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Sammanfattning
En dockvrå är ett rum i förskolan som ofta är inrett med saker som finns i våra hem, till
exempel spis, bord och stolar, husgeråd, dockor och vagnar. Vi har under vår utbildning förstått att
utformningen i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling och lärande och då blivit nyfikna
på hur dockvrån passar in i detta. Dockvrån är ett rum som har funnits sedan vi själva var små och
vi har lagt märke till att innehållet inte har förändrats nämnvärt.
Syftet som vi har med denna studie är att genom intervjuer undersöka vad personal på
förskolan har för attityder till dockvrån utifrån ett genusperspektiv.
För att få en djupare förståelse har vi även utgått från fyra frågeställningar. För att ta reda på
vilka attityder som pedagogerna har om dockvrån i olika förskolor har vi använt oss av
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer har vi gjort på fyra verksamma pedagoger
i två olika förskolor i Mellansverige. Resultatet visar på en saknad av genusmedvetenhet i de
undersökta förskolorna.
Med detta arbete har vi inte letat efter en sanning om hur den perfekta dockvrån ser ut. Vi har
försökt få en djupare förståelse för vad pedagoger och deras arbetslag har för attityder om dockvrån
samt hur barns lek och användande av dockvrån ser ut.
Tack till vår handledare Cecilia som har ställt upp för oss och tack till våra informanter som
gjort detta arbete möjligt.
Nyckelord
Genus, dockvrå, pedagoger, förskola, lek
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1. Inledning
I många av Sveriges förskolor finns en så kallad dockvrå. Dockvrån är ett rum på förskolan som
ofta är inrett med saker som finns i våra hem, till exempel spis, bord och stolar, husgeråd, dockor
och vagnar. Dockvrån fanns redan när vi gick på förskolan på 80- och 90-talet och finns kvar än
idag. Britta Olofsson (2007, s. 72-73) skriver om möbleringen på förskolan och att det är vanligt
med en dockvrå, ett byggrum och ett kuddrum. Dessa rum är så pass könskodade så att till och med
små barn som precis börjat i förskolan förstår vilket rum som det passar att de leker i, sett utifrån
deras kön. Denna typ av könskodad innemiljö motverkar målsättningen att få barnen att leka på ett
mindre könsbundet sätt. I läroplanen för förskolan står det följande om könsroller:
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 ska i förskolan ha samma möjligheter att
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö
98/2010. s. 5)

Under våra VFU-perioder noterade vi att det kunde vara stor skillnad på både innehåll och namn på
rummen på de olika förskolorna. Vi märkte även att att pedagogerna verkade skämmas för att
använda ordet dockvrå och att de inte kunde berätta för oss vad syftet med dockvrån var. Vissa
förskolor hade döpt om dockvrån till ”lägenheten” eller ”huset” men behållit innehållet.
Det vi har sett när vi har gjort vår VFU ute på olika förskolor är att det till största del är flickor
som leker i dockvrån. På en av dessa förskolor prövade man att ta in bilar i dockvrån för att även
pojkarna skulle vilja leka där, men det resulterade i att barnen lekte på varsin del av rummet,
uppdelade efter kön. Därför bestämde vi oss för att undersöka vad man har för attityder till
dockvrån i olika förskolor idag genom att intervjua tre förskollärare och en barnskötare, med fokus
på genus.
1.1 Syfte och frågeställningar
Vårt syfte är att genom intervjuer undersöka vad personal på förskolan har för attityder till dockvrån
utifrån ett genusperspektiv.
Utifrån detta syfte ställer uppsatsen följande frågor:
Vad är den generella uppfattningen om dockvrån hos förskolepersonalen?
Vad tycker personalen på förskolan att dockvrån har för funktion?
Vilka attityder avspeglar sig i vilka saker som får finnas i dockvrån?
Vilka attityder avspeglar sig i uttalanden om barns lek i dockvrån?
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1.2 Arbetsfördelning
För att vara så effektiva som möjligt har vi delat upp de delar som vi ansett varit möjliga att dela
upp i detta arbete, och då delgivit varandra om våra tankar kring dessa delar. För att få ett
sammanhängande språk har vi läst igenom varandras texter. Avsnitten inledning, teori och tidigare
forskning, genusmedvetenhet i förskolan, könsroller, metod, vad tycker pedagogerna att dockvrån
har för funktion, vilka attityder och värderingar avspeglar sig i vilka saker som får finnas i dockvrån
och diskussion har Jenny Stensli ansvarat för. Elin Johansson har ansvarat för avsnitten
sammanfattning, leksaker, genuspedagogik, etiska aspekter, beskrivning av dockvrån i förskolorna,
vad har pedagogerna för attityder och värderingar om dockvrån, vilka attityder och värderingar
avspeglar sig i uttalanden om barns lek i dockvrån. Allt annat i detta arbete har vi gjort tillsammans.
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2. Teori och tidigare forskning
I den här uppsatsen har vi valt att analysera materialet ur ett genuspedagogiskt perspektiv.
Begreppet genus började användas inom feminismen på 1980-talet, och användes för att kunna
skilja på vilket biologiskt kön en person har gentemot vilket kön en person uppfattar sig ha
(Eidevald, 2011, s. 54). Ingegerd Tallberg Broman (2002, s. 25-26) menar att genus kan ses som en
markering av den sociala relationen mellan könen, och hur denna relation är något som konstruerats
på en social och historisk nivå. Genusteorin har i första hand ett konstruktivistiskt perspektiv när det
gäller kön. Detta innebär att man anser att kön är något som är konstruerat, och inte något som är
medfött.
Nina Lykke (2009, s. 35) skriver att införandet av genus som begrepp i den svenska
feminismen hade sin grund i att man ville särskilja det biologiska och det sociokulturella könet, för
att kunna analysera den sociokulturella aspekten utan att behöva ta hänsyn till den biologiska
aspekten. Dock har man sedan 1990-talets början problematiserat denna typ av dikotomi och anser
att begreppet kön är ett hybridbegrepp som innefattar både biologiska och kulturella perspektiv.
Yvonne Hirdman (2004, s. 120-121) skriver om något som hon kallar för genuskontrakt, en
slags tyst överenskommelse mellan könen. Dessa kontrakt finns på tre olika nivåer: den kulturella
nivån, den sociala nivån och på den individuella nivån. På den kulturella nivån finns en slags
övergripande föreställning om relationen mellan begreppen ”man” och ”kvinna”. Den sociala nivån
är mer konkret och inbegriper till exempel hur arbete fördelas i samhället och hur könen interagerar.
Mest konkret är dessa kontrakt på den individuella nivån, som ”styr” hur relationen mellan enskilda
individer ser ut beroende på kön. Dessa kontrakt förs vidare från en generation till nästa, samtidigt
som man kan se hur dessa gemensamma föreställningar skiljer sig både mellan olika tidsepoker,
klasser och samhällen. Överenskommelsen handlar om hur de två könen förhåller sig till varandra,
och ska inte ses som något framförhandlat mellan de två ”parterna”, utan villkoren är bestämda av
den av parterna som anses vara norm. Hirdman (2004, s. 117) menar att det är mannen som är norm
i samhället; detta kallar Hirdman den ”hierarkiska logiken”, och denna logik är en av de två logiker,
eller principer, som är grundläggande för genussystemet. Den andra kallar Hirdman för ”dikotomins
logik”, vilken innebär att manligt och kvinnligt ses som två vitt skilda begrepp, som inte ska
blandas. Den tidigare forskningen kan delas upp i teman såsom genusmedvetenhet i förskolan,
könsroller, pedagoger och leksaker. Det saknas forskning om leksaksutbudet på de svenska
förskolorna sett ur ett genusperspektiv.
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2.1 Genuspedagogik
Kajsa Svaleryd (2002, s. 39-40) behandlar pedagogers syn på jämställdhet och makt i förskolan. En
faktor som gör det svårt att diskutera jämställdhet är att det är många som ser manlighet och
kvinnlighet som varandras motsatser. De som anser detta menar att människan måste lära sig förstå
och acceptera och värna om varandras olikheter, och att det skulle vara detta som jämställdhet
handlar om. Vidare menar de att utan dessa olikheter skulle ingen attraktion kunna uppstå mellan
könen.
I diskussioner kring detta ämne pratar man ofta om kromosomer, hormoner och muskelmassa,
och använder detta som argument för att upprätthålla tingens ordning. Dessa argument brukar också
användas för att hävda att pojkar föds med ett intresse för maskiner och att flickor föds med ett
intresse för husliga sysslor. Genusvetenskapen ifrågasätter detta tänkande kring kön. Oavsett vilka
förväntningar vi har på likheter och skillnader mellan könen, i en social och kulturell kontext, är
detta endast resultatet av människans egna konstruerade förväntningar och föreställningar
(Svaleryd, 2002, s. 39-40).
Många pedagoger hävdar att det inte behövs något jämställdhetsarbete i förskolan, då
individuell planering och portfolio skulle vara tillräckligt för varje barn för att se den egna
människan och genom detta skulle inte könet vara relevant. Det som då glöms bort är att det är till
stor del i interaktionen med andra, vuxna och barn, som barnet utvecklas. Att ha ett
individperspektiv som vägledare i det pedagogiska arbetet utgör endast en del av den ihopsatta
verklighet som bildar pedagogisk verksamhet.
Det finns andra ideal, både medvetna och omedvetna, som alltid blandas in. Jämställdhet kan
inte säkerhetsställas av ett individperspektiv om varken individen eller verksamheten behandlar och
analyserar de dolda uppfattningarna som finns kring kön, etnicitet eller någon annan olikhet på ett
reflekterande plan (Svaleryd, 2002, s. 41).
2.2 Könsroller
Klara Dolk (2011, s. 50) skriver att man inom genuspedagogiken till största del utgår ifrån teorin att
könsrollerna är något som skapas i en social kontext. Detta leder till att man ser tjejer och killar som
två olika grupper, där varje grupp har vissa identifierbara egenskaper. Dolk (2011, s. 54-55) visar på
den problematik som ett sådant synsätt innebär: utgår man ifrån teorin att det finns en skillnad
mellan könen, så kommer man att hitta en sådan skillnad. Detta kan göra att man inte ser de
skillnader som finns inom de olika könen, eller de likheter som finns mellan könen. Dolk skriver
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även om studier som gjorts av Barrie Thorne, Marie Nordberg, Anette Hellman och Mindy Blaise,
som menar att pedagoger och forskare ofta tittar på skillnader som bekräftar befintliga stereotyper,
vilket osynliggör variationer inom grupperna.
En kompensatorisk pedagogik går ut på att utjämna skillnaderna mellan två grupper, i det här
fallet könen, genom att försöka utveckla gruppens svaga sidor. Dolk (2011, s. 53) ger som exempel
att tjejerna får öva sig på grovmotorik och bollsport, medan killarna får öva upp sin empati och att
följa regler. Problemet med detta är att man utgår ifrån att barnens beteende till största del är
beroende av deras kön, men enligt det postmoderna synsättet så finns det fler faktorer som spelar in.
Risken finns att de tjejer och killar som inte passar in i dessa könsmönster ses som undantag, vilket
gör att man inte ser dem som förändringar av könsrollerna.
Svaleryd (2002, s. 46-47) menar att det första steget för pedagoger att ifrågasätta de rådande
könsrollerna är att granska hur de själva tänker, medvetet som omedvetet. Utan att ha gjort detta, så
kan man inte hjälpa barnen att gå ifrån de könsstrukturer som de influeras av. För att kunna göra
detta, så är det bra om man som pedagog dokumenterar sig själv och sitt handlande i verksamheten,
för att synliggöra sådant man gör utan att vara medveten om det. Även pedagogisk dokumentation
är ett sätt att reflektera över hur man bemöter de enskilda barnen, medvetet eller omedvetet. Vidare
menar Svaleryd (2002, s. 54-56) att barn som har en stark självkänsla oftare vågar göra val som inte
anses som traditionella. Dock är det generellt sett så att killars utveckling innefattar att distansera
sig från det som uppfattas som kvinnligt, vilket leder till att de blir mer självgående och får bättre
självkänsla.
Att vara tjej innefattar däremot att identifiera sig med det kvinnliga, med en sämre självkänsla
som följd. Därför är det viktigt att man som pedagog arbetar både på ett bekräftande och görande
sätt så att barnen känner sig bekräftade. Det gäller att fokusera på varje barns styrkor och svagheter,
för att på så sätt öka deras självkänsla. Svaleryd (2002, s. 56) menar att det är detta som är vägen till
jämställdhet.
Vidare menar Svaleryd (2002, s. 66) att maktstrukturer finns i alla relationer. Jämställdhet
handlar om villkor och vilka positioner som män och kvinnor intar i förhållande till varandra i
skilda sammanhang. Barns lek varierar mellan att tillämpa makt och solidaritet, vilket sker hos både
flickor och pojkar. Pojkarnas maktkamp tar mer plats då den ofta sker på en stor yta och är mer
ljudlig. Maktkampen hos flickorna är mer subtil, då de utestänger varandra genom att bland annat
använda sig av skuld och skam. Ofta får även pojkarna mer makt genom pedagogernas omedvetna
förhållningssätt, då flickor ofta får höra ”den som är med i leken, får leken tåla” samt att de ska akta
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sig för pojkars hårda lek för att inte göra illa sig.
Olika studier som gjorts inom detta visar inte på om alla pojkar har tagit lika stor plats eller hur
de pojkar som möjligen lekt stillsamt blivit bemötta. Man utgår slentrianmässigt från ett perspektiv
där man utgår ifrån att pojkar och flickor agerar på vissa förutbestämda sätt, beroende på deras kön
(Eidevald, 2009, s. 28).
2.3 Genusmedvetenhet i förskolan
Det har bedrivits omfattande forskning kring genusmedvetenhet och jämställdhet i förskolan. Två
av de mest tongivande författarna är Kajsa Wahlström (Flickor, pojkar och pedagoger) och Kajsa
Svaleryd (Genuspedagogik) som båda beskriver jämställdhetsarbetet i förskolorna Björntomten och
Tittmyran utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Andra böcker är till exempel En rosa pedagogik
som är sammanställd av Hillevi Lenz Taguchi, Linnea Bodén och Kajsa Ohrlander, vilken
innehåller olika studier vilka ryms inom projektet Förskolan som jämställdhetspolitisk arena, och
Anna bråkar! i vilken Christian Eidevald undersöker hur barnen realiserar sig själva och sin
könsroll utifrån pedagogernas bemötande. Bronwyn Davies har skrivit boken Hur flickor och
pojkar gör kön som bland annat behandlar hur barn reagerar på sagor där könsrollerna inte är
stereotypa. Hennes slutsats är att barn idag lägger stor vikt vid att komma fram till vilket kön de och
andra människor tillhör, på grund av dikotomin mellan begreppen ”pojke/man” och ”kvinna/flicka”.
Genom att tillskriva sig ett av dessa kön, så ”vet” man hur man bör uppträda.
Britta Olofsson (2007, s. 73-74) skriver att inomhusmiljön på de flesta förskolor idag är
könsmärkta. Med detta menas att det finns vissa rum på förskolan som har tydliga kopplingar till de
könsmönster som finns i samhället, genom vad de till exempel innehåller för lekmaterial eller hur
de är möblerade. Ett tydligt exempel är det som man brukar kalla för dockrummet. En sådan
uppdelning motverkar det jämställdhetsarbete som man i allmänhet strävar efter i förskolan, vilket
ska uppmuntra barnen till att leka på ett mindre könsbundet sätt.
Annika Månsson (2000, s. 30) skriver i sin doktorsavhandling Möten som formar :
interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv om
hur barn som går på förskola påverkas av och befästs i sina könsroller av det bemötande de får av
pedagogerna. Pedagogens arbete består i första hand av att vårda de yngre barnen, genom att
tillgodose deras behov, samt att ansvara för pedagogiska uppgifter. Dessa två sysslor ses
traditionellt som kvinnliga. Detta har medfört att synen på förskolläraryrket har en stark koppling
till kvinnors roll och plats i samhället. Utöver detta så har många traditionella förskolor en atmosfär
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som är starkt kopplat till det kvinnliga. Förutom de dagliga rutinerna med omvårdnad så som mat,
vila och blöjbyten liknar förskolans miljö ett hem i och med att man inreder med exempelvis
kuddar, gardiner och blommor. Detta kan stärka och framkalla de traditionella könsmönstren då
denna hemliknande miljö förstärker bilden av en kvinna som en person som tar hand om andra,
uppfostrar och skapar trivsel (Månsson, 2000, s. 23 och 27).
Könsstereotypa mönster i leken blir ännu tydligare i interaktionen mellan pedagog och barn, då
pedagogen omedvetet använder sig av stereotypa föreställningar gällande vad som är kvinnligt och
manligt. Som exempel ges en lek där både flickor och pojkar deltog, som handlade om tamdjur.
Pedagogen utvecklade leken till en fartfylld och äventyrlig djurlek tillsammans med barnen. När
leken började närma sig sitt slut vände sig pedagogen till en av flickorna och samtalet började
istället handla om djur som är söta. Detta exempel belyser de stereotypa föreställningar om vad
flickor och pojkar finner intressant.
2.4 Leksaker
Anders Nelson och Krister Svensson (2005, s. 108) skriver om studier som gjorts på leksaker ur ett
könsperspektiv och som framförallt har bedrivits i USA och Västeuropa. Studien gjordes på barn
och deras familjer i medelklassområden och påvisade då att flickor och pojkar både tillhandahålls
och föredrar olika typer av leksaker. Studien utgick bland annat från områden som handlar om
antalet leksaker och värdet på dessa, leksaker som föreställer redskap inom hem- och yrkesliv,
mänskliga gestalter samt djur och natur. Forskarna tittade på vilka skillnader det fanns på de
önskelistor barnen skrev till tomten. Det visade sig att värdet på leksakerna och antalet leksaker inte
skilde sig nämnvärt mellan pojkar och flickor. Däremot skilde sig både antal leksaker och värdet på
dessa när forskarna tittade på de leksaker som barnen redan hade: överlag både hade och får pojkar
fler och dyrare leksaker än flickor. Detta bekräftas även i en studie som är gjord på leksaker hos
svenska barn.
Det område där forskarna hittade de största skillnaderna mellan flickor och pojkar var bland
leksaker som liknar redskap inom hem- och yrkesliv. Flickorna föredrog och har fler leksaker som
förknippas med det traditionellt kvinnliga och pojkarna föredrog och har fler leksaker som
förknippas med det traditionellt manliga. Dessa skillnader har forskarna även sett i barns önskelistor
till tomten och i studier där barn har fått välja leksaker i teststationer. De såg att flickorna i högre
grad valde leksaker som hushållsredskap, dockkläder, skor, handväskor och möbler än pojkarna, då
pojkarna i högre grad valde att leka med garage, bilar, bussar, tåg och verktyg än flickorna, ett
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mönster som också visats i svenska barns val av leksaker (Nelson & Svensson, 2005, s. 108-109).
När forskarna tittade på leksaker som föreställer mänskliga gestalter har de sett att barn önskar
sig och har fler leksaker som liknar människor av samma kön som barnet, vilket syns tydligast hos
pojkarna. Tydliga könsskillnader finns också i leksaker som liknar spädbarn, då många flickor har
och önskar sig bebisdockor vilket är väldigt ovanligt på pojkarnas önskelista. Dessa mönster är
också mycket tydliga i den svenska studien inom detta område. Studierna som har gjorts visade att
pojkar tenderar att ha fler leksaker som föreställer människor än flickorna. I den svenska studien
hade flickorna ett snitt på 49 mänskliga gestalter medan pojkarna hade motsvarande 58 stycken
(Nelson & Svensson, 2005, s. 109).
Studier gjorda på området djur och natur visar att flickor och pojkar har ungefär lika många
sådana leksaker och dessa leksaker beskriv som neutrala ur ett könsperspektiv, vilket även
återspeglar sig i barnens önskelistor då forskarna inte hittar några större skillnader mellan barnen. I
den svenska studien såg forskarna att pojkarna hade fler vilda djur, men såg ingen skillnad bland
husdjur och bondgårdsdjur (Nelson & Svensson, 2005, s. 109-110).
I denna jämförelse mellan Sverige och andra länder visade det sig att de leksaker som barnen i
Sverige hade var minst lika könsstereotypa som i de andra länderna och i vissa fall verkar de till och
med som mer könsstereotypa. Detta får föreställningen om den svenska könsneutraliteten att verka
som en myt om man tittar på den genom barns leksaker. Studien handlar enbart om leksaker som
barn har i hemmet och hur vissa av dessa leksaker är uppdelade i flick- och pojkområde. Hur
leksaksutbudet, ur ett genusperspektiv, ser ut i den svenska förskolan är ett tämligen outforskat
område (Nelson & Svensson, 2005, s. 110).
Om vi tittar tillbaka på den svenska förskoletraditionen kan vi se att det har förekommit en
speciell relation till lekmaterial och leksaker i förskolan. Då resurserna var för små för att köpa in
färdigt material och leksaker tillverkade pedagogerna detta själva. På förskoleseminarierna och
förskollärarutbildningarna har skapande och slöjd haft en stor betydelse, då det tillverkades egna
pussel och spel. Materialet på förskolorna vårdades och sköttes varsamt, och varje år gick
pedagogerna igenom materialet på förskolan, vilket var en tradition där egengjort material
uppskattades. En gammal tradition med gamla anor, vilket har inneburit att ”färdigt” material har
ansetts som mindre utvecklande för barn i den svenska förskoletraditionen (Nelson & Svensson,
2005, s. 99).
Carol L. Martin (1995, s. 1453) refererar till en studie där man lät ett antal barn få titta på ett
antal leksaker som inte hade någon direkt könskodning, för att sedan betygsätta hur väl de gillade

11

leksaken, samt hur andra pojkar och flickor skulle gilla den. Det visade sig att om barnen tyckte om
en leksak, så antog de att andra barn av samma kön också skulle gilla den, medan de barn som
tillhörde det andra könet inte skulle gilla leksaken. Barnen drog alltså slutsatser om de andra
barnens preferenser utifrån deras könstillhörighet. Ytterligare en studie på samma tema utfördes,
men i denna lät man utföraren av studien säga att vissa av leksakerna föredrogs av det ena eller det
andra könet. Detta påverkade huruvida barnen tyckte att leksaken var bra, och hur mycket de trodde
att det egna eller det motsatta könet skulle gilla leksaken. Judith E. Blakemore och Renee E.
Centers (2005, s. 619) skriver om en annan studie där man har tittat på vilka utmärkande drag
manligt könskodade leksaker har gentemot kvinnligt könskodade leksaker. Det visade sig att de
kvinnligt könskodade leksakerna förknippades med bland annat omhändertagande och husliga
sysslor, medan de manligt könskodade leksakerna bland annat förknippades med spänning, våld och
fara.
Det är inte bara pedagogernas förhållningssätt och barnens positioner som upprätthåller vad
som räknas som kvinnligt respektive manligt i förskolan utan även det pedagogiska materialet som
används återspeglar detta. Filmer, böcker samt digitala läromedel innehåller ofta huvudpersoner
som är manliga, oberoende om karaktären är en människa eller ett djur. Barnen riskerar att lära sig
att det manliga ska värderas högre än det kvinnliga då dessa media också är mer könsuppdelade än i
verkligheten. När kvinnor väl förekommer framställs de ofta som någon som inte har ett betalt
arbete och gestaltas som exempelvis en hemmafru (Eidevald, 2009, s. 27-28).
Omgivningens förväntningar på kvinnligt och manligt syns också i barnens leksaker. Det
förekommer så stora skillnader i bland annat böcker och leksaker att det kan tänkas ha inverka både
på barnets könsuppfattning och intellektuella förmåga. De könstypiska leksakerna kan påverka
barnens sätt att se på vad som är passande arbete för kvinnor respektive män. Det finns även studier
som visar på att barn tenderar att välja lekkamrater med samma kön som de själva har. Man märker
även att barnen väljer leksaker och rum utifrån sitt kön. Dessutom verkar det som att pojkarna ofta
håller ett längre avstånd från pedagogerna i förskolan än vad flickorna gör. Studier visar också på
att yngre barn är mer stereotypa i sitt sätt att förstå sin könsidentitet än vad äldre barn, ungdomar
och vuxna är. Detta tros bero på barnens egen strävan att förstå sin könsidentitet med hänsyn till sin
kultur (Eidevald, 2009, s. 27-28; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 93). Eva
Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Pramling Samuelsson (2009, s. 100-102) menar att vissa lekar är
könsstereotypa och att dessa mönster visar sig i barns lekar.
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3. Metod
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för detta arbete.
Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att man inte försöker jämföra och sammanställa svaren,
kvantifiera dem, utan istället försöker skaffa sig en förståelse i det aktuella ämnet (Trost, 2010, s.
26). Att intervjun är semistrukturerad innebär att man utgår ifrån ett frågeformulär eller en lista med
frågeområden, men att dessa frågor är öppna; själva intervjun är strukturerad men inte frågorna
(Trost, 2010, s. 42).
Vi har även använt oss av observation som metod för att ta reda på vilket material som används
i dockvrån. Observationen av dockvrån gjordes före intervjun med pedagogen och då barnen befann
sig på annat håll i verksamheten. För att kunna beskriva rummet på ett så korrekt sätt som möjligt
tog vi även kort som finns att se under rubriken ”Resultat”.
För att få samma struktur på intervjuerna så förberedde vi en lista (se bilaga 1) med frågor som
vi utgick ifrån under intervjuerna. Frågorna var öppna så att informanten fick möjligheten att
utveckla sina svar och började därför till största del med formuleringar som ”kan du berätta om”
eller ”kan du beskriva”. Detta ledde ofta till att vi kunde ställa följdfrågor utifrån informantens svar,
och på så sätt få en djupare förståelse för hens uppfattning. Vi intervjuade tre förskollärare och en
barnskötare i två omgångar, med två intervjuer per omgång. Enligt Judith Bell (2006, s. 120) kan
det vara svårt för nybörjare att avgöra hur många intervjuer som behöver göras. Vi gjorde valet att
genomföra fyra intervjuer, då vi ansåg att det var ett bra antal för att hinna transkribera och
analysera allt material med tanke på den relativt korta tid detta projekt pågick.
Bell (2006, s. 162) skriver att det är viktigt att informanten har en viss frihet att prata om sådant
hen tycker är viktigt, men för att intervjuaren ska få svar på alla delar måste det finnas en viss
struktur i intervjun, något som uppfylls av den semistrukturerade intervjuns form. Fördelen med att
använda kvalitativa intervjuer som metod är att man ofta får innehållsrika och komplexa svar på
simpla frågor, som i sin tur leder till mycket värdefullt material (Trost, 2010, s. 25). Bell (2006, s.
158) nämner även fördelarna med att använda intervjuer som metod gentemot att använda sig utav
enkäter: intervjuer är flexibla och en skicklig intervjuare kan ställa rätt följdfrågor samt läsa av
informantens kroppsspråk vilket är omöjligt i en enkät. Dock får man ta i beaktande att det är
tidskrävande att utföra intervjuer vilket innebär att man inte kommer hinna med särskilt många i ett
kortare projekt som detta.
Som intervjuare bör man agera på ett sådant sätt att den intervjuade upplever intervjun som ett
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samtal, för att man lättare ska få fram den intervjuades åsikter och känslor kring det aktuella ämnet
(Trost, 2010, s. 55). När vi genomförde intervjuerna var vi tysta ett tag efter att informanterna hade
svarat, för att på så sätt ge dem chansen att utveckla sina svar.
Vi valde att intervjua fyra stycken pedagoger, tre utbildade förskollärare och en barnskötare, på
två kommunala förskolor i en liten ort i Mellansverige. Vi valde just denna ort, då vi visste att de
förskolor som finns belägna här inte har någon specifikt uttalad pedagogisk inriktning. I och med att
det var attityden till dockvrån hos pedagogerna i sådana förskolor vi ville undersöka, så passade det
bra.
I vårt arbete har vi valt att kalla både förskollärarna och barnskötaren för pedagoger, detta för
att vi i utbildningen ofta benämner personalen som pedagoger.
Våra informanter har vi har vi gett kodnamnen Anna, Klara, Sofie och Malin. Anna har arbetat
som förskollärare på den aktuella förskolan i tio år, och på den nuvarande avdelningen sedan 2009.
Från och med 2009 har arbetslaget på avdelningen bestått av samma personal. Klara har arbetat som
förskollärare sedan 1990. De första tio åren arbetade hon på annan ort. Sedan 2001 har hon arbetat
på nuvarande förskola, och sedan 2002 på nuvarande avdelning. Klara och Anna arbetar på samma
avdelning och har gjort det i sex år. Sofie har varit förskollärare sen 2001, och har arbetat på den
nuvarande förskolan sedan 2007. Sofie arbetar också på förskolan där Anna och Klara arbetar, men
på en annan avdelning. Malin har arbetat som barnskötare i 23 år på den nuvarande förskolan. Innan
dess var hon dagmamma och vikarie på olika förskolor. I den här uppsatsen kommer vi kalla Annas
och Klaras arbetsplats för förskola 1, Sofies för förskola 2 och Malins arbetsplats har vi valt att
kalla för förskola 3. Dagarna och tiderna för intervjuerna hade vi kommit överens med
informanterna om. Att valet föll på fyra kvinnliga pedagoger beror på att det inte arbetar några
manliga pedagoger i de undersökta förskolorna. Hade det funnits några manliga pedagoger så hade
det känts relevant att se om det funnits någon skillnad mellan manliga och kvinnliga pedagogers
attityder gentemot dockvrån.
Vi växlade roll vid varje intervjutillfälle; den som inte utförde intervjun förde istället
anteckningar. Detta fungerade bra, då den som förde anteckningar kunde följa med i intervjun på ett
annat sätt än intervjuaren och inflika med relevanta följdfrågor. När man är två som intervjuar, finns
det en risk att informanten får en känsla av att vara i underläge skriver Trost (2010, s. 67). För att
motverka detta så bekantade vi oss med informanten en stund innan själva intervjun genom att låta
dem visa oss runt på förskolan. Vi försökte även se till att intervjun kändes mer som ett samtal än
som en utfrågning. Dessutom tänkte vi på vår placering vid intervjutillfället, så att vi två som
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intervjuade inte satt tillsammans mittemot informanten.
Förutom att anteckna informantens svar, så valde vi att spela in intervjuerna på våra
mobiltelefoner, eftersom det är svårt att hinna anteckna allting som informanten säger. Dessutom får
man med mer information genom att använda sig utav ljudinspelning, så som tonfall och mer exakta
formuleringar (Trost, 2010, s. 75). Dagen efter intervjuerna transkriberade vi genom att lyssna
igenom det vi hade spelat in och skriva ner det som sagts i protokollform. Information som vi
bedömde inte var relevant utelämnade vi, till exempel sådant som inte berörde dockvrån. Vi valde
att analysera transkriptionerna på varsitt håll för att sedan sätta oss tillsammans och diskutera och
analysera svaren. Fördelen med att analysera själv först är att vi inte blir påverkade av varandras
åsikter.
Intervju 1 var cirka 20 minuter lång och transkriptionen blev 2,5 sida lång. Intervju 2 var cirka
30 minuter lång och transkriptionen blev 3,5 sida lång. Intervju 3 var cirka 45 minuter lång och
transkriptionen blev 6 sidor lång. Intervju 4 var cirka 20 minuter lång och transkriptionen blev 2,5
sida lång.
Lykke (2009, s. 19-22) skriver att det inom genusforskning anses viktigt att man ser kunskap
som situerad, det vill säga att man som forskare inte kan distansera sig från det man studerar, utan
av nödvändighet ger en subjektiv bild av verkligheten. Genom att vara medveten om detta kan man
som forskare reflektera över sin egen situation och därigenom konstruera kunskap gällande just
hens utgångspunkter. Denna situering kan ses som en reaktion mot det som kallas för ”gudstricket”,
vilket innebär att man som forskare har uppfattningen att man kan positionera sig helt utanför det
man studerar, och på sätt framställa helt objektiv kunskap. I och med att vi utbildar oss till
förskollärare så har vi en viss utgångspunkt på vilken information vi lägger märke till och fokuserar
på. Det är viktigt att man också tänker på att det finns en stor risk att man tolkar resultaten utifrån
sina egna erfarenheter och förutfattade meningar.
3.1 Etiska aspekter
I detta arbete har vi använt oss av de riktlinjer för forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet
(2002) satt upp för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002, s. 7-14)
skriver att de forskningsetiska principerna utgår från fyra huvudkrav: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att man som forskare måste informera informanten om studiens
syfte i förväg.
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Samtyckeskravet innebär att informanten måste samtycka till att bli intervjuad samt att denne
kan välja att avbryta intervjun när helst den önskar.
Konfidentialitetskravet betyder att informantens personuppgifter eller andra uppgifter som man
kan identifiera informanten utifrån inte får lämnas ut. Utifrån detta krav har vi valt att inte skriva
förskolans namn eller i vilken ort den är belägen, då man utifrån denna information skulle kunna ta
reda på informantens identitet.
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som vi har samlat in om informanten endast får brukas
för forskningsändamål. Informanterna fick ett kontrakt (se bilaga 2) skickat till sig samma vecka
som intervjun genomfördes. I detta kontrakt som vi kallade ”Information och medgivande”
presenterade vi oss själva och syftet med studien. I kontraktet skrev vi även en sammanfattning
gällande att vi följde de principer som Vetenskapsrådet (2002) satt upp samt vad de innebar. I
kontraktet var vi extra tydliga med att informera om att både informanten och dess förskola skulle
komma att vara anonyma. Vi informerade även om att vi ville göra en ljudupptagning av intervjun
och att detta var frivilligt. Alla fyra informanter gick med på att bli inspelade om vi raderade det
inspelade materialet efter kursens slut.
I kontraktet framgick även vilka som skulle komma att ta del av analysresultaten (se t.ex. Bell,
2006, s. 54). Vid själva intervjutillfället frågade vi om informanten förstått innehållet i kontraktet
och säkerställde att informanten godtog att vi spelade in intervjun. Som vi tidigare har skrivit så har
vi i vår text använt oss av kodnamn på alla intervjuade pedagoger, vilket vi informerade
informanterna om vid intervjutillfället.
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4. Resultat
Här kommer vi presentera de olika förskolornas dockvrår med text och bild, samt resultaten av
intervjuerna med pedagogerna.
4.1 Beskrivning av dockvrån i förskolorna
På förskola 1 är dockvrån placerad i ett mindre rum med ett fönster med utsikt mot utegården och
en dörr i anslutning till avdelningens centrala rum. Rummets väggar är täckta med träpanel upp till
hälften av väggen och ovanför detta är väggen målad i en grön färg. På dessa väggar hänger två
tavlor föreställande björnar som leker och äter mat vid ett bord samt fastklistrade schabloner som
bland annat föreställer fjärilar, trollsländor och blommor. I fönstret hänger gula gardiner med motiv
av björnar och blommor. Längs ena långsidan i detta rum står ett stort kök uppställt. Köket är en
lång bänk med både spis och diskho. Detta kök har även hyllor under där det finns plats för
förvaring, se figur 1. Bredvid köket står även en garderob som är förvaring för förskolans material,
med madrasser, kuddar och filtar. Längs ena kortsidan av rummet, närmast dörren, finns två
docksängar och två dockvagnar och på väggen hänger ryggsäckar, se figur 2. Längs den andra
långsidan hänger utklädningskläder samt att det står ett bord med tillhörande stolar mot denna väg,
se figur 3.

Figur 3
Figur 1

Figur 2

Förskola 2 har också placerat dockvrån i anslutning till avdelningens centrala rum. Detta rum
har liknande utformning som förskola 1. Rummets väggar är täckt med träpanel upp till hälften av
väggen och ovanför är det målat med en ljusgul färg. På väggarna hänger stora teckningar som är
målade av barnen. På träpanelen sitter även några krokar med tillhörande bilder som visar vad som
är tänkt att hängas upp på dessa. I fönstret, med utsikt över avdelningens framsida, hänger blå- och
vitrutiga gardiner och på fönsterbrädan sitter gosedjur. Nedanför fönstret står en liten strykbräda
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med ett tillhörande strykjärn. Längs ena långsidan står ett litet vitrinskåp i trä, en spis i trä, två
dockvagnar och en större och en mindre docksäng, se figur 4 och 5. Längs ena kortsidan, närmast
dörren, finns en låg byrå för förvaring av dockkläder och liknande saker. Ovanför denna byrå
hänger djurmasker på väggen samt en hylla som går längs med hela kortsidan ovanför dessa, se
figur 6. På den andra långsidan hänger utklädningskläder och ett bord med stolar står mot väggen.
Ovanför bordet, på väggen, är en spegel uppsatt, se figur 7.

Figur 5
Figur 4

Figur 6
Figur 7
Förskola 3 har sin dockvrå i anslutning till ett större rum där barnen äter sina olika måltider samt
använder för andra aktiviteter. Dockvrån är ett stort och fyrkantigt rum och även här är halva
väggarna täckta med träpanel. Ovanför träpanelen är väggen målad i vitt. På två av väggarna sitter
tavellister där ramar är uppställda med bland annat några av barnens handavtryck samt bilder på
Babblarna, Nalle Puh, Ludde och Alfons Åberg. På en annan vägg hänger en större tavla och några
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ramar med bilder på barnen. Rummet har två fönster med utsikt mot förskolans baksida. I fönstren
hänger en blå gardin med motiv av Nalle Puh och i det ena fönstret hänger en glad sol och i det
andra en fönsterlampa. Längs den ena väggen står en garderob med förskolans material med
madrasser, kuddar och filtar. Bredvid denna står två docksängar och ett stort kök, liknande den som
förskola 1 har, med en lång bänk med spis och diskho samt en hylla ovanför detta kök, se figur 8
och 9. Vid fönstren står ett litet bord med tillhörande stolar, se figur 10. Längs den tredje väggen
står en byrå med tre lådor samt en stor hylla med flera hyllplan med plats för förvaring av barnens
leksaker. Längs denna vägg står även två dockvagnar, se figur 11. På golvet ligger en liten matta
samt att det finns en stor skärmvägg föreställande ett hus eller kiosk, se figur 12.

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11
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Figur 12

4.2 Vad är den generella uppfattningen om dockvrån hos förskolepersonalen?
Gemensamt för alla fyra pedagoger är att de berättar att de har liknande leksaker och föremål i
dockvrån. Alla nämner kök med tillbehör, utklädningskläder, väskor, dockor och vagnar. Klara
berättar att hon tycker att det underlättar att ha olika rum för olika saker, då det annars lätt blir
oordning bland leksakerna. Anna tycker att rummet känns tråkigt att leka i, men säger att de har gått
ner i barnens höjd och tittat hur rummet ser ut, och då konstaterat att barnen inte har samma
uppfattning. Pedagogerna berättar att rummet är viktigt och ligger i tiden för deras barngrupper.
Barnen leker bland annat rollekar som mamma-pappa-barn, då flera har fått syskon.
Pedagogerna anser att användandet av rummet är ungefär lika stort hos flickor och pojkar, även
om det märks skillnad på vilka lekar flickor respektive pojkar leker enligt samtliga pedagoger:
Det är kanske inte lika vanligt att killarna leker med just dockorna, att de går runt med vagn lika mycket,
det är det mer de mindre barnen som gör, småtjejerna. Killarna blir nog kanske lite mer så att de klär ut
sig och är djur, inte just den här bebis-barnleken. (Sofie, 2015)

På frågan om vad detta kan bero på att pojkarna inte leker lika mycket med dockor som de yngre
flickorna gör svarar hon:
Det är väl det här gamla, könsrollerna, att tjejen ändå, det är ju vanligare att mammorna är hemma med de
minsta barnen och vagnarna och allt det. Sen kan man ju tycka att det borde ha ändrats för pappor gör ju
ändå väldigt mycket hemma idag mot hur det var för 10-20, 30år sedan. Men det lever väl ändå kvar, lite i
barnens lekar tror jag ju. (Sofie, 2015)

Då vi undrar om hon tror att detta kommer hemifrån svarar hon:
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Lite så är det nog. Och sen är det väl så att det jobbar mer kvinnlig personal här också. Om det skulle vara
mer manliga förskollärare, barnskötare skulle, då kanske inte dockvrån, då skulle den kanske se helt
annorlunda ut, tror jag. Det skulle finnas något liknade men säkert skulle det nog vara mera traditionellt
manliga saker också, i förskolan. (Sofie, 2015)

På frågan om arbetslaget har funderat över att införa mer manligt i förskolan svarar Sofie snabbt
och skrattar: ”ja, att ta bort dockvrån och sätta in en snickarbänk”.
Malin berättar att de har haft flickor som inte alls har varit intresserade av att leka i dockvrån
och om pojkar som använt rummet för bygg- och konstruktionslek, vilket inte har stämt överens
med pedagogernas bild av hur barnen ska använda rummet, då rummet associeras med hemmiljö
och omvårdnad. Malin berättar då att arbetslaget vid denna tid diskuterat dockvrån och säger ”det
har ju varit uppe på tapeten flera gånger om vi ska ta bort dockvrån, beroende på hur barngruppen
ser ut”. Även Sofie anser att rummet många gånger inte används så som pedagogerna ibland har
tänkt sig och säger att ”dockvrån kanske glöms bort lite i förskolan, då den bara ska finnas”.
Sofies arbetslag från förskola 2 och Malins arbetslag från förskola 3 har diskuterat dockvrån
flera gånger då frågor som hur den ska utformas och vart den ska vara placerad i förskolan har tagits
upp, samt vilket material som ska förekomma i den beroende på barngrupp. Klara och Anna som
arbetar i förskola 1 har inte pratat om dockvrån på senare tid, bara då lek som inte passar sig i
dockvrån har förekommit. Funderingar kring dockvråns namn har funnits men de har inte diskuterat
om den ska finnas eller inte. Syftet med dockvrån har de heller inte pratat om, vilket Anna tycker är
intressant då hon får frågan. Pedagogerna berättar att barnen säger dockvrå för att benämna rummet,
vilket även pedagogerna gör. Anna är mer kritisk till begreppet dockvrå. Hon känner att begreppet
inte är tillräckligt och hon använder sig ibland av andra namn när hon pratar med barnen:
Begreppet beskriver inte vad som återspeglar sig i rummet och beroende på vad barnen leker passar det
inte. Alltså för mig säger det att man bara leker med dockor – endast, jag tycker det begränsar. (Anna,
2015)

Vad rummet borde kallas är Anna osäker på, då hemvrå inte heller passar in i hennes bild av
rummet:
Jag skulle vilja använda hemvrå eller jag vet inte, man har ju funderat på det lite till och från under ett tag.
Det var ju diskussion om det för några år sedan att man skulle gå ifrån namnet dockvrå och kalla det
något annat. (Anna, 2015)

Flera av pedagogerna berättar att både namnet och rummet hänger kvar sedan gammalt. Rummet
fanns redan då några av pedagogerna själva gick på vad som då kallades dagis:
Jag tror att det är något som finns och som alltid har funnits, det hänger med från det man var liten tror
jag och därför finns den säkert fortfarande rum som dockvrån kvar i dagens förskola och kanske ska den
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också finnas. (Anna, 2015)

4.2.1 Sammanfattande diskussion
Pedagogernas uttalande om vilka föremål som förekommer i dockvrån samt att dessa föremål är
grunden för utformningen i den traditionella dockvrån bekräftas av samtliga pedagoger. Utifrån de
svar vi har fått har ingen av pedagogerna nämnt något annat förekommande föremål som inte stämt
överens med övriga pedagogers svar. Klara berättar att det underlättar att ha olika rum för att bland
annat hålla ordning bland leksakerna styrker det som Olofsson (2007, s. 73) skriver om att vissa
rum och leksaker i förskolan är könsmärka och detta utifrån hur genusmedvetna pedagogerna är i
förskolan. Att dockvrån är viktigt för förskolans barn märks tydligt i pedagogernas svar. Deras barn
är intresserade och tycker om att leka lekar som utspelar sig i den miljö som dockvrån representerar.
På frågan om pedagogerna märker någon skillnad i användandet av rummet hos flickor
respektive pojkar svarar alla att rummet används av alla barnen. Allteftersom får vi fler svar på
denna fråga som visar att alla barn inte alls tillbringar lika mycket tid i dockvrån och att lekarna
skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Sofie svarar att det inte är lika vanligt att pojkarna leker med
dockor och dockvagn samt att de oftare klär ut sig än leker rollekar som mamma-pappa-barn. Hon
berättar även att hon ser de gamla könsrollerna i barnens lekar, vilket bland annat visar sig i att
flickorna oftare leker rollekar som just mamma-pappa-barn. Denna bild av hur pedagogerna ser
skillnad i barnens lek bekräftar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s. 100-102) då
de menar att vissa av barnens lekar är könsstereotypa och att det syns i deras lekar.
Förskolan har som uppdrag att motverka traditionella könsmönster och som Olofsson (2007, s.
73-74) skriver ska förskolan arbeta med jämställdhetsarbete, vilket inte riktigt syns i pedagogernas
svar om dockvrån då rummet uppmuntrar barnen till att fortsätta leka på ett könsbundet sätt. För att
kunna ifrågasätta de rådande könsrollerna menar Svaleryd (2002, s.46-47) att det är viktigt som
pedagog att granska sig själv i sitt tänkande samt att diskutera detta i arbetslaget för att få fram
rådande föreställningar. Detta kan vara till hjälp för förskolans fortsatta arbete med att komma ifrån
de könsstrukturer som barnen påverkas av.
Sofie anser att förskolan påverkas av vilka som arbetar där. En mer jämställd förskola med fler
manliga pedagoger är något som Sofie efterlyser. Hon menar att förskolans utformning och miljö
skulle se annorlunda ut med fler män, då förskolan är en plats där de flesta av pedagogerna är
kvinnor. Att den traditionella förskolan är pyntad som ett hem, stärker synen på förskolan som ett
kvinnodominerat yrke (Månsson, 2000, s. 23 och 27).
I pedagogernas svar om går det att se det som Svaleryd (2002, s. 39-40) skriver om att
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kvinnligt och manligt ses som varandras motsatser och det som Hirdman (2004, s. 117) kallar för
genuskontraktet, där mannen är normen i vårt samhälle. Om arbetsmiljön och arbetet med barnen
skulle se annorlunda ut med fler manliga pedagoger kan vi bara spekulera i, men det skulle kunna
tänkas bli en skillnad, men då med synen på att alla människor är olika och har olika intressen,
vilket borde synas i förskolans omgivning redan idag, oberoende om det arbetar fler män i förskolan
eller inte. Sofies svar kommer snabbt när vi frågar om de har tänkt på att införa mer manligt kodade
föremål i förskolan. Hon skrattar och säger att dockvrån då ska tas bort och istället ställa in en
snickarbänk. Att hon kodar snickarbänken till det manliga är intressant. Varför var Sofies första
association till det manliga en snickarbänk när även kvinnor arbetar som snickare och använder
snickarbänkar. Detta visar att våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt sitter djupt
rotat i oss människor, och gör det ännu viktigare att förstå sig själv och sina egna värderingar i sitt
handlande som pedagog i förskolan (Hirdman, 2004, s. 120-121; Svaleryd, 2002, s.46-47).
Pedagogerna berättar att de har diskuterat dockvrån i deras arbetslag med fokus på utformning
och innehåll av material samt att diskussioner kring dockvrån att funnits då opassande lek har
förekommit i rummet. Malin berättar om när barnen inte har använt dockvrån utifrån pedagogernas
förväntan på rummet och då pratat om att ta bort dockvrån. Även här ser vi det som Hirdman (2004,
s. 117) menar med att det manliga är normen i vårt samhälle samt det som Ärlemalm-Hagsér och
Pramling Samuelsson (2009, s. 100-102) skriver om pedagogers omedvetna förhållningssätt om vad
som är kvinnlig och vad som är manligt. Deras uttalande visar sig även i det som Olofsson (2007, s.
73-74) skriver om att förskolans olika rum speglar det rådande könsmönstret i samhället, genom
vilket val av material som görs med både leksaker och möbler. Vilken lek som är opassande i en
dockvrå grundar sig i vilken föreställning pedagogen har kring genus. Är en bil i barns lek
opassande bara för att de leker i dockvrån? Om barnen leker mamma-pappa-barn, vad ska då barnet
som leker barn leka med? En leksaksbil kan passa in i barns lekar lika mycket som en docksäng då
barnen annars begränsas i sin lek.
Klara och Annas från förskola 1 har diskuterat dockvrån som begrepp och alla fyra
pedagogerna berättar att barnen kallar rummet för dockvrå. Anna vill gå ifrån begreppet dockvrå då
hon inte känner att namnet beskriver allt som finns i rummet, och hon anser att man bara kan leka
med dockor där inne. Hon vet dock inte vilket namn som skulle vara passande för detta rum, men
väljer till sist att kalla det för lilla rummet. Ska då dockvråns namn ändras eller tas bort helt ur
förskolans värld om pedagogerna dessutom anser att det finns ett behov för barnen att leka i den?
Återigen ser vi Hirdman (2004, s. 117) förklaring på att mannen är normen i vårt samhälle. Det
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manliga blir sällan ifrågasatt vilket gör att det blir lättare att plocka bort det som ses som
traditionellt kvinnligt eller att ändra namnet dockvrån till något könsneutralt som ”lägenheten”. Om
rummet byter namn och innehållet förblir detsamma, vad vill man då uppnå med rummet som
pedagog? Andra rum som förekommer i förskolan såsom byggrum och bilrum ifrågasätts sällan,
varken som rum eller namn, då dessa tycks vara tillåtna, även om de har manligt kodade namn.
Pedagogerna som vi har intervjuat har inte diskuterat dockvråns syfte. Anna och Sofie talar
dessutom om dockvrån med en känsla av att de själva minns hur det var när de var yngre och gick
på förskola. De pratar om att dockvrån alltid har funnit och även borde vara kvar samt att alla
pedagogerna anser att det finns ett behov av en dockvrå. Det gör det ännu viktigare att locka till sig
de barn som väljer bort rummet på grund av dess innehåll. Kanske ska pedagogerna planera miljön i
rummet på ett annat sätt. Finns det leksaker i dockvrån som lockar till sig alla barn? Har de frågat
barnen om vad de vill ha för lekmaterial i rummet? Om nu det förekommer många rollekar så som
mamma-pappa-barn, varför ska då barn begränsas i sitt val av material och leksaker, då även Lego
och bilar kan behövas i barns lek i dockvrån. Ett införande av dessa material i dockvrån skulle
kunna ses som en början till att använda sig av en kompensatorisk pedagogik, för att jämna ut
skillnaderna i rummet. Det blir också viktigt att kunna blanda dessa könsbundna leksaker med
varandra då det finns studier som visar att flickor i större utsträckning väljer att leka med det som
anses traditionellt kvinnligt, bland annat med leksaker föreställande hushållsredskap, dockor och
handväskor. Pojkar i sin tur väljer att leka med det som anses som traditionellt manligt, bland annat
med leksaker föreställande verktyg, bilar och garage (Nelson & Svensson, 2005, s. 108-109; Dolk,
2011, s. 50).
4.3 Vad tycker personalen på förskolan att dockvrån har för funktion?
Klara som arbetar på förskola 1 berättar att tjejerna i barngruppen använder dockvrån mycket och
vill stänga om sig:
Barnen är väldigt mycket, den gruppen vi har nu, har vi nästan bara flickor, vi har två pojkar. Och de här
tjejerna de är jättemycket i dockvrån. De leker och tycker om att stänga in sig, de stänger gärna dörren
och vill vara liksom ifred där inne och leka. (Klara, 2015)

Här berättar Klara att flickorna gärna leker i dockvrån och att de gillar att stänga in sig, de har bara
två pojkar i gruppen och hon säger att de gärna vill vara med flickorna i dockvrån. Problemet är att
de är mycket yngre och kan stoppa saker i munnen, så då gillar hon inte att barnen stänger om sig.
På det sättet blir det mest flickor som använder sig av rummet, men hon säger att barngruppen
brukar vara mer blandad och då de haft fler pojkar använder de också sig av dockvrån. Hon berättar
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även att barnen inte tycker att rummet är för trångt, vilket pedagogerna tycker. Även Anna, som
också arbetar på förskola 1, tycker att det är bra att barnen kan stänga om sig, då hon tycker att det
är viktigt att barnen får möjlighet att få leka ”sitt eget” utan närvarande pedagoger. Vidare anser hon
inte att rummet är en dockvrå, hon tycker att det begränsar rummets användningsområden genom
att benämna det som ”dockvrån” eftersom det antyder att det är ett rum där man bara leker med
dockor.
Sofie som arbetar på förskola 2 tar också upp att barnen får en chans att komma undan lite.
Hon menar att det är viktigt att barnen får leka utan att pedagogerna alltid har full fokus på barnen,
det är viktigt att de får känna sig stora och klara av saker på egen hand. Anna berättade att dockvrån
tidigare varit ett byggrum, men att pedagogerna på avdelningen såg ett större behov av ett rum där
barnen kunde leka kökslekar, då det var mest tjejer i barngruppen. Hon sa att det berodde på den
stora andelen tjejer, att man på avdelningen tyckte att byggrummet inte längre hade lika stor
funktion. Malin från förskola 3 menar att dockvrån associeras med hemmiljö och hon tycker att
rummet bör inredas mer på ”hennes vis”, med exempelvis lampa över bordet och finare servis.
Malin säger också att man ofta diskuterar i arbetslaget om dockvrån ska tas bort eller inte. Hon
menar att de tittar på hur barngruppen ser ut och om barnen använder sig utav dockvrån. Finns det
inte något direkt intresse från barnens sida byter de ut dockvrån mot exempelvis legorum. Malin
fick frågan om arbetslaget hade diskuterat något om dockvrån och så här svarar hon:
För något år sedan sa vi att de får bygga som de vill där inne, för då hade vi pojkar, mycket pojkar. Det
var som var så här, ville gärna bygga på höjden, samlade ihop stora filtar och mjuka saker och staplade
upp. Det var liksom deras bo där inne då, och de fick hålla på med det, för då hade vi inga dockiga barn,
utan då var det att bygga och konstruera, lite mera byggrum. Just det året använde de rummet på ett annat
sätt. Men de hade kul, den gruppen vi hade då hade otrolig fantasi, i det här som vi, de föll inte in i våra
mönster men gud vad de byggde och så. (Malin, 2015)

4.3.1 Sammanfattande diskussion
Genomgående kan man se att pedagogerna anser att dockvrån är en plats för tjejerna i barngruppen
att leka på. Det är till och med så att man har gjort om ett manligt könskodat rum, byggrummet, till
den kvinnligt könskodade dockvrån, för att tjejerna skulle kunna leka kökslekar. Här skulle man
istället kunnat ha lagt till en köksmöbel i byggrummet, för att på så sätt ha följt en av de fyra
pedagogiska grundprinciperna, den som lyder ”Vi ska tillföra, inte ta ifrån” (Olofsson, 2007, s. 57).
Samtidigt kan det vara bra att hitta på en könsneutral benämning på rummet, till exempel ”lilla
rummet”. På detta sätt exkluderas varken tjejer eller killar från detta rum, det blir ett sätt att ta bort
könskodningen.
Anna i sin tur problematiserar att man benämner rummet som ”dockvrån”, just för att det blir
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så pass starkt könskodat. Under intervjuns gång ändrar hon sig om namnet flera gånger, först säger
hon att hon kallar rummet för ”dockvrån”, sedan vill hon använda ordet ”hemvrå” men bestämmer
sig till sist att bara kalla det för ”lilla rummet”.
Malin pratar om att de löpande diskuterar dockvråns vara eller icke vara inom arbetslaget, och
att det beror på barngruppens sammansättning och huruvida barnen leker i rummet eller inte.
Hennes utsaga om hur de lät barnen, då främst pojkarna, använda dockvrån som byggrum öppnar
för en del frågeställningar. Till exempel kan man fundera över hur pedagogerna hade reagerat om
det var en grupp flickor som hade börjat bygga i dockvrån, istället för att leka med dockor och kök.
Malin säger rakt ut att användningen av rummet inte föll in i deras mönster. En annan reflektion är
hur man hade hanterat samma situation om det hade funnits en grupp barn som nu var ”dockiga”.
Hade man låtit pojkarna hållas, eller hade man ”återställt” dockvråns funktion? Man kan ju även se
det som att pedagogerna uppmuntrade att pojkarna lekte på en kvinnligt könskodad plats och
blandade manligt och kvinnligt könskodade leksaker, precis som Olofsson (2007, s. 73) skriver. Här
skulle pedagogerna kunnat fortsätta att uppmuntra barnen att blanda olika könskodade leksaker, och
då inte bara i dockvrån utan på hela avdelningen.
4.4 Vilka attityder avspeglar sig i vilka saker som får finnas i dockvrån?
Dockvrån har en särpräglat feminin könskodning, främst beroende på innehållet i den. Till största
del så är det dockor och relaterade leksaker man har valt att ha i detta rum. Vi vill ta reda på
huruvida barnen har frihet att själva bestämma vad de vill leka med i dockvrån, eller om det är
pedagogernas uppfattning som styr detta.
4.4.1 Uppfattningar om vad som ska finnas i dockvrån
Klara berättade att dockvrån på deras avdelning innehöll utklädningskläder och ”dockgrejer”. Med
det menar hon dockor, docksängar och dockkläder. Detta gick igen i de övriga pedagogernas
utsagor om vad som fanns i dockvrån. Dock menade Sofie att de hade för många saker i dockvrån,
och att det därför var svårt att veta på vilken plats varje sak skulle vara, ”då kastade man ner det i en
låda och då ser det bra ut”. Sofie tycker att servisen som finns i dockvrån borde vara finare, och inte
så ”slit och släng” som den är nu, hon trodde att barnen skulle vara mer försiktiga med sakerna då.
Dessutom ansåg hon att dockorna borde ligga framme istället för att ligga i lådor, och kanske till
och med presenteras på ett mer lockande sätt för barnen. Dockkläderna tyckte Sofie att man borde
stryka och vika in fint i lådorna, ”då skulle det kanske vara roligare att leka med dockan som har
ordentliga kläder.” Hon funderade även på hur dockvrån skulle ha sett ut om de hade haft en manlig
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pedagog på avdelningen:
...om det skulle vara mer manliga förskollärare, barnskötare skulle, då kanske inte dockvrån, då skulle den
kanske se helt annorlunda ut då, det tror jag. Det kanske skulle finnas något liknande men säkert så skulle
det vara mer traditionella manliga saker också, i förskolan. (Sofie, 2015)

Sofie tog även upp att åldersgrupperna på avdelningen påverkade vad som fanns i dockvrån och hur
den såg ut. I och med att det fanns barn så små som ett år på avdelningen, gick det inte att ha
framme alla saker.
Malin berättade att personalen på avdelningen hade funderat kring dockvrån och valt att
beställa nytt material såsom nytt möblemang, nya dockor, telefoner och skötbord. De hade även
beställt en ny servis med prinsessmotiv. På frågan huruvida denna servis inte skulle göra dockvrån
ännu mer lockande för tjejer svarade hon ”det tror jag inte, tvärtom. Pojkarna kan vara jättegosiga
med färger och det här krusidulliga”. Hon menade också att denna servis var mer vuxen, i motsats
till de tallrikar i olika färger de för tillfället hade i dockvrån. Klara och Anna som arbetar på
förskola 1 tog båda upp vad de tyckte var problematik med det leksakskök som fanns i dockvrån.
De tyckte att det var synd att detta kök var tvunget att stå mot en vägg, då det var fint målat på
baksidan. Anna sade ”funktionen funkar nu men den borde synas mer”.
4.4.2 Attityder till att ta in och ut annat lekmaterial i dockvrån
Svaret på frågan huruvida barnen fick ta med sig saker in i dockvrån var i stort sett samstämmigt:
pedagogerna tyckte oftast inte att det var någon bra idé. Klara tyckte till exempel inte att det var bra
om barnen tog med sig bilar in, då hon upplevde det blev rörigt. Hon menade att det bästa var att
hålla isär dockor och bilar, och att barnen helst skulle leka med dessa olika typer av leksaker på
olika ställen: dockor för sig, bilar för sig och byggleksaker för sig. Sofie tyckte inte att barnen
skulle ha med sig Lego eller byggleksaker in i dockvrån och Malin tyckte generellt inte att andra
leksaker skulle tas med in i rummet. Anna ansåg att barnen inte skulle ta med sig magneter in
eftersom ”då hamnar de ju utspridda”. Hennes argument var att det skulle bli jobbigt för barnen och
pedagogerna att städa undan allt. Hon sa att hon även brukar fråga vad barnens syfte med att ta in
sakerna i dockvrån är, och tillåta det ifall det finns en bra anledning. Vidare säger hon att det beror
mycket på situationen just för tillfället; dagens planering, hur många barn som är på plats och hur
mycket tid man har. Generellt var alla mer positiva till att låta barnen ta ut leksaker ifrån dockvrån.
Anna sa att barnen inte får plocka ut allt, utan att personalen får begränsa det lite. Hon menar att om
barnen till exempel leker skola är det okej att de tar med sig ryggsäckar och liknande lekmaterial ut
från dockvrån, då det skulle stoppa barnens lek om hon förbjöd dem att ta ut dessa saker. Vidare
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anser Anna att det generellt är okej att barnen tar med sig saker ut dockvrån. Även Klara som
arbetar på samma förskola som Anna, tycker att det är acceptabelt att barnen tar ut dockgrejer och
utklädningskläder från dockvrån. Inte heller Malin har några invändningar mot att barnen tar ut
saker från dockvrån. Ett exempel är att pojkarna ofta använde barnvagnarna som bilar och för att
frakta saker i andra rum än dockvrån.
4.4.3 Sammanfattande diskussion
Från ovanstående uttalanden kan man urskilja ett mönster att pedagogerna vill att det ska vara
prydligt och snyggt i dockvrån, att det ska påminna om ett ”riktigt” hem. Sofie tyckte till exempel
att dockkläderna egentligen borde strykas och vikas in fint, istället för att bara kastas ner i lådor.
Detta kan ses som ett uttryck för att pedagogerna omedvetet har anammat ett beteende som ses som
kvinnligt, vilket i sin tur överförs på barnen genom interaktionen mellan barn och pedagog precis
som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson skriver (2009, s. 100-102). Man kan även se att
leksaker som är manligt könskodade, exempelvis bilar och byggleksaker, inte fick tas med in i
dockvrån. Blakemore och Center (2005, s. 619) har skrivit att manligt könskodade leksaker
associeras med våld och fara. Det kan vara därför som pedagogerna känner ett motstånd mot att
denna typ av leksaker tas in i dockvrån. Dessutom förknippar pedagogerna rummet med lugna lekar
och kvinnligt könskodade leksaker. Enligt Eidevald (2009, s. 27) så återspeglar leksaker
förväntningarna på könsrollerna. Att då främst ha kvinnligt könskodade leksaker, vilka till största
del är förknippade med omhändertagande och omvårdande roller enligt Blakemore och Center
(2005, s. 619), i ett rum som i första hand används utav flickor befäster de traditionella
könsrollerna. För att främja könsöverskridande lek så är ett alternativ att blanda både manligt och
kvinnligt könskodade leksaker med neutrala leksaker, något som man har provat på förskolan
Stormhatten, med goda resultat (Olofsson, 2007, s. 73).
Sofies uttalande om att dockvrån förmodligen skulle vara helt annorlunda ifall det hade funnits
en manlig pedagog på avdelningen går även det att knyta till Hirdmans genuskontrakt; man får
uppfattningen att Sofie, förmodligen undermedvetet, ser det manliga som norm. Hennes uppfattning
att män i förskolan ska göra typiskt manliga saker går tvärtemot vad Olofsson (2007, s. 40-41) anser
att manliga förskollärare kan göra för att förstärka jämställdheten i förskolan. Olofsson menar att
man bör visa att det inte är beroende av könet hur man beter sig eller vilka sysslor man utför. Man
får en känsla av att Sofie har uppfattningen att verksamheten skulle anpassas efter den manliga
pedagogens värderingar, som då skulle väga tyngre än övriga pedagogers. En annan företeelse som
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stärker den manliga normen är det faktum att man på förskola 3 har valt att ha tavlor med motiv av
främst manliga sagofigurer såsom Ludde, Alfons Åberg och Nalle Puh. Eidevald (2009, s. 27)
skriver att barn idag till största del möts av manliga förebilder i sagor och filmer. Därför skulle det
vara bra att även lyfta fram kvinnliga förebilder som till exempel Pippi Långstrump, Ronja
Rövardotter och Mamma Mu.
4.5 Vilka attityder avspeglar sig i uttalanden om barns lek i dockvrån?
Vi har med hjälp av pedagogernas svar försökt ta reda på hur pedagoger ser på barns lek i dockvrån.
Leker alla barn lika mycket i rummet eller ser de någon skillnad mellan flickor och pojkar? Vi vill
också ta reda på om pedagogerna använder sig av rummet för lärarstyrda lekar.
4.5.1 Fri lek
Pedagogernas gemensamma uppfattning om dockvrån är att alla barn väljer att leka i den. Det
förekommer många olika lekar som djur, affär, skola, häst, frisör, doktor och mamma-pappa-barn.
Många av dessa lekar leder till lekar där barnen bland annat lagar mat åt varandra i dockvrån. Andra
lekar som förekommer är att barnen klär ut sig med utklädningskläder som föreställer polis,
brandman, byggarbetare och bagare. Anna och Klara som arbetar i förskola 1 berättar att dockvrån
har varit placerad på andra ställen i förskolan vilket har slutat med att barnen har tagit med sig
leksakerna till rummet där dockvrån är placerad idag för att sedan stänga in sig där:
Ja, det hade vi ett tag och det blev väldigt rörigt. Då gjorde de så att de packade i allt i vagnarna så gick
de in i det där rummet och stängde dörren. Så då flyttade vi in det där, för de vill gärna stänga liksom,
stänga in sig, boa in sig liksom. Så de packade med sig allting i dockvrån och så gick de in där och
stängde dörren där inne, där vi hade byggrum. (Klara, 2015)

Dockvrån fick flytta in där byggrummet varit då arbetslaget såg att barnen oftare leker lekar som
förekommer i dockvrån. Samtidigt blev antalet flickor på avdelningen fler än pojkar och behovet av
ett byggrum blev då inte lika stort:
När köket var här så tog de med sig saker och gick in till det rummet och stängde efter sig. Nu har vi mest
tjejer i gruppen, så det blir en annan lek, så byggrummet fyllde ingen funktion – eller ingen – men de
fyllde en mindre funktion. Vi tyckte att lek med kök och mamma-pappa-barn var större så då switchade vi
om då. (Anna, 2015)

Samtliga pedagoger berättar att barnen vill testa på olika rollekar och de ser att behovet av dockvrån
finns och i vissa fall är behovet stort. Många av barnens lekar handlar om att de går till skolan, går
och handlar eller går på picknick, vilket också gör att barnens lekar fortsätter utanför dockvrån in
till andra rum. Anna är för att barn ska kunna flytta sin lek till andra rum:
29

Ska de gå till skolan och de kommer med ryggsäckar stoppar man ju leken, så då är det ju okej. Nästa
gång kanske de kommer med massa saker och inte har något mål, utan bara tar med sig då kanske man
stoppar, det beror på situationen. Fast jag är ju väldigt mycket för att man ska kunna plocka med sig.
(Anna, 2015)

Finns det en motivering till vad barnen ska göra kan leken fortsätta, vilket också kan innebära att
leken utvecklas.
Sofie som arbetar i förskola 2 säger att hon ser att de gamla könsrollerna hänger med i
förskolan vilket även märks i barnens lekar. Flickorna leker mer ”mamma-pappa-barn”-lekar medan
pojkarna leker mer med utklädningskläder. Hon berättar också att de äldre flickorna och pojkarna
inte leker lika mycket med docka och dockvagn som de yngre barnen gör. Pedagogerna beskriver
också att de yngre barnens lek ser lite annorlunda ut eftersom pedagogerna oftare deltar i leken än i
de äldre barnens lek.
På frågan om pedagogerna ser någon skillnad i användandet av rummet hos flickor och pojkar
svarar de att rummet används av alla barn i förskolan men att flickorna oftare väljer rummet före
pojkarna. Anna och Klara från förskola 1 och Malin från förskola 3 beskriver de äldre barnens lek i
dockvrån som jämställd med ett litet övertag av flickorna. Malin berättar att användandet av
dockvrån är störst hos deras flickor, då de är mer intresserade av dockor, men även att pojkarna
använder rummet, ”pojkarna leker mer vid spisen, dukar fram mat och bjuder på fika”. Sofie
berättar att deras äldsta flickor inte leker i dockvrån lika mycket som de yngre flickorna gör.
4.5.2 Lärarstyrd lek
Ingen av pedagogerna använder rummet för planerad lärarstyrd lek, men alla berättar om att de
befinner sig i rummet med de yngre barnen i deras lekar. Anna berättar om några situationer då hon
har använt dockvrån med syfte att benämna föremål för att stödja språkutvecklingen hos ett barn:
Ett av våra barn kom till Sverige för några år sedan. När hen kommer på morgonen är det lugnt i övrigt,
så då har vi satt oss vid bordet några gånger och då känner jag att det blir väldigt lärorikt när jag
benämner vissa saker. Till exempel frukost, kanske inte ser lika ut för hen som för oss. Sådana stunder var
lärorika för hen med begrepp och ord som var nya. Hen tyckte det var kul. (Anna, 2015)

Sofie och Malin berättar att de även finns med i rummet och styr upp leken om konflikter har
uppstått.
4.5.3 Sammanfattande diskussion
Samtliga pedagoger berättar om att barnen uppskattar att leka i dockvrån. Många olika lekar
utspelar sig där inne. Anna och Klara från förskola 1 märkte att deras barn ville flytta på dockvrån
från sin ursprungsplats till ett rum som för tillfället var ordnat som ett byggrum. Vad vi kan se i
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dessa svar är att barnen ville flytta in till byggrummet och fortsätta sin lek med materialet från
dockvrån, då de sökte efter en plats för avskildhet. Målet var inte att utveckla sin lek med materialet
som redan fanns i byggrummet. Samtidigt förändrades barngruppen och antalet flickor blev fler än
pojkar, vilket också var en faktor som spelade in i pedagogernas uppfattning om att dockvrån skulle
placeras där byggrummet var. Här kan man se att den rådande manliga normen som Hirdman (2004,
s. 117) skriver om inte följs då ett manligt kodat rum tas bort för att ersättas av ett kvinnligt kodat
rum, vilket kan bero på Anna och Klaras rådande föreställningar om att dockvrån är viktigare för
den stora flickgruppen än ett byggrum.
Det finns möjligheter till att variera sin lek i dockvrån hos de tre förskolorna. Barnen har
bland annat möjlighet att leka med hushållsredskap, dockor med tillbehör samt att klä ut sig till
olika yrkeskategorier. Pedagogerna berättar att alla barn vistas i dockvrån men att de ser skillnad i
hur flickor och pojkar leker. Flickorna väljer i högre grad att tillsammans leka inne i dockvrån, före
pojkarna, då pojkarna väljer att leka mer med utklädningskläderna när de befinner sig där inne.
Detta visar även studier att barn väljer lekkamrater med samma kön samt att de väljer leksaker och
rum efter vilket kön de själva har. I Anna och Klaras fall väljer också barnen och då framförallt
flickorna att leka i rummet som är centralt placerat i förskolan, och där de kan och vill stänga in sig,
vilket kan ses som en motsats till vad Eidevald (2009, s. 27-28) skriver då han menar att flickor
oftare väljer att leka närmare pedagoger än vad pojkar gör. Pedagogernas uppfattningar på dessa två
förskolor är alltså att flickorna i högre grad väljer att leka med de traditionellt kvinnliga leksakerna,
samt att de väljer dockvrån före pojkarna. Pojkarnas lek i rummet består mer av att klä ut sig och
leka brandman och polis vilket innebär mer äventyrliga lekar (Blakemore och Centers, 2005, s.
619). Det vi fann intressant med dessa utklädningskläder var att ingen av pedagogerna nämnde att
de hade kläder som föreställde prinsessklänningar, vilket många gånger är en typisk
utklädningsklädsel som är starkt könskodad och som ofta finns i dessa könsmärkta rum. Detta kan
ses som ett första steg hos pedagogerna att locka pojkarna till rummet och för att få en jämnare
fördelning av flickor och pojkar då de utklädningskläder som finns är mer accepterade att användas
av alla, oavsett kön. En annan möjlighet är att barnen kan fortsätta sina lekar utanför dockvrån in till
andra rum, något som pedagogerna är positivt inställda till då de anser att leken kan utvecklas.
Behövs då dockvrån som rum om leken ändå fortsätter utanför rummet? Vad händer om
pedagogerna placerar dockvrån utomhus, då utemiljön inte är lika könskodad. Skulle fler pojkar
ansluta sig till den kvinnokodade leken om andra material som sand, vatten och gräs kan tillföras,
vilket inte tas för givet inomhus (Dolk, 2011, s. 50).
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Som vi redan nämnt menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s. 100-102)
att barns lekar blir mer könsstereotypa i samspel med pedagoger då de omedvetet använder sig av
föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manlig. Då yngre barn är mer stereotypa sitt
förhållande till att förstå sin könsidentitet läggs ett stort ansvar på pedagoger i förskolan när de
deltar i leken. För att undvika att hamna i könsstereotypa mönster är det viktigt som pedagog, som
vi tidigare har skrivit, att bli mer genusmedveten och ifrågasätta de rådande könsrollerna genom att
först granska sig själv och sitt tänkande (Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 2009, s. 93;
Svaleryd, 2002, s. 46).
Gemensamt hos alla pedagoger är att de inte använder sig av planerad lärarstyrd lek i
dockvrån, då de i stort sett endast finns med i rummet med syftet att benämna olika begrepp för
språkutveckling, samt att de är med och styr upp leken då konflikt har uppstått. Det vi kan se utifrån
dessa svar är att dockvrån tenderar till att vara en frizon för äldre barn och deras lekar, hos både
flickor och pojkar. De äldre barnen väljer att stänga in sig i rummet och leka fritt utan vuxnas
närvaro, vilket till viss del stämmer med Eidevalds (2009, s. 27-28) förklaring om barns placering i
förskolan i förhållande till de vuxna.
Vi märker i pedagogers svar om dockvrån att de har liknade uppfattning om barns lek och
närvaro i rummet. Samtliga pedagoger påstår att barnen leker lika mycket där inne, men när
pedagogerna berättar vidare märker vi att så inte är fallet. Vi uppfattar även att pedagogerna inte har
ett tydligt syfte med rummet då rummet bara ska finnas, för att det alltid har varit så. Att ha en
dockvrå för lek behöver inte vara negativt, speciellt inte om pedagogerna ser att behovet finns. En
fördel med dockvrån i förskolan kan vara om pedagogerna använder sig av en kompensatorisk
pedagogik. Här gäller det för pedagogerna att inte fastna i den slentrianmässiga uppdelningen efter
kön som Eidevald (2009, s. 28) beskriver, utan istället utgå ifrån vad varje enskild individ har för
styrkor och svagheter. Denna typ av förstärkning av barnens självkänsla är något som skulle
underlättas av användning av pedagogisk dokumentation i verksamheten. Det här är en stor
utmaning för verksamma pedagoger i förskolan och vi känner att dockvrån många gånger saknar ett
syfte. Som tidigare nämnt är det viktigt att vara medveten om vad man själv tycker och tänker, samt
att diskutera detta i arbetslaget. Med denna reflektion och granskning av sig själv, anser vi att det
går att få fram ett tydligare syfte med de olika rummen, i ett gemensamt arbete för att utmana barn i
sin lek i förskolan (Dolk, 2011, s. 50; Svaleryd, 2002, s. 46).
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5. Avslutande diskussion
Vid besöken på de olika förskolor där vi utförde intervjuerna så reagerade vi över att avdelningarna
såg likadana ut nu som de gjorde när vi var små och gick på förskolan; det fanns en dockvrå, ett
byggrum och ett målarrum, rum med tydlig könskodning. På de förskolor där vi utfört vår VFU så
hade de inte lika tydliga könskodning på de olika rummen. Frågan är om detta beror på att dessa
VFU-platser varit belägna i tätorter, medan de förskolor som vi utförde intervjuerna på låg på
glesbygden. En annan aspekt är att de förskolor där vi gjort VFU:n alla hade en tydlig pedagogisk
inriktning, till skillnad från de intervjuade pedagogernas arbetsplatser. Kort sagt upplevde vi att de
aktuella förskolorna inte hade någon direkt uttalad genusmedvetenhet.
Pedagogernas attityd till dockvrån ur ett genusperspektiv kan sammanfattas av det som Sofie
tog upp under intervjun. Hon började diskutera hur dockvrån skulle kunna se ut om det var så att det
arbetade en manlig pedagog på avdelningen. Hennes uppfattning var att dockvrån kanske skulle
innehålla fler manligt kodade saker, och eventuellt ombildas till byggrum istället. Hon funderade
även över om det skulle finnas gardiner i fönstren, eftersom gardiner är någonting som män i regel
inte bryr sig om. Hur kommer det sig att hela avdelningen skulle ändra utseende bara för att det
börjar jobba en man där? Detta kan ses som ett exempel på Hirdmans genuskontrakt, att det manliga
trumfar det kvinnliga. I förlängningen så kan man se det som att hon anser att dockvrån är något
som inte är passande för den manliga könsrollen, och att den därför inte skulle passa för pojkarna på
avdelningen att leka i, vilket kan ses som en förstärkning av traditionella könsmönster. En sådan
värdering från en av pedagogerna kan få till följd att man undermedvetet inte uppmuntrar pojkarna
att ta del av leken i dockvrån i samma utsträckning som flickorna, utan istället tycker att de ska leka
med traditionellt manligt könskodade leksaker som bilar, byggleksaker och liknande. Istället bör
man uppmuntra pojkarna att leka ”dockvrå”-lekar, som till exempel mamma-pappa-barn och
kökslekar, och alltså tillämpa en kompensatorisk pedagogik. Bodén (2011, s. 41) har med just det
som exempel på vad pojkar bör kompensationsöva på, även fast hon använder termen ”hemvrå”
istället för ”dockvrå”. Dock bör man återigen ha Eidevald (2009, s. 28) i åtanke, och inte blint dela
upp barnen efter kön utan istället utgå ifrån varje individs unika förutsättningar. Sofie funderar även
vidare på att de män som börjar jobba som pedagoger kanske ändå inte besitter det intresse för
teknik och byggande som skulle medföra att dockvrån skulle bytas ut mot ett byggrum. Den utsagan
kan tolkas som att om man som man väljer ett omvårdande yrke, såsom pedagog, så saknar man
vissa manliga egenskaper. Detta kan ses som ytterligare ett exempel på Hirdmans genuskontrakt, att
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man förväntas uppföra sig på ett visst sätt som man.
Vidare var en annan utbredd uppfattning bland de intervjuade att de hade en dockvrå för att den
alltid hade funnits. Vi fick höra att det hade förts diskussioner på förskola 3 huruvida man skulle
behålla dockvrån eller inte, vilket visar på att man känner att man inte kan motivera syftet med
dockvrån. Här är det intressant att man tycker att dockvrån måste motiveras för att få finnas kvar,
och det kan förknippas med att det är ett kvinnligt könskodat rum. Det framkom inte att det hade
förekommit några liknande diskussioner kring de manligt könskodade rummen, såsom
byggrummet.
Dockvråns funktion är något som alla pedagogerna var överens om: härinne ska det lekas med
dockor, kökslekar och utklädningslekar. Dessa lekar är till största del kvinnligt könskodade lekar
och lekar som i allmänhet är förknippade med dockvrån. Här kan man som pedagog uppmuntra
barnen att leka dessa lekar utanför dockvrån, och på så sätt få med barn som inte brukar leka där i
leken. De kan även försöka få in andra leksaker i dockvrån, sådana som inte är så könsbundna och
som uppmuntrar till lek över könsgränserna. Om man skulle ta in leksaker som är manligt
könskodade och ha dem i dockvrån parallellt med de kvinnligt könskodade leksakerna finns risken
att pojkar och flickor leker bredvid varandra istället för med varandra.
Det material som pedagogerna ansåg var passande för dockvrån hänger ihop med den funktion
de tycker att dockvrån har. En intressant analys vi gjorde var att pedagogerna till största del tyckte
att det var okej att ta ut material från dockvrån, men att de var mer restriktiva till att ta in leksaker.
Främst påtalade de att det var manligt könskodade leksaker som de inte tyckte passade att ta in i
dockvrån, eftersom det ledde till att det skulle bli stökigt därinne. En reflektion kring detta är att det
kan bero på att pedagogerna tycker att dockvrån är en plats för lugna, kvinnligt könskodade lekar,
och att de inte vill att dessa lekar ska bli störda av de mer fartfyllda, manligt könskodade lekar som
manligt könskodade leksaker inbjuder till.
Nästan alla av de intervjuade pedagogerna hävdade till en början att både flickor och pojkar
lekte lika mycket i dockvrån, men det visade sig att så inte var fallet. Längre fram i intervjuerna så
framgick det att det mest var flickor som lekte i dockvrån, genom att informanterna till största del
pratade om flickornas lek i dockvrån. Hur kommer det sig då att pedagogerna från en början sade att
pojkar och flickor leker lika mycket i dockvrån? Vill de att förskolan ska framstå som en
genusmedveten förskola? Eller kan det vara så att de omedvetet mest pratar om flickornas lek i
dockvrån, eftersom normen är att dockvrån är en plats som flickor leker på. Pojkarnas lek i
dockvrån var inte av samma typ som flickornas, antingen använde de kvinnligt könskodade leksaker
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såsom barnvagnar på ett manligt könskodat sätt genom att låtsas att barnvagnarna var bilar, eller så
lekte de med klossar och liknande typer av leksaker i dockvrån. Dock var pedagogerna, som
tidigare nämnts, genomgående negativt inställda till att ta in andra leksaker i rummet, speciellt
sådana leksaker som är manligt könskodade.
Svaleryd (2002, s. 66) påpekar att det är skillnad på vilket utrymme pojkar respektive flickor
tar i leken: pojkar rör sig mycket och låter högt medan flickor använder mindre utrymme och inte är
lika högljudda. Dockvrån på alla tre avdelningar var placerad i ett relativt litet rum. Det kan vara en
förklaring till varför pojkar väljer att inte leka i dockvrån, utan till exempel tar med sig barnvagnar
ut från rummet, för att leka mer fartfyllda lekar på resten av avdelningen med dessa. För att göra
dockvrån mer tillgänglig för både flickor och pojkar skulle man kunna ha den placerad ute på
avdelningen, och inte i ett så pass avgränsat utrymme. Samtidigt så påtalar alla pedagoger vi har
intervjuat att just flickor uppskattar att det finns ett utrymme som man kan stänga om sig. Ett sådant
utrymme är då självklart bra att det finns, men man kan undvika att könskoda det.
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Intervjufrågor (Bilaga 1)
Namn:
Förskola:
Berätta om dig själv:
- utbildning?
- hur länge har du arbetat som förskollärare?
Hur länge har du arbetar på den här förskolan?
- hur ser arbetslaget ut?
Vad är en dockvrå för dig?
Har ni en dockvrå eller använder ni något annat begrepp?
- i så fall varför heter det så?
- har ni även ändrat lekmaterialet i rummet?
Hur använder barnen rummet dockvrån?
- kan du beskriva så detaljerat som möjligt om en situation när barnen har vistats i rummet
Vad leker barnen i dockvrån?
- hur används rummet?
- vad leker barnen med?
Får barnen ta in saker från andra rum till dockvrån?
- ta ut saker från rummet
Vad finns det för leksaker/material i dockvrån?
Ser du någon skillnad i användandet av rummet i ett genusperspektiv?
- ålder
38

Använder barn i alla åldrar rummet? Ser du någon skillnad i barns lekande beroende på ålder?
Vad skulle kunna förändras i rummet?
- vad anser du själv om dockvrån?
- har ni diskuterat om dockvrån i arbetslaget?
- oenighet i arbetslaget om dockvrån?
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Information och medgivande (Bilaga 2)
Vi heter Elin Johansson och Jenny Stensli och är två förskollärarstudenter som går sista terminen på
Uppsala Universitet. Vi har nu börjat skriva på vårt examensarbete vid institutionen för pedagogik,
didaktik och utbildningsstudier.
Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogernas uppfattningar och uttalanden om hur barn
använder dockvrån. Vi har valt att göra intervjuer med pedagoger i förskolan. För att lättare
analysera resultaten önskar vi att få ta ljudupptagning av intervjun, detta är frivilligt. Intervjun
kommer att ske någon dag som passar dig, i mars 2015. Det inspelade materialet kommer förvaras
så att ingen obehörig kan ta del av det. När vi skriver vårt examensarbete kommer du och din
förskola vara anonyma, vilket innebär att det inte kommer att framgå vem som blir intervjuad och
vilken förskola det gäller. Vi kommer istället att använda oss av kodnamn för att underlätta läsandet
av studien som sedan kommer att publiceras i DIVA.
Vi följer de riktlinjer för forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet satt upp för humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Med detta menas att intervjupersonen har fått tagit del av studiens
syfte innan intervjutillfället och att intervjupersonen känner till att den har rätt till att tacka nej till
intervjun och kan när som helst avbryta den pågående intervjun. Vetenskapsrådets riktlinjer innebär
också att inga personuppgifter kommer att lämnas ut och det insamlade materialet kommer endast
att användas för forskningsändamål. Ingen ekonomisk ersättning utgår i samband med intervjun.
Elin Johansson:
070-389 19 15 – elin_joha@hotmail.com

Jenny Stensli:
070-438 51 58 jenny@stensli.se

Vår handledare Cecilia Rodehn svarar gärna på era frågor. Ni kan nå henne via mail:
cecilia.rodehn@gender.uu.se
Jag har tagit del av informationen om studien och förstått innebörden samt ger mitt medgivande till
att delta i den.
Namnteckning
…........................................................
Namnförtydligande
…........................................................
Datum och ort
…........................................................
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