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Den här studien vill sätta två begrepp och fenomen i relation till varandra: dockvrån och jäm-

ställdhet. 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken roll dockvrån (eller vad nu avdelningen har 

valt att benämna den lekmiljön) har och kan tänkas ha i jämnställdhetsarbetet på förskolan. Våra 

frågeställningar är:  

 Hur har dockvrån ut-

formats och förändrats? Vilka barn leker där, vad leker de med och hur leker de?  

 Hur upplever och upp-

fattar pedagogerna jämställdhet och de konsekvenser som har blivit av att förändra dock-

vrån och det material som erbjuds där? 

Examensarbetet är en kvalitativ studie utifrån en fenomenologisk forskningsansats vilket innebär 

att fokus ligger på deltagarnas upplevelser och uppfattningar om ett visst fenomen. Metoderna vi 

valt att använda oss av i vår studie är intervju och videoobservation. Det insamlade materialet har 

transkriberats och analyserats. Resultatet redovisas sedan utifrån de mönster som uppkommit un-

der analysen. 

Resultatet visar att den valda lekmiljön nu är en jämställd miljö där både pojkar och flickor vistas. 

Hur dockvrån användes förut, innan förändringarna, kan vi inte veta men får lyssna till vad peda-

gogernas erfarenheter säger oss och resultatet visar då att dockvrån nu, på bägge avdelningarna, 

tilltalar både pojkar och flickor. Efter att vi har analyserat datan från de genomförda intervjuerna 

och videoobservationerna är vår slutsats att dockvrån har blivit en könsöverskridande lekmiljö och 

att pedagogernas uppfattningar om leken där stämmer överens med deras verklighet.  
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1 Inledning  

Den här studien vill sätta två begrepp och fenomen i relation till varandra: dockvrån och jämställdhet. Vi 

har valt att göra den studien på två förskoleavdelningar som vi kallar Tallen och Granen. Tidigare har de 

haft dockvrån som en avskild lekmiljö men har nu valt att flytta ut den till större rum och att förändra den.  

Dockvrån har alltid varit ett debatterat ämne på våra egna arbetsplatser och är en plats eller ett rum (en 

lekmiljö) som i den traditionella förskolan ofta stod för en mamma-pappa-barn lek men vi har sett att da-

gens dockvrå kan innehålla en större variation av lek beroende på utrymme och material. Den har också 

fått andra namn och därmed andra innebörder som ”hemvrån” eller ”hemmet” där den är utformad som 

en hemmiljö med till exempel köksmöbler och soffa. Ibland kan den vara ”restaurang” med småbord, me-

nyer och avskärmad köksdel. När vi skriver dockvrå i arbetet menar vi den vrå, plats eller rum som Tallen 

och Granen valt att kalla andra namn men som härstammar från den ”traditionella” dockvrån och det in-

tressanta för oss är att undersöka vilka som leker där – är det en lekmiljö för både pojkar och flickor? Vad 

erbjuds för material i den lekmiljön?  

I media, samhällsdiskussioner och forskning talas det om förskolornas lekmiljöer och vad de erbjuder och 

det talas också om jämställdhet som är ett begrepp som även diskuterats, vinklats och debatterats på våra 

egna arbetsplatser. Anledningen till att vi valt att lägga vårt fokus på begreppet jämställdhet är att det 

handlar om människors lika värde mellan könen till skillnad från begreppet jämlikhet som gäller männi-

skors lika värde oavsett till exempel religion, kön, ekonomi eller social status. Vi vill undersöka hur peda-

gogernas tankar och upplevda erfarenheter styr utformningen av dockvrån och om jämställdhetsbegreppet 

finns med i det arbetet.  

I inledningsfasen av denna studie undersökte vi vilken avhandling som skulle ge oss material och idéer att 

arbeta vidare med. Vi fastnade för Christian Eidevalds Det finns inga tjejbestämmare (2009) där författaren har 

som syfte att studera hur flickor och pojkar positionerar sig på olika sätt i vissa situationer och hur förs-

kollärarna bemöter barnen i dessa situationer. Hans syfte blev att kritiskt analysera barns könsmässiga 

identitetsskapande. Utifrån denna avhandling och Eidevalds syfte kunde vi arbeta vidare med våra egna 

tankar. Vi valde dock att fokusera mer på jämställdhetsaspekten istället för genus men upplever att av-

handlingens innehåll är till stöd fört vårt eget syfte. För oss innebär jämställdhet, i förskolans värld, att alla 

barn har samma rättigheter och ska ges samma möjligheter, oavsett kön. Det handlar om individanpass-

ning och om att förskolan ska erbjuda en verksamhet där alla barn har rätt till utrymmet och materialet. 

Lekmiljöerna ska vara utformade så att alla barn erbjuds något som väcker intresse och lust.  Vi frågade 

oss om förskolorna i studien erbjuder detta och blev nyfikna på hur och om deras dockvrå uppfyller målet 

med jämställdhet. I Skolverkets publikation (2005) står det att förskolans läroplan lyfter fram målet med 

jämställdhet som en viktig del i värdegrundsarbetet. Det handlar bland annat om att både pojkar och flick-

or ska ha lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. 
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Studien lutar sig på läroplanen för förskolan (2010), som förskolan bör bygga sin verksamhet på och på 

skolverkets publikationer gällande kvalitet i förskolan och värdegrundsarbete. Dessa har gett oss författare 

en grund att bygga vidare på. I läroplanen för förskolan (2010) står det att vuxna är viktiga förebilder och 

att deras förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäl-

ler för alla människor. I en intervju som Cervin (2010) gjort med genuspedagogen Tina Jensen talar hon 

om vikten av att förskolepersonal i början av ett jämställdhetsarbete ställer sig frågor som: Vad och var 

leker flickorna? Vad och var leker pojkarna? Detta för att få en förståelse för och en insikt i hur barnen 

grupperar sig och hur det påverkar jämställdheten på förskolan. Eidevald (2009) nämner i sin avhandling 

några specifika vardagssituationer inom förskolan där den fria leken är en och inom den situationen anser 

vi att vår studie ryms. Han lägger i sin avhandling också fokus på pedagogernas roll i hur deras bemötande 

och förhållningssätt påverkar barnen och då även verksamheten, vilket är en del även i vår studie.  I den 

här studien innebär förhållningssätt, för oss, tre saker: pedagogernas attityd till jämställdhet, pedagogernas 

sätt att se på och tänka kring verksamheten, utifrån ett jämställdhetsperspektiv och pedagogernas attityd 

till och bemötande mot pojkar-flickor och hur de utifrån detta utformar verksamheten. Och med pedago-

ger menar vi de som arbetar på avdelningarna oavsett utbildning eller profession.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken roll dockvrån (eller vad nu avdelningen har valt att 

benämna den lekmiljön) har och kan tänkas ha i jämnställdhetsarbetet på förskolan.  

2.1 Frågeställningar 

•Hur har dockvrån utformats och förändrats? Vilka barn leker där, vad leker de med och hur leker de?  

•Hur upplever och uppfattar pedagogerna jämställdhet och de konsekvenser som har blivit av att förändra 

dockvrån och det material som erbjuds där? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för vad litteratur, dokument, avhandlingar och artiklar säger om jämställdhet och 

om dockvrån som lekmiljö. Det vi upptäckte var att det inte skrivits så mycket om just dockvrån som en-

skild miljö utan vi fick fokusera på vad olika experter, författare och forskare säger om förskolemiljön i 

stort och koppla det till dockvrån.  

Vi kommer att behandla några artiklar hämtade från internet, ur tidningarna SvD och Norrbottenskuriren 

och från tidskriften Lärarnas nyheter.  Hemsidorna Jämställd förskola och skola och Kvalitativ metod har 

också gett oss underlag till studiens bakgrundsdel. Vi avslutar med en redogörelse för studiens forsknings-

ansats, fenomenologin, som innefattar en rad olika begrepp där vi valt att fokusera på två av dem – livsvärld 

och fenomen.  

3.1 Pojkar och flickor i förskolans värld 

Pojkar och flickor leker på lite olika sätt. Olikheterna kan vara iögonenfallande eller subtila, de 

kan bidra till att öka och bredda barnens erfarenheter, men de kan också bidra till att konser-

vera stereotypa könsrollsmönster och begränsa barnens möjliga repertoarer i leken. Som van-

ligt när det gäller jämställdhet handlar det mer om det klimat pedagogerna skapar och deras sätt 

att förhålla sig till barnen.(Skolverket 1999, s.105). 

Vi har hört hur pojkars och flickors roll och beteende i förskolan har diskuterats och vi vet att det har ar-

betats med sedan långt tillbaka. Deras lika rättigheter och lika möjligheter står det om i skollagen, läropla-

ner och andra dokument därav vårt intresse för hur detta syns i dockvrån. I det här avsnittet fokuserar vi 

på jämställdhet men under arbetets gång märkte vi att det var svårt att distansera sig från genusbegreppet, 

både i litteraturen och i intervjuerna med pedagogerna. Jämställdhet och genusskapande verkar stå i relat-

ion till varandra och därför har vi valt att även göra en kort redogörelse för det sistnämnda i det här av-

snittet.  

3.1.1 Jämställdhet 

Ett av de mål som förskolan ska sträva efter är jämställdhet och allas rättigheter. Vad menas då med be-

greppet jämställdhet och vad innebär det? Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2004) menar att ett jäm-

ställt land innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldig-

heter inom alla områden i livet. Länsstyrelsen Västmanland (2007) benämner jämställdhet som ett tvetyd-

ligt begrepp men olika innebörd för olika personer. Det kan vara från vem som diskar och står vid spisen 

hemma eller vem som byter däck på bilen. En annan innebörd kan vara att män och kvinnor har olika lön 

för likvärdiga arbeten. De skriver vidare att jämställdhet är ett komplext begrepp och att det därför är vik-

tigt att gemensamt definiera begreppet och göra klart vilka aspekter av jämställdhet som ingår i förskolan 

och skolans uppdrag, innan man påbörjar jämställdhetsarbetet.  

