kopplas bakgrunden ihop med resultatet och bildar därmed en 

diskussion. De båda kapitlen behandlas tillsammans med våra egna synpunkter och 

funderingar som kommit till uttryck under studiens gång.   

 

6.1 Pedagogers arbete med drama 

Enligt Paulsen (1996) är drama en av fyra estetiska uttrycksformer som innefattar 

bild, dans, teater och musik (a.a.). Resultatet av enkäterna visade att vissa av 

pedagogerna såg på drama utifrån de estetiska uttrycksformerna. 

Enkätresultatet visade att vissa pedagoger ansåg att rollek är drama, vilket Lindqvist 

(1996) understryker är en central lek för barn i förskolan som förekommer dagligen i 

förskolans verksamhet.  

Resultatet av enkäterna visade även att några pedagoger ansåg att teater är drama. 

Strömberg (2008) poängterar att förr hade drama och teater ett samband, vilket det 

inte har idag på samma sätt. Teater kan dock vara en del av en dramaverksamhet, att 

teater kan vara en slutprocess i ett dramaarbete, men det är dock ingen nödvändighet. 

Forsberg-Ahlcrona (1991) poängterar att drama är en uttrycksform där fantasi, 

inlevelse, koncentration och socialt samspel tränas. Granberg (1996) menar att sagan 

lockar fram barns fantasi och att de får öva sin koncentrationsförmåga. Sagostunden 

medverkar till att barnen får en gruppkänsla och en gemensam upplevelse (a.a.). I 

observationen kunde vi se att barnens dramatiserande visade koncentrationsförmåga, 

inlevelse samt att de använde sig av fantasi för att skapa sina dramatiska berättelser. 

Fantasi kom till utryck både i skrivandet av deras sagor (Saturnus) och i 

handdocksspelen både på Merkurius och på Jupiter. 

De observerade dramasituationerna visar att barnen hade god samarbetsförmåga. 

Barnen väntade på sin tur i dockspelen och i den magiska stenen samt att de 

tillsammans skrev en saga. Barnens samarbetsförmåga synliggjordes även vid 

sagogestaltningen när de låtsades fäkta, alla barnen hittade en kompis att fäktas med. 

Forsberg-Ahlcrona (1991) nämner att drama är ett bra redskap för att stärka barns 

samarbetsförmåga, detta påstående styrks av vår observation då vi båda tydligt kunde 

se barnens aktivitet och samarbete vid dockspelen. Dock var vi inte närvarande och 

kunde se hur barnen på Saturnus samarbetade vid utformningen av den gemensamma 

sagan. Om det var barnen som själva samarbetade eller med hjälp av en pedagog.  

För att skapa en miljö för ett dockspel behövs det inte en mängd rekvisita för att 

framföra en dockteater, utan det enklaste kan bidra med en god effekt (Forsberg-

Ahlcrona, 1991). Det visade sig både på förskolorna Jupiter och Merkurius, då de 

använde sig av väldigt enkel rekvisita när de arbetade med dockor. På Jupiter 

använde de sig av ett stort lakan över en klädställning, medan man på Merkurius 

spelade dockteater på två små bord. Samtliga handdockor var egentillverkade av 

antingen pedagoger eller barn. Vi stämmer in i detta konstaterande och anser att det 

inte behövs ett stort antal olika rekvisita för att utföra en dockteater. Det som krävs är 
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ett gott samarbete mellan de personer som spelar, samt att de har fokus på sin docka, 

vilket gör att dockan blir levande. 

Både Öhrn-Baruch (1986) och Forsberg-Ahlcrona (1991) nämner vikten av att 

dramaverksamheten drivs av engagerade pedagoger. Deras engagemang och 

inlevelse förs i sin tur över till barnen på förskolan. På samtliga observationer kunde 

vi urskilja ett stort intresse och inlevelse hos pedagogerna, som barnen i sin tur tog 

del av. De skapade tillsammans en rolig och lärorik miljö som alla var deltagande 

inom.  

