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Rooms are constantly present in our lives – A study of the physical 

environment at preschools based on a gender perspective. 

 

Abstract 

The purpose of our essay is to investigate how preschool teachers take gender into account in 

the design of the physical environment at their preschool. We will examine this based on the 

following issues: How do preschool teachers use gender-coded material and how do they 

design an environment that is inviting both girls and boys? We also want to find out if the 

preschool teachers believe that the design of the room affects the creation of children's gender 

identity. Therefore, we have chosen to apply a qualitative method as it allows us to get closer 

to the subject area we want to investigate.  The study has been demarcated, and consequently 

we have only studied three preschools in Stockholm. To gather our empirical material, we have 

chosen to interview five preschool teachers. We have also observed the physical indoor 

environment at three preschools. The result of our empirical material shows that all three 

preschools use gender-coded material. They also separated the material in defined areas. Based 

on the interview answers, we could see that preschool teachers work on gender equality and 

gender issues in different ways. We conclude that preschool teachers experience difficulties in 

carrying out gender equality work. Based on the research carried out by the Delegation for 

Gender Equality at Preschool, they address the difficulties that educators often face, as they 

look after the children's individual needs and ignore their gender. It can lead to gender 

blindness, and it counteracts successful gender equality work. 
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1. Inledning 

Några barn sitter och leker i byggrummet medan en av förskollärarna sitter och dokumenterar 

bredvid. Förskolläraren har uppmärksammat att ett av barnen som är intresserat av att måla, 

har undvikit att gå till ateljén. 

 

- Men Erik, vill inte du gå till ateljén idag? Du som tycker om att måla?  

- Nej, det vill jag inte, svarar Erik.  

- Varför inte då? Frågar förskolläraren vänligt. 

- Det är för flickorna. Inga pojkar är där, svarar Erik och leker vidare med sina 

byggleksaker. 

 

Denna händelse inträffade under en av våra fältstudier. Vi har återgett det här exemplet för att 

vi tycker att den på ett bra sätt fångar den problematik som vi har valt att studera i vår uppsats. 

Det visar på hur traditionella könsroller befästs i förskolans fysiska inomhusmiljö. Det står i 

läroplanen att förskolan ska motarbeta traditionella könsroller (Skolverket 2016, s.5). Studier 

som bland annat Anette Hellman har fört, visar dock att den fysiska miljön på förskolan inte 

har varit i fokus tidigare. Man pratar mycket om jämställdhetsarbete och vilka förändringar 

man vill göra, men sällan om hur rummets utformning och förskolans fysiska miljö kan påverka 

barns könsidentitet (Tufvesson 2009, s.1).  

 

Vårt intresse är att undersöka den fysiska miljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Det 

är nämligen av intresse för oss att ta reda på hur förskollärarnas förhållningsätt ser ut och få en 

djupare förståelse för deras tankar om rummens utformning och material. Med denna studie 

kommer vi att undersöka samspelet mellan lärande och den fysiska miljön.  Vi anser att miljön 

spelar en viktig roll i barnens identitetsskapande.  

 

Idag är i princip alla överens om att jämställdhet är något som man vill uppnå (Eidevald 2011, 

s.23). Personalen på förskolorna har bristfällig kunskap om jämställdhetsarbete. Därför har 

regeringen tillsatt en delegation som fått ansvaret att ta fram strategier och metoder som hjälp 

för förskollärare i sitt arbete. Delegationen har skrivit rapporten Den könade förskolan som 

belyser svårigheterna med ett jämställdhetsarbete i förskolan och hur man kan gå tillväga för 

att motverka ojämlikheterna. Detta visar på hur aktuell denna fråga är (Delegationen för 

jämställdhet i förskolan 2004, s.14). 
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 Vi har valt att fokusera på det här ämnet eftersom vi tycker att det är vetenskapligt relevant, 

därför att tidigare forskning har uppmärksammat att det inte finns tillräcklig medvetenhet om 

pedagogers förhållningsätt till genusarbete i relation till den fysiska miljön (Tufvesson 2009, 

s.1). Vi vill med denna undersökning bidra med nya perspektiv och kunskaper inom detta 

område. Vi vill ha ett jämlikt samhälle där alla har samma förutsättningar oavsett kön. 

 

2.  Syfte och frågeställning 

I vår studie har vi undersökt förskollärarnas förhållningsätt till den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan utifrån ett genusperspektiv. Syftet med detta var att få en djupare förståelse för hur 

pedagoger tar hänsyn till genus i utformningen av den fysiska miljön på förskolan. Vi har även 

undersökt vilket material som förskollärarna använder sig av och hur de har delat upp 

materialet på de olika avdelningarna.   

 

Vår studie kommer att belysa förskollärarnas arbete för en jämlik förskola i förhållande till den 

fysiska miljön på förskolan. Vi har undersökt detta utifrån följande frågeställningar: 

 

 

• Hur använder förskollärarna material som kan anses vara könskodat i den fysiska 

inomhusmiljön på förskolan?  

• På vilket sätt utformar förskollärarna en miljö som är inbjudande för både pojkar och 

flickor? 

• Tror förskollärarna att rummets utformning påverkar skapandet av barns könsidentitet? 

 

 

3. Material och metod 

I det här kapitlet kommer vi att introducera de viktigaste begreppen och förklara närmare vad 

den kvalitativa metoden innebär med motivering till vårt val av undersökningsmetod. Vi 

kommer att redovisa vårt tillvägagångsätt i våra intervjuer och observationer och hur vi 

strategiskt gått tillväga i vårt genomförande. Vi kommer även beskriva vårt valda material.  
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3.1. Motivering av vald metod 

En kvalitativ undersökning inriktar sig på att man försöker finna essensen, en djupare 

förståelse, i det man avser undersöka och studera. Då kan man använda sig av till exempel 

fallstudier i syfte att komma närmare det man vill undersöka (Patel & Davidsson 2011, s.56). 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod därför att vi ville ta del av andra personers erfarenheter 

och intervjuer gjorde detta möjligt. I en kvantitativ studie fokuserar man på exempelvis resultat 

från enkäter som redovisas utifrån siffror och diagram (Ahrne & Svensson 2015, s.10). En 

kvantitativ studie var inte aktuell i vår undersökning, eftersom vi inte ville studera ett mätbart 

resultat, utan tvärtom en form av djupgående information som bygger på människors egna 

tankar och erfarenheter.   

 

Vår tanke var att undersöka hur och ifall förskollärarna har kunskaper, åsikter och tidigare 

erfarenheter om den fysiska miljön på förskolan och hur det påverkar skapandet av barns 

könsidentitet, samt hur det speglades i den vardagliga praktiken på förskolan utifrån ett 

genusperspektiv. Vi var nyfikna på om det finns någon pedagogisk tanke bakom strukturerna 

av rummen, materialets funktion och placering. Vi ville även undersöka om förskollärarna har 

en medvetenhet om hur barnen använder materialen och rummen i den fysiska miljön. Genom 

att intervjua flera pedagoger och observera den fysiska miljön på förskolan fick vi en inblick i 

hur de olika förskollärarna arbetar för att utforma miljön.   

 

3.2. Urval och urvalsmetoder 

Vi har besökt tre förskolor som vi inte är bekanta med tidigare och som ligger geografiskt nära 

vår hemort. Den ena förskolan är placerad i Värmdö kommun, den andra på Odenplan och den 

tredje förskolan ligger i Tensta. En orsak till att vi valt att besöka tre olika förskolor är för att 

utvidga vårt underlag till vår undersökning. Vi har gjort ett slumpmässigt urval av förskolor. 

Patel & Davidson (2011) skriver om forskningsmetodik och menar att syftet med ett 

slumpmässigt urval är att åstadkomma ett så representativt urval som möjligt. Författarna 

menar att man kan använda stickprov i syfte att studera en mindre urvalsgrupp i stället för en 

större population (Patel & Davidsson 2011, s.56).  Det har även vi gjort i vår studie. 

 

Brinkkjaer & Høyen poängterar vikten av att inta en objektiv forskarroll ute på fältet, genom 

att skapa avstånd i relation till det man ska undersöka. Syftet är att vara neutral och opartisk 
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och inte låta sig färgas av egna åsikter och värderingar (Brinkkjaer & Høyen 2013, s.11). Vi 

har intagit en objektiv forskarroll genom att inte ha en personlig anknytning till de personer 

och platser, vi ska undersöka.  

 

Ahrne & Svensson lyfter fram att om man avgränsar sin studie till att enbart studera ett fåtal 

grupper inom forskningsområdet, representerar det inte en tillräckligt stor del av populationen, 

vilket kan leda till att urvalet kritiseras (Ahrne & Svensson 2015, s.15). Vi är medvetna om att 

vårt urval kan kritiseras därför att det inte representerar en tillräckligt stor del av Sveriges 

förskolor. Vår förhoppning är dock att vi, trots undersökningens ringa omfång, ska kunna 

analysera våra frågeställningar på ett bra sätt.  

 

3.3. Avgränsning till vårt ämnesområde 

När man avgränsar sitt ämnesval och går in på djupet, måste man vara konsekvent i sitt 

undersökande. Man bör även hålla fokus på det som man valt att studera (Patel & Davidsson 

2011, s.13). Eftersom vi inte haft möjlighet att studera allt inom vårt valda 

undersökningsområde valde vi att avgränsa oss. Därför valde vi att undersöka enbart den 

fysiska inomhusmiljön och pedagogernas medvetenhet om jämställdhetsarbete på förskolan 

utifrån ett genusperspektiv. Vi riktade in oss på detta ämne, för att vi tycker att det är viktigt 

att se orsaker i miljön och i pedagogernas förhållningsätt som kan påverka skapandet av barns 

könsidentitet.  

 

I våra forskningsfrågor utgick vi från vårt intresse för att studera en specifik grupp. Detta är ett 

sätt att avgränsa sitt undersökningsområde (Patel & Davidsson 2011, s.13). Vi har valt att rikta 

vårt fokus på förskollärarnas arbetssätt, eftersom de bär det pedagogiska ansvaret för 

verksamheten. Vi är medvetna om att vi inte har valt att undersöka alla i verksamheten, det vill 

säga den övriga personalen, till exempel vikarier eller barnskötare. Vi valde att avgränsa vår 

undersökning till att enbart fokusera på två kön, även om vi har kunskap om att det finns flera 

icke binära könsidentiteter. Vi såg att det inte fanns tillräckligt mycket tidigare forskning om 

icke- binära könsidentiteter i relation till den fysiska miljön, det var anledningen till att vi valde 

att fokusera på endast två kön. 
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3.4. Intervjuer  

Vi besökte tre förskolor och intervjuade fem förskollärare. Vi behåller förskollärarnas 

anonymitet genom att inte nämna deras namn. Vi använder oss istället av bokstäver för att 

skilja dem åt. I förskola 1 som ligger på Värmdö intervjuade vi förskollärare A, 37 år gammal 

som tog sin förskollärarexamen 1993. I samma förskola intervjuade vi även förskollärare B, 35 

år gammal som tog sin examen 2016. I förskola 2 i Odenplan intervjuade vi förskollärare C 

och D. Förskollärare C är 56 år gammal och tog sin examen 2004 och har varit verksam i tolv 

år. Förskollärare D är 51 år gammal och tog sin examen 2016. I förskola 3 i Tensta intervjuade 

vi förskollärare E. Hon är 33 år gammal och tog sin förskollärarexamen 2016. Varje 

intervjutillfälle tog cirka fyrtiofem minuter. 

 

Vi delade upp våra arbetsuppgifter under intervjun så att den av oss som ställde 

intervjufrågorna enbart behövde fokusera på att ställa frågorna och visa intresse och 

engagemang för det intervjupersonen ville förmedla. Detta kan man göra genom att uppmuntra 

den andra personen att vara delaktig i samtalet (Patel & Davidsson 2011, s.75). Under tiden 

fokuserade den andre av oss på att föra skriftliga anteckningar med papper och penna och 

samtidigt ansvara för att intervjun blev inspelad. En annan orsak till att vi valt att båda skulle 

vara närvarande under intervjun var för att öka tillförlitligheten till vår undersökning. 

Arbetsuppdelningen där den ena antecknar medan den andra ställer intervjufrågorna har 

nämligen relevans för interbedömarreliabiliteten (Patel & Davidsson 2011, s.104). 

     

För att få ut relevant information valde vi att utföra intervjuerna på en lugn avskild plats i syfte 

att inte bli störda av yttre faktorer. Vi valde en intervjuteknik i vilken vi inledde med att ställa 

öppna och neutrala frågor till intervjupersonen för att undvika frågor som var mer bestämda 

till sin karaktär och som krävde antingen ja- eller nej svar. Detta för att man senare i intervjun 

ska kunna fokusera på de mer specifika frågorna i relation till det som vi undersöker (Patel & 

Davidsson 2011, s.77–78).  

 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi på förhand 

utformat frågor som vi skrivit ner i ett öppet intervjuformulär. Det som skiljer en 

semistrukturerad intervjuform från en strukturerad intervju är att man kan vara mer flexibel i 

relation till den person man ska intervjua (Denscombe 2009, s.234–235). Det innebär att vi inte 

följt vårt intervjuformulär till punkt och pricka. Därför har vi medvetet valt att inte ställa 
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frågorna i en specifik ordningsföljd. Det öppna intervjuformuläret bidrar till att man kan täcka 

upp alla teman inom sitt intresseområde så att man inte missar någon viktig detalj (Patel & 

Davidson 2011, s.84). 

 

Eftersom vi har valt att spela in våra intervjuer med en hjälp av en diktafon har vi fått möjlighet 

att kunna transkribera exakt vad som sägs i efterhand.  Efter transkriberingen sorterade vi 

materialet och tog ut det vi tyckte var mest relevant för vår undersökning. En svårighet med att 

transkribera ett insamlat material är att det kan vara tidskrävande (Patel & Davidsson 2011, 

s.120).  Vi var medvetna om att det skulle ta mycket tid att transkribera våra intervjuer, men vi 

valde att göra det eftersom att vi såg fördelarna med det.  

 

En fördel med att överföra till skriftliga anteckningar var att vi kunde fånga upp det 

förskollärarna sa ordagrant. Vi fick också en närmare inblick i det ämne som vi undersökte. En 

annan fördel med att vara placerad ute på fältet är att man kan se hur intervjuerna och 

observationerna fortlöper (Ahrne & Svensson 2015, s.15). Vår egen insyn i vad som sker under 

forskningsprocessens gång kan bidra till att vi lättare kan anpassa vårt bemötande till de 

medverkande i vår undersökning, vilket vi ser som en fördel.  

 

3.5. Observation 

Vi observerade den fysiska inomhusmiljön på tre olika förskolor. I förskola 1 observerade vi 

allrummet och dock-vrån. Observationen av de två rummen tog cirka 15 minuter. I förskola 2 

observerade vi byggrummet, skaparrummet och lekhallen. Denna observation tog cirka tjugo 

minuter. I förskola 3 observerade vi allrummet och konstruktionsrummet. Denna observationen 

tog cirka 15 minuter.  

 

Eftersom vi har undersökt rummets fysiska utformning har vi fotograferat med en Ipad.  Med 

hjälp av bilderna kan man fånga upp detaljer i sin omgivning (Eidevald 2015, s.115). 

Anledningen till att vi valde att fotografera den fysiska miljön var för att vi ville få en tydligare 

bild av lekmaterialet och miljön på förskolan. Vi har även använt oss av videoinspelning i syfte 

att komplettera bilderna. Detta har gjort det möjligt för oss att få ett helhetsperspektiv på miljön 

och se hela rummet och inte bara en liten del av rummets utformning.  En videoinspelning 

möjliggör att man kan gå tillbaka i efterhand och granska sitt insamlade material (Patel & 

Davidsson 2011, s.104).   
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För att skapa en bra struktur när man gör observationer, är det viktigt att använda sig av ett 

observationsprotokoll. Det vill säga en enkel registrerbar lista (Patel & Davidsson 2011, s.93). 

Vi har utgått från en strukturerad observation som innebär att vi på förhand har bestämt vad vi 

ska observera i miljön på förskolan.  Vi har valt att titta på ett antal bestämda kategorier i både 

vår analys och resultatdel. När man använder sig av ett observationsprotokoll kan det 

tydliggöra det som man vill undersöka, därför att man fokuserar på att undersöka specifika 

kategorier i sin observation (Patel & Davidsson 2011, s.93).   

 

De kategorier som vi har valt att fokusera på i vår analysdel är rummets utformning och 

möblering, könskodat material och färgsättning, samt hur materialet är uppdelat. Vi har valt att 

använda oss av dessa kategorier för att det ska bli tydligt för läsaren att förstå textens innehåll 

genom att det skapar en röd tråd i uppsatsen. Dessa kategorier är relevanta för vår undersökning 

därför att de ger oss ett helhetsperspektiv på utformningen av rummen, vilket könskodat 

material som finns tillgängligt och hur materialet är uppdelat.  

3.6. Etiska aspekter 

Kvalitativ forskning kräver att man tar hänsyn till en del etiska aspekter. Vetenskapsrådet 

(2002) har utformat flera etiska principer för att skydda de berörda deltagarna. Vi kommer här 

nedan presentera de fyra huvudkraven som vi har använt oss av och det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.5–14). 

 

Informationskravet innebär att man informerar deltagarna i undersökningen om deras uppgift i 

studien och vad som innebär för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Första 

kontakten som ägde rum med våra informanter etablerades via mail. Där bifogade vi ett 

informationsblad i vilket det stod tydligt vad syftet med studien handlande om och 

informanternas roll i undersökningen. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att 

deltagarna i en undersökning ger sitt medgivande om att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002, 

s.9). Innan intervjuerna med förskollärarna bad vi om deras tillåtelse att få spela in samtalen. I 

vårt informationsblad talade vi om att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde 

avbryta sitt deltagande. Den tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och det innebär att 

informanterna ska beskrivas på ett sätt så att de inte går att identifiera av andra personer som 

inte deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Vi har valt att inte skriva namn på 
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varken deltagare eller på förskolorna i vår undersökning, så att det inte går att identifiera den 

deltagande personen. Nyttjandekravet innebär att allt vårt insamlade material enbart får 

användas i vår undersökning (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Det kommer vi att tillgodose genom 

att eliminera vårt insamlade material när vi har avslutat vår studie. 

3.7. Arbetsfördelning 

Vi inledde med att tillsammans fundera över ett relevant och intresseväckande ämnesområde 

som vi ville undersöka. Vi kom gemensamt fram till ett syfte och en frågeställning som vi ville 

skriva om. Nästa steg var att leta upp relevant litteratur, artiklar och avhandlingar som vi har 

använt oss av. Vi samlade in litteraturen tillsammans och läste enskilt, därefter diskuterade vi 

innehållet och tog ut det vi tyckte var relevant. Vi valde att strukturera vårt arbete genom att 

dela upp arbetet med metoddelen, den tidigare forskningen och avsnittet om teoretiska 

utgångspunkter. De delar som vi skrivit på egen hand har vi senare genomarbetat tillsammans 

för att vi ska få ett gemensamt språkbruk i texten.  Men vi har hela tiden haft en öppen 

kommunikation med varandra och samtala om vad vi kommer att ta upp i varje del. Slutligen 

har vi gått igenom hela materialet så att vi båda har varit nöjda med innehållet och strukturen.  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för begreppet genus 

samt hur den fysiska miljön kan forma skapandet av barns könsidentitet. Vår avsikt är att belysa 

tidigare forskning som har gjorts inom ämnet med anknytning till vårt huvudsyfte och våra 

frågeställningar. Vi fokuserar på Yvonne Hirdmans (1988) och Judith Butlers (2005) 

genusteorier, vilka har en socialkonstruktivistisk syn på genus och detta kommer att stå i 

centrum för vår undersökning. Vi inriktar oss på Hirdmans teorier därför att hon diskuterar om 

genussystemet och genusordningen (Hirdman 1988, s.51).  Hirdmans och Butlers teorier ligger 

relativt nära varandra men de lyfter fram olika perspektiv. Hirdman beskriver de traditionella 

könsrollerna utifrån en strukturell nivå i samhället, medan Butler förklarar teorin om 

performativt skapande, det vill säga hur man gör sitt eget kön i sociala sammanhang (Butler 

2005, s.15).  

Det är relevant för oss därför att vi vill se hur förskollärarna kan bidra till skapandet av barns 

könsidentitet i den fysiska miljön genom att jämföra dessa två genusteorier med varandra. Vi 
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kommer även att undersöka om förskolornas inomhusmiljö och valet av material upprätthåller 

traditionella könsroller. Vi kommer redogöra för hur begreppet genus har växt fram utifrån ett 

historiskt perspektiv. Men vi kommer inte att koncentrera oss på hur genus framställs utifrån 

ett biologiskt synsätt utan istället rikta fokus på hur genus konstrueras i sociala sammanhang.  

I det här avsnittet kommer vi även redogöra för det sociokulturella perspektivet; ett centralt 

begrepp för vår studie. Anledningen till att vi valt detta teoretiska perspektiv är att det blir 

signifikant för oss då perspektivet belyser hur barn integrerar med miljön och materialet som 

finns på förskolan. Inom det sociokulturella perspektivet tematiseras detta framförallt med 

hjälp av begreppen artefakter och mediering.  

 

4.1. Genusteori 

Redan från tidig ålder påverkas och formas vi av de rådande normer och föreställningar som 

finns i samhället och de antaganden som förknippas med kvinnligt och manligt beteende 

(Eidevald 2009, s.23).  Vi introducerar begreppet genus för att kunna beskriva dessa normer. 

Genus introducerades på 1980-talet i samband med den feministiska rörelsens framväxande. 

Det är ett vitt begrepp som kan användas i många olika sammanhang.  Forskare har olika sätt 

att se på genus vilket kan leda till olika skiljelinjer om vad det egentligen innebär (Eidevald 

2009, s.18). 

 

Den tredje feministiska vågen etablerades under 1980-talet och är mest relevant för oss, därför 

att man började att se genus som det ”sociala könet”. Skillnaderna mellan pojkar och flickor 

kan förklaras utifrån hur vi uppfattas i vår omgivning och de sociala förväntningar och 

åtaganden som påverkar och formar oss (Eidevald 2009, s.18). Utifrån detta perspektiv kan 

man påvisa att de skillnader som finns i könsindelningen är socialt konstruerade (Eidevald 

2009, s.17–18). Under denna tidsperiod började tankar om kvinnor respektive mäns roller i 

samhället att diskuteras på en strukturell nivå.  Man började att diskutera mäns och kvinnors 

olika villkor och positioner, och hur dessa bidrar till ett särhållande av de båda könen (Eidevald 

2009, s.18). 

 

En av de viktigaste genusteoretikerna i den tredje vågens feminism i Sverige är genusvetaren 

Yvonne Hirdman. I artikeln ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala ordning” 

beskriver Hirdman hur genussystemet är en socialt uppbyggd ordning som upprätthålls genom 
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ett slags samhällskontrakt mellan människor (Hirdman 1988, s.50). Hirdmans genussystem 

bygger på två principer. Den ena speglar mannens överordning och den andra särskiljandet av 

könen. Med det menas att män ofta tilldelas en högre position i samhället och får mer status 

och privilegier. Dessa könsnormer upprätthålls genom sociala strukturer som skiljer de båda 

könen åt. Hirdman lyfter fram att begreppet genus inte syftar på de biologiska skillnaderna utan 

att det är kulturellt betingat. Genussystemet är under ständig förändring utifrån vad som händer 

i mänskliga processer (Hirdman 1988, s.51).  

 

Hirdman anser att människan inte föds in i ett kön, utan skapas utifrån kulturellt samlade tankar 

om vad ett kön är (Hirdman 1988, s.49–50).  Hon betonar att kvinnors och mäns särhållande 

påverkar arbetsförhållanden samt våra föreställningar om manligt respektive kvinnligt 

beteende. Hon anser dessutom att kvinnor har en del i skapandet av genussystemet, även om 

de har en lägre status än männen (Hirdman 1988, s.52–53). Vi kommer att använda oss av 

hennes teori då vi finner det intressant att undersöka ifall förskollärarna delar upp materialet 

på förskolan utifrån genussystemet som Hirdman beskriver. 

 

En annan syn på genussystemet kommer från professor Judith Butler. Både Hirdman och Butler 

ser genus som ett hierarkiskt maktsystem, men Butler ställer sig kritisk mot att dela upp 

begreppen kön och genus (Butler 2005, s.10–11). Enligt Butler finns det inget medfött kvinnligt 

och manligt beteende. Hon anser att de båda skapas i sociala sammanhang genom sociala 

konstruktioner och diskursiva praktiker. Butler lyfter fram performativt skapande som en 

föreställning om hur vi människor aktivt formar vår könsidentitet i vår vardag och kritiserar 

därmed tanken på att vi skulle vara passiva individer (Butler 2005, s.15). Vi finner det intressant 

att undersöka om hur den fysiska miljön bidrar till att barn aktivt skapar sina könsidentiteter i 

förskolan vilket vi relaterar till begreppet performativt skapande (Butler 2005, s.15). 

 

4.1.1. Det sociokulturella perspektivet 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för det sociokulturella perspektivet; ett centralt begrepp 

för vår studie. Anledningen till att vi valt detta teoretiska perspektiv är att det blir signifikant 

för vår studie då det belyser hur barn integrerar med miljön och materialen som finns på 

förskolan.  Inom det sociokulturella perspektivet lyfter man fram artefakter och mediering som 

viktiga begrepp. Vi kommer att undersöka sambandet mellan artefakterna och barnens 
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skapande av könsidentitet och hur de kan bidra till att upprätthålla traditionella könsroller. 

Genom barns interaktion med olika artefakter medieras också olika former av 

kunskapsinnehåll. Mediering sker också i interaktion mellan människor via antingen fysiska 

eller språkliga redskap (Säljö 2013, s.26). Vi kommer även att undersöka hur mediering kan 

bidra till lärande på förskolan. För att förklara vad begreppen artefakter och mediering innebär 

mera i detalj har vi valt att utgå från Roger Säljös teorier. Professor Säljö (2014) är en stor 

förespråkare av Lev Vygotskijs teorier och det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014, s.9). 

 

4.1.2. Mediering 

Ett grundläggande begrepp som Vygotskij beskriver är mediering. Han förklarar att människan 

samspelar med externa redskap när hon tar del av sin omvärld där således mediering länkar 

samman människor via antingen fysiska eller språkliga redskap (Säljö 2013, s.26). De 

medierade redskapen kan tillföra oss mening och hjälp i att hantera, tolka och förstå vår 

omvärld utifrån mänskliga erfarenheter och kollektiva upplevelser (Smidt 2010, s.46). På så 

vis betonar Vygotskij att mediering kan verka som en medial resurs för att överföra kunskap 

till någon i dess omgivning (Smidt 2010, s.47). På förskolan används kulturella artefakter som 

till exempel böcker och leksaker i syfte att främja barnens utveckling och lärande.  

Ett exempel på hur mediering kan gestaltas och uttryckas i en förskoleverksamhet är när 

förskollärararen exempelvis ingriper i ett pedagogiskt moment som förmedlare och som en 

medierad resurs för att tillföra nya kunskaper och ge barnet strategier som syftar till att barnet 

på egen hand ska klara av att bygga ett högre klosstorn än innan. Enligt Säljö visar detta 

exempel prov på hur indirekta mediala resurser enklast kan föras vidare från en mer kompetent 

individ till en person som har mindre kunskap inom ett ämnesområde (Säljö 2013, s.37). 

Detta blir intressant i relation till vår studie när det kommer till vidmakthållande av traditionella 

könsroller på förskolan. Nelson & Svensson (2005) har forskat om leksakers betydelse för 

barns könsidentitetskapande och menar att mediering är en social resurs som även kan förstärka 

eller tona ner artefakternas egenskaper när det till exempel kommer till könsuppdelade leksaker 

(Nelson & Svensson 2005, s.24–25). Förskollärararens roll innefattar att förmedla kunskap till 

barnen. Nordin-Hultman (2004) är en genusforskare som beskriver barns meningsskapande i 

den fysiska miljön på förskolan. Hon menar att genom att förstärka färger och beteendemönster 

som är kopplade till ett visst kön och låta sina egna värderingar och uppfattningar om kön 

överföras till barnen, kan det också påverka hur barnen definierar sig själva utifrån sin 
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könstillhörighet (Nordin-Hultman 2004, s.41).  Därför finner vi det intressant att undersöka hur 

förskollärarna utformar sin verksamhet med inriktning på den fysiska miljön där mediering och 

artefakter kan ses som ett verktyg för att förmedla lärande men även uppmuntra eller begränsa 

barns könsidentitet.  

 

4.1.3. Artefakter 

 Inom det sociokulturella perspektivet ingår begreppet artefakter. Enligt Säljö kan artefakter 

ses som fysiska redskap och det kopplar vi till miljön och materialet som finns på förskolan.  

Säljö utgår från Piagets teorier om barns lärande som menar att kunskap uppkommer genom 

att barn hanterar objekt (artefakter) och upptäcker relationen mellan sig själva och artefakten 

(Säljö 2014, s.65). Han skriver vidare att det är när barnet kommer i fysisk kontakt med 

omvärlden och utforskar olika objekt, upptäcker de hur världen fungerar (Säljö 2014, s.65).  

Fysiska redskap består av det vi människor själva har skapat såsom exempelvis papper, pennor 

och datorer. Dessa kan alla kallas för artefakter. Säljö är av åsikten att de psykologiska 

redskapen är sådant som hjälper oss att kommunicera och tänka som exempelvis språket (Säljö 

2014, s.65). 

4.2. Sammanfattning 

Utifrån det sociokulturella perspektivet skapas könsidentitet i samspel mellan miljön och andra 

människor i vår omgivning. Individer medierar sina egna erfarenheter och upplevelser med 

hjälp av artefakter. Detta hjälper oss att tolka och förstå omvärlden och samhället. 

Erfarenheterna kan även användas för att mediera stereotypa föreställningar om vad som anses 

vara kvinnligt och manligt och hur man bör bete sig inom sitt kön (Smidt 2010, s.46).  

 

Enligt både Hirdman och Butler upprätthålls genussystemet genom sociala strukturer som 

håller könen isär och upprätthåller mannens överordning. Hirdmans tes är att män ofta får en 

högre position i samhället och därför får mer privilegier (Hirdman 1988, s.52–53). Medan 

Butlers teori om performativt skapande innefattar att man skapar sin könsidentitet i interaktion 

med andra människor (Butler 2005, s.15). Med hjälp av dessa teorier och perspektiv undersöker 

vi hur förskolan och förskollärarna använder den fysiska miljön och mediering i skapandet av 

barns könsidentitet i enlighet med vår frågeställning samt analyserar vårt resultat. 
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4.3. Centrala begrepp  

Fysisk miljö: Den fysiska miljön innefattar utformningen av förskolans rum, möblering, de 

material och utrustning som finns tillgängligt i miljön. Den fysiska miljön har betydelse för 

barns utveckling och lärande. Den inbjuder barn till att komma i kontakt med olika material 

och lekupplevelser i sin vardag. De får möjlighet att utforska sin omvärld. Hur rummen på 

förskolan utformas påverkar barnens kontakt med sin omgivning (Björklid 2005, s.21). 

 

Genus: I vår studie utgår vi från att begreppet genus innebär att kön är socialt konstruerat. Det 

skapas utifrån normer och antaganden om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Vi 

konstruerar kön i vår vardag i förhållande till andra människor, sociala normer och miljön.   Det 

bör inte blandas ihop med begreppet kön som står för det biologiska könet (Wedin 2011, s.49). 

 

Kön: I vår studie definierar vi könet som det biologiska. Det är ett begrepp som används för 

att kategorisera och skilja flickor och pojkar åt (Wedin 2011, s.207). 

 

Traditionella könsroller: Begreppet könsroll innebär föreställningar och antaganden om vilka 

normer, beteenden, värderingar och status ett kön har både socialt och kulturellt. Traditionella 

könsroller innebär föreställningar om hur ett kön ska vara (Wedin 2011, s.48). 

 

Jämställdhetsarbete: Huvudsyftet i ett jämställdhetsarbete är att motverka orättvisor mellan 

könen. Jämställdhetsarbetets utgångspunkt har inriktat sig på att stärka kvinnors levnadsvillkor 

i samhället. På förskolan vill man främja jämlikhet vilket innebär att man vill erbjuda båda 

könen samma möjligheter och förutsättningar (Eidevald 2011, s.21). 

 

Identitetsskapande: Människans identitet skapas under hela livet. Forskning visar att barns 

identitet skapas redan när de är spädbarn. Identiteten påverkas av både yttre och inre faktorer.  

De yttre faktorerna är exempelvis möten med andra människor och i det sociala samspelet. Den 

skapas i omgivningen och i den utomstående miljön. De inre faktorerna som påverkar är de 

egna subjektiva känslorna och vardagsupplevelserna. Genom sinnesupplevelser kan vi skapa 

vår identitet utifrån vad ser, hör och känner i vår vardag (Brodin & Hylander 1998, s.19). 

 

Könsidentitet: Könsidentitet innebär hur en person definierar sitt eget kön.  Det behöver inte 

vara kopplat till det biologiska könet, utan kan vara personens subjektiva upplevelse av sitt 
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kön. Det finns olika sätt att se på könsidentitet. Dels kan det påverkas socialt, vilket innebär att 

man formas av den sociala miljön runtomkring. Man kan även se det utifrån biologiska 

faktorer, att man föds med könskaraktäristika attribut (Eidevald 2011, s.134–146). 

 

Genusperspektiv: I vår studie utgår vi från att genusperspektiv innebär att man granskar sin 

verksamhet utifrån ett kritiskt perspektiv och ifrågasätter exempelvis utformningen av den 

fysiska inomhusmiljön i relation till genus. Genom tanke och reflektion kan man få syn på olika 

aspekter som kan leda till nytt perspektivtänkande. Ett exempel på det kan vara att man som 

förskollärare funderar kring val av lekmaterial och hur man presenterar det för barnen (Wedin 

2011, s.70). 

 

Performativt skapande: Performativt skapande kan relateras till Butlers teori och innebär att 

man formar sin könsidentitet genom handlingar i ett socialt sammanhang. Det betyder att 

könsidentitet inte är medfödd (Butler 2005, s.15). 

 

Genussystemet: Vi utgår från Hirdmans definition av genussystemet. Systemet kan ses som ett 

socialt kontrakt mellan individer. Den speglar att det finns ett särskiljande av könen (Hirdman 

1988, s.51).  

 

Könsneutrala material: Material på förskolan kan antingen vara könskodat eller könsneutralt. 

Detta innebär att lekmaterialet kan bära på inneboende egenskaper som är riktat till ett specifikt 

kön. Material som kan ses som könsneutrala är exempelvis naturmaterial, skapandematerial 

eller gosedjur (Nelson & Svensson 2005, s.110). 

 

Könskodat material: Könskodade material på förskolan innebär att det är riktat till ett specifikt 

kön. Det kan exempelvis vara hushållsredskap eller dockor för flickor. Könskodat material för 

pojkar kan vara lego, konstruktionsmaterial eller bilar (Nelson & Svensson 2005, s.110). 

 

Könsöverskridande lekar: Könsöverskridande lekar kan innebära att förskollärarna erbjuder 

barnen möjligheter till att bryta traditionella könsmönster som råder i leken (Eidevald 2011, 

s.33). 

 

Normkritiskt perspektiv: Utgångspunkten i ett normkritiskt perspektiv är att man ställer sig 

kritisk till normer inom verksamheten. Ett exempel på att vara normkritisk inom pedagogik är 
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att inte tilltala barn utifrån deras könstillhörighet vilket kan bidra till att man inte vill förstärka 

traditionella könsroller (Wedin 2011, s.114).  

 

5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för den tidigare forskning som vi använder oss av i vår undersökning. 

Barnens könsidentitet och dess uppkomst är ett centralt tema när man forskar om hur 

förskoleverksamheten på bästa sätt kan främja ett jämställdhetsarbete i samhället. Detta är av 

intresse för oss då vi vill tillägna oss djupare kunskap om hur könsidentitetsskapande hos barn 

kan påverkas av olika aspekter som miljö och leksaker. Inom fältet av vår studie har det funnits 

mycket genusforskning. Däremot har det inte funnits mycket forskning om den fysiska 

inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Vi använder oss av tre 

forskningsstudier som behandlar vårt område: Kan Batman vara rosa som är en avhandling 

som tar upp hur könsidentiteter skapas på förskolan. Vi fokuserar även på rapporten: Den 

könade förskolan som är skriven av delegationen för jämställdhet på förskolan, där man delger 

konkreta metoder för hur man bedriver ett jämställdhetsarbete. Vi synliggör även tankar från 

boken Jämställdhetsarbete i förskola och skola. 

 

5.1. Jämställdhetsarbete på förskolan 

Alldeles för ofta utformas verksamheter i förskolan av bekvämlighetsskäl efter pojkarnas 

behov. Pojkar anses vara mer aktiva och således brukar förskolans miljö och aktiviteter 

anpassas efter de förväntade manliga beteendemönstren (Hellman 2010, s.193).  I stället för att 

bidra till ett jämställdhetsarbete, kan personalens förhållningssätt förstärka de traditionella 

könsrollerna. Därför lyfter Anette Hellman (2010) i sin avhandling Kan Batman vara rosa fram 

att förskollärare ska vara medvetna om hur barns könsidentitet skapas. Hon menar att genus 

skapas i sociala sammanhang. Hellman belyser även att den fysiska inomhusmiljön kan 

påverka barns skapande av könsidentitet (Hellman 2010, s.193).  Hon anser att en viktig grund 

i förståelse av identitetsskapande processer är att man är medveten om på vilket sätt normer 

kan återskapa traditionella könsroller (Hellman 2010, s.197). En norm som finns på förskolan 

är att flickor förväntas vara passiva i sina lekar. Hellman lyfter fram att förskolans personal 

utformar verksamheten efter de barn som är mest aktiva och är mest synliga (Hellman 2010, 

s.192). 
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För att hindra förskolans roll som förstärkare av de traditionella könsrollerna tillsatte 

regeringen en delegation (2004) som har ansvar för att förskolan ska följa bestämmelser om 

jämställdhet. Den har tillsatts för att det finns kunskapsluckor i fältet som innebär att det inte 

har forskats tillräckligt mycket om den fysiska miljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan 2004, s.7). Därför har delegationen skrivit en rapport 

om jämställdhetsarbete i förskolan, Den könade förskolan, som fungerar som ett verktyg för 

förskollärare. Det är en forskningsrapport som är gjord av forskare, och därför anser vi att den 

kan fungera som tidigare forskning i vår uppsats. I rapporten lyfter man fram 

individperspektivet som en central riktlinje i förskolans genusarbete. Delegationens 

uppfattning är att många pedagoger ser på barn som individer och inte utifrån deras kön. 

(Delegationen för jämställdhet i förskolan 2004, s.14). Delegationen understryker att det finns 

risk när man intar detta individperspektiv och det innebär att man kan bli könsblind. Blir 

pedagogerna könsblinda är de inte medvetna om den genusmaktordning som Hirdman belyser 

i sin genusteori (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2004, s.14). För att kunna förändra 

denna maktordning behövs olika strategier och metoder. Förskollärarna kan förändra denna 

maktordning genom sitt förhållningsätt och jämställdhetsarbetet i verksamheten.   

 

Genusvetaren Eva-Karin Wedin (2011) har också forskat om hur förskollärare kan bedriva ett 

jämställdhetsarbete. I sin bok Jämställdhetsarbete i förskola och skola beskriver hon konkreta 

arbetsmetoder som man kan använda sig av för att utveckla detta vidare. Hon har utarbetat en 

systematisk arbetsmodell där sex olika nivåer i modellen tas upp och ska verka som ett stöd för 

personalen. De ska fungera som ett praktiskt verktyg för att arbeta med ett långsiktigt 

jämställdhetsarbete (Wedin 2011, s.105). Wedin menar att innan man introducerar och startar 

upp arbetet bör personalen inom verksamheten ha tänkt igenom olika faktorer som kan påverka 

arbetsprocessen. Genom att granska hur mycket tid, resurser och planeringsutrymme det finns 

i verksamheten kan man ta reda på vilka förutsättningar som finns för att utforma ett långsiktigt 

förändringsarbete för ökad jämställdhet (Wedin 2011, s.105). Enligt Wedin är det viktigt att 

förskollärare och pedagoger har kunskap om jämställdhetsarbete och förståelse för 

genusbegreppets innebörd (Wedin 2011, s.112).  

 

 Hon beskriver även hur kommunikation och reflektion tillsammans i arbetslaget kan bli ett 

medel för kollegialt lärande, där både praktiska erfarenheter och kunskapsmässig information 

kan diskuteras och bidra till nya kunskaper och erfarenheter (Wedin 2011, s.113). Hon nämner 
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också att pedagogernas medvetenhet om hur genus levandegörs i verksamheten är en 

individuell fråga som varje arbetslag bör finna gemensamma svar på (Wedin 2011, s.112). 

Wedin menar att om personalen har bristfälliga kunskaper om vad till exempel genus eller 

jämställdhetsarbete är det mer komplicerat för förskollärarna att kunna se paralleller till den 

egna konkreta verksamheten (Wedin 2011, s.105).  

 

En strategi som Wedin tycker är användbar för att få syn på de värderingar som finns inom ett 

arbetslag är att använda värderingsövningar som ett verktyg, i syfte att kritiskt granska sin 

verksamhet och synliggöra de rådande normerna som finns runtomkring i ens närmiljö. Detta 

överensstämmer med ett normkritiskt arbetssätt där man utgår från att normer som är kopplade 

till kön måste synliggöras för att kunna brytas, eftersom genusmönster ofta är omedvetna 

(Wedin 2011, s.115). Hennes undersökning om jämställdhetsarbete på förskolan blir aktuell 

för oss därför att vi vill se vilka metoder förskollärare kan använda sig av när de utformar den 

fysiska miljön. 

 

Både kompetensutveckling inom ämnesområdet och kartläggningar av miljön blir således 

viktig när det kommer till att skapa en gemensam kunskapsbas för personalen inom 

verksamheten. Genom att observera och dokumentera barnen i olika händelser och situationer 

kan det bli möjligt att synliggöra könsmönster som man kanske inte annars hade 

uppmärksammat. Wedin ger olika exempel på observationsmöjligheter som kan kopplas till 

den fysiska miljöns utformning på förskolan (Wedin 2011, s.118–119). När pedagogerna till 

exempel undersöker vilket lekmaterial som är mest uppskattat för pojkar respektive flickors 

lek eller försöker finna samband mellan var pojkarna och flickorna gillar/ogillar att vara i den 

fysiska miljön på förskolan utifrån en trygghetskarta (skiss av lokalens utformning), kan de ta 

reda på om användningen av inomhusmiljön sker på olika villkor för pojkar och flickor. 

Dokumentationen blir på så vis ett viktigt underlag för att systematiskt kunna få en överblick 

och kunna följa upp arbetet för vidare planering och utvärdering (Wedin 2011, s.110–127). 

 

Enligt Wedin ingår det i förskolans uppdrag att arbeta med aktiva åtgärder i miljön för att 

motverka traditionella könsroller. Hon framhåller att det här arbetet inbegriper alla delar inom 

verksamheten och att de även ska genomsyra det pedagogiska arbetet på förskolan i syfte att 

främja barns lika rättigheter och möjligheter i samhället (Wedin 2011, s.153). Utgångspunkten 

för att arbeta med ett jämställdhetsarbete på förskolan är vår kunskap om att normer som är 
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kopplade till kön kan styra och kontrollera människor på ett negativt sätt vilket bidrar till att 

människor exempelvis inte vågar vara sig själva eller blir exkluderade. 

5.2. Den fysiska miljön utifrån ett genusperspektiv 

Det finns mycket forskning om genus och jämställdhet kring den sociala verksamheten i 

förskolan. Däremot är den fysiska inomhusmiljöns påverkan på barns könsidentitetskapande 

ett forskningsämne som till viss del är outforskat (Delegationen för jämställdhet i förskolan 

2004, s.8). Anders Nelson och Krister Svensson (2005) har tillsammans forskat om leksakens 

betydelse i barns utveckling i boken Barn och leksaker i lek och lärande (Nelson & Svensson 

2005, s.24–25). Denna forskning är intressant för vår studie då den belyser att flickor och pojkar 

använder leksaker på olika sätt. Det är något vi behöver en djupare kunskap om för att kunna 

besvara våra frågeställningar.  

 

Artefakter är föremål som människor tillverkat såsom till exempel leksaker och böcker vilket 

ofta finns tillgängliga i en förskolemiljö (Nelson & Svensson 2005, s.6). Med dessa föremål 

kan förskolläraren antingen förmedla kunskap eller signalera budskap om vilka förväntningar 

som finns på de båda könen som är kopplade till leksakerna. Artefakter kan till exempel 

definiera vad pojkar och flickor kan förväntas ha för intressen och vad de tycker om att leka 

med (Nelson & Svensson 2005, s.24–25). Författarna anser också att pojkar och flickor väljer 

att leka med olika leksaker. Flickor väljer exempelvis mestadels att leka med hushållsredskap, 

dockor och kvinnliga accessoarer, medan pojkar föredrar fordon, konstruktionsmaterial eller 

verktyg (Nelson & Svensson 2005, s.109). Artefakter blir intressant i relation till vår studie 

därför att det är en naturlig del av förskolans vardagsmiljö och ofta används i samband med fri 

lek och pedagogiska aktiviteter på förskolan. Personalens kunskap om genus när det kommer 

till val av att köpa in nya leksaker och föremål på förskolan kan medverka till att antingen tona 

ner eller förstärka traditionella könsroller. Väljer man till exempel att köpa in könskodat 

material kan man som förskollärare bidra till en miljö där barnen genom föremålen 

upprätthåller de traditionella könsrollerna och beteendemönstren de har i sin omgivning.  

 

En annan forskare som har undersökt den pedagogiska miljön på förskolan är Elisabeth Nordin-

Hultman. Hon menar att barn skapar sina könsidentiteter med hjälp av materialet och miljön 

som finns tillgängligt på förskolan (Nordin-Hultman 2004, s.51). Hon betonar även att material 

bär på förväntningar och normer för hur barn ska agera i relation till deras kön (Nordin-
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Hultman 2004, s.41). Vilka färger som är på väggarna och vilket material som finns tillgängligt 

skapar förväntningar på barnen. Detta resultat blir relevant för oss i vår undersökning där vi 

kommer att undersöka om utformningen av miljön på förskolan kan påverka hur barn 

konstruerar sina könsidentiteter.  

 

En annan aspekt som vi vill undersöka är färgmarkörer på förskolan. Fanny Ambjörnsson 

(2011) är genusvetare och har skrivit boken Rosa den farliga färgen där hon tar upp hur olika 

färgmarkörer kan bära på osynliga normer och värderingar som är förknippade med ett visst 

kön. Rosa förknippas ofta med kvinnlighet. Vi vill undersöka om färgen rosa kan bidra till 

uppdelning av könen så som Ambjörnsson även tar upp i sina teorier (Ambjörnsson 2011, s.61–

62).   

 

5.3. Sammanfattning 

Den fysiska inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv är ett relativt outforskat 

ämne. Genom tidigare forskning kan vi se det är viktigt att förskollärare har kunskap om genus 

för att kunna göra aktiva val i sin vardag för att motverka förskolans roll som förstärkare av de 

traditionella könsrollerna. För förskollärare är det ytterst viktigt att vara medveten om att 

könsidentitet inte enbart skapas i sociala sammanhang utan även med hjälp av den fysiska 

miljön på förskolan (Hellman 2010, s.193). 

 

I vår studie syftar vi till att fördjupa den existerande forskningen genom att i intervjuer av 

förskollärare fråga om de är medvetna om hur inomhusmiljön kan påverka barns 

könsidentitetsskapande. Personalen kan genom val av leksaker och föremål antingen förstärka 

eller förminska traditionella könsroller (Nordin-Hultman 2004, s.51). Därför är vi är 

intresserade av att undersöka om förskollärare använder könskodade material i den fysiska 

miljön. Det är också intressant för oss att observera vilka arbetsmetoder olika förskolor 

använder i sitt jämställdhetsarbete i relation till artefakter och miljön.   
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6. Resultat & Analys 

I det här avsnittet presenterar vi resultaten vi har fått från de tre förskolor vi har besökt. Efter 

resultatdelen kommer vi analysera de insamlade svaren utifrån vår frågeställning och tidigare 

forskning.  

 

6.1. Resultat 

Vi har observerat den fysiska inomhusmiljön i tre olika förskolor i Stockholmsområdet och 

intervjuat fem förskollärare i respektive förskolor. Vi benämner inte förskollärarna vid deras 

namn, utan använder oss av bokstäver för att skilja dem åt. I förskola 1 som ligger på Värmdö 

intervjuade vi förskollärare A och B. I förskola 2 på Odenplan intervjuade vi förskollärare C 

och D. Slutligen i förskola 3 som är placerad i Tensta intervjuade vi förskollärare E.  

 

Förskola 1  

Här redogör vi för resultatet av våra observationer och intervjuer på förskola 1 på Värmdö. Vi 

har intervjuat två förskollärare och observerat en avdelning. Under observationen har vi 

fokuserat på att dokumentera vad vi sett i den fysiska inomhusmiljön.  

 

En kall oktoberdag besökte vi förskola 1. Vi var förväntansfulla inför att få träffa personalen 

och få möjlighet att observera den fysiska miljön på förskolan. Vi blev trevligt bemötta av 

personalen ute på gården som visade oss in till rätt avdelning. Eftersom personalen och barnen 

var ute på gården fick vi invänta personen som vi skulle intervjua. Detta gav oss lite tid att 

observera och dokumentera miljön på avdelningen vilket var särskilt lämpligt eftersom vi 

behövde observera och fotografera utan att barnen skulle medverka. Intervjuerna genomfördes 

på avdelningen Syrenen där barn som är 1–3 år gamla går. På avdelningen arbetar två 

förskollärare. I hallen på anslagstavlan såg vi att det fanns bilder på Maria Montessori uppsatta 

och det bekräftades också senare i vår intervju att förskolan har en specifik inriktning mot 

montessoripedagogik. Det fanns en lång korridor som pedagogerna kallade lekhall som gränsar 

till de andra avdelningarna och ledde oss in till avdelningen Syrenen. Först kom vi in i 

allrummet som var det största rummet på avdelningen som var uppdelat i olika områden. Till 

vänster om allrummet låg vilorummet vilket personalen kallade för dock-vrån.  
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Rummets utformning och möblering 

Det vi observerade var att allrummet var det största rummet på avdelningen och det rum som 

barnen tillbringade mest tid i. Det var uppdelat i områden utifrån olika lärandemål, som till 

exempel konstruktionshörna, matematikhörna, teknikhörna och språkhörna. Avdelningen var 

avgränsad till två olika rum som barnen kunde vistas i. Utifrån våra observationer kunde vi se 

att det fanns mycket material i båda rummen vilket ledde till att rummen var trängre.   

 

Material och färgsättning 

I dock-vrån kunde vi se att det fanns mycket material. Handdockor, leksaksspis och 

mikrovågsugn samt annat löst material som tallrikar och kastruller var tydligt skilda från andra 

leksaker, som gummiklossar, Lego och tågräls. Mellan dessa två olika leksaksgrupperingar 

fanns gosedjur, spel och pussel. I allrummet hade förskollärare använt neutrala färger som 

beige, grönt och grå –  i dock-vrån däremot var väggarna rosa. 

 

Hur är materialet uppdelat? 

Leksakerna i konstruktionshörnan låg uppdelade i olika gröna förvaringslådor i barnens höjd. 

Dockorna och hushållsredskapen fanns i dock-vrån. Gosedjur fanns i konstruktionshörnan och 

i dock-vrån. Spel och pussel fanns i lekhallen placerat på hyllor. Pärlor och skapande material 

låg för sig på en egen hylla. Där fanns löst material som pennor, tuschpennor och papper.  

 

Intervjuer förskola 1  

Under intervjun frågade vi förskollärarna om de har någon specifik genusutbildning. 

Förskollärare B svarade att hon inte har fått någon utbildning inom genus. Hon förklarade att 

hon fått sina kunskaper om genus från sin förskollärarutbildning som hon tog examen från 

2016. Förskollärare A sade att hon inte heller fått någon specifik genusutbildning. Hon tog sin 

examen 1993. I våra intervjuer framkom det att båda förskollärarna anser att det är viktigt att 

bekräfta och bemöta varje enskilt barn. Förskollärare A menade att alla barn är lika värda 

oavsett kön.  Förskollärare A påpekade även att hon inte vill behandla barn olika beroende på 

vilket kön de tillhör, men hon är medveten att det finns risk att pedagoger gör det omedvetet.  

 

Förskollärare B förklarade att de arbetar för att motverka färgkodning när det kommer till 

material. Detta görs genom att inte skaffa material och leksaker i stereotypa kill- och tjejfärger 

såsom blått för killar och rosa till tjejer. Hon ansåg dock att marknaden erbjuder mycket 
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färgmässigt könskodat lekmaterial, vilket hon tycker är tråkigt. Hon betonade att färgkodning 

av material förstärker könsfördelning och minskar jämställdhet i förskolan.  

 

Skillnader i pojkar och flickors lek 

Förskollärare A såg skillnader i pojkars och flickors lek. Hon beskrev att pojkarna leker mer 

fysiska lekar som till exempel springlekar och har även större intresse för att bygga i 

konstruktionshörnan. Flickorna är mer stillasittande i sina aktiviteter och leker ofta mer 

tillsammans i grupp. De aktiviteter som flickorna ofta brukar ägna sig mest åt är att göra 

pärlplattor.  

 

Förskollärare B menade också att hon ser tydliga skillnader mellan pojkars och flickors lek och 

val av material. Hon ansåg att killarna redan från tidig ålder intresserar sig för bilar. Hon 

förklarade att hon inte vet om detta intresse har skapats på förskolan eller om det är något som 

har skapats hemifrån.  I likhet med förskollärare A tog hon även upp att killarna är mer fysiska 

i sina lekar och behöver mer utrymme. Både Förskollärare A och B ansåg att barnen leker 

könsöverskridande lekar, där både pojkar och flickor leker tillsammans med bilar, nallar och 

dockor.    

 

Genusfrågor i relation till miljön  

Under intervjun ställde vi frågan om de har genusfrågor i åtanke när de förändrar rummen. 

Förskollärare A menade att det inte är viktigt för henne att ha genusfrågor närvarande i 

utformningen av den fysiska miljön. Hon ansåg att det är viktigt att utgå från barnens behov.  

Förskollärare B menade att hon haft genusfrågor närvarande vid utformningen av rummen. 

Hon förklarade att de diskuterar utformningen av den fysiska miljön i arbetslaget. Hon 

betonade att var man placerar ut materialet i rummen påverkar barnens lek. Hon gav exempel 

på att de har placerat pussel vid borden med en pedagogisk tanke om att barnen ska vara 

stillasittande. Det ger signaler till barnen om att vara lugna. De hade även en tanke om att 

konstruktionshörnan ska ha ett större utrymme för att man ska kunna röra sig mer i byggandet. 

I de andra avgränsade områdena i rummen som till exempel dock-vrån observerade vi att det 

fanns mindre utrymme att röra sig på.  

 

Förskollärare B menade att i det gemensamma allrummet hade de inte könskodat material, utan 

där fanns konstruktionsmaterial och pussel som var könsneutralt. Nelson och Svensson menar 

att pussel är könsneutralt material medan konstruktionsmaterial är könskodat och är riktat till 
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pojkar. Detta är något som har uppmärksammats genom studier av barns val av lekmaterial 

(Nelson & Svensson 2005, s.110).    

 

Förskollärare B nämnde också att alla barnen leker med allt material på förskolan. I de rum 

som till exempel dock-vrån som har könskodat material kan hon se att barnen leker tillsammans 

med allt material. Båda förskollärarna ansåg att man ska utgå från barnens individuella 

intressen och behov och inte genus när man utformar miljön.  

 

När vi frågade förskollärare B om de diskuterade utformningen av rummen i arbetslaget, 

svarade hon att de brukar göra det kontinuerligt. Men hon såg svårigheter med att göra det då 

det fanns alldeles för lite tid att diskutera gemensamt tillsammans i arbetslaget om hur de ska 

strukturera rummen. Vi frågade förskollärare A om hon har varit med och planerat 

utformningen av verksamheten. Hon svarade att hon själv har varit delaktig i det men att 

arbetslaget som hon har ingått i inte har haft någon samsyn när det gäller planeringen av den 

fysiska miljön.  Vidare beskrev hon att de inte har haft någon öppen diskussion på avdelningen 

om genus i relation till miljön.  

 

Förskollärare A ansåg inte att rummen har någon betydelse för barns könsidentitet.  

  

”Jag tänker på Nordin-Hultman, att barn blir till i sin miljö i relation till aktiviteter. 

Till exempel att ett lugnt barn kan bli aktivt i en aktiv miljö. Men jag tror inte att 

det har någon relation till barnens könsidentitet.” 

 

 

Förskollärare B höll inte med förskollärare A utan hon ansåg att miljön spelar stor roll i barnens 

utveckling och skapande av könsidentitet. 

 

”Jag tror att både materialet och hur vi väljer att möblera rummen påverkar hur 

barnen ser på sig själva och definierar sig utifrån sin könstillhörighet. Jag skulle 

önska att vi hade haft mer tid i arbetslaget att reflektera och diskutera om den 

fysiska miljöns utformning så att vi skulle ha genusfrågor mer närvarande i vårt 

arbete. Därför att det ingår som en viktig del av vårt uppdrag som förskollärare att 

utforma en verksamhet som tilltalar alla barnen.” 
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Förskola 2  

Så var det dags att besöka vår andra förskola som ligger vid Odenplan. När vi kom in på 

förskolan mötte vi några barn i hallen som var nyfikna på oss och frågade vad vi gjorde där.  

Förskollärare C presenterade oss för barnen och visade oss var vi kunde hänga av oss våra 

ytterkläder. Vi passade på att titta oss omkring lite. Sedan visade hon oss in till personalrummet 

där vi skulle sitta och genomföra våra intervjuer. Vi kom in i ett rymligt ljust personalrum. På 

bordet stod te och kaffemuggar uppdukade på bordet. Förskollärare C hälsade oss välkomna 

till förskolan och sa att hennes andra kollega skulle komma lite senare eftersom hon var ute 

med barnen på gården. Vi slog oss ner i sofforna och småpratade lite lätt. Innan vi började med 

intervjun presenterade vi oss och förklarade syftet med vår uppsats. Sedan fick vi hennes 

medgivande att spela in intervjuerna på diktafonen. Därefter intervjuade vi även den andra 

förskolläraren och fick även hennes godkännande att spela in intervjun.  På avdelningen 

Skattkammaren arbetade två förskollärare. Avdelningen är inriktad på barn som är 3–5 år 

gamla. 

 

Rummets utformning och möblering 

Vi gjorde observationen att den här förskolan har delat upp rummen i avgränsade områden med 

temainriktade namn som till exempel språk, matematik, naturvetenskap och skapande 

verksamhet. Vi blev nyfikna på tankarna bakom utformningen och varför förskollärarna valt 

att avgränsa rummen på detta sätt. De två största rummen på avdelningen är byggrummet och 

skaparummet. Det framkom i intervjuerna att de var de mest eftertraktade rummen som barnen 

prioriterade att leka i. Förutom dessa rum fanns en lekhall och ett bibliotek där barnen kunde 

läsa böcker. 

 

Material och färgsättning 

Förskolan har nyligen fått in nytt konstruktionsmaterial på avdelningen. Vi observerade att det 

fanns en majoritet av leksaker och material som man kan bygga med som till exempel, lego, 

klossar och konstruktionsmaterial. Annat material som fanns på plats var spel, pussel, lera och 

små plastdjur. I våra observationer kunde vi se att förskollärarna inrett med neutrala färger som 

vitt, grönt och grått. 

 

Hur är materialet uppdelat? 

Leksakerna var uppdelade i blå och vita genomskinliga plastlådor där det låg lego, plastdjur 

och byggklossor i olika färger. Spel och pussel låg i lekhallen på olika hyllor. Sedan fanns det 
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ett skaparrum där det fanns lera och löst material som till exempel papper, färgpennor, kritor 

och naturmaterial såsom kottar och kastanjer. Där fanns också målarfärger och målarstativ. På 

höga hyllor såg vi pärlor som låg i vita genomskinliga burkar tillsammans med målarpenslarna.   

 

Intervjuer förskola 2  

Förskollärare C har varit verksam som förskollärare i tolv år. Hon har arbetat på avdelningen i 

sju till åtta år. Förskollärare D har arbetat som barnskötare på avdelningen i tolv år. Hon blev 

verksam förskollärare för ett år sedan. Förskollärare C har gått interna workshops inriktade på 

genus och jämställdhetsarbetet, medan förskollärare D inte har gått någon specifik 

genusutbildning mer än den som hon fått med sig från sin förskollärarutbildning.  Förskollärare 

C menade att: 

 

”Vi benämner inte barnen efter kön när vi tilltalar dem utan undviker att titta på 

genusryggsäck. Vi fokuserar på individen och jobbar mycket utifrån boken Alla 

barns rätt som är kopplat till barnkonventionen. Vi läser och använder den som 

app. Vi har även värderingsövningar med föräldrarna och barnen i smågrupper där 

vi tar upp frågor rörande genus, som till exempel kan flickor och pojkar ha likadana 

kläder och får alla vara med i leken.” 

 

Utifrån hennes svar kunde vi se att förskollärare C har genusfrågor närvarande i sitt praktiska 

arbete då hon använde sig av olika metoder för att inkludera barnen och föräldrarna i förskolans 

jämställdhetsarbete. 

 

Skillnader i pojkar och flickors lek 

Förskollärare D ser inte skillnad på flickor och pojkars lek i de yngre åldrarna. Hon menade att 

alla barn leker tillsammans med allt material. De leker könsöverskridande lekar vilket innebär 

att flickorna till exempel leker med bilar och pojkarna med köksmaterial. Förskollärare D 

menade även att hon inte ser skillnad mellan könen när hon arbetar med jämställdhetsarbete. 

När vi intervjuade förskollärare D nämnde hon också att pojkarna ofta tog över byggrummet 

och tjejerna hann inte dit i tid. Hon beskrev att det fanns en tendens att pojkarna valde att gå 

till byggrummet och pusselrummet, men hon trodde det hade göra med barnens ålder, inte 

vilket kön de tillhörde. Att alla de yngre barnen valde att vara i byggrummet först och när de 

blev äldre gick de hellre till skaparrummet.  
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Genusfrågor i relation till miljön  

Vi kunde utifrån intervjuerna se att förskollärarna medvetet valde bort material som var 

könskodat. De valde medvetet bort att inte ta in dockor eller Barbies för att de inte ville använda 

könskodat material på avdelningen.  Däremot hade de inte ett genusperspektiv i fokus när de 

valde vilka färger som skulle användas i rummen. Förskollärare C menade att: 

 

”Det är inte så att vi undviker färgen rosa för att det är förknippat med kvinnlighet.  

Jag ser färgkodning mer som ett estetiskt motiv och inte könskodande.” 

 

När det kommer till skaparrummet ville båda förskollärarna att det skulle locka både flickor 

och pojkar.  Förskollärare C menade att flickor oftare gör pärlplattor än pojkar. Hon trodde att 

pärlor är mer riktat till flickor. Det fanns pojkar som gillade att göra armband och halsband 

men inte lika många. Hon förklarade att de försökte i största möjliga mån erbjuda material som 

utvecklar alla barnens behov och intressen.  

 

Varken förskollärare C eller D hade tidigare tänkt på hur rummets utformning kan påverka 

skapandet av barns könsidentitet. 

 

Förskola 3    

Vi besökte vår tredje förskola som ligger i Tensta. Avdelningen som vi besökte heter 

Blåsippan. Vi kom dit tidigare än bestämt och väntade in personalen som hälsade oss 

välkomna. Förskollärare E släppte in oss på avdelningen och började visa oss runt i lokalen. 

Först visade hon oss den avdelning som vi skulle besöka och sedan resten av förskolan. Hon 

bad oss att slå oss ner i ett av rummen som barnen lekte i. Vi satte oss vid borden där några 

barn lekte med lera. Vi småpratade med förskollärarna som berättade om sin verksamhet. Efter 

ett tag fick vi gå till ett separat rum där förskollärare E slog sig ner och vi förberedde oss för 

intervjun. Innan vi började presenterade vi oss och förklarade syftet med vår uppsats. Sedan 

fick vi hennes medgivande till att spela in intervjun på diktafonen. På avdelningen blåsippan 

är barnen 3–4 år gamla.  

 

 

Rummets utformning och möblering 

Vi observerade att avdelningen hade två separata rum som barnen kunde vistas i. Det ena 

rummet var ett allrum som var uppdelat i områden utifrån olika lärandemål, som till exempel 
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språkhörna, matematikhörna, teknikhörna och skapandehörna. Det andra rummet var ett 

konstruktionsrum. Rummen var öppna och tillgängliga för alla barnen.  

 

Material och färgsättning 

Vi observerade att materialet låg placerat på olika hyllor i vita genomskinliga plastlådor. Det 

fanns byggmaterial i konstruktionsrummet och bilar och utklädningskläder, som läkare, 

brandman, polis och rosa klänningar. Generellt kunde man se att avdelningen hade neutrala 

färger förutom i konstruktionsrummet där det fanns en blå matta, en blå lampa och blåa 

gosedjur. 

 

Hur är materialet uppdelat? 

I konstruktionshörnan låg leksakerna uppdelade i blå genomskinliga förvaringslådor som var 

placerade på barnens höjd. I en låda fanns plastdjur, i ett annat fanns blåa gosedjur och i den 

tredje förvaringslådan fanns klossar i olika färger. I allrummet var materialet uppdelat i olika 

områden. Ett av dem var ett skaparhörn där det fanns hyllor med löst material (färgpennor, 

papper, saxar, penslar och lim). I matematikhörnan kunde vi se att det fanns byggklossar och 

bilder med siffror på, i teknikhörnan fanns en experimentlåda och förstoringsglas. I 

språkhörnan fanns böcker och bilder med bokstäver. 

 

Intervjuer förskola 3  

Förskollärare E har arbetat på avdelningen i ett år. I intervjun framkom det att hon inte hade 

någon genusutbildning.  Hon tycker det är viktigt att alla i barngruppen ska få möjlighet att 

leka med allt material som är tillgängligt på förskolan.  Förskollärare E menade att:  

 

”Jag tänker att alla barn är lika värda. Alla får leka med vad de vill och ska få vara 

delaktiga”.  

 

Skillnader i pojkar och flickors lek 

Förskollärare E menade att de ger alla barnen lika mycket förutsättningar och betonade vikten 

av att alla ska få vara med i leken. Hon nämnde också att materialen används som ett verktyg 

för att styra barns lekar. Hon svarade att:  
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”Nyligen har vi tagit in utklädningsmaterial och barnen har börjat intressera sig för 

rollekar. Jag ser inte att pojkar bara leker med pojkleksaker utan båda leker med 

allt som finns.” 

 

Genusfrågor i relation till miljön  

Förskollärare E var genusmedveten när hon köpte in material till avdelningen och försökte 

undvika att köpa in könskodat material till förskolan. Ett exempel på det var att hon medvetet 

valde att inte köpa in rosa eller blått material som hon ansåg var könskodade färger. Hon 

menade att utifrån läroplanens riktlinjer är miljön i praktiken den tredje pedagogen.  Hon tog 

medvetet bort böcker som tydligt speglade traditionella könsroller i samband med högläsning.  

 

”Den tredje pedagogen står för den fysiska miljön och den har en stor påverkan på 

barns utveckling och lärande. Rummet förmedlar kunskap och lärande till barnen.” 

 

Hon ansåg även att det är viktigt att man som pedagog uppmuntrar barnen till att leka 

könsöverskridande lekar. Att ge dem möjligheten att få klä ut sig som de vill. Hon valde att ta 

in nyare barnböcker som har en mer nyanserad syn på genus.  

 

”Utbildningen har gett mig nya perspektiv på genus och mitt förhållningsätt.” 

 

Hennes värderingar har vidareutvecklats med tiden och hon menade att före hennes 

förskollärarutbildning hade hon andra tankar om genus. Förskollärare E ansåg att rummets 

utformning påverkar skapandet av barns könsidentitet. Hon betonade att det är vuxna som är 

med och påverkar barns könsidentitetsskapande. Hon sade att: 

 

”Barnen har inte ens börjat med mamma-pappa-lekar, hur ska de då kunna tänka 

på kön? ” 

 

Hon framhöll att de yngre barnen inte förstod innebörden av sin könsidentitet och att de inte 

ser någon skillnad mellan pojkar och flickor. Hon beskrev att det är något som utvecklas med 

åldern och att när de blir lite äldre kommer de att förstå och se skillnaderna.  
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6.2.  Analys    

I detta kapitel presenterar vi vår analys av det insamlade materialet. Under intervjuerna och 

observationerna på tre olika förskolor kunde vi se tydliga skillnader mellan förskollärarnas 

attityder till barns könsidentitet. Vi kan se utifrån våra observationer hur förskollärare utformar 

den fysiska inomhusmiljön. Vi har utgått från en tematisk analys, vilket innebär att vi har utgått 

från olika kategorier som vi diskuterar, samma metod som vi använt i vår resultatdel. 

 

Könskodat material och miljö 

Vi kunde se att alla förskolor har könskodat material på avdelningen. Nelson & Svensson anser 

att material i förskolan antingen kan vara könskodat eller könsneutralt (Nelson & Svensson 

2005, s.110). Detta innebär att lekmaterialet kan bära på inneboende egenskaper som är riktat 

till ett specifikt kön. Material som kan bedömas som könsneutrala är djur, skapande material 

eller naturmaterial, medan material som är riktat till flickor är exempelvis dockor och 

hushållsredskap. Bilar, lego och konstruktionsmaterial är riktat till pojkars intresseområde 

(Nelson & Svensson 2005, s.108).   

 

Utifrån våra observationer kunde vi se att det fanns mer material riktat till pojkar i förskola 2 

och 3. Förskola 1 hade mer material som var för flickor, där de hade byggt en separat dock-vrå 

med dockor och hushållsredskap. Ofta var också materialet som var riktat till pojkar placerade 

i ett separat utrymme, som till exempel i förskola 3 som hade reserverat det största rummet för 

material som byggklossar, lego och bilar. I förskola 2 kunde vi se att de hade mest könsneutrala 

material.  

 

Vi valde att koppla våra observationer till Hirdmans teorier om genussystemet. Enligt 

Hirdmans genusteori är särhållandet av könen ett tecken på en överordning av det ena könet – 

oftast mannens överordning (Hirdman 1988, s.51). Utifrån Hirdmans teori kunde vi se att 

pojkarna i de förskolor som vi har besökt får mer privilegier i form av mer utrymme och 

lekmaterial i enlighet med att de tillhör det mer överordnande könet. Med det menas att män 

ofta tilldelas en högre position i samhället där de får mer status och privilegier (Hirdman 1988, 

s.52–53). 

 

Genom att dela upp leksaker kunde förskollärarna även förmedla de förväntningar som fanns 

på olika kön. I fallet av förskola 1 representerade dock-vråns hushållsredskap vilka 



33 

 

förväntningar samhället har för tjejer – och den stora mängden av konstruktionsmaterial vilka 

intressen killar borde ha. Vi anser att de förväntningar på vad för material respektive kön bör 

använda kommer från rådande normer i samhället. Det kan till exempel vara bilder från 

barnböcker som skildrar könsrollerna och deras beteende. Detta anser vi kan bidra till att barnen 

väljer att använda lekmaterial som är könskodade. Nelson & Svensson menar att media, 

barnböcker och omgivningen kan lyfta fram bilden om hur pojkar och flickor ska vara (Nelson 

& Svensson 2005, s.112). Författarna menar även att barnen får olika kunskaper och lärande 

beroende på vilka artefakter som de använder sig av i den fysiska miljön (Nelson & Svensson 

2005, s.24–25). Vi anser att genom att använda sig av konstruktionsmaterial kan pojkarna lära 

sig matematiska färdigheter medan flickor utvecklar andra förmågor som är mer relaterade till 

omsorg och hushållssysslor. Vi tror även att de möjligheter eller begränsningar som personalen 

erbjuder i val av lekmaterial på förskolan, kommer att lägga en viktig grund för de val som 

barnen senare kommer att göra i framtiden.  

 

En svårighet med den givna genusordningen är förutom att pojkarna får mer privilegier i form 

av lekutrymme och leksaker, att det ofta glöms bort att det är svårare och mindre accepterat för 

pojkarna att bryta sina traditionella könsmönster (Hellman 2010, s.113–114). Till exempel är 

det oftast mer accepterat om en flicka leker med lego än om en pojke leker med dockor på 

grund av att de kvinnliga egenskaperna och beteendena förknippas med en lägre status 

(Hellman 2010, s.113–114). Vi anser att i och med att den givna strukturen ger pojkarna högre 

status är det svårare för dem att skapa sig en egen könsidentitet utanför den rådande 

könsmaktsordningen. Det tror vi kan påverka att pojkar blir mer utsatta när de gör könskridande 

val och aktiviteter.  

 

Förskollärarnas tankar om barns könsidentitetskapande i den fysiska miljön  

När det handlade om rummets utformning och dess betydelse för barns könsidentitetskapande, 

hade förskollärarna delade åsikter. Förskollärare A såg ingen relation mellan barns 

könsidentitetskapande och den fysiska miljön. Inte heller förskollärare D såg någon relation 

mellan den fysiska miljön och identitetsskapandet: 

 

”Barn imiterar och lär sig vad som är kvinnligt och manligt av sin omgivning. Men 

jag tror inte rummets utformning har en påverkan på barns 

könsidentitetsskapande.” 
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Hennes svar motsäger Nordin-Hultmans resonemang. Nordin-Hultman lyfter i sina teorier fram 

att könsidentitet skapas i samspelet mellan miljön och materialet som erbjuds på förskolan 

(Nordin-Hultman 2004, s.41). Förskollärarens påstående skiljde sig även från Wedins tankar 

om jämställdhetsarbete på förskolan. Enligt Wedin bör pedagogerna arbeta utifrån ett 

normkritiskt perspektiv när de utformar rummen. Ett sådant normkritiskt arbete leder till att 

barnen har lika möjligheter och rättigheter att vistas i alla utrymmen på förskolan utan att känna 

sig begränsade av sin könstillhörighet (Wedin 2011, s.114).  

 

När vi ställde samma fråga till förskollärare B hade hon en annan uppfattning än förskollärare 

D. Hon ansåg tvärtom att miljön spelar stor roll i barnens utveckling och skapandet av 

könsidentitet. Hon förklarade att:   

 

”Jag tror att både materialet och hur vi väljer att möblera rummen påverkar hur 

barnen ser på sig själva och definierar sig utifrån sin könstillhörighet. Jag skulle 

önska att vi hade haft mer tid i arbetslaget att reflektera och diskutera om den 

fysiska miljöns utformning. Detta skulle lett till att vi skulle ha genusfrågor mer 

närvarande i vårt arbete, därför att det ingår som en viktig del av vårt uppdrag som 

förskollärare att utforma en verksamhet som tilltalar alla barnen.” 

 

Det svar som förskollärare B gav oss tyder på att hon var genusmedveten vid utformningen av 

rummen och val av material. Hon hade även medvetenhet om att artefakterna som de erbjuder 

i den fysiska inomhusmiljön kan påverka barns könsidentitet. I enlighet med Nordin-Hultmans 

resonemang menar hon att barns könsidentitet skapas i samspelet mellan miljön och materialet 

som erbjuds på förskolan (Nordin-Hultman 2004, s.40).  

 

Vygotskij har liknande tankar som Nordin-Hultman och menar att det finns ett lärande i 

samspel mellan artefakter och miljön (Säljö 2014, s.65). Mediering används som en resurs för 

att överföra kunskap till någon i sin omgivning (Säljö 2013, s.66). Vilket även tydliggjordes i 

intervjuerna när förskollärare E poängterade att:  

 

”Det viktigaste när vi utformar rummen är att det ska vara lärorikt. Det ska ge 

förutsättningar för barnen och ske på lekfulla grunder. Vi vill att barnen ska få med 

sig mycket kunskap som till exempel matematik och språk.” 
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Enligt Nelson & Svensson kan förskollärarna antingen förstärka eller tona ner traditionella 

könsroller när det kommer till val av artefakter. Författarna betonar att det är förskollärarnas 

medvetenhet och förhållningsätt som kan påverka barns könsidentitetskapande (Nelson & 

Svensson 2005, s.24–25). Även Judith Butler anser att könet skapas i sociala interaktioner 

mellan människor, och genom sådant performativt skapande kan förskollärare påverka hur barn 

formar sin könsidentitet (Butler 2005, s.15). 

 

Eftersom förskollärarna ska förmedla kunskaper och samtidigt vara förebilder för barnen blir 

de viktigt hur de bemöter barnen (Wedin 2011, s.53). Genom deras handlingar visar de vad 

som förknippas med kvinnligt och manligt beteende samt de förväntningar som finns på 

respektive kön. Utan hjälp av förskollärarna kan det vara svårt för barnen att bryta med de 

traditionella könsroller som finns på förskolan (Wedin 2011, s.52). 

 

Färgkodning 

Förskolorna hade valt att måla rummen med olika färger. I förskola 1 var dock-vrån väggar 

målade rosa, till skillnad från annars neutrala färger som beige och grå. I förskola 3 hade 

konstruktionsrummet ett blått tema. Enligt Fanny Ambjörnsson finns det olika färgmarkörer 

som bär på osynliga normer och värderingar som är förknippat med ett visst kön.  Hon anser 

att färgen rosa ofta kan ses som en markör för kvinnlighet och lätt bli förknippad med en lägre 

status i samhället (Ambjörnsson 2011, s.60–63).  Detta kan leda till att både pojkar och flickor 

undviker att komma i kontakt med färgen (Ambjörnsson 2011, s.105). Anledningen till att den 

rosa färgen har lägre status tror vi har och göra med det genussystem som Hirdman beskriver, 

där symboler som förknippas med manlighet har högre status i samhället. Medan kvinnliga 

egenskaper förknippas med en lägre position (Hirdman 1988, s.51). Vi anser att det kan bli en 

svårighet i jämställdhetsarbetet om förskollärarna inte har reflekterat över hur färger kan 

påverka barns könsidentitetsskapande. Eftersom färgkodning är laddat med förväntningar om 

kvinnlighet och manlighet (Ambjörnsson 2011, s.60–63).   

 

I våra intervjuer framkom det att de flesta förskollärare inte hade reflekterat över hur 

färgsättningen kan bidra till barns könsidentitetsskapande. Vi kunde se att personalen i större 

utsträckning valt att använda sig av neutrala färger som till exempel grått, beige och grön när 

de möblerat rummen. Den förskola som skiljde sig åt från de andra förskolorna hade en dock-

vrå som hade rosa väggar. I likhet med Ambjörnsson håller vi med om att färgen rosa är en 

laddad färg som kan förstärka barns könsidentitetsskapande (Ambjörnsson 2011, s.60–63).  Ett 
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exempel som hon tar upp är när en pojke väljer att inte gå in i dock-vrån som har rosa väggar. 

Det tror vi beror på att pojken associerar det rosa rummet med ett typiskt flickrum och tar därför 

avstånd från att gå in i rummet (Ambjörnsson 2011, s.61–62). Det här anser vi är ett tydligt 

exempel på att färger är starkt förknippade med traditionella könsroller på förskolan och det 

kan påverka vilka rum barnen väljer att leka i.  

 

 

Hur förskollärares arbete kan befästa traditionella könsroller  

Enligt Wedin är det viktigt att förskollärare och pedagoger har kunskap om genusbegreppet 

och dess innebörd (Wedin 2011, s.105). Därför frågade vi förskollärarna under intervjuerna 

vad deras tidigare tankar om genus är, för att ta reda på vad de tänker om ämnet. Under 

intervjuerna framkom det att förskollärarna har olika synsätt och värderingar kopplade till 

genus och det beror på olika faktorer som till exempel utbildning eller kulturella aspekter. 

Wedin betonar att det är viktigt att kommunicera tillsammans i arbetslaget för att hitta en 

gemensam utgångspunkt i jämställdhetsarbetet. Detta beskriver förskollärarna också som 

betydelsefullt. Förskollärare A beskrev att de har haft problem i arbetslaget och inte haft 

samsyn när det kommit till utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Detta är orsaken till 

att de inte utvecklat någon gemensam utgångspunkt i deras jämställdhetsarbete (Wedin 2011, 

s.113). 

 

Utifrån våra intervjusvar kunde vi se att förskollärarna i förskola 1 och 2 inte hade reflekterat 

över hur deras förhållningsätt kan bidra till att förstärka traditionella könsroller. På förskola 3 

hade förskollärare E reflekterat över detta: 

 

”Det är vi pedagoger som ger förutsättningar för barnen. Vi skapar möjligheter för 

barnen genom de material som vi erbjuder barnen. Nu har vi utklädningskläder och 

då är barnen intresserade av att leka rollekar. Vi styr barnens lekar med det material 

vi ger.” 

 

Från citatet kunde vi se att förskolläraren var medveten om att hennes handlingar har påverkan 

på vad barnen väljer att leka med. Hellman anser att genus skapas i sociala sammanhang, enligt 

henne kan även den fysiska inomhusmiljön påverka barns skapande av könsidentitet (Hellman 

2010, s.193).  Utifrån hennes teorier kunde vi se att förskollärare E aktivt bidrar till att förstärka 

traditionella könsroller. 
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Under våra intervjuer kunde vi se att förskollärarna medvetet valde bort könskodat material 

som till exempel litteratur, som de tyckte kunde förstärka traditionella könsroller på förskola 2 

och 3. Barnböcker är en artefakt som kan återspegla ideal och förväntningar på hur de förväntas 

vara i relation till sitt kön. Om böckerna skildrar en äldre syn på könsroller kan det ge budskap 

till barnen som inte överensstämmer med de normer och värderingar som är aktuella idag 

(Wedin 2011, s.79). Det här ett konkret exempel på hur förskollärarna arbetade för att motverka 

traditionella könsroller i barngruppen.  

 

Förskollärare C väljer att inte se barn utifrån vilket kön de tillhör.  Hon menade att: 

 

”Vi benämner inte barnen efter kön när vi tilltalar dem utan undviker att titta på 

genusryggsäck. Vi fokuserar på individen.” 

 

Ett sådant synsätt kan skapa problem gällande jämställdhet. Enligt Delegation för jämställdhet 

i förskolan intar pedagoger ofta ett synsätt där de ser barnen som individer och inte utifrån 

vilket kön de tillhör (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2004, s. 14). Detta kan leda till 

att man kan bli könsblind och att genussystemet, som bland annat Hirdman lyfter fram 

undanskyms, hon menar att det är viktigt att belysa de strukturella skillnaderna mellan de olika 

könen (Hirdman 1988, s.51). Vi återskapar genus på olika sätt utifrån olika nivåer. Dels kan vi 

göra det på en strukturell nivå där genus återskapas utifrån ett samhällsperspektiv (Hirdman 

1988, s.51). Detta diskuterar även Wedin när hon lyfter fram att det är viktigt att se sambandet 

mellan det som sker på den strukturella nivån och den individuella nivån. Den individuella 

nivån kan exemplifieras av hur vi bemöter flickor och pojkar på förskolan (Wedin 2011, s.52).   

Därför anser vi att det blir betydelsefullt att förskollärarna är medvetna om hur de återskapar 

genus och inte bortser från barns könstillhörighet.  

 

Enligt Judith Butler skapar detta genussystem inte bara ojämlikheter i samhället, utan även 

könsspecifika normer som återskapas aktivt i vår vardag. Till skillnad från Hirdman och Wedin 

ser inte Butler de strukturella skillnaderna som finns mellan könen som den enda svårigheten i 

ett jämställdhetsarbete. Däremot anser Butler att själva könet är en social konstruktion som 

upprätthålls av handlingar i samhället, och kan begränsa individer till konstruerade 

beteendemönster (Butler 2005, s.9). För att nå jämställdhet mellan individer borde 

människorna enligt Butler bortse från begreppet kön, för att inte genom sitt eget beteende och 

kategorisering av människor skapa föreställningar om vad som anses som kvinnligt och manligt 
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(Butler 2005, s.8–10). Vi kunde se att förskollärare C gjorde exakt detta genom att inte se 

barnen som representanter av sitt eget kön. 

 

7. Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka förskollärarnas förhållningsätt till den fysiska 

inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Vi ville bidra till en djupare förståelse 

för hur pedagoger tar hänsyn till genus i utformningen av miljön samt undersöka om 

förskollärarna använder sig av könskodat material. Vi ville även se hur de har delat upp 

materialet på avdelningarna. Slutligen har vi tagit reda på om förskollärare anser att den fysiska 

miljön påverkar skapandet av barns könsidentitet.  

 

I vår studie använde vi en kvalitativ metod i form av observationer och intervjuer i tre 

slumpmässigt valda förskolor i Stockholm. Vi valde metoden för att få djupare insyn i 

förskollärarnas tankar och agerande gällande våra forskningsfrågor. Man kan kritisera vårt val 

av forskningsmetod på grund av det begränsade urvalet vilket försvårar möjligheten att 

generalisera vårt resultat i relation till andra förskolor i Sverige. Men vi har försökt att kringgå 

detta problem genom att använda oss av ett slumpmässigt val av förskolor, för att åstadkomma 

ett så representativt urval som möjligt. Som teoretiska utgångspunkter har vi valt att 

koncentrera oss bland annat till Yvonne Hirdmans och Judith Butlers socialkonstruktivistiska 

genusteorier och Anette Hellmans tankar om hur fysiska miljön kan påverka barns 

identitetsskapande.  

 

Resultatet av vår studie pekar på att förskollärarnas attityder till genus och hur man bedriver 

ett jämställdhetsarbete skiljer sig åt mellan olika förskolor och förskollärare. Vi har utifrån våra 

intervjusvar sett ett mönster i hur förskollärarna hanterar det könskodade materialet i den 

fysiska inomhusmiljön. Vi kunde tydligt se hur lärarnas olika bakgrund och utbildning påverkar 

hur de hanterar könskodat material och jämställdhetsarbete på förskolan. De flesta förskollärare 

ser jämställdhetsarbete som en viktig del av sitt arbete, men detta är oftast begränsat till deras 

eget beteende och sociala interaktion med barnen. När det kom till den fysiska miljön och dess 

påverkan till barns könsidentitet skiljde sig förskollärarnas åsikter markant från varandra. Detta 

kunde vi se i våra observationer i förskolorna, där två av tre förskolor använde separata 

lekutrymmen utrustade med könsspecifika lekmaterial och färgkodning.  
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Utifrån tidigare forskning har vi fått kunskap om att uppdelningen av det könskodade materialet 

kan leda till ett särhållande av könen på förskolan. Med hjälp av könskodat lekmaterial kan 

förskolan förmedla vilka förväntningar samhället har för olika kön och vilka intressen och 

färdigheter killar och tjejer bör ha. I värsta fall kan detta förstärka de traditionella könsroller 

och den makthierarki som finns. Vårt resultat visar att förskollärarna inte haft genusfrågor 

närvarande när de har delat upp det könskodade materialet. Istället har de valt att fokusera på 

att utforma den fysiska miljön utifrån ett lärandeperspektiv. 

 

För att sätta vår forskning i ett större samhällsperspektiv har också förskollärare åtaganden som 

de måste uppfylla. Läroplanen betonar vikten av att ha genusfrågor närvarande i sitt arbete. Vår 

kunskap om genus kommer att påverka vårt förhållningsätt och hur vi bemöter barnen. 

Anledningen till att förskolan har riktlinjer för att motverka traditionella könsroller, är att 

pojkar och flickor ska få samma möjlighet att utveckla olika färdigheter (Skolverket 2016, 

s.11). De ska inte begränsas av traditionella könsroller. Det är något som vi förskollärare inte 

kan förbise i vårt arbete eftersom det är en del av vårt samhällsuppdrag.  

 

En svårighet som vi ser med ett jämställdhetsarbete är att det finns olika slags kompetenser hos 

förskollärarna. Vi tror att den tidsperiod under vilken de har tagit sin förskollärarexamen kan 

påverka vilken kunskap de har om genus. Vi anser att det är viktigt att personal på förskolan 

får möjlighet att ta del av ny forskning och kunskap om ämnesområdet. För förskolläraren är 

det särskilt viktigt att ta del av aktuell genusforskning och att dela med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter till arbetslaget. En svårighet med detta är att finna tid för gemensam reflektion 

i arbetslaget. Det kan uppkomma olika hinder i den pedagogiska verksamheten som gör att 

genusarbetet tappas bort. Förskollärarna beskriver olika faktorer som de måste anpassa sig till. 

Till exempel prioriteras barnens individuella behov i första hand. 

 

Något som också kom fram i våra intervjuer är att alla förskollärarna ser barnen utifrån ett 

individperspektiv. Vår åsikt är att det inte går att genomföra ett jämställdhetsarbete om man 

inte ser barnen utifrån vilket kön de tillhör. Vi anser är att det blir kontraproduktivt när 

förskollärarna väljer att inte se barnens kön eftersom de då bortser från könsstrukturerna i 

samhället. Även Delegationen för jämställdhetsarbete på förskolan diskuterar denna 

problematik om förskollärares könsblindhet som ett hinder för att arbeta med 

jämställdhetsfrågor på förskolan (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2004, s.14).  I likhet 

med delegationen anser vi också att könsblindhet är ett hinder för jämställdhetsarbete. Med 
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detta menar vi att det blir svårt att vidareutveckla och bedriva ett jämställdhetsarbete när de 

grundläggande värderingarna om genus saknas. 

 

Slutligen vill vi poängtera att syftet med ett jämställdhetsarbete enligt vår åsikt inte är att 

kritisera traditionella könsroller såsom något endast negativt. Vår tanke är att det inte är fel om 

en flicka leker i dock-vrån eller att en pojke bygger i konstruktionsrummet utan det vi vill 

understödja är främjandet av könsöverskridande val och aktiviteter på förskolan. Detta för att 

förskollärare ska kunna stimulera barns olika lärande och utveckling. Om vi ställer oss kritiska 

till vårt tillvägagångsätt i vår undersökning, har vi endast observerat den fysiska inomhusmiljön 

och inte samspelet mellan barnen och leksakerna. Om vi hade genomfört observationer på 

barnen hade vi kunnat se hur barnen samspelar i den fysiska inomhusmiljön med hjälp av 

artefakter. Om vi hade besökt fler förskolor än tre, hade vi även kunnat bredda vår 

undersökning.  

 

Vidare forskning 

Vi har i vår undersökning uppmärksammat att det behövs vidare forskning inom vårt 

ämnesområde. Vårt förslag till vidare forskning är att följa upp barnens utveckling under 

skoltiden för att se hur ett jämställdhetsarbete på förskolan påverkar barnen, och för att kunna 

se i vilken utsträckning jämställdhetsarbetet har lyckats. Det kan forskare göra genom 

observationer eller intervjuer med barnen vilket kan ge en djupare inblick i deras beteende och 

tankar gällande genus. Vi anser att det är viktigt att förskollärare med äldre genusutbildning får 

möjlighet att vidareutveckla sin kompetens inom jämställdhetsarbete. Det är viktigt att 

personalen får utveckla sin kompetens för att kunna motverka traditionella könsroller på 

förskolan vilket är ett av våra viktigaste samhällsuppdrag. 
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1-Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

Vad heter avdelningen som du arbetar på? 

Hur lång tid har du arbetat på den här avdelningen? 

Hur lång tid har du varit verksam som förskollärare? 

Hur många avdelningar finns på er förskola? 

Hur gamla är barnen på er avdelning? 

 

Genusaspekter 

Har du fått tagit del av någon tidigare genusutbildning under din utbildning? 

Hur arbetar du med jämställdhetsfrågor i barngruppen? 

På vilket sätt arbetar ni med jämställdhetsfrågor? 

Anser du att man kan se skillnader i pojkar och flickors lek i den fysiska miljön?  

Anser du att barnen leker könsöverskrivande i specifika situationer? 

 

Rummens utformning 

Finns det rum som du upplever mer attraktiva för pojkar respektive flickor? 

Har ni en öppen diskussion om hur ni utformar den fysiska miljön i arbetslaget? 

Har du personligen varit med och utformat rummen? 

Hur ofta brukar ni förändra den fysiska miljön på förskolan? 

Vad ligger bakom den nuvarande utformningen av miljön? 

Vad prioriterar du i första hand i utformningen av rummen? 

Har ni genusfrågor närvarande när ni förändrar den fysiska miljön? 

Anser du att färgkodning är viktigt att tänka på? 

 

Material 

Vilket material är mest populärt för pojkar och flickor att leka med? 

Vem väljer ut materialen på avdelningarna? 

Hur väljer ni materialet så att de är anpassat utifrån barnens individuella behov? 
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Bilaga 2-Observationsprotokoll  

 

 

• Hur är det könskodade materialen/leksakerna placerade i rummen? Ligger bilar 

och dockor i samma låda eller ligger de uppdelat? 

• Inbjuder den fysiska miljön både pojkar och flickor? 

• Har rummen specifika syften? 

• Vilka färger används i rummen? 

• Vilka material finns tillgängliga?  

• Finns det bestämda material eller mer fria (tex naturmaterial)? 

• Hur mycket utrymme finns det i lokalen för till exempel fysisk aktivitet?  

• Vilka budskap signalerar rummen? 

• Vad får vi för egna intryck och reflektioner av miljön i relation till genusfrågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Stockholm 2017-10-12 
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Bilaga 3-Samtyckesblankett för vår forskningsstudie 

 

Hej 

 

Hej vi heter Sanna Gunnarsson och Ilwad Awale och är två studenter som läser vår sista termin 

på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på utbildningen skriver vi 

en forskningsuppsats på C-nivå. Studien kommer att behandla frågor om förskollärarnas 

förhållningsätt till jämställdhetsarbete. Vi kommer även undersöka den fysiska miljön på 

förskolan utifrån ett genusperspektiv. För att kunna genomföra arbetet så ber vi tacksamt om 

er medverkan eftersom vi är intresserade av hur just ni ser på förskolans fysiska miljö i relation 

till genusfrågor.  För att samla in vårt material till studien skulle vi gärna vilja besöka er 

förskola vid ett tillfälle för att observera den fysiska miljön på förskolan och genomföra två 

intervjuer med två förskollärare.  

 

En observation kommer ge oss möjlighet att fotografera rummens planering och struktur samt 

få en inblick i vilket material som finns tillgängligt på förskolan. Vi kommer använda oss av 

en Ipad i syfte att fotografera och spela in den fysiska miljön för senare kunna gå tillbaka och 

studera vårt insamlade material lite närmare. Vi kommer enbart fokusera på den fysiska miljöns 

utformning. Det innebär att vi kommer ta hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att 

inte använda oss av någon ljudinspelning eller fotografering på varken barnen, vårdnadshavare 

eller personal som medverkar i studien.  

 

Vi erbjuder anonymitet för de som har medverkat i vår studie. Vilket innebär att ingen av de 

deltagande kommer att kunna identifieras i vår studie. Informanternas uppgifter kommer endast 

användas i denna studie. När uppsatsen är färdig kommer det att läggas upp på databasen 

DiVA. 

 

Vi vill be om ert godkännande för er medverkan i vår studie. Ni kan närsomhelst avsäga er ert 

deltagande oavsett hur lång forskningsprocessen har pågått.  Om ni godkänner villkoren fyller 

ni i detta formulär och kontaktar oss snarast. Om det uppstår några frågor kan ni höra av er till 

oss eller vår handledare via mail eller telefon. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare eventuella frågor som uppstår. 

 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss vid eventuella frågor 

 

Mobilnummer: XXX 

E-mail: XXX 
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Tack på förhand 

Hälsningar Sanna Gunnarsson och Ilwad Awale 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

       

 

Formuläret återlämnas till XXX senast den XXX. Om du/ni inte samtycker till att medverka i 

studien så bortse från detta brev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