 

Eidevald (2009) skriver i sin avhandling kring bemötandet mot flickor och pojkar och att de blir bemötta 

utifrån stereotypa förväntningar på hur flickor och pojkar bör agera och föra sig i förskolan. År 1995 fick 
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jämställdhet en mer betydelsefull roll när nya formuleringar av skollagen ändrades. Pedagogerna fick då ett 

särskilt ansvar för att främja jämställdhet mellan könen. Regeringen (1995) skriver följande: 

Regeringens bedömning var att jämställdhet mellan könen bör lyftas fram som en pedagogisk 
fråga, som förutsätter grundläggande kunskaper om rådande könsmönster. Rektorn bör som 
pedagogisk ledare i skolan ges ett särskilt ansvar för att undervisningen planeras och läggs upp 
på ett sådant sätt, att eleverna oavsett kön, får likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande.  
(Prop. 1994/95:164 s.11) 
 

Skolverket (2005) menar i sin tur att jämställdhet i Sverige betecknas av könens lika ställning. Detta inne-

bär att män och kvinnor ska ha lika rätt att delta i samhället med samma skyldigheter och rättigheter, med 

lika värde och på lika villkor. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) nämner just människors lika värde 

som en grundläggande värdering inom förskolan. Det går att läsa om jämställdhetens innebörd och om att 

det handlar om hur människor av olika kön förhåller sig till varandra och hur vuxna överför värderingar 

som förändrar traditionella könspositioner. Förskolan har som uppgift att lämna de traditionella förvänt-

ningar på vad som är pojk- respektive flickbeteende och egenskaper. För att förskolan aktivt ska kunna 

främja jämställdhet måste pedagogerna ha medvetenhet om deras egna attityder. Vidare skriver Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) att den pedagogiska miljön ska utformas så att den skapar förutsättningar 

för varje barn i verksamheten. Förskolan ska vara inbjudande för både pojkar och flickor, de ska även ges 

samma tid, utrymme, material och uppmärksamhet oavsett kön. Förskolan har som mål att flickor och 

pojkar ska ges samma möjligheter till att få utveckla och pröva förmågor samt intressen utan begränsning-

ar utifrån stereotypa könsroller. Skolverket (1999) skriver i en tidigare utgiven publikation att förskolor 

som ”lyckats” finna arbetssätt som främjar likaställning inte alltid har satt jämställdheten i fokus från bör-

jan, utan har så att säga fått den på köpet. Något som dessa förskolor har gemensamt är att de satt barnet i 

centrum och gått ifrån kategoriseringar som ”femåringar”, ”invandrarbarn” eller ”flickor”, och istället be-

traktat varje barns sätt att förhålla sig till olika fenomen som till exempel lek och skapande. Detta har lett 

till att förskolan fått ett nytt sätt att se på och ta tillvara på barnens egna förutsättningar. I en senare publi-

kation belyser Skolverket (2010) att det är de vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar som skapar för-

väntningar och uppfattningar om vad som ses som kvinnligt respektive manligt. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller genom dess verksamhet. Skolverket (2005) tar också upp att barn 

i samspel med vuxna och med varandra skapar och formar upplevelser av vad det innebär att vara pojke 

eller flicka. Förskolan kan, genom att tillgodose varje barns intresse och behov, lägga grunden för ett jäm-

ställdhetsarbete som sedan kan fortsätta genom livet. 

Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2004) beskriver jämställdhetspedagogik som att den ofta inriktar sig 

på att skapa olika aktiviteter som ska försköka bryta det som ses som traditionella mönster. Medan det 

som benämns som genuspedagogik oftast ses som mer inriktat på bemötandet, att leda och stödja flickor 

och pojkar på ett likartat sätt för att då kunna undvika att förstärka de könsmönster som ses som invanda. 

De menar också att de som arbetar med genuspedagogik ser mer till könstypiska egenskaper, och att barns 

beteenden är konstruktioner och att det är vuxenvärlden som styr de förväntningar av respektive kön och 

vad som ska levas upp till. SOU (2004) skriver: ”I det praktiska arbetet kanske skillnader mellan dessa per-
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spektiv inte märks, men för utvecklingen av jämställdhetsarbetet i förskolor anser delegationen att det är 

viktigt att hålla diskussionen levande om de skillnader som finns i tänkandet kring teori och praktik.”(s38). 

De menar att förskolan genom att ha en genomarbetad syn på genusperspektiv skapar bättre förutsätt-

ningar som i sin tur kan leda till ett kvalitativt jämställdhetsarbete i förskolan. 

3.1.2 Genusskapande 

Gannerud och Rönnerman (2007) beskriver genus som en social konstruktion vilket innebär att männi-

skors uppfattningar, förväntningar och åsikter kring kön och könstillhörighet skapas genom interaktion 

mellan människor. Alla har vi egna betydelser och tankar om vad kön är. Vad vi säger och gör producerar 

och reproducerar genus. Olsson och Sörensen (2011) visar också på att genus innefattar de föreställningar 

som finns i samhället genom att skriva: 

Med genus menas det sociala och kulturella aspekterna på skillnader mellan mäns och kvinnors 

beteende och roller – tillskillnad från ordet kön som avser de biologiska skillnaderna mellan 

män och kvinnor. /…/ Genus uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön och männi-

skans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att förändra. (Olsson & Sörensen 

2011, s.102 

Nelson och Svensson (2005) skriver att en av de viktigaste faktorerna som påverkar hur människor ser sig 

själva är föreställningar om genus. De menar att det maskulina och feminina är djupt rotade i våra tradit-

ioner, institutioner och i samhällets sätt att vara. Detta är även något som synliggörs i vuxnas attityder till 

vilka leksaker som är lämpliga för pojkar respektive flickor. Olofsson (2007) tar upp ett exempel ur för-

skolans värld om hur en pojke leker med en dockvagn. Runt honom står ett par flickor som också väldigt 

gärna vill ha dockvagnen men istället för att hjälpa pojken så ber pedagogen honom att lämna dockvagnen 

till flickorna och gå till byggrummet och leka. Författaren anser att pedagogen i en sådan här situation 

överför traditionella könsmönster till barnen och skapar kön.  

3.2 Dockvrån som lekmiljö 

Skolverket (2010) skriver i läroplanen för förskolan att arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får 

lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten och att leken i förskolan har betydelse för barns 

utveckling och lärande. I en annan publikation från Skolverket (2005) står det att förskolans miljö ska vara 

inbjudande och erbjuda en trygg plats som utmanar barnen och lockar till lek och aktivitet. ”Den pedago-

giska miljön ska ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet” (s.20). Vidare går det att läsa att miljön 

ska vara anpassad till alla barn som vistas och deltar i verksamheten. Skolverket (2013) nämner också att 

rummen i förskolan och skolan påverkar människors relationer och ger signaler kring vilket beteende som 

förväntas, vilka aktiviteter som är möjliga och vilka möten som är möjliga. Nordin-Hultman (2010) tar 

också upp aspekten av att miljö och material bär på föreställningar och normer för vad barn bör hålla på 

med och hur de bör vara till kön. Hon hänvisar till Annelie Fredricson, som har skrivit ett examensarbete 
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vid Lärarhögskolan i Stockholm1, när hon skriver att det könskodade materialet lever kvar i rolleken och i 

dockhörnan. Det här är ett exempel på de olika klassificeringskriterier, som Nordin-Hultman (2010) tar 

upp och som ofta finns och som innebär att ge viss betydelse till vissa material eller rum. Till exempel uti-

från utvecklingsområden, ålder, vilken typ av aktivitet eller lek som det är avsett för och så finns det då 

könsspecifika indelningar eller betydelser på rum och material. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) har i 

sina forskningar fått fram att många arbetslag har bytt namn från dockvrån till hemmet, lägenheten, hem-

visten eller huset för att locka till en mer könsneutral miljö. Genom detta sätt vill arbetslagen påvisa att det 

skapas fler platser där både pojkar och flickor lockas till samma lek. Andra arbetslag har istället för att 

plocka bort material fört dem samman och blandat dem för att kunna bryta mönster och att istället för att 

erbjuda könsneutrala miljöer, möjliggöra överskridanden och locka till lek på så sätt. Skolverket (1999) 

menar att barn, i en miljö där de upplever trygghet och acceptans, vågar pröva många olika roller i leken. 

För att förskolan ska kunna bidra till att förändra den rådande könsrollskulturen krävs det att pedagogerna 

har kunskap om olika lekformer och en förståelse för innebörden av pojkars och flickors lek.  

3.3 Pedagogens roll i förskolan och påverkan på jämställdhetsarbetet 

Skolverket (2005) tar upp att en viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska arbete är hur personalen 

använder sitt handlingsutrymme, det vill säga vad de faktiskt gör i förhållande till verksamhetsmålen och 

läroplanen. I Eidevalds avhandling (2009) går det att läsa om hur det i skollagen och i läroplaner står att 

personalen aktivt ska arbeta med jämställdhet genom att motverka traditionella könsmönster men att det 

däremot inte är formulerat vad ett sådant arbeta bör innefatta. Tolkningsfriheten, menar Eidevald, leder 

till att pedagogerna själva kan besluta om hur man vill arbeta med flickor och pojkar och deras möjligheter 

till att utveckla intressen och förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Gannerud och 

Rönnerman (2007) påvisar också hur pedagogers förhållningssätt och hur deras görande och varande ut-

vecklar personligheter, egenskaper, värden och förhållningssätt hos barnen. Författarna tar upp hur en 

sådan utveckling kan ske både direkt, genom samtal och övningar, och indirekt genom hur verksamheten 

utformas. I Skolverkets publikation (2005) går det att läsa om vikten av att personalen diskuterar och re-

flekterar över sitt egna förhållningssätt och den betydelse som de har i att vara goda förebiler. Bodén 

(2011) tar också upp hur personalens förhållningssätt blir avgörande för hur pojkar och flickor blir på för-

skolan. Författaren skriver också att personalens medvetenhet om sin egen inställning till barnen påverkar 

deras förhållningssätt vilket i sin tur påverkar jämställdhetsarbetet. Skolverket (2005) menar att personalen 

ska skapa bästa möjliga förutsättningar för varje enskilt barn. Detta kräver att personalen omprövar och 

förändrar verksamheten utifrån de barn som deltar.  

Betydelsen av kön skapas i relation till omgivningen och förändras beroende på sammanhang 

och vad människan själv gör till manligt och kvinnligt. Barns upplevelser av vad det innebär att 

vara pojke eller flicka formas i samspelet med de vuxna och med varandra. Genom att tillgo-

                                                      

1 Fredricson, A (2000). Förskolans möte med Barbie, MC-möss och datorer. Intervjuer med sex förskollärare om barns leksaker och 
nya medier. Examensarbete vid Lärarhögskolan i Stockholm. 



 

8 

 

dose varje barns intresse och behov förutsättningslöst oberoende av kön lägger förskolan en 

grund för jämställdheten ur ett samhällsperspektiv. (Skolverket, 2005. S.30). 

Skolverket (2005) skriver vidare att personalen, genom att skapa ett öppet och demokratiskt klimat, ska ge 

varje barn möjligheten att uppleva sitt eget och andras värde. Personalen ska aktivt arbeta för jämställdhet 

mellan pojkar och flickor och se till att det är en integrerad del av verksamheten. Det går också att läsa om 

betydelsen av att personalen ”analyserar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskuterar 

hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet” (s.29). I samma publikation 

står det att jämställdhetsarbetet måste börja med de vuxna och att förskolans personal och ledning har en 

nyckelroll för att utveckla det arbetet. Det är viktigt att personalen har både teoretisk kunskap om jäm-

ställdhet och genus som praktisk erfarenhet av att arbeta med jämställdhet i barngrupp.  

3.4 Medias syn på dockvrå och på jämställdhet 

Asker (2014) skriver i en artikel för SvD om hur förskolan Paviljongen numera arbetar med normkritisk 

pedagogik och att förskolechefen Anneli Bohman säger att det är en viktig satsning som de har gjort och 

fortfarande gör. Bohman har arbetat i skola och förskola i 40 år men inte alls på det här sättet med de här 

frågorna tidigare. Man får göra tankevurpor och det är oerhört nyttigt att få göra det, säger hon. I samma 

artikel går det att läsa att tidigare handlade genuspedagogik ganska mycket om att särskilja pojkar och 

flickor och träna dem på sådant som man ansåg att de inte var så bra på. Flickor kunde till exempel få öva 

på att vara modiga och hoppa från stenar och pojkar på att vara omhändertagande och ge fotmassage. 

Aisha Lundgren, som arbetar på Paviljongen som genuspedagog, säger att man då osynliggjort alla barnen 

i gruppen men att de har gått ifrån det sättet att arbeta på nu. Om man följer ett barn en hel dag kan jag 

garantera att det här barnet kommer att göra både ”pojksaker” och ”flicksaker”, säger Aisha Lundgren. 

Paviljongen har utformat en ”normkritisk checklista” där man har granskat förskolans material och miljö. 

Pedagogerna har kunnat se att man bara genom att flytta om saker i miljön påverkar barnens lek. Cervin 

(2010) har intervjuat Tina Jensen som är genuspedagog och hon menar att ett rum kan vara väldigt 

könskodat, men ändå erbjuda könsöverskridande aktiviteter. När Tina analyserar en förskolemiljö bryr 

hon sig inte huruvida det finns barbiedockor, docksängar eller robotar. Det handlar inte om rosa, blått, 

gulligt eller tufft, säger hon, utan jämställdhet handlar om att sluta begränsa barnen och i stället utöka de-

ras livsyta.  

Det är flera år sedan dockvrån bytte namn till hemvrån, skriver Asker (2014). Detta för att svenska försko-

lor skulle bli mer könsneutrala. På Paviljongen heter rummet där det finns kastruller och grytor ”Stjärn-

rummet”. Där finns också utklädningskläder. Både pojkar och flickor gillar att leka där. Bortz (2006) har i 

en artikel för Norrbottenskuriren samtalat med professor Lena Abrahamsson som efterlyser ökad medve-

tenhet om hur könsroller skapas. – Det finns många förskolor som har en dockvrå, säger hon, och på det 

sättet skapas könsroller både för pojkar och för flickor. Pojkarna kan leka där men de "vet" att de bara är 

gäster, att det inte är deras område, fortsätter hon. På det sättet skapas könsroller för både pojkar och 

flickor - för flickorna på ett direkt sätt och för pojkarna på ett indirekt sätt. Lena Abrahamsson säger att 
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vuxna har stor betydelse för de könsroller som barnen får och som de bär med sig som vuxna. Det finns 

inga större skillnader mellan pojkar och flickor, menar hon, och därför är det viktigt att se till att vi inte 

skapar könsroller som egentligen inte finns (Bortz, 2006). Som förskollärare ska jag arbeta efter läropla-

nen, den är inte valbar, säger Tina Jensen och fortsätter med att det i läroplanen tydligt står att förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Cervin, 2010). 

3.5 Fenomenologi 

För att ta reda på vilken roll dockvrån har och kan tänkas ha i jämställdhetsarbetet på förskolan och hur 

pedagogerna upplever det så har vi valt att använda oss av fenomenologin, som hjälper oss att redogöra 

för barns lekmiljö, vilka barn som är i den och hur pedagogerna uppfattar/upplever barnens användande 

av den.  

Fenomenologin härstammar från den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) och har som mål att 

åstadkomma otvetydig kunskap om upplevd erfarenhet. Husserl talar om livsvärlden, vilket är den vardag-

liga värld i vilken vi rör oss och verkar. (Olsson & Sörensen, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) förklarar 

livsvärld som den värld ”som påträffas i vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och 

före förklaringar” (s.44). I vår studie kan det handla om den avdelning som pedagogerna arbetar på. Livs-

värld kan också innebära en persons helhet och dess tillvaro i världen. Om detta skriver Løkken, Haugen 

och Röthle (2006) när de behandlar Maurice Merleau-Pontys variant av fenomenologin som innebär att 

kroppen ses som människans ankare i världen. Han menar att kroppen tar en aktiv plats i den värld som 

den vill bebo och att det är i kroppen som upplevelserna och tolkningarna finns. Løkken m.fl. fortsätter 

med att fenomenologin inriktar sig på människokroppens upplevelser här och nu, vare sig vi är små eller 

stora.  Genom att vistas på förskoleavdelningarna har studiens pedagoger, genom kroppens alla sinnen, 

tolkat och upplevt dockvrån och leken där. Som pedagog, ur ett fenomenologiskt perspektiv, tolkar de 

barnens upplevelser och förmedlar detta vidare till oss som intervjuar. Løkken m.fl. menar också att erfa-

renheter överförs kroppar emellan och gör så att vi förstår varandra. Till exempel bebor barnen rummet 

med sina kroppar och gör om situationen till ett sätt att uttrycka sig på.  

Løkken m.fl. skriver att fenomenologin, enligt Merleau-Ponty, handlar om en värld som alltid finns där 

och om att försöka beskriva ”våra erfarenheter och upplevelser sådana som de är och sådana som de upp-

levs i världen så som den levs” (s.39).  Wallén (1996) skriver att som metodologisk ansats innebär feno-

menologin att göra empiriska studier av människors upplevelser och föreställningar. Olsson och Sörensen 

(2011) nämner också detta då de skriver att en huvudpunkt i fenomenologin är åsikten att varje uppfatt-

ning, varje medvetandeakt, uppstår i mötet mellan individen och världen. Författarna fortsätter med att 

den upplevda erfarenheten av ett fenomen är det som ska fångas upp, och den enskildes direktupplevelse 

av fenomenet är det som ska beskrivas. Fenomenologin försöker undvika tolkningar av upplevelserna. 

Istället handlar fenomenologin om att fånga upplevelsen av ett fenomen, i vårt fall dockvråns roll i jäm-

ställdhetsarbetet. På hemsidan Kvalitativ metod (n.d.b) står det just att syftet med fenomenologin är att 
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beskriva människors upplevelser av ett fenomen.  Målet är att kunna beskriva upplevelsen av ett fenomen 

så som det visar sig hos respondenterna (pedagogerna). Wallén (1996) nämner att för individen är den 

upplevda världen den verkliga världen och han eller hon handlar därefter. Filosofen Husserl menade, som 

vi nämnt tidigare, att fenomenologin är ett slags livsvärldsperspektiv där det är den värld som personer 

dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given som är det centrala (Olsson & Sörensen, 2011), alltså i 

vårt fall avdelningarna Tallen och Granen.   

Således är fenomenologernas uppgift att beskriva livsvärlden, den upplevda erfarenheten av dess fenomen, 

vilka sorters föremål den innehåller och hur dessa hänger ihop med varandra. (Carlshamre n.d). För oss 

som forskare och för studien innebär detta att vi tar med oss en rad begrepp från fenomenologin som ska 

hjälpa oss att beskriva pedagogernas upplevelser. Det handlar om livsvärld, vilket det i vår studie dels finns 

två av – Tallen och Granen, och dels de alla livsvärldar i form av barnens och pedagogernas kroppar som 

möts kring ett gemensant fenomen, som i det här fallet är dockvråns roll i jämställdhetsarbetet. I våra inter-

vjuer och observationer har vi sökt efter den gemensamma kärnan, essensen 
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4 Metod 

Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod där metodprocessen ofta är empiristyrd. Det vill säga att 

man utgår ifrån vad man vill veta och inte ifrån en teori (Kvalitativ metod n.d.c). I det här avsnittet kom-

mer vi att redogöra för hur vi har samlat in vårt empiriska material utifrån ett fenomenologiskt forsk-

ningsperspektiv och hur det bearbetats och presenteras, de etiska aspekter som forskare bör ta hänsyn till, 

det urval som gjorts och genomförandet av studien.  

4.1 Datainsamling 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod dels genom att genomföra videoobservationer av 

dockvrån som lekmiljö, dels genom att intervjua pedagoger som arbetar på den avdelning där observation-

erna sker.  

Inom den kvalitativa metoden ryms fenomenologin och som forskningsmetod handlar det om att beskriva 

det som framträder. Vi har förstått det som att en individs eller en grupps upplevelser till exempel kan 

studeras med intervjuer och har till det valt en undersökningsgrupp som består av individer som har erfa-

renhet av fenomenet, i vårt fall dockvrån. Det stämmer överens med vad Kvale och Brinkmann (2009) 

pekar på när de skriver att fenomenologi i kvalitativa studier innebär att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och om att beskriva världen som den uppfattas och upplevs av dem. Som 

forskare vill vi hitta eller undersöka en gemensam kärna, en essens, i det fenomen som vi har valt att stu-

dera i den livsvärld som pedagogerna och barnen vistas i. För att få fatt i pedagogernas tankar och upp-

fattningar om dockvråns roll i jämställdhetsarbetet valde vi därför att använda oss av en fenomenologisk 

forskningsansats där syftet är att beskriva människors upplevelser.  

För att kunna få vetskap om och kunskap i huruvida både pojkar och flickor är i dockvrån valde vi även 

att göra videoobservationer, vilket inte används inom den fenomenologiska forskningsansatsen men an-

vänds av oss för att besvara den första frågeställningen vilken är mer riktad till vad som sker i dockvrån 

och lättast besvaras genom observationer. I kommande två avsnitt följer mer information om hur vi an-

vänt oss av intervju och videoobservation som forskningsmetoder. Anledningen till att vi har valt dessa 

två metoder är dels för att vi vill få mer kunskap i pedagogernas förhållningssätt till jämställdhet, vilket vi 

får genom intervjuerna. Dels för att se om bägge könen är representerade i dockvrån och för att få ta del 

av det som barnen upplever tillsammans i dockvrån, vilket vi ser genom videoobservationerna.  

4.1.1 Intervju 

Enligt Backman (2008) används det kvalitativa perspektivet för att studera hur människan uppfattar och 

tolkar den omgivande verkligheten. Bryman (2008) skriver att det är till en fördel att använda sig av kvali-

tativ intervju när man vill få fram intervjupersonernas egen inställning och dess synsätt. Det är även i 

denna metod som forskarens intresse är riktad mot de intervjuades ståndpunkt och uppfattning. Även 
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Kvale & Brinkmann (2009) nämner den kvalitativa forskningsintervjun där de lägger vikt vid responden-

ternas synvinkel utifrån deras egna erfarenheter.  

Vi tog beslutet att genomföra studien med öppna frågor för att genom undersökningen få fram pedago-

gernas förhållningssätt och deras syn på dockvråns roll i jämställdhetsarbetet. Som grund har vi en inter-

vjuguide2 med ett antal frågor som hjälper oss att behålla fokus på det vi vill utforska. I respondenternas 

svar finns utrymme för följfrågor. Detta är vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för halvstrukturerad 

livsvärldsinervju, och har utgångspunkt i fenomenologin. Den innebär att forskarna vill förstå te-

man/händelser/situationer i respondenternas vardagsvärld. Intervjun liknar ett vardagssamtal, utförs en-

ligt en intervjuguide och skrivs, när den är färdig, vanligtvis ut för att tillsammans med bandinspelningen 

bli det material som analyseras.  

Vi kommer att genomföra studiens intervjuer enskilt en och en med respondenterna under ett tillfälle. In-

tervjusamtalet kommer att spelas in på medförd mobiltelefon eller diktafon och detta får respondenterna 

information om.  

4.1.2 Videoobservation  

Enligt Bell (2005) är det av stor vikt, för forskaren, att innan han eller hon bestämmer sig för att använda 

observation som datainsamling vet vad som ska observeras, vad som är intressant att veta och varför man 

anser att observation är den rätta metoden för att uppnå ett tydligt resultat som ger den information stu-

dien behöver. Det vi vill göra i vår studie är att undersöka dockvråns roll i jämställdhetsarbetet. Har alla 

barn oavsett kön samma rättigheter till att vistas där? För att få en god inblick i det anser vi att videoob-

servation är den rätta metoden. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ direkt observation. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att det centrala i en kvalitativ metod är att söka beskrivningar av ett visst fenomen 

eller sammanhang. Författarna beskriver att en direkt observation är något som utspelar sig framför och 

omkring oss, till det här räknas även video och tv inspelningar. 

Dalgren (2014) hänvisar till Heath och Hindmarsh (2002) och Heath, Hindmarsh, och Luff (2010) när hon 

nämner att videoinspelningar anses hjälpa forskaren att ”få fatt i” och ”fånga” vardaglig interaktion för att 

sedan noggrant kunna analysera den. Videoinspelat datamaterial blir ett hjälpmedel för forskaren i att 

kunna analysera en annars svårfångad situation av vardaglig social interaktion. Forskaren får en möjlighet 

att se detaljer i tal såväl som i förkroppsligade handlingar.  

4.2 Etiska ställningstaganden 

Enligt forskningsetiska principer finns det regler och riktlinjer för forskning som säger att en forskares 

arbete mer eller mindre regleras av tvingande regler och föreskrifter men att forskarens eget etiska ansvar 

                                                      

2 Bilaga 1-Intervjuguide 
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utgör grunden för all forskningsetik. Det är nämligen forskaren själv som har det yttersta ansvaret i att se 

till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. (Codex, 2013).  

Vetenskapsrådet (n.d) har skrivit om forskningsetiska principer och att det finns fyra huvudkrav att tänka 

på när vi genomför en studie: informationskravet som innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande., 

samtyckeskravet där forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke och 

deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan., konfidentialitetskravet som 

handlar om att hantera deltagarnas uppgifter och information konfidentiellt och att personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, och nyttjandekravet som säger att uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. I en senare rapport från Ve-

tenskapsrådet (2011) talas det om god forskningssed vilket innebär att det i forskning ställs krav såväl på 

kvalitet i arbetet som på integritet hos forskaren. Ett reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande i fors-

karens olika roller är därvid grundläggande. I samma rapport går det att läsa att det ställs en rad olika upp-

förandekrav på forskare idag men att dessa krav ändå har sin förankring i samhällets vanliga etiska normer 

och värderingar som svarar mot mer generella levnadsregler till exempel som att tala sanning om den 

forskning som bedrivs, sträva efter att inte skada de som deltar och att vara öppna med metoder och re-

sultat.  

4.3 Urval  

Vi har gjort ett riktat urval i att välja förskolor och avdelningar som vi har kännedom om. Vi har tänkt 

genomföra vår studie på två olika avdelningar på två olika förskolor i Mellansverige. Den första förskolan 

har fem avdelningar och avdelningen som vi har valt att besöka, kallar vi Granen3. Deras dockvrå har tidi-

gare varit lokaliserad i ett eget litet rum på avdelningen men har flyttats ut till en egen vrå i ”stora rum-

met”. Granen har 16 barn i åldern 3-5 år och där arbetar tre pedagoger. Den andra förskolan består också 

av fem avdelningar. På den aktuella avdelningen, som vi valt att kalla Tallen4, finns dockvrån i avdelning-

ens matsal.  Tidigare låg även denna i ett enskilt rum på avdelningen. Tallen har 21 barn i åldrarna 3-5år. 

Här arbetar tre pedagoger. 

Avdelningarnas utformning och pedagogernas val att förändra dockvrån väckte funderingar och vi blev 

nyfikna på anledningen till detta. Vad hade de sett i sitt arbete som kanske inte andra pedagoger gjort? Vad 

var målet med att göra om? I vår studie har vi valt att intervjua sex pedagoger och vi anser att det är en 

begränsning som gör arbetet genomförbart och på grund av att vi använder oss av flera pedagogers tankar 

och uppfattningar om dockvråns roll i jämställdhetsarbetet så får studien den trovärdighet som vi efter-

strävar. Vi kommer inte relatera till några namn eller åldern på våra respondenter och vi har valt att an-

vända oss av benämningen pedagog när vi relaterar till personalen, oavsett deras utbildning och profess-

                                                      

3 Bilaga 4 
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ion. Detta för att hålla studien så konfidentiell som möjligt. I resultatavsnittet benämner vi pedagogerna 

vid Pedagog A, B, C, D, E och F, där A-C arbetar på Granen och D-F arbetar på Tallen.  

Under observationstillfällena kommer de barnen som väljer att närvara i dockvrån att bli delaktiga i vår 

studie. Detta kan innebära ett deltagarantal mellan (förhoppningsvis) 1-37 barn. I resultatavsnittet benäm-

ner vi barnen som Flicka eller Pojke A, B, C och så vidare. Vid varje observationstillfälle kan det vara olika 

barn.  

4.3.1 Tillträde till fältet 

På kommunernas hemsidor fick vi tag i kontaktuppgifter till de båda avdelningarna som vi hade tänkt ge-

nomföra intervjuerna och observationerna på. Kontakten inleddes med ett telefonsamtal till gällande av-

delningar där vi förklarade vilka vi är och syftet med vår studie. Vi frågade om det fanns en dockvrå eller 

liknande lekmiljö kvar på avdelningen och om vi fick komma och observera den och intervjua pedagoger-

na om dess utformning. Ett positivt besked och svar angående deras medverkan följdes av ett personligt 

besök på varje förskola och avdelning där vi mer utförligt informerade om syftet med vårt arbete. Pedago-

gerna fick ytterligare en förfrågan om de ville medverka och vid ett ja lämnades samtyckeslappar5 till vård-

nadshavarna ut. Vi hade också förberett en informationslapp för att hänga upp på ett lämpligt och synligt 

ställe. Vid samma tillfälle presenterade vi oss för barnen och förklarade även för dem varför vi var där. I 

samråd med pedagogerna valde vi att utelämna att vi skulle observera just dockvrån då detta hade kunnat 

medföra att det blev en konstlad eller ovanligt frekventerad lek där. Vi visade barnen på Granen kameran 

som skulle användas, berättade att den skulle spela in deras lek och aktivitet under en viss tid under två 

olika dagar och svarade på de frågor och funderingar som barnen hade. På Tallen fick barnen, under en 

samling, samma information och möjlighet att ställa frågor.  

Vid ett nej hade vi fått lokalisera andra avdelningar. 

4.3.2 Genomförande av videoobservationer 

Vi genomför två observationer per förskola och varje observation varar i ungefär en timma. På avdelning-

en Granen sker observationerna cirka 9:00–10:00. Detta på grund av att pedagogerna på avdelningen har 

erfarenhet av att barnen startar upp en bra fungerande lek direkt efter frukost. Klockan 10:00 gör avdel-

ningen sig sedan klara för sin utevistelse. På avdelningen Tallen passade det bättre att starta observation-

erna cirka 9:50 då alla barnen har kommit, samlingen är avklarad och barnen får välja aktivitet. Genom att 

videofilma dokumenterar vi som forskare lekmiljön och får svar på om både pojkar och flickor använder 

den, finner den intressant och om hur den används. Vi som forskare intar rollen av observatör och inter-

aktionen med barnen är begränsad eller obefintlig. Det inspelade materialet sparas och används i analysar-

betet.  
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4.3.3 Genomförande av intervjuer 

Pedagogerna på Granen intervjuades på samma dag och efter varandra. 40 minuter var avsatt för varje 

intervju och intervjuerna genomfördes enskilt i ett planeringsrum avskilt från avdelningen. Respondenter-

na fick informationen om att intervjuerna skulle spelas in och varför och gav sitt samtycke. I slutändan var 

det endast två av pedagogerna på Granen som kunde intervjuas då den tredje blev sjukskriven. Efter att ha 

samtalat med pedagogerna på Tallen skedde intervjuerna på tre olika dagar. Detta för att alla skulle kunna 

gå ifrån utan att störa verksamheterna. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett av förskolans samtalsrum 

och pågick cirka 25minuter vardera. Även här fick respondenterna informationen om att intervjun skulle 

spelas in och varför och gav sitt samtycke.  

4.4 Analys av data 

På hemsidan Kvalitativ metod (n.d.a) går det att läsa att kvalitativa studier ofta innefattar en stor mängd 

data som ska bearbetas. Datan analyseras oftast parallellt med att datainsamlandet fortfarande pågår och 

inordnas då i olika kategorier eller mönster och de mönster som vi letar efter är svar på våra frågeställ-

ningar. Fortsättningsvis står det att analysen bland annat är ett hantverk beroende av motivation, analytisk 

förmåga, att kunna se med nya ögon samt en god förståelse av studieområdet. Det står också att analysen 

innefattar tolkning, koncentration och strukturering vilket innebär att vi som forskare ska sätta oss in i 

datamaterialet och strukturera upp innehållet utefter kategorier och mönster. Vår studie genomförs utifrån 

en fenomenologisk ansats och har därför inget utrymme för egna tolkningar utan vi har istället, i diskuss-

ionen, valt att reflektera över det som framkommit i analysen. På samma hemsida står det att metoden kan 

variera och kombineras med andra beroende på vad som passar bäst i den egna studien. Därav vårt valt att 

komplettera med videobservationer, som inte är den primära metoden i en fenomenologisk studie. 

Det faktum att vi har spelat in intervjuerna och videofilmat observationerna ger oss möjligheten att lyssna 

på och analysera den insamlade datan vid ett flertal tillfällen. Detta hjälpte oss att genomföra ett trovärdigt 

arbete där datamaterialet har transkriberats ner till åtta sidor dataskrivet material och analyserats grundligt. 

I vår studie har alltså det insamlade materialet lästs och tittats på om och om igen för att identifiera me-

ningsfulla och resultatavgörande mönster som till exempel lek för pojkar och flickor och pedagogernas inställning 

till och upplevelser av jämställdhetsarbetet. Mönstren benämns utifrån innehåll och sammanförs till att passa in i 

våra frågeställningar. Efter att arbetet är färdigt kommer materialet att förstöras. Allt efter riktlinjerna för 

de forskningsetiska principerna. 

I vår studies resultatdel utgår vi ifrån vad analysen visar och vad vi funnit för mönster som är kopplade till 

våra frågeställningar. Tolkningar av den insamlade datan undviker vi men har gett oss utrymme att reflek-

tera och visa på de funderingar vi har kring materialet i den senare resultatdiskussionen. 
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4.4.1 Analys av videoobservationer 

Studiens första frågeställning är kopplad till observationsmaterialet och i analysen av videoobservationerna 

använder vi oss av en matris6 i form av ett observationsschema för att bearbeta den insamlade datan och 

tydligt se hur många barn som vistas i den valda lekmiljön. Vi redogör för om både pojkar respektive 

flickor vistas där och vad de leker där. Då videoobservationerna inte omfattas av vår valda forskningsan-

sats så är inte analysen av dem fenomenologisk. 

4.4.2 Analys av intervjuer 

Intervjuerna transkriberas och skrivs ordagrant ner på datorn och utifrån vår andra frågeställning, som vi 

har kopplat till intervjumaterialet, letar vi efter mönster. Vid första genomläsningen görs kommentarer vid 

sidan av texten med ord som sammanfattar innehållet till exempel jämställdhet, pedagogers uppfattning 

och dockvrån. Utskrifterna läses igen och respondenternas svar färgmarkeras utifrån de mönster som vi 

hittat. Detta för att få en struktur i datan. Slutligen sätter vi namn på de mönster som vi lokaliserat och 

som kan relateras till frågeställningen. Det handlar då om: 

 Pedagogernas inställning till och upplevelser av jämställdhetsarbetet 

 Pedagogernas uppfattningar om hur jämställdhet syns 

 Pedagogernas upplevelser av dockvråns utformning, lek och jämställdhet.  

Exempel: Pedagog A berättar hur en av pojkarna på avdelningen en dag kom med nagellack på sig och att 

detta inte var någon stor sak för varken barn eller personal. Vid första läsningen skrev vi inställning vid tex-

ten och den blev vid andra läsningen markerad med en orange färg som var koden för mönstret pedagoger-

nas inställning till och upplevelser av jämställdhetsarbetet.  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet handlar om en vetenskaplig studies kvalitet. Bryman (2011) skriver att tro-

värdighet handlar om hur det syfte och de frågeställningar som vi presenterar i studien verkligen besvaras 

genom de intervjuer och observationer som vi genomför. Han skriver också om tillförlitlighet vilket även 

Bell (2005) gör. Den senare tar upp vikten av ett kritiskt granskande av den insamlade informationen, för 

att sedan avgöra om den är tillförlitlig och giltig. ”Tillförlitligheten är ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” 

(s. 117). Det vill säga hade resultaten blivit detsamma om vi genomfört intervjuerna och observationerna 

igen?  

Då alla fyra observationer gav liknande information och då vi som forskare intog liknande roller under 

observationerna, som passiva deltagare, anser vi att vår forskning kring dockvrån är tillförlitlig och trovär-

dig. En kvalitativ studie görs ofta i en social miljö, där förhållandena ändras och därför, menar Bryman 
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(2011), är det viktigt att forskarna intar samma roll och att även den forskare som vill göra om studien 

intar den rollen. I och med att studien håller sig till en fenomenologisk forskningsansats påverkar inte våra 

egna tolkningar resultatet, då tolkningar inte hör hemma inom fenomenologin. Skulle en annan forskare 

genomföra samma studie, utifrån samma forskningsansats, finns inte heller där rum för tolkningar. Det 

som kan skilja sig åt är de reflektioner som görs i studiens diskussion. Vi anser även att de intervjuade pe-

dagogerna har gett oss svar utifrån deras upplevelser och uppfattningar och på grund av att jämställdhets-

arbetet ryms inom de riktlinjer som finns för förskolans verksamhet, tror vi inte heller att resultatet skulle 

se annorlunda ut om någon annan frågade samma frågor eller om intervjuerna skedde vid ett annat tillfälle.  

Resultatet har således säkerställts genom att:  

 vi har använt oss av samma grundfrågor under intervjusamtalen och genomfört de på liknande 

sätt på båda avdelningarna 

 vi har intagit liknande roller under observationerna  

 vi har intervjuat fem pedagoger och observerat på två avdelningar på två olika förskolor 

 vi har uteslutit egna tolkningar och enbart fokuserat på vad vi sett och hört 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

5 Resultat 

Syftet med den här studien är att utveckla kunskap om vilken roll dockvrån (eller vad nu avdelningen har 

valt att benämna den lekmiljön) har och kan tänkas ha i jämnställdhetsarbetet på förskolan. För att besvara 

syftet har vi två frågeställningar och det är utifrån dessa som vi har valt att dela upp resultatet i följande två 

rubriker: 

 Hur har dockvrån utformats och förändrats? Vilka barn leker där, vad leker de med och hur leker 
de?  

 Hur upplever och uppfattar pedagogerna jämställdhet och de konsekvenser som har blivit av att 

förändra dockvrån och det material som erbjuds där? 

Utifrån den insamlade datan och den analys som gjorts utav den har rubrikdelen 5:2 i sin tur delats upp i 

avsnitt kopplade till de mönster som kommit från transkriberingen.   

5.1 Dockvråns utformning och leken där 

Det här första avsnittet har vi valt att koppla till observationsmaterialet och vi har valt att presentera den 

insamlade datan så som observationstillfällena sågs av oss och avsluta med en resultatanalys.   

5.1.1 Lek för pojkar och flickor 

De fyra observationer som genomförts i studien har vi, i kommande avsnitt, alltså valt att redogöra för var 

för sig. Det vi valt att fokusera på är huruvida flickor och pojkar vistas där och hur och vad de leker där.  

Första observationstillfället - Granen 

Det vistas sammanlagt sju barn i lekmiljön, i olika långa intervaller. Tre av dessa barn är pojkar. Inled-

ningsvis går det att se hur två flickor (A och B) startar upp en lek där de tar fram dockor och pratar om att 

göra sig klara för jobbet. Efter någon minut kliver en pojke in i leken (Pojke A) och börjar servera sig själv 

frukost som han uttrycker det. Han tar sedan doktorsväskan, säger hejdå till de andra och förklarar att han 

ska gå till jobbet. Flickorna svarar med ett hejdå. Det uppstår, enligt oss som forskare, en gemensam lek 

som kan uppfattas som en typisk mamma-pappa-barn lek där barnen äter mat, går till jobbet och lämnar 

och hämtar sina barn på förskolan. Flicka B lämnar leken efter bara cirka fem minuter men Flicka A och 

Pojke A fortsätter sin gemensamma lek. Sjutton minuter in i leken uppstår en konflikt som kräver stött-

ning från pedagog. Barnen kramar varandra förlåt men avslutar leken strax efteråt. 

Några minuter senare kommer Pojke B in i lekmiljön. Han försöker locka några kamrater till att leka med 

honom men ingen nappar så han går igen. Tio minuter senare kliver ytterligare en pojke (C) in i dockvrån 

och börjar plocka fram mjukdjur på bordet. Han får ganska snart sällskap av Flicka C som börjar laga mat 

och dukar fram den till pojken och djuren. Uppstår en dialog dem emellan och vi får uppfattningen av att 

detta blir en gemensam lek. Pojke A återkommer men får först inte vara med. Efter att han fått några för-

hållningsregeler av de andra så får han vara kvar men väljer att gå därifrån. Pojke C och Flicka C leker till-

sammans cirka 10 minuter innan leken avslutas.  
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Andra observationstillfället – Granen  

Sju barn vistas i lekmiljön under observationstillfället. Tio minuter in i videoinspelningen startar Pojke A 

och Flicka A upp en gemensam lek där de åker buss till affär, doktor och fik. Flickan har en bebis med sig 

i form av en docka och pojken agerar busschaufför, servitör, doktor och kassabiträde. Efter nästan tio 

minuter anländer två flickor och en pojke. De handlar lite och vill starta upp en annan lek men de två bar-

nen som redan är där protesterar så de tre nya barnen går igen. Flicka A och Pojke A leker ytterligare fem 

minuter innan de lämnar lekmiljön. Dockvrån är tom en liten stund innan Flicka B kommer, letar runt lite, 

hämtar något ur doktorsväskan och försvinner ur bild. Två minuter senare kommer en ny flicka (C) in i 

bilden och sätter sig vid kassaapparaten. Hon dukar fram på bordet och serverar en nalle lite mat. Flickan 

pratar med sig själv och nallen och är kvar till dess att inspelningen slutar.  

Första observationstillfället – Tallen 

Vid observationstillfället vistas totalt sex barn i dockvråns lekmiljö. Pojke A och B kommer tillsammans in 

i leken och startar upp en lek med dockorna, men börjar efter fem minuter att leta efter bilarna och försö-

ker få med sig två flickor som nyss kommit in i leken. Flicka A och B fortsätter att leka tillsammans och 

låtsas att papporna var tvungna att gå till jobbet. Efter några minuter hämtar Flicka B några barbiedockor 

som ligger i en låda jämte spisen och startar upp en egen lek med det istället. Flicka B tar upp telefonen 

svarar att vänta lite och lägger ifrån sig luren. Flicka A frågar vem det var som ringde, men får inget svar. 

Efter några minuter hittar Flicka A ett gosedjur som hon sätter på handen och leker med och pratar med 

de kompisar som leker utanför köksdelen. Flicka C går förbi och tittar vad B leker med. Pojke C kommer 

och pratar med flickorna men går snabbt därifrån igen. Lite senare under observationens gång kommer 

Flicka A tillbaka till leken med Flicka B svarar – Jag Vill inte ha dig. Flicka A gör ett grymtande ljud och 

går därifrån. Pojke B kommer tillbaka och sätter sig vid bordet. Pojke A kommer också och frågar vad 

som ska ätas och vad Pojke B vill äta. – vi ska äta ost med vatten svarar Pojke B, efter det lämnar båda 

pojkarna köket. Flicka B dukar upp till fika och bjuder in barnen. Flicka A tittar i köksskåpen och fortsät-

ter att duka fram. De äter tillsammans sen tar Flicka B vagnen och säger att hon ska resa. Hon lämnar le-

ken. Flicka A dukar av bordet och börjar diska för att sedan lämna leken. 

Andra observationstillfället – Tallen  

Vid detta observationstillfälle är det fyra barn som leker i dockvrån. Pojke A och B, sitter vid det lilla bor-

det i köksdelen och pratar om vad de gjorde igår. Pojke A visar med köksredskapen att han hjälpte sin 

mamma med att mata lillasyster. Pojke B frågar om de ska leka den leken och vill vara storebror. Pojke A 

svarar att det inte går för han har ingen storebror hemma. De bestämmer sig istället för att göra en restau-

rang. De lagar mat och tar emot telefonbeställningar. Flicka A kommer in i köket och sätter sig vid bordet 

med pärlor och pärlplatta. Vi uppfattar det som att hon inte alls vill vara med i pojkarnas lek utan startar 

sin egen sysselsättning. Pojkarna leker ”runt” flickan och kommer på att hon är en elak tant som vill äta 

ifred. Efter några minuter tillsammans går hon från köket och vidare in till målarrummet och pojkarna 

pustar ut och ler mot varandra. – Nähä ingen dricks idag heller. De plockar undan och börjar diska. Flicka 
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B kommer in och vill vara med men då är restaurangen redan stängd och hon uppmanas att komma till-

baka imorgon. Leken slutar med att pedagogen ringer i klockan för städning och samling. 

5.1.2 Resultatanalys av observationerna på Granen och Tallen 

Det vi ville få fram genom videoobservationerna är om valet av dockvråns placering och materialet som 

finns där inbjuder till lek för både pojkar och flickor. Den gemensamma kärnan, essensen, i arbetet (som 

vi nämnde under kapitel 3.5) är den förändring som blivit utav att pedagogerna har förändrat dockvrån.  

Resultatet av observationerna som gjordes på respektive avdelning visar att bägge könen är representerade 

i dockvrån och att barnens lek är könsöverskridande. Barnen har lätt för att tillföra nytt material in i leken, 

som till exempel djur, filtar och extra stolar. Det har även varit mycket intressant att se vilken roll barnen 

tar när de leker. Finns det en som bestämmer eller tillåts alla barn ges möjlighet till att ta plats och föra 

leken? På Länsstyrelsens sida (2007) kan man läsa hur viktigt det är att utan begränsningar, ge barnen möj-

ligheter att inta roller utanför de förväntade könsmönstren och att sluta se pojkar och flickor som varand-

ras motsatser. Vi bedömer att detta är något som speglas i våra observationer. Gränserna för en gemen-

sam lek har upphört och de observerade barnen lägger inte vikt vid om de leker med en pojke eller en 

flicka. Vi har frågat oss om avdelningarna följer det som står i läroplanen om att alla barn ska ges möjlig-

het att och har rättigheten att vistas i alla miljöer, vilket är kärnan i jämställdhetsbegreppet, och vi anser att 

våra videoobservationer visar på att det är så.  

5.2 Pedagogernas upplevelser av jämställdhet och de konsekvenser 

som blir av att utforma dockvrån på ett visst sätt 

Följande avsnitt är kopplat till tre mönster som kommit fram ur intervjumaterialet:  

• Pedagogernas inställning till och upplevelser av jämställdhetsarbetet 

• Pedagogernas uppfattningar av hur jämställdhetsarbete syns 

• Pedagogernas upplevelser av dockvråns utformning, lek och jämställdhet 

5.2.1 Pedagogernas inställning till och upplevelser av jämställdhetsarbetet 

Alla intervjuade pedagoger säger att barnens val av aktiviteter sker på deras eget initiativ och att de gör ett 

eget val. De upplever inte att barnen väljer utifrån kön utan beroende på intresse och kompiskrets. En 

pedagog berättar att de på avdelningen har en valtavla och att det är dit som barnen går eller blir hänvisade 

till om de har svårt för att påbörja en lek eller aktivitet. Och pedagog C säger att det viktigaste är att valet 

sker på grund av engagemang och intresset hos barnet. Ingen får vara utanför heller utan när barnen gör 

valen vid tavlan och de ser att en aktivitet är full så kan man göra undantag. Och de är så vana vid hur det 

fungerar så det är aldrig något tjafs. Men det viktiga är verkligen att ingen är utanför, säger pedagogerna. 

Alla ska få vara med. Ibland behövs det stöttning i leken och att pedagogerna går in och medlar eller tar 

bort ett barn ur situationen om det inte fungerar. ”Men det gör man ju oavsett om barnet är en flicka eller 

pojke” säger pedagog B.  
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Pedagog E talar om att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett material. Alla ska få leka med allt, det 

finns inget på förskolan som endast är för pojkar respektive flickor. Här finns det till exempel en pojke 

som älskar att klä på sig prinsessklänning, säger hon, och då ska han få göra det utan konstigheter. Pappan 

har opponerat sig men vi i personalen har förklarat att här på förskolan finns inga hinder för att leka med 

det man vill. Efter samtal med pappan löste sig problemet och han godtog att pojken fick leka vad han 

ville på förskolan. Pedagog A tar upp ett exempel på hur deras pojkar kan komma till förskolan med na-

gellack eller klädda i klänningar och det är ingen som bryr sig något nämnvärt om det. Hon upplever att 

det har med samhällsförändringarna att göra. Allt har blivit mer accepterat, menar hon, och det är inte så 

laddat längre med hur man klär sig eller vilken frisyr man har. Samma pedagog säger i intervjun:  

Barnen ska kunna vara sig själva och inte få respons bara för sitt kön. Det handlar om barnet 

liksom säger hon. Arbetssättet och tankesättet har absolut förändrats över tid. Hela miljön har 

ju ändrats och man pratar mer om genus nu. Förr var det mer tjejigt och killigt och man tänkte 

inte på att man gjorde skillnad. Samhället har ändrat sig också. 

Pedagog B är inne på samma spår när hon säger: 

Man tänker inte alltid på vad man gör. Men jag har nog aldrig varit sådan att här kommer en 

tjej och då visar jag pärlorna och pojkarna bilar. Nä så gör inte jag. Här kan alla leka med allt 

och jag känner att vi har en miljö där det verkligen är så. Men jag tycker att jag och mina kolle-

gor har ett väldigt öppet sätt. Vi ser barn och det är klart att de till könet är pojke eller flicka 

men vi kan inte säga vad som finns inom dem. De är barn helt enkelt och vi ska se till alla 

barns bästa. Och vi ska ha en verksamhet där alla får plats.  

Samma pedagog upplever att de nya styrdokumenten och riktlinjerna också har lett till förändringar i atti-

tyd och förhållningssätt men nämner flera gånger i intervjun att det är svårt ”det där med genus”. 

5.2.2 Pedagogernas uppfattningar om hur jämställdhet syns 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna upplever inte att det finns någon märkbar skillnad i vad flickor 

och pojkar leker med eller hur de leker på avdelningarna men en pedagog säger att hon ser att det mest är 

flickor som väljer att pärla inne i målarrummet och att det finns de pojkar som nästan alltid väljer att sätta 

sig ner och spela spel och så finns det de pojkar som oftast väljer att leka med bilarna i lekhallen. Pedagog 

A berättar att hon tycker att det är ganska blandat inne hos de på avdelningen, var pojkar och flickor leker. 

Dels är de ju inte så jättemånga barn, säger hon så det är kanske därför som det inte blir så att pojkar leker 

för sig och flickor för sig. 

Jag tycker inte att de delar upp sig flickor och pojkar faktiskt. Nä jag upplever inte att de gör 

det. De blandar sig nog väldigt över könen om man ska säga så. Finns andra indelningar istäl-

let. Som jag sagt förut så känns det som vi har en miljö där alla kan leka med alla och med allt.  

Pedagog B 

Pedagog D upplever det också som att flickorna och pojkarna ofta leker tillsammans och att de leker bra 

tillsammans i olika konstellationer. Vad jag har lagt märke till, uttrycker hon, är att pojkarna oftast initierar 

till lekar som restaurang, picknick och grillning medan traditionell dockvrå lek som mamma-pappa-barn 

har fallit bort lite bland flickorna. 
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5.2.3 Pedagogernas upplevelser av dockvråns utformning, lek och jämställdhet 

Fyra av pedagogerna i studien upplever att leken har ändrats sedan de flyttade ut dockvrånsleken från det 

egna rummet till den stora ytan.  Pedagog A säger att barnen som de har på avdelningen nu aldrig varit 

med om den traditionella dockvrån som fanns där förut. Barnen vet bara om caféet och i den lekmiljön 

leker alla. Tanken med att göra om lekmiljön, enligt Pedagog A, var att få bort ordet dockvrå då det bara 

handlar om dockor och att ta hand om dem. Känslan var att det mest var flickor som lekte där då. För-

ändringen skedde efter att vi i personalen suttit och pratat, säger Pedagog B. Barnen lekte ofta picknick 

eller servering, berättar hon, och då kom vi på det här med caféet. Även barnen var med och bestämde 

vilka bakverk som skulle finnas där och drog ut bilder.  

Granens pedagoger tycker att det känns bra så som miljön är utformad nu. De upplever att det har blivit 

en lugnare lek med färre konflikter som båda tror beror på att pedagogerna nu ser mer av det som sker där 

och att barnen har en större kontakt med dem. Pedagog D som arbetar på Tallen tycker också att det har 

blivit en lugnare lek sedan de flyttade ut möblerna. Innan kunde dockvrån vara rörig, säger hon, och det 

mesta som skedde där var bråk och stök. Hon känner att barnen använder mer material i det utrymmet 

som används nu. Hon upplever att köksdelen har fått ett bredare användningsområde nu än tidigare. Pe-

dagog C som inte jobbat så länge på Tallen säger i intervjun:  

Jag är mer van vid att det finns ett eget rum där barnen kan få leka mer avskilt och det känns 

kanske lite mer som en hem miljö. Vilket som är bra eller respektive dåligt kan jag inte svara 

på. Båda alternativen har sina för och nackdelar. Fördelen med att ha ett eget rum är väl kanske 

att det blir mer till en sluten lek, på gott och ont. Nackdelen är kanske att det bara är ett rum 

som inte används till rätt syfte. Med rätt syfte menar jag att det även finns barn som inte vill 

vara i ett stängt rum. Men jag personligen känner att barnen blir mindre störda i sin lek om 

man har ett speciellt rum till detta.  

Efter ändringarna är pedagogerna på Tallen ändå väldigt oense om vad de ska kalla dockvrån eller den 

lekmiljön. För en av pedagogerna är det fortfarande dockvrå som gäller medan en annan av dem kallar det 

för köket. Pedagog D menar istället att det inte spelar någon roll vad utrymmet kallas utan att det mer 

handlar om vad barnen leker där och vilken innebörd platsen har och får i just den situationen. 

Pedagog B berättar att det förr var mer en typisk docklek men att det nu är en blandad lek i dockvrån eller 

caféet som de har döpt lekmiljön till. Man klär ut sig där eller har djur och matar dem. Leken kretsar inte 

alltid till det material som erbjuds där heller utan barnen tar dit andra saker som till exempeldjuren då.      

– Det är verkligen all möjlig lek där, säger hon. Igår byggde de koja och var veterinärer. Pedagog A berät-

tar att vid restauranglek så kommer menyerna fram och att det ibland blir som en hemmiljö och då går 

barnen till jobbet, lagar mat och hämtar barn på förskolan. 

Alla pedagoger menar att det ska vara en rolig och inspirerande miljö som är på barnens villkor och att det 

de alltid tittar på är vad barnen leker där och vad som behöver ändras på. Både pedagog B och E anser att 

leken i den miljön inte är indelad i pojklek respektive flicklek utan att alla alltid har någon roll där och att 

alla barn oavsett kön kan leka i dockvrån och ska ges möjlighet till detta.  
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5.2.4 Resultatanalys av intervjuerna 

Vi var tveksamma till om våra frågor om pedagogernas upplevelser av jämställdhet var för allmänna och 

om vi enbart skulle ha med jämställdhet i relation till dockvrån, i intervjuguiden, men så här i efterhand 

har pedagogernas generella upplevelser om jämställdhet som begrepp och arbetsmetod hjälpt oss att förstå 

deras utformning av dockvrån.   

Ur ett fenomenologiskt perspektiv intar man som forskare ett livsvärldsperspektiv där det är deltagarnas 

verklighet som undersöks och det fenomen som man vill studera. Det handlar om att undersöka männi-

skors upplevelser och föreställningar om fenomenet och sedan beskriva dem. Pedagogerna i studien hade 

likvärdiga uppfattningar om hur de arbetade med och tänkte kring jämställdhet och liknande upplevelser 

av hur leken var i dockvrån. Även om det fanns olika namn på lekmiljön, på de olika avdelningarna, så 

påverkade inte det hur pojkar och flickor lekte där. Resultatet visade att det istället handlade om den miljö 

och det material som erbjöds, i alla fall enligt pedagogerna. Den gemensamma kärnan, essensen, i arbetet, 

som vi nämnt förut, är den förändring som blivit utav att pedagogerna har förändrat dockvrån och detta 

kan vi utläsa ur våra intervjusamtal. Alla pedagoger nämner den förändring som gjorts och att den haft 

konsekvenser för barnens könsöverskridande lek och för jämställdhetsarbetet. Hur dockvrån var innan 

och hur den användes då har vi ju bara kunskap om genom pedagogernas uppfattningar om den. Vilket i 

och för sig fenomenologin handlar om, enligt våra tolkningar av den vetenskapsteorin.  

Pedagogerna i studien talar mycket om att se till varje barn och att alla barn ska ha en plats hos dem vilket 

hör mer hemma inom genuspedagogiken än inom jämställdhetsarbetet. Men kanske är det så att dessa be-

grepp är så nära besläktade att de är svåra att hålla isär? Kanske är det så att genustänket är en del av eller 

ett led i jämställdhetsarbetet? Pedagogerna återkommer ju ändå till att dockvrån och materialet där har lika 

stor rätt att användas av både pojkar och flickor och att de har utformat den lekmiljön så att både pojkar 

och flickor ska ges möjligheten att leka där.  

5.3 Slutsats  

Videoobservationerna på Granen och Tallen påvisar det faktum att både pojkar och flickor är represente-

rade i dockvrån, eller vad nu den lekmiljön kallas på gällande avdelning. Pedagogernas uppfattningar och 

upplevelser av att det råder jämställdhet på deras avdelningar, och då främst i dockvrån som är den lekmil-

jön som vi fokuserat på, kan vi bekräfta genom vår studie. På grund av rådande samhällsförändringar och 

de riktlinjer som finns, i läroplanen för förskolan (2010), om hur förskolor och pedagoger ska arbeta för 

en jämställd förskola kan vi som forskare se hur utformandet av en verksamhets lekmiljöer påverkar och 

främjar jämställdheten bland barn.  
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6 Diskussion 

Diskussionen har vi valt att dela upp i en metoddiskussion och i en resultatdiskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Barnen på avdelningen Tallen blev i en samling informerade om vad som skulle göras med kameran. Det 

blev ett litet samtal om vem som skulle ha tillgång till materialet och vad filmen tog vägen när observat-

ionen var klar. Barnen fick sedan utifrån samtyckeslapparna bestämma om de ville vara deltagande i fil-

mandet eller inte. Precis som Bell (2005) belyser vikten av att alla respondenter ska ge sitt tillstånd till att 

ingå i studien, har även vi som mål att ge tydlig information i god tid om varför informationen blir insam-

lad samt vem som kommer ha tillgång till studien och läsa materialet. Som vi nämnt tidigare fick alla vård-

nadshavare ut en samtyckeslapp med information kring studien. På detta sätt blev de införstådda i vad 

som skulle ske på avdelningen och fick goda upplysningar om vad som skulle göras. Några föräldrar gav 

samtycke till att inspelningen fick äga rum men inte att det skulle få visas för någon annan än forskaren 

som utförde observationen. Då en av förskolorna ligger i ett område där det finns familjer som har speci-

ella anledningar till varför barnen inte ska få synas utanför förskolan befarade vi att det kunde bli svårt att 

genomföra en videoobservation där. Det visade sig att samtycket tog längre tid att få än vad vi hade räknat 

med men till slut kunde vi genomföra två observationer på Tallen.  

Tillvägagångsättet var detsamma på Granen där vi inledde med att besöka avdelningen och informera 

både barn och pedagoger om syftet med vårt besök. Det var ett bra tillfälle att visa kameran för att avdra-

matisera den lite och besvara eventuella frågor. Granens föräldrar gav snabbt sitt samtycke i form av un-

derskrifter på de informationslappar vi lämnade ut efter första besöket och arbetet kunde sätta igång. En 

av de ordinarie pedagogerna fanns inte tillgänglig under veckorna för studien utan vi fick intervjumaterial 

från fem pedagoger istället för sex, men upplever inte att detta påverkade trovärdigheten på något sätt. 

Datan som vi fick in besvarade våra frågeställningar och kändes representativa för den population som 

studien riktar sig till.  

Som litteraturen visar på är det även viktigt att berätta vad som kommer att ske med den informationen 

som respondenterna lämnar och vem som kommer få tillgång till materialet och läsa rapporten. Enligt 

forskningsetiska principer måste vi som forskare se till de tidigare nämnda riktlinjerna så som samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet när vi ska genomföra vår studie. Med detta menas att 

respondenterna ska ge sitt godkännande till att vara med i studien, de ska informeras om att allt som do-

kumenteras kommer hanteras konfidentiellt samt att den insamlade datan endast får användas för forsk-

ningsändamål. Vi har alltså ett ansvar i att vara öppna med metoder och resultat och i alla lägen tänka på 

sekretessen.  

I observationsmaterialet kunde vi se att barnen i dockvrån ibland hade dialog och samspel med barn utan-

för filmandets område vilket gjorde att vi behövde ta ett beslut gällande vad som skulle vara vårt fokus. Vi 
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beslutade att frågeställningarnas och syftets karaktär bäst besvarades om vi gjorde en avgränsning som 

innebar att det var barnen inom observationsområdet som var det centrala och därför har vi inte räknat 

med de andra barnen, som vistas utanför den, i vår studie. Hade vi tagit ett annat beslut så hade det ändrat 

studiens resultat något men nu visade det ju sig ändå att både pojkar och flickor lekte där.  

Under arbetets gång tog vi oss, vid ett flertal tillfällen, tid för att stanna upp och reflektera kring vilken 

inverkan vi har haft på respondenterna (de pedagoger som vi intervjuat) och på det som vi har observerat. 

När vi skribenter samtalade om hur vår närvaro påverkat studiens resultat bedömde vi att vårt val att vara 

så passiva som möjligt och att oftast inte ens vistas i lokalen där videoobservationerna gjordes, ökade till-

förlitligheten då vår påverkan på resultatet var minimal. Intervjusamtalen upplevdes av oss som trovärdiga, 

då vi höll oss till det ämne som var vårt fokus. Vi har också tänkt på hur vår egen förförståelse, egna erfa-

renheter och uppfattningar påverkar hur vi kategoriserar och benämnen datan. Detta är viktigt för att 

kunna ta ett steg tillbaka och få en trovärdig och tillförlitlig studie där resultatet blir vad vi sett och hört 

och inte vad vi tror att vi sett och hört.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att utveckla kunskap om vilken roll dockvrån (eller vad nu avdelningen har valt att 

benämna den lekmiljön) har och kan tänkas ha i jämnställdhetsarbetet på förskolan. Våra frågeställningar 

var:  

 Hur har dockvrån utformats och förändrats? Vilka barn leker där, vad leker de med och hur leker 
de?  

 Hur upplever och uppfattar pedagogerna jämställdhet och de konsekvenser som har blivit av att 

förändra dockvrån och det material som erbjuds där? 

Eidevalds avhandling (2009) gav oss inspiration och idéer kring hur vi kunde göra en mer avsmalnad stu-

die och fokusera mer på en specifik lekmiljö. Han gjorde sin avhandling ur ett genusperspektiv medan vi 

valde att fokusera på jämställdhetsbegreppet. En fråga som väcktes hos oss tidigt in i arbetet och efter att 

ha läst Eidevalds nämnda avhandling var om alla lekmiljöer måste vara anpassade och riktade till både 

pojkar och flickor? Precis som de intervjuade säger tror vi att det finns en god tanke i att alla ska ha 

samma möjligheter och rättigheter till vilken lek de helst vill leka. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) påpekar också vikten av detta när de tar upp att både pojkar och flickor ska känna sig välkomna på 

förskolan och att miljön ska ge alla barn samma förutsättningar och möjligheter. I och med att pedagoger-

na i studien har valt att flytta ut den traditionella dockvrån ur ett eget rum upplever vi att avdelningen 

öppnats upp för nya valmöjligheter och möjligheter att utveckla sin lek. Samtidigt så väcker det fundering-

ar kring om barnen kunnat skapa en mer långvarig lek om dockvrån fortfarande varit i ett eget rum. I ob-

servationsmaterialet kunde vi se att det blev störningar för de barn som lekte där genom att andra barn 

gick förbi eller hämtade saker. Så kanske blir det en mer avbruten lek när dockvrån ligger så öppet och alla 

barnen kan gå fram och tillbaka och ut och in i leken. Men kanske är det så att även detta lockar barnen till 
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mer lek tillsammans, där det inte finns någon gräns för vad som får lekas med eller med vem. Pedagogerna 

var ju också av den uppfattningen att pojkar och flickor ofta leker tillsammans, i olika konstellationer. Och 

vad vi kunde se utifrån observationerna så är leken könsöverskridande och detta kanske bidrar till en mer 

öppen och inbjudande lek där det är barnen själva som sätter ramarna för vart leken hamnar och för vad 

som är accepterat.  

I vår studie valde vi att fokusera på pedagogernas uppfattningar och upplevelser, vilket är centralt inom 

fenomenologin, när det gällde dockvråns roll i jämställdhetsarbetet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver:  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.     

(s. 42).  

Därför valde vi att göra en intervjuguide skapad utifrån en fenomenologisk ansats, där vi ville fånga peda-

gogernas egna upplevelser och uppfattningar av dockvråns roll i jämställdhetsarbetet. Vi ville undersöka 

deras verklighet och deras uppfattning av hur dockvrån används och av vilka barn. Tillsammans med de-

ras åsikter och förhållningssätt till jämställdhet och det arbetet blev detta det centrala i vår studie. I resul-

tatanalysen nämnde vi våra funderingar kring skapandet av vår intervjuguide och vad de allmänna frågorna 

om jämställdhet förde med sig in i resultatet och vi kan i diskussionen se att de frågorna var av stor bety-

delse för att kunna sätta förändringen av lekmiljön i ett större sammanhang. Frågorna och framförallt sva-

ren från pedagogerna visar på att det fanns ett jämställdhetstänk bakom förändringen men hur stor del det 

hade är svårt för oss att veta.  

På tal om förändringen av lekmiljön så pekade både Granens och Tallens pedagoger på den förändring 

som skett hos dem i och med att de flyttade ut dockvrån till det stora rummet. Just förändringen av lek-

miljön och de konsekvenser som blivit utav den menar vi är den gemensamma kärnan, essensen i vårt ar-

bete. Alla pedagoger nämner förändringen och vi menar därför att den är en avgörande faktor i att få 

dockvrån till att bli en jämställd lekmiljö. Men vad vi finner intressant är vad barnens kroppar uttryckte i 

den gamla dockvrån, som gjorde att pedagogerna upplevde att det krävdes en förändring? Løkken 

m.fl.(2009) menar att erfarenheter överförs kroppar emellan och gör så att vi förstår varandra. Till exem-

pel bebor barnen rummet med sina kroppar och gör om situationen till ett sätt att uttrycka sig på. Johans-

son (2005) skriver också om detta och kallar det för livsvärld. Hon förklarar det som att en persons hela 

väsen – kropp, gester, ansiktsuttryck och ord, bildar en helhet som det gäller att förstå. Pedagogerna be-

höver ta hänsyn till allt detta i mötena med barnens livsvärld. Mötet med barns livsvärld, skriver Johans-

son, kräver också att den vuxna involveras med hela sin livsvärld. ”Det handlar om ett gemensamt me-

ningsskapande där vuxen och barn samspelar som två delar av samma fenomen.”(s.229 ). Så hur har peda-

gogerna och barnens livsvärldar kommunicerat med varandra när det handlar om förändringen av feno-

menet dockvrå? Vi har förstått det som att det är barnens lek och deras agerande som varit i fokus vid 

förändringen. Barnens kroppsliga uttryck och pedagogernas uppfattningar och tolkningar av detta har lett 
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till verksamhetens omstrukturering. Inför en förändring, anser vi att det kan vara av stor betydelse för re-

sultatet att pedagogerna tillsammans diskuterar de didaktiska frågorna – varför, var, hur och för vem. Då 

kan personalen, precis som Skolverket (2005) skriver, analysera sitt eget förhållningssätt till jämställdhet 

och hur man ska kunna arbeta för jämställdhet mellan pojkar och flickor. Vi ser hur läroplanen för försko-

lan kan sättas i relation till de didaktiska frågorna och finnas med som stöd i pedagogernas förarbete och 

diskussioner sinsemellan innan en förändring görs. Att läroplanen finns med i arbetet är precis vad genus-

pedagogen Tina Jensen förespråkar (Cervin 2010). 

I en förändringsprocess kan det behövas stöttning och ledning från föreståndare eller rektor och det kan 

vara bra att be om råd från andra avdelningar, kollegor, barnen och till och med vårdnadshavare. Barnen 

hade till viss del gjorts delaktiga i förändringen på Granen men vi anser att det kan utökas så att barnen 

känner sig mer delaktiga. I bakgrunden tog vi upp att Skolverket (2005) menar att jämställdhetsarbetet 

måste börja med de vuxna och att förskolans personal och ledning har en nyckelroll för att utveckla det 

arbetet. Det är viktigt att personalen har både teoretisk kunskap om jämställdhet och genus som praktisk 

erfarenhet av att arbeta med jämställdhet i barngrupp. Huruvida föreståndare, andra avdelningar och 

vårdnadshavare var delaktiga fick vi inga uppgifter om i våra intervjusamtal.  

Pedagogerna i vår studie anser att det har blivit en lugnare lek där både pojkar och flickor leker. De näm-

ner en förändring i hur barnen leker och i hur materialet används. Asker (2014) skriver om hur pedago-

gerna som intervjuats i den artikeln också har kunnat se hur en omflyttning av material påverkar barnens 

lek. Tanken med att göra om dockvrån var, enligt några av våra respondenter, mest för att få bort namnet 

dockvrå, vilket kan vara genusladdat. Asker (2014) nämner även det här i artikeln och påtalar det faktum 

att förskolor för flera år sedan började byta namn på dockvrån för att göra den mer könsneutral och skapa 

en miljö där både pojkar och flickor vill leka. Professor Lena Abrahamsson säger, i en artikel av Bortz 

(2006), att en dockvrå skapar könsroller både för pojkar och för flickor. Hon menar att pojkar kan leka där 

men att de är medvetna om att de bara är ”gäster” och att det är en miljö som egentligen är för flickorna. 

Pedagogerna i studien påtalar flera gånger att dockvrån och materialet där har lika stor rätt att användas av 

både pojkar och flickor och att de har utformat den lekmiljön så att både pojkar och flickor ska ges möj-

ligheten att leka där. Samtidigt kan vi reflektera över att det handlar om att väcka varje barns intresse för 

att leka i dockvrån men också om att både pojkar och flickor ska känna att det är accepterat att vara där. 

Men gör då en namnändring eller en annan benämning på rummet att jämställdheten ökar? Enligt pedago-

gerna Ja och enligt oss som intervjuat och observerat kan vi förstå deras uppfattning av det men ser också 

att det beror på så mycket mer. En namnändring medför ju också (oftast) att materialet i lekmiljön ändras 

till viss del och genom att förändra innehållet och platsen för dockvrån så ändras ju förutsättningarna. Det 

är ju lite som Pedagog D var inne på när hon säger att det är leken som avgör benämningen på dockvrån.  

Skolverket (2010) skriver att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller och att pe-

dagogerna har en viktig uppgift i att arbeta för jämställdhet mellan könen. Eidevald (2009) påpekar också 
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vikten av pedagogernas bemötande gentemot barnen, i sin avhandling som delvis handlar om stereotypa 

könsroller i förskolan. Skolverket (2005) tar också upp hur förskolan, genom att tillgodose varje barns be-

hov, kan lägga grunden för ett jämställdhetsarbete som kan fortsätta genom hela livet. Känslan hos några 

av pedagogerna var att lekmiljön mest tilltalade flickor förut vilket enligt dem har ändrats nu. Hur det var 

innan kan vi inte veta men får lyssna till vad pedagogernas erfarenheter säger oss och vi kan då se att 

dockvrån nu, på bägge avdelningarna, tilltalar både pojkar och flickor. Vi kan också tack vare observat-

ionsmaterialet visa på att dockvrån nu är en jämställd miljö. Men… Krävde det verkligen en utflyttning 

från lilla rummet? Vad hade hänt om de låtit lekmiljön vara kvar och bara bytt namn, målat om och ändrat 

i materialet? Det är några av funderingarna vi har efter att ha samtalat med pedagogerna men det finns 

fler... Vi kan inte låta bli att tänka: För vem är det pedagogerna har flyttat ut möblerna och materialet? Är 

det för ett mer jämställt arbete eller är det för att få en mer uppsikt över hur barnen leker? Är det för att 

pedagogerna först och främst tyckte att leken var rörig i det avskilda rummet eller var jämställdhet det cen-

trala i tankarna bakom projektet? Dessa frågor är något som vi gärna skulle vilja följa upp i en senare 

forskning eller ta med oss till våra egna arbetsplatser för diskussion med kollegor. 

6.3 Vidare forskning 

Som en fortsättning på den här studien kan vi se hur det går att arbeta vidare med följande frå-

gor/moment:  

 Att efter observationen gå tillbaka till pedagogerna och intervjua dem utifrån vad vi sett. Detta för 

att koppla det till deras ursprungliga tankar kring dockvrån som lekmiljö. 

 Intressant att intervjua barnen om deras syn på och tankar kring lekmiljön och jämställdhet. 

 Att observera den traditionella dockvrån och sedan samma lekmiljö efter förändring – vilket re-

sultat hade visat sig då? 
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Bilaga 1 – Samtyckeslapp 

Hej. 

Vi är två studenter som går programutbildningen för verksamma barnskötare på Högskolan i Jönköping och i 

höst ska vi skriva vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka vilken roll dockvrån/hemvrån/lägenheten (eller 

vad nu avdelningen har valt att benämna den lekmiljön) har och kan ha i jämnställdhetsarbetet på förskolan.  

Våra frågeställningar är: 

• Hur är dockvrån/hemvrån/lägenheten utformad och vem är lekmiljön riktad till?  

• Vilka konsekvenser får, enligt pedagogerna, lekmiljöns utformning och det material som erbjuds där, för 

jämställdheten bland barn på förskolan? 

För att kunna besvara syftet och våra frågeställningar har vi planerat att besöka den här avdelningen och göra ett 

antal observationer i och omkring dockvrån. Om ni samtycker, vilket är helt frivilligt, så kommer era barn filmas 

med vår videokamera. Tanken är att deras närvaro och deras val av leksaker i dockvrån ska dokumenteras och 

analyseras av oss. Barnens samtal med pedagoger och andra barn är inte det relevanta för oss och kommer därför 

inte vara det centrala i arbetet.   

När forskning involverar människor skall de, med få undantag, informeras om forskningen och sin 

medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet) 

Vi ska även intervjua personalen angående deras tankar, mål och förhållningssätt till ovan nämnda lekmiljö. 

Hela studien kommer att vara konfidentiell och alla medverkande kommer att ha fingerade namn, så även avdel-

ningen. Med er tillåtelse kommer snuttar från filmen visas vid vår presentation men inget insamlat material 

kommer att visas utanför Högskolan.  Efter att examensarbetet är färdigt kommer det insamlade materialet att 

förstöras.  

Med vänliga hälsningar 

_______________________________ ______________________________ 

      Anneli Johansson (Töreboda)                                                                 Marie Johansson(Göteborg)   

 

Om ni har några frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er! 

          Jag samtycker till att mitt barn är med i studien 

         Jag samtycker till att mitt barn är med i presentationen som visas på Högskolan i Jönköping 

         Mitt barn får inte vara med i studien 

__________________________________ 

Barnets namn 

__________________________________ ________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift                                                            Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Pedagogers inställning till och tankar kring jämställdhetsarbete och genus 

Vad och var leker flickorna?  

Vad och var leker pojkarna?  

Till vilka lekmiljöer lotsar du barnen (flickor-pojkar)? Varför? Hur tänker du kring detta? 

Om dockvrån 

Vi ska observera och skriva om utformandet av dockvrån…  

Vad kallar ni den lekmiljön/det rummet?  

Berätta om dina tankegångar kring skapandet av den lekmiljön och vilka som var delaktiga i arbetet?  

Hur upplever ni att barnen använder lekmiljön?  

Reflektera över de värderingar och den attityd du har till att flickor och pojkar använder dockvrån?  

Hur upplever ni att pojkar och flickor leker och är i dockvrån?  
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Bilaga 3 – Matris för analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum och tidpunkt BÅDE POJKAR OCH FLICKOR? VAD LEKER DE? 

Tidsintervaller Pojkar Flickor 

0-10min  
 

 

11-20 min  
 

  
 

21-30 min   

31-40 min  
 
 
 

 

41-50 min    
 
 
 

51-60 min    
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Bilaga 4 - Planlösningar 

Granen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där dockvrån 
var förut 

 

K/F 