 Forsberg-Ahlcrona (1991) menar att glädjen är en central del att förhålla sig till i 

samtliga verksamheter där strävansmålet är att förmedla kunskap, för ingen 

pedagogik kan få barnen att utvecklas om det inte är roligt, vilket även Lange (2003) 

styrker. Han menar att glädjen inom processen ska ligga i det främsta rummet inom 

dramaverksamheten. Är det inte roligt då får barnen ingen lärdom av det. Forsberg-

Ahlcrona (1991) fortsätter poängtera att en docka på handen kan medverka till att 

barn får en upplevelse, förtjusning och lycka. Den roll som pedagogerna får i spelet 

med dockan är att barn ska inspireras till skapande och självständigt spel. Att de ska 

uppleva en gemenskap och glädje samt skapa en kontakt i samverkan med barnen 

(a.a.). I vår studie kunde vi se att pedagogerna på förskolorna Jupiter och Merkurius 

hade som avsikt att sprida en glädje till barnen och skapa en gemenskap tillsammans. 

Vio Vio som dansade till musik i olika takter, snabbt och långsamt, fick barnen att 

uppleva en förtjusning. Barnen var ordentligt uppspelta och ville att pedagogen 

skulle göra om det, vilket Forsberg- Ahlcrona (1991) beskriver, att Vio Vio ibland 

får dansa flera gånger tills barnen känner sig nöjda. Pedagogernas avsikt med Vio 

Vio var precis det, att roa barnen och ge dem en skrattfylld stund tillsammans. 

Pedagogerna upplyste oss om sitt syfte med att använda sig av handdockor i 

verksamheten. Dockorna för dem är ett pedagogiskt hjälpmedel för att förmedla 

kunskap till barnen om normer och värden, att alla är lika mycket värda samt att alla 

barn får vara med och leka på förskolan. Att handdockor är ett hjälpmedel för social 

fostran samt är kunskapsförmedlare, är ett påstående som även Forsberg-Ahlcrona 

(1991) styrker. Dramapedagogen Carin, som var verksam på Merkurius förskola, 

förklarade att dockorna endast får användas under ett dockspel, samt att barnen får 

vara försiktiga med dockorna under uppträdandet, vilket även Torén (1999) menar 

d.v.s att pedagoger och barn ska behandla dockorna med respekt och att de enbart 

ska användas i dramaverksamhet, samt att dockorna endast ska behandlas som ett 

pedagogiskt hjälpmedel och inte en leksak. 

Enligt Torén (1999) är en handdocka en docka som man trär på handen. På 

Merkurius användes inga handdockor av den modellen, utan deras handdockor var 

utformade till en modell där man använder sig av båda händerna. Den ena handen 

håller i dockan, medan den andra utför dockans gester. Torén (1999) fortsätter med 

att dockspelaren kan med hjälp av enkla rörelser röra sina fingrar, handled och arm 

för att få dockan att röra sig. Dockan förmedlar kunskap, känslor och trovärdiga 

handlingar genom att dockspelaren använder olika röster och tonfall. Att ha en bra 

teknik är viktig del i dockspelande, hur man hanterar dockan så att den blir levande. 

Carin visade för barnen hur en docka kan bli levande och kan inta olika karaktärer 

med hjälp av variation i rösten och kroppsspråk. Hon visade att en polis hade ett 

tydligt rörelsemönster och bastant mans röst och en ballerina var späd i både kropp 

och tonläge. Hon gestaltade dockorna med både inlevelse och fantasi vilket fångade 

barnens intresse. Forsberg-Ahlcrona (1991) menar att man ska anpassa dockans 
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rörelser till utseende och karaktär.  Hon poängterar även att man kan använda sig av 

en mörk eller ljus röst, prata fort eller långsamt.  

En dramaverksamhet innehållande handdockor kan bidra till barnens utveckling av 

identitetsuppfattning, begreppsbildning, kommunikationsförmåga, glädje och 

gemenskap, skapande och språkutveckling, känslo- och tankeliv, social utveckling 

och utveckling av finmotorik (Forsberg-Ahlcrona, 1991). Resultatet från enkäterna 

visade att en pedagog hade som syfte med drama att stärka barnens självkänsla, 

uppleva glädje och gemenskap tillsammans samt bli insatt i känslo- och tankeliv. Det 

är ett syfte som vi är förundrade över att det inte återkom hos fler pedagoger. Vi ser 

på drama som ett pedagogiskt verktyg, där barnen får en möjlighet att stärka sin 

individbild i form av att agera inför och tillsammans med sina kamrater, träna socialt 

samspel, reflektera över sitt eget handlande med hjälp av exempelvis en teater 

framförd av pedagoger. Drama ser vi som en glädjefull estetisk uttrycksform som vi 

kommer ha en stor användning för, både för vår och för barnens skull. 

 

6.2 Hur genus kom till uttryck i dramaverksamheten   

Hägglund (1990) visar att pedagogerna som deltog i hennes studie är förespråkare för 

pojkars och flickors olikheter, samt att de reagerade när den stereotypiska normen 

inte följdes, främst när pojkar förde sig på ett mer feminint sätt. Henkel (2006) menar 

däremot att pedagoger i förskolan ska synliggöra deras omedvetna handlingar 

gentemot den könstereotypiska normen. Hon fortsätter med att visa att många 

pedagoger hävdar att de gör detta. Olofsson (2007) åsyftar att gamla folksagor 

innehåller förlegat könsmönster. Pedagoger kan välja att byta ut han, hon eller betona 

i en viss aspekt. Man kan gå emot den manliga normen som säger att djur till stor del 

är en han, genom att byta ut tre små pojkgrisar till tre små flickgrisar. I våra enkäter 

fick vi samma resultat. Samtliga pedagoger, som besvarat enkäten, menar att de inte 

gör någon skillnad mellan pojkar och flickor i ett dramaarbete i förskolans 

verksamhet. Dock bevisar observationen motsatsen då pedagoger omedvetet kallar 

könslösa figurer och ting för han. Indirekt ger det ett budskap till barnen att det är 

”han” som är en norm. De pedagoger som vi samtalade med om detta visar att det 

var en omedveten handling, som enligt dem tyvärr är en vanlig handling.  

Motsatsen bevisas även i situationen efter sagogestaltningen på förskolan Saturnus, 

när en pojke inte visste vad han hade på sig när han badade. Lilian frågade honom 

om det var badbyxor som han bar, vilket han bekräftade. Normen säger att pojkars 

badkläder består av badbyxor, vilket pedagogen ger en anvisning till pojken om. 

Henkel (2006), Connell (2009) och Gothlin (1999) menar samtliga att manliga och 

kvinnliga normer ordnas i olika fack där de sociala könen representeras, vilket vi 

märkte att Lilian gjorde, då hon skiljer på vad som är manligt och kvinnligt. Davies 

(2003) skriver att det är de vuxnas agerande som barnen tar efter, vilket vi även 

kunde synliggöra då två flickor därefter också hävdade att de bar badbyxor.  

Vid medvetna handlingar visar det sig att det är lättare för pedagoger att agera 

utanför det stereotypiska mönstret, exempelvis vid Jupiters dockteater som handlade 

om Egon, Felicia och Svea. Liselott visade genom Egons förslag om han och Felicia 

skulle leka i dockebo att det är okej att pojkar leker med dockor. Dock faller 

pedagogerna in i omedvetna handlingar, då Egon säger att han vill vara pappa medan 
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Felicia vill vara mamma till dockan. Senare i teatern kommer Svea och vill vara med, 

hon vill också vara mamma men Egon och Felicia säger att det bara kan vara en 

mamma. I Pedagogernas reflektion tillsammans med barnen säger ett barn att det 

visst kan vara fler mammor i en familj, Detta visar även på Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson (2009) teori om att pedagoger har svårt att bryta könsmönster, 

trots väl valda handlingar, samt att barn har lättare att se utanför normen. Det 

tydliggjordes även på förskolan Merkurius, då barnen fick frågan om vilka sorters 

karaktärer som medverkade i dockteatern. Barnen nämnde inte karaktärerna som 

flickor respektive pojkar, utan hävdade att samtliga figurer var människor. Däremot 

urskiljde barnen spökena, men lade ingen vikt i vid vilket kön de hade.  

Även om barnen inte värderade att dockorna var karaktäristiska pojkar eller flickor, 

kunde dockornas personlighet och utseende visa om det var en pojke eller flicka som 

skapade dockan. I den observerade teaterdelen på Merkurius var pojkarnas dockor 

skrämmande spöken i mörka och dova färger, medan flickans docka var en liten 

gumma som var rosa och glittrig. Gumman skulle komma och hälsa på prinsessan, 

som är skapad och framförd av dramapedagogen Carin. Detta styrker Davies (2003) i 

sin teori om att pojkar söker sig till roller som karaktäriseras som maskulina, 

exempelvis superhjältar och i detta fall spöken. Hon fortsätter med att flickornas 

karaktärer mer efterliknar omsorgstagande mammor och vackra prinsessor. Svaleryd 

(2002) menar att detta är en uppfattning som pojkar och flickor har, att flickor ska 

var snälla, söta och omsorgstagande och pojkar i sin tur ska vara dominerande, aktiva 

och begära mer uppmärksamhet (a.a.).  

Detta synliggjordes även i Saturnus förskola där barnen hade skrivit en gemensam 

saga. Trots att de flesta karaktärerna i sagan inte titulerades med ”han” eller ”hon” 

kunde vi ändå urskilja vilka delar av sagan som kom ifrån pojkarna och vilken som 

kom ifrån flickan. Våra funderingar påbörjades redan när Rosa läste upp sagan och 

när vi sedan fick reda på svaret var vi inte överraskade. Karaktärerna tomte-morfar, 

monstertomten, fladdermusen och trollet är ifrån pojkarna medan flickan bidrog med 

karaktärerna Sara (menat som sig själv), tomtebobarnen och ”Saras familj”.   

Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991) beskriver detta som en del av flick- och 

pojkkulturer, att förväntningar om vad som är kvinnligt och manligt sker i interaktion 

mellan könen i den pedagogiska verksamheten, vilket vi kunde synliggöra under 

denna observation. 

Hägglund (1990) menar att pojkar och flickor beskrivs som varandras motsatser av 

pedagoger som deltog i hennes undersökning och Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson (2009) visar att vuxna har svårt att bryta ett könsmönster, att pojkar är 

på ett sätt och flickor på ett annat. I Carins genomgång om hur handdockorna blir 

levande samt hur de genom kroppsspråket och rösten blir olika karaktärer skiljer 

Carin starkt på pojkar och flickors sätt att vara. Hon visar att normen säger att 

ballerinor ska var kvinnliga genom sin ljusa späda röst och mjuka rörelsesätt vid sin 

gestaltning av en ballerina, medan hon framförde en polis med tydligt kroppsspråk 

och maskulin röst. Förmodligen var det en omedveten handling från hennes sida.  

Henkel (2006)  däremot påpekar att alla pedagoger ska synliggöra sina omedvetna 

handlingar gentemot genus.  



26 

 

 

Svaleryd (2005) påvisar i sin studie att maskulina roller har huvudkaraktärer i sagor, 

medan de feminina karaktärerna innehar birollerna. Den belysningen kunde vi inte se 

under någon observation då ingen roll var större än den andra.  

 

6.3 Pedagogiska implikationer 

När vi hade granskat våra enkäter kunde vi se att pedagogerna hade egna definitioner 

om vad drama är, som inte följde i studiens spår. Vi ställer oss frågan om detta beror 

på att vi var otydliga i enkäterna och inte gav exempel på vad drama är, vilket 

förmodligen kunde hjälpa vissa av pedagogerna att få en förståelse för begreppet.  

 

6.4 Metodkritik 

Att använda sig av enkäter i forskning har sina nackdelar men även fördelar. 

Eftersom studien till viss del består av enkäter som forskningsmetod anser vi att 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Fördelarna är att resultatet blir bredare än 

vad det skulle bli, om vi använde oss av intervjuer då frågorna når ut till flera olika 

förskolor och pedagoger samtidigt. Vi kunde därför utföra ett massutskick till 20 

olika avdelningar och fick enkäterna besvarade ca en vecka senare. Däremot var det 

ett bortfall av 6 enkäter. Det anser vi är den största nackdelen med enkäter som 

metod, att vetskapen om hur många enkäter som återskickas inte finns. Vi fick totalt 

tillbaka 13 enkäter, men det kunde ha varit betydligt färre och skulle möjligtvis då 

påverkat vårt resultat negativt. Dock är vi mycket nöjda med enkät som metod, då 

det gav oss en förkunskap om vilka förskolor som har drama som en del i 

verksamheten. Vi kunde utifrån de svaren göra ett urval av de förskolorna som vi 

ansåg vara aktuella att observera. 

Observation valde vi som en andra metod då vi utifrån vårt synsätt ville se hur genus 

framkom i dramaarbetet på förskolan. Liksom enkät fann vi fler fördelar än 

nackdelar med att använda oss av observation som metod i vår studie. Genom att vi 

observerade samma situation, kunde vi fokusera på olika frekvenser i dramaarbete, 

exempelvis att en av oss fokuserade mer på hur genus kom till uttryck, medan den 

andra mer koncentrerade sig på dramaarbetet, för att på så sätt vidga vårt resultat. 

Det vi anser är en nackdel med vårt val av att föra löpande protokoll under 

observationen, är att det endast fanns ett tillfälle av att se situationen, samt att det var 

svårt att få med allt på papper, som kunde vara av värde till vår studie. Det optimala 

skulle vara att använda videoobservationer, det vill säga att alla dramasituationer 

filmas. På så vis skulle vi kunna se och gå tillbaka till varje situation ett flertal 

gånger och skulle säkerligen finna ytterligare frekvenser av hur genus förekommer i 

förskolans dramaarbete. Anledningen till varför videoobservationer inte förekom i 

vår studie var att det krävs ett tillstånd från barnens målsmän, för att kunna utföra 

den sortens observation. På grund av kort tid ansåg vi att det skulle ta allt för lång tid 

innan vi skulle få tillstånden beviljade. Av den anledningen valde vi att använda oss 

av löpande protokoll, vilket vi anser gav ett väl användbart material till vår studie.  
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6.5 Vidare forskning 

Vi har under studiens gång uppmärksammat hur stor betydelse både drama och genus 

har i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Att forska vidare om dessa två 

centrala begrepp skulle vara intressant, men istället för att inrikta sig på 

pedagogernas förhållningssätt vore det intressant att fokusera mer på barnens 

inställning till drama och hur genus uttrycks i deras dramaverksamhet. 

Tillvägagångssättet kan vara att först spela upp en kort sekvens av dockteater 

innehållande stereotypiska könsroller, för att sedan ha ett individuellt 

återkopplingssamtal med varje barn. Detta kan ske fortlöpande under en termin på 

samma förskola, men med olika situationer kopplade till genus. Vid terminens slut 

utförs ännu ett individuellt samtal som knyter ihop vad barnet har lärt sig under 

denna tid. Syftet är att barnen ska lära sig normer och värden och allas lika 

rättigheter i förskolan.  



28 

 

 

7 REFERENSLISTA 
 

Baagøe Nielsen, S & Nordberg, M. (2005). Manlighet i fokus: en bok om manliga 

pedagoger, pojkar och maskulinitetskapande i förskola och skola. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Bjerrum Nielsen, H & Rudberg, M. (1991). Historien om flickor och pojkar: 
[Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv]. Lund: Studentlitteratur 

Connell, R. (2009). Om genus. 2., utvidgade och omarb. Uppl. Göteborg: Daidalos 

Davies, B. (1982). Life in the classroom and playground: the accounts of primary 

school children. London: Routledge 

Davies, B. (2003). Hur pojkar och flickor gör kön. 1. Uppl. Stockholm Liber 

Eidevald, C. (2011). ”Anna bråkar!”: att göra jämställdhet i förskolan. 1. Uppl. 

Stockholm: Liber 

Forsberg-Ahlcrona, M. (1991). Ta handdockan: lek- skapande- fantasi. Göteborg: 

Vio Vio 

Gothlin, E. (1999). Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet för 

genusforskning 

Granberg, A. (1996). Småbarns sagostund: Kultur, språk och lek. 1. Uppl. 

Stockholm: Liber utbildning 

Hedlin, M. (2006). Jämställdhet, en del av skolans värdegrund. 1. Uppl. Stockholm: 

Liber 

Helén, E & Granholm, M T. (2007). På genusäventyr: metodbok för drama och 

genus i förskolan. Stockholm: Liber  

Henkel, K. (2006). En jämställd förskola: Teori och praktik. Skärholmen: 

Jämställt.se 

Hägglund, K & Fredin, K. (2001). Dramabok. 2. Uppl. Stockholm: Liber 

Hägglund, S. (1990). Pojkar och flickor. I: B. -E. Andersson & L. Gunnarsson (red.), 

Svenska småbarnsfamiljer (ss. 199-219). Lund: Studentlitteratur.  

Hägglund, S. (2001) ”När var tar sin… Några tioåringar om kamratrelationer i 

skolan.” I Locus nr 4 2001. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm 

Kessler, S J. & McKenna, W. (1985). Gender: an ethnomethodological approach. 

Repr. Chicago: University of Chicago Press 

Lange, M. (2003). Action!: Drama och teater i språkundervisningen. 1. Uppl. 

Stockholm: Liber 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter: om skapande lekpedagogik i förskolan och 

skola. Lund: Studentlitteratur 

Løkken, G & Søbstad, F. (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur 

 



29 

 

 

Månsson, A. (2000). Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan 

pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Diss. Lund: Univ. 

Olofsson, B. (2007). Modiga prinsessor och ömsinta killar: genusmedveten 

pedagogik i praktiken. Stockholm: Lärarförbundets förlag 

Patel, R & Davidson, B. (2010). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Paulsen, B. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur 

Rasmusson, V & Erberth, B. (2009). Undervisa i pedagogiskt drama. Lund: 

Studentlitteratur 

Rogers, L. (1975). Biology and Human Behaviour. I J. Mercer (red.) The Other Half: 

Women in Australian Society. Harmondsworth: Penguin 

Rogers, L. (1981). Biology: Gender Differentiation and Sexual Variation. I N. 

Grieve, & P. Grimshaw (red.). Australian Women: Feminist Perspectives. 

Melbourne. Oxford University Press 

Rogers, L. (1988). Biology, the Popular Weapon: Sex Differences in Cognitive 

Function. I B. Caine, E. Grosz, & M. de Leppervanche (red.). Crossing 

Boundaries: Feminisms and the Critique of Knowledges. Sydney: Allen & 

Unwin  

Skolverket (2010) Läroplan för förskolan. Stockholm: Fritzes  

SCB. (2000). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Örebro: 

Statistiska centralbyrån 

Skolverket (2012). Enheten för utbildningsstatistik. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

Strömberg, C. (2008). Goda grupper med pedagogisk dramalek: [90 övningar för 

alla åldrar som hjälper dig som ledare att lära känna din grupp, skapa god 

stämning, förebygga mobbning]. Varberg: Argument 

Svaleryd, K. (2002). Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med 

barn och unga. 1. Uppl. Stockholm: Liber 

Svaleryd, K. (2005). Genuspedagogik- ett sätt att förändra verksamheten. I 

Nordberg, M. (Red.) Manlighet i fokus- en bok om manliga pedagoger, pojkar, 

och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB 

Söderbäck, M. (1978). Dramalek. Stockholm: Vår skola 

Torén, B. (1999). Handdockans möjligheter i förskolan och skolan. Solna: Ekelund 

Utbildningsdepartementen (1998) Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: 

Regeringskansliet  

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  

Waksler, F. (1986). Studying Children: Phenomenological insight. Human studies 9 



30 

 

 

Ärlemalm-Hagsér, E & Pramling Samuelsson, I. (2009)  Många olika genusmönster 

existerar samtidigt i förskolan. Instutionen för pedagogik och didaktik, 

Göteborgs universitet  

Öhrn-Baruch, B. (1986). Mera drama i förskolan. 1. Uppl. Malmö: Liber Förlag 

 

 



1 

 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Hej! Vi studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet. Nu har vi kommit till sluttampen av vår 

utbildning och vi ska skriva vårt examensarbete som handlar om hur genus synliggörs i ett 

dramaarbete i förskolan. För att kunna fullfölja vårt examensarbete vore vi tacksamma om ni kan 

besvara vårt frågeformulär.  Ta god tid på er och besvara frågorna så noga som ni kan, era svar är 

betydelsefulla för oss och vårt arbete. Förskolans namn kommer ej att beröras i vårat arbete, de 

förskolor som medverkar är i projektet därmed helt anonyma. De besvarade enkäterna skickas åter i 

det bifogade och frankerade kuvertet till den angivna adressen senast den 26/11-13.  

När vi har granskat de tillbakskickade enkäterna, kommer vi att göra ett urval av några förskolor som 

vi skulle vilja observera i en dramasituation.  

Är vi välkomna till er förskola för att eventuellt utföra en observation? 

               

                JA                      NEJ 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,” (Lpfö-98 rev 2010, 

sid 10, skolverket) 

 

Med vänlig hälsning Emelie Axberg & Ida Karlman 

 

Frågeformulär 

Förskolans namn:…………………………………………. 

Avdelning:………………………………………………… 

Telefon nummer:………………………………………….. 

Mail:………………………………………………………. 

 

1) Vad är drama för er? 

Svar: 

…………………………………………………………………………… 
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2) Är drama en del av er verksamhet? 

 

   

   
     JA                NEJ 

 

Om svaret är JA, hoppa vidare till fråga 7. 

 

 

 

3) Skulle ni vilja att drama hade en del i verksamheten? 

 

              

               JA                    NEJ 

 

4) Om svaret är NEJ: Av vilken anledning vill ni inte arbeta med drama? 

  Svar: 

…………………………………………………………………………… 

 

5) Om svaret är JA: På vilket sätt skulle ni vilja arbeta med drama? 

Svar: …………………………………………………………………………… 

6) Vilka hinder finns det med att införa drama i er verksamhet? 

Svar: 

………………………………………………………………………… 

 

 

Ni som har svarat på frågorna 1-6. Tack för er medverkan, era svar betyder mycket för oss! 

/ Emelie & Ida 
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7) Hur mycket i snitt arbetar ni med drama? 

Kryssa i den rutan som stämmer bäst överens med ert svar. 

 

1. Dagligen 

2. Några gånger per vecka 

3. Några gånger per månad 

4. Några gånger per år 

 

 
8) Ge ett exempel på hur ni arbetar med drama? 

Svar: 

 

…………………………………………………………………… 

 

9) Vad är ert syfte med att arbeta med drama? 

     Svar:  

      ………………………………………………………………………… 

  

10) Har ni vid arbete med drama märkt någon skillnad mellan pojkarnas och flickornas sätt att utöva 

drama? 

 

 

            JA                 NEJ 

 

11) Om svaret är JA: Vad har ni märkt för skillnad och vad kan det bero på? 

Svar: 

…………………………………………………………………………… 

 

12) Tror du att ni bemöter pojkar och flickor olika i arbetet med drama? 

 

 

                     JA                  NEJ 

 

13) Om svaret är JA: Vad kan ert olika bemötande av pojkar och flickor i en dramasituation bero på? 

 

Svar: 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

Tack för er medverkan, era svar betyder mycket för oss! / Emelie & Ida 

7.1.1  

7.1.2  

7.1.3  

7.1.4  


