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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka erbjudanden av meningsskapande relaterade 

till genus som två olika förskolors fysiska inomhusmiljö erbjuder förskolebarn i åldern 0 till 

3 år.  

Vi genomförde en kvalitativ miljöobservationsstudie där vi besökte två förskolor, varav 

ena förskola hade en Reggio Emilia-pedagogisk inriktning och andra förskolan var utan 

uttalad pedagogisk inriktning. De teoretiska utgångspunkter vi utgick från i vår studie var 

genusteorin, normkritisk- samt normkreativ pedagogik.  

Resultatet från observationerna visade på att förskolornas utformning av rummen skiljde 

sig åt och att pedagogisk inriktning kan vara en faktor som bidrar till konstruktionen av 

miljön. Utifrån tidigare forskning kunde en slutsats dras att förskolemiljöns utformning har 

en stor påverkan på barns uppfattning om genus samt kan skapa förutsättning för barn att 

anta ett normkritiskt förhållningssätt. Utifrån ett genusperspektiv spelar rummets utformning 

roll då detta påverkar rummets könskodning samt möjlighet till könsöverskridande lek. 

Vidare visar forskningen att könsneutralt material minskar risken för att barn navigeras in i 

stereotypa könsroller samt skapar förutsättningar för att förhindra könssegregation. Det 

material som fanns att tillgå på de båda förskolorna var överlag könsneutralt. Det fanns även 

material med könskodning som var antingen maskulin eller feminin men materialets färg, 

design samt funktion bidrog till att könskodningen inte blev lika tydlig. 

Val av material och rummets utformning är därmed faktorer som kan komma att påverka 

barns uppfattning om genus samt kan skapa förutsättningar för att barnen grundlägger ett 

normkritiskt förhållningssätt. 
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1. Inledning  

I dagens samhälle finns det tydliga könsskillnader (jamombud.se). Beroende av 

könstillhörighet tillkommer olika möjligheter samt förutsättningar. För oss som har ett 

brinnande intresse för alla människors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter obundet 

av kön blir förskolan en självklar plats att grundlägga ett normkritiskt förhållningssätt hos 

barnen. För att motverka att barnen fastnar i stereotypa könsmönster anser vi att de behöver 

pålästa och kunniga pedagoger som är medvetna och insatta i genuspedagogik, samt har 

samma förväntningar och bemötande mot barn oberoende av kön. Vi anser genom att vara 

observant, medveten, reflekterande och accepterande kan en jobba emot de befintliga 

könsrollerna samt ge barnen verktyg de behöver för att bryta stereotypa könsmönster. I och 

med detta blir förskolemiljöns utformning en stor bidragande faktor till att ge barnen ett 

bredare register på hur det är att vara människa samt skapa förutsättningar att forma sin 

identitet.  

Våra tidigare erfarenheter av att jobba genusmedvetet i förskolan har varit blandade. Vi 

anser att det saknas kunskap om genus och normkritik hos många pedagoger. Vi har även 

sett brister i miljön, material och förhållningssätt. På vissa förskolor har medvetenheten varit 

större och förståelsen för hur olika könsmönster uppstår djupare. Mot denna bakgrund 

hävdar vi att de är betydelsefullt att få ökad kunskap kring hur förskolemiljön påverkar barns 

uppfattning om genus samt bidrar till att barn antar ett normkritiskt förhållningssätt.   
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2. Bakgrund  

Begreppet kön kan förstås som en social konstruktion som beroende av social och historisk 

kontext kan variera. Konstruktionen av kön kan ses som relationer mellan män och kvinnor 

och beroende av könstillhörighet medföljer olika uppfattningar av vad som förväntas av en 

(Eggen Børve & Børve, 2017, s. 4). Cherney hävdar att barn tidigt lär sig att uppfatta och 

tolka idéer kring kön. Redan när barn är 1,5-2 år gamla börjar de göra könsstereotypa val 

när det kommer till leksaker. Mellan åldrarna 2-3 år börjar barn aktivt reproducera stereotypa 

aktiviteter och vid 3 års ålder har barn fått kunskap om vilka könsstereotypa leksaker och 

lekroller som anses passande för dem beroende på könstillhörighet. När barn kommer upp i 

4-5-årsåldern börjar de föredra att leka med barn av samma kön som de själva och de väljer 

aktiviteter de lärt sig är passande för det egna könet. I samma ålder uppvisar de ett aktivt 

avståndstagande gentemot leksaker och lekroller som de anser passande för det motsatta 

könet. Mot denna bakgrund blir det tydligt att barn i en tidig ålder lär sig uppfatta lämpliga 

och olämpliga beteenden kopplade till sin könstillhörighet. Hur den vuxna omgivningen 

svarar barnen blir en indikator som är avgörande för hur barn tidigt lär sig att uppfatta kön 

(2010, s. 652).  

I förskolans läroplan framgår att de grundläggande värdena förmedlar att alla individer 

som verkar inom förskolans verksamhet ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar, samt individens frihet och solidaritet mellan människor (Lpfö18, s. 5). 

Vidare benämner förskolans läroplan att  

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens 
utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på 

lika villkor, oberoende av könstillhörighet (Lpfö18, s. 7). 

En rapport från Skolverket visar dock på brister i jämställdhetsarbetet i totalt 18 av landets 

kommuner. Rapporten är baserad på en inspektion i form av föranmälda besök på 36 

slumpmässigt utvalda förskolor. Antalet inspektioner är förhållandevis litet men synliggör 

att det är uppenbart att förskolan tampas med jämställdhetsfrågan. De brister som rapporten 

lyfter fram var bland annat att personal i flertalet förskolor inte arbetar systematiskt utifrån 

ett genusperspektiv när det kommer till genomförandet av aktiviteter, planering av miljö 

samt material och samtal om förhållningssätt. Rapporten pekar även på en avsaknad av 

vägledning för barnen i den fria leken samt att personalen brister i att låta barnen pröva och 

variera olika miljöer och material (skolverket.se, 2019).  

I föräldraundersökningen från 2012 framkommer det att det genomsnittliga 

förskolebarnet i Sverige spenderar 31 timmar i veckan på förskolan (Skolverket, 2013, s. 

48). Då barnen spenderar så pass mycket tid på förskolan samt i tidig ålder börjar uppfatta 

kön blir ansvaret på en förskollärare stort att motverka cementering av stereotypa könsroller. 

Eggen Børve och Børve lyfter fram att barns uppfattningar om kön och könskodning är något 

som de lär sig i den sociala miljön. Barn väljer i stor utsträckning leksaker med en tydlig 
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könskodning för det egna könet. Pojkar väljer oftast att leka med leksaker som är tekniskt 

lagda eller riktar sig mot action. Flickor väljer traditionellt sätt att leka omvårdande och 

narrativa lekar. Vidare lyfter författarna problematiken kring när barn i stor utsträckning 

väljer att leka med leksaker som är kodade för det egna könet då detta kan leda till en 

cementering av könsstereotyper. Författarna menar att miljöns utformning samt val av 

material blir en spegling av den pedagogiska verksamheten samt pedagogernas syn på den 

egna professionen. Ett rums konstruktion och utformning samt den lekkultur som barnen 

praktiserar behöver förstås utifrån vilken institutionell miljö, historisk kontext och andra 

traditionella omständigheter som råder (2017, s. 5). 

I en artikel i tidningen “Förskolan” intervjuas rektorn Annelie Odén kring hur ett 

jämställdhetsarbete bör utformas i praktiken. Hon menar på att den fysiska och sociala 

miljön fyller en viktig funktion kring att möjliggöra för barn att reflektera och handla 

normkritiskt. Syftet med arbetet är att ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar. 

Odén lyfter att det är viktigt att observera och kartlägga den fysiska miljön för att få syn på 

hur den används och om flickor och pojkar får samma möjligheter till lek och aktivitet i 

miljön (Dzedina, 2019a). Detta stöttas av Kristin Bjerstedt som i en artikel i tidningen 

“Förskolan” menar att en del av en förskollärares uppdrag är att observera vilka barn som 

leker var. Hon menar på att om det visar sig att bara vissa barn leker på ett särskilt ställe på 

förskolan så behöver förskollärare undersöka varför det ser ut så. Vidare menar Bjerstedt att 

förhållningssättet, där bland annat tonfall och ordval spelar stor roll, blir viktigt för att 

möjliggöra att barnen bemöts på ett medvetet och jämställt sätt (Dzedina, 2019b).  

Forskningen visar alltså att barn i tidig ålder börjar uppfatta förväntningar från 

omgivningen gällande vad som anses vara lämpliga beteenden beroende av könstillhörighet, 

då genus skapas i en social kontext. Miljöns utformning har betydelse för uppfattningar om 

genus och samt kan skapa förutsättningar för att anta ett normkritiskt förhållningsätt.  

Därmed väcks tankar om hur förskolemiljön kan påverka barns uppfattning om genus samt 

bidra till att barn antar ett normkritiskt förhållningsätt.  
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3.  Syfte och forskningsfrågor  

Studiens syfte är att undersöka vilka erbjudanden av meningsskapande relaterade till genus 

som två olika förskolors fysiska inomhusmiljö erbjuder förskolebarn i åldern 0 till 3 år.  

Utifrån detta syfte formulerande vi följande två forskningsfrågor: 

 

• Vilka möjligheter till meningsskapande erbjuder de två förskolemiljöerna utifrån 

ett genusperspektiv? 

• Hur bidrar de två förskolemiljöernas utformning till att barn i tidig ålder 

grundlägger ett normkritiskt förhållningssätt?  
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5. Forskningsöversikt  

5.1. Barns avkodning av material  

Weisgram m.fl. har genomfört en observationsstudie för att undersöka om det finns någon 

koppling mellan barns val av leksaker och det egna könet. Studiens syfte var att granska om 

leksakernas färg spelar någon roll i barnens val (2014, s. 402). Författarna bygger sin studie 

på könsschema-teorin som består av ett teoretiskt ramverk som förklarar de kognitiva 

processerna bakom de avvägningar och bedömningar en individ gör när det kommer till 

könsbaserade val och intressen. Barnen söker aktivt efter ledtrådar för att kunna kategorisera 

leksaker som passande för det egna eller det motsatta könet eller bägge könen (2014, s. 402).  

Observationsstudien har genomförts på 73 barn; 38 pojkar och 35 flickor i åldrarna 3-5 år. 

Barnen har introducerats för 16 olika leksaker som valts ut utifrån att de anses ha en specifik 

könskodning (8 maskulint kodade leksaker och 8 feminint kodade leksaker). Av dessa så 

hade hälften av vardera halvan målats med färger som stereotypt är kopplat med det motsatta 

könet (exempelvis så målades en monstertruck rosa). Ena hälften av de maskulint kodade 

leksakerna målades rosa eller lila. Hälften av de feminint kodade leksakerna målades röda, 

blå eller svarta, samt fick tillägg som sportstickers (2014, s. 403).   

Resultaten i Weisgram m.fl.  visade på tydliga skillnader mellan könen vilken 

färgkodning leksakerna hade som pojkar och flickor föredrog att leka med. Resultaten av 

studien indikerade att pojkar var övervägande mer intresserade av maskulint kodade leksaker 

i maskulint kodade färger. De undvek maskulint kodade leksaker i feminint kodade färger. 

Flickor föredrog att leka med feminint kodade leksaker i feminint kodade färger i större 

utsträckning än något annat. När det kom till att leka med könsöverskridande leksaker så 

gjorde flickor det i större utsträckning än pojkar. Flickorna valde i större mån maskulint 

kodade leksaker i feminint kodade färger, än vad pojkar valde feminint kodade leksaker i 

maskulint kodade färger. Flickor hade ett betydligt mindre intresse för maskulint kodade 

leksaker i maskulint kodade färger än någon annan leksaks- och färgkombination (2014, s. 

404).    

Att färgkodning har betydelse för barns val av leksaker är något som även framkom i en 

studie genomförd av Cherney med flera. Syftet med undersökningen var att undersöka hur 

barns lekmönster och förståelse för kön påverkas av användning av könsneutrala och 

könsöverskridande leksaker. Bakgrunden till syftet med undersökningen var att forskning 

visat på barns förmåga att könskategorisera leksaker ökar under förskoleåldern. 

Könsöverskridande leksaker beskriver Cherney m.fl. som material som besitter 

karaktärsdrag som traditionellt sett kan kopplas till båda könen. Ett exempel på en 

könsöverskridande leksak som lyfts fram av författarna är ett rosa-lila flygplan. Färgen på 

leksaken tillskrivs en feminin karaktär men leksakens design tillskriver den även manliga 

drag. Därav menar Cherney m.fl. att leksakens får en dubbel kodning och därmed blir 

könsöverskridande då den inte tydligt kan tillskrivas enbart manlig eller kvinnlig karaktär 

(2010, s. 653). Könsneutrala leksaker beskrivs som leksaker som i sin färg och design inte 

kan tillskrivas vare sig kvinnliga eller manliga drag. Exempel på könsneutrala leksaker 

beskrivs av Cherney m.fl som en gul skolbuss, ett flerfärgat skolhus, en röd ladugård och en 
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kassaapparat (2010, s. 656-657).  De feminina leksaker som presenterades i studien av 

författarna var hemvrå (2010, s. 655) och ett röd-vitt hus för dockor med flera rum. Den 

maskulina leksak som presenterades var ett grått slott med flera torn (2010, s. 657) 

Vidare menar författarna att barn i den här åldern börjar göra aktiva val för att välja bort 

leksaker eller lekroller som de anser vara passande för det motsatta könet. Insikten om 

könsroller och för dem accepterade sätt att leka för det egna könet har blivit så pass stor att 

de är skickliga på att göra medvetna val när det kommer till leken (2010, s. 652).  

Cherney m.fl. använder sig i sin studie av könsschema-teorin och developmental 

intergroup theory (förkortad DIT). Könsschema-teorin är densamma som använts av 

Weisgram m.fl. och har beskrivits ovan. DIT används för att förklara hur sociala stereotyper 

och fördomar konstrueras och formas av den omgivande sociala miljön. Teorin innefattar 

hur sociala kategorier spelar en viktig roll i hur personer ser på sig själva samt hur de ser på 

och integrerar med andra. Kategorisering av sociala grupper är viktig för teorin eftersom den 

ger information kring vi och de, förväntade scheman för andra personer och den egna 

individen beroende av olika faktorer som ex. sociala grupper, samt information om 

könsstereotyper. DIT menar att det finns två faktorer som påverkar utvecklingen av fördomar 

och könsstereotyper: en är länkad till de miljömässiga inställningarna i barns erfarenheter, 

medan den andra är länkad till barns utveckling av kognitiva förmågor (2010, s. 653).  

Studiens syfte var att undersöka hur 31 barn i åldern 3-5 år (19 pojkar och 12 flickor) 

förhåller sig till 11 leksaker. Leksakerna var blandat stereotypt kodade och könsneutrala. 

Barnen har efter en period på 10 minuters fri lek fått kategorisera leksakerna som antingen 

pojk- eller flickleksaker (2010, s. 657). Resultatet av observationen visade på en variation 

gällande hur barnen valde att kategorisera leksaker. Faktorer som det egna könet och ålder 

hade en stor påverkan när barnen skulle placera leksakerna i olika grupper. Barnen i studien 

föredrog leksaker som ansågs könsstereotypa före leksaker som av 

författarna kategoriserades som könsneutrala. Cherney m.fl. lyfte fram i sitt resultat att i 

likhet med resultaten i Weisgram m.fl. så hade färgkodning en avgörande betydelse för barn 

när det kommer till att kategorisera material (2010, s. 664). Vidare menar författarna i sitt 

resultat att den högsta komplexiteten uppvisade barn med feminint kodade leksaker. Då 

pojkar i högre grad än flickor undviker leksaker som stereotypt är kodade för det andra könet 

uppvisar pojkar i sin lek inte lika hög komplexitet som flickor. Då författarna presenterade 

även maskulint kodade leksaker för barnen valde pojkar i störst utsträckning att leka med 

dessa, och därav uppvisade inte pojkarnas lek lika hög komplexitet som flickornas. Studien 

pekade även på att komplexiteten i barnens lekar ökade ju äldre barnen var (2010, s. 664).  

I artikeln “Objects of conflict: (re) configuring early childhood experiences of gender in 

the preschool classroom” beskriver Lyttleton-Smith hur den materiella miljön i förskolan 

bidrar till barns tidiga uppfattning om kön. Studien är gjord på fältanteckningar som 

författaren genererade under en årslång etnografisk studie på en förskola i Wales. 

Barngruppen bestod av barn i åldern 3 till 4 år och syftet med studien var att undersöka och 

utforska hur yngre barn upplever kön i förskolan (2019, s. 660).  

Författaren menar att genom att omsorgsfullt välja och mixa leksaker i förskolan kan 

pedagogerna förhindra könssegregation för barnen när det kommer till mötet med materialet. 

Fordon är ett material som traditionellt sett tilltalat pojkar. Som pedagog behöver en då se 

över om fordonen har en mäktig karaktär kopplat till maskulinitet, som exempelvis brandbil 
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eller polisbil. Fordon som exempelvis djurambulans eller familjebil ger barnen möjlighet att 

leka omsorgsfullt och skapa kreativa karaktärer. Om barnen väljer att leka med fordon, är 

inte syftet nödvändigtvis att spela en stark och mäktig hjälte, vilket pojkar känner sig mer 

uppmuntrade till att göra än flickor. För att skapa förutsättningar till en bred variation av lek, 

material samt miljö, krävs det att både pojkar och flickor får tillträde till en mångfald av 

subjektiva upplevelser. Det blir därför viktigt att som pedagog vara medveten om att miljöns 

utformning påverkar barnen samt att den sociala inlärningen har betydelse när det kommer 

till att skapa förutsättningar för jämställdhet och mångfald i förskolan (Lyttleton-Smith, 

2019, s. 668). 

Artikeln “Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice” skriven av Frödén 

är baserad på en etnografisk studie med data insamlad på en svensk Waldorf-förskola. Syftet 

med studien var att undersöka hur material samt miljö påverkar barns uppfattning om kön. 

Frödén hävdar att förskolans val av material är en del av det som kännetecknar Waldorf-

pedagogiken. På förskolan fanns ett stort urval av lekmaterial framtaget: exempelvis enkla 

konstruktionsleksaker i trä och keramik samt silke- och ullkläder i olika färger och storlekar. 

Användandet av naturmaterial som lekmaterial samt att de flesta av de färdiga leksakerna 

var handgjorda i naturligt material är kännetecknande för Waldorf-pedagogik. De mjuka 

dockorna, djurfigurerna, fordonen och andra leksaker var i olika storlekar, former och färger. 

Dockorna hade enkla kroppar och inte några distinkta ansiktsfunktioner vilket skapade 

möjlighet för barnen att genom specifika kläder och ändrade egenskaper låta dockorna 

förvandlas in i olika karaktärer. Genom att inte ha någon klar könsidentitet är dockorna inte 

kopplade till tidigare berättelser, som exempelvis Batman eller Barbie. Ingen av leksakerna, 

spelen, böckerna eller bilderna var heller kopplade till barns populärkultur. 

Utklädningskläderna hade inte heller någon koppling till populärkultur och navigerar då inte 

barnen in till specifika könsstereotyper kopplat till typiska manliga/kvinnliga arbeten, 

exempelvis polis eller sjuksköterska.  Barnen använde frekvent utklädningskläder för att 

spela en bred repertoar av roller i en fantasilek. De kostymer som fanns bestod av enkla 

handgjorda kronor, slöjor samt kappor. Detta var enligt pedagogerna ett avsiktligt val, då det 

inte innehåller så många detaljer men ändå tillräckligt mycket för att kunna omvandlas in i 

olika roller (Frödén, 2019, 127-128).  

5.2. Rummets utformning 

I bakgrunden lyfte vi en artikel författad av Eggen Børve och Børve. Artikeln bygger på en 

fallstudie genomförd av författarna som kartlägger hur arbetsmiljön, organisationen, miljöns 

utformning och jämställdhetsarbete såg ut på en norsk förskola. Studiens syfte var att 

granska pedagogernas uppfattning om den fysiska inomhusmiljön samt hur barnen 

konstruerar sin lekkultur. Författarna lyfter i sin artikel att förskolans miljö och fysiska 

utformning blir en viktig del i verksamhetens jämställdhetsarbete (2017, s. 1). Detta eftersom 

sociala interaktioner - som exempelvis leksituationer - finns inbäddade i det fysiska rummet 

och vilken typ av interaktion som sker influeras av relationen mellan den symboliska, sociala 

och fysiska miljön som personerna befinner sig i (2017, s. 4). Miljön blir enligt författarna 

en medspelare i den viktiga processen att öka kvalitén i förskolan. Hur miljön är utformad 
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och de val av material som pedagogerna gjort speglar vilken pedagogisk syn som finns på 

förskolan och hur pass medvetna pedagogerna är utifrån ett genusperspektiv. Författarna 

menar att genom att konstruera inne- och utemiljön på ett medvetet pedagogiskt sätt kan 

pedagoger bidra till att barn får med sig goda förutsättningar att lägga en grund för ett 

jämställt sätt att se på världen (2017, s. 5). I sin artikel problematiserar författarna även det 

faktum att miljön oftast konstrueras av kvinnor, detta beror på att majoriteten av personal 

består av kvinnor. Men detta medför att miljön får en feminin prägel och då inte blir 

könsneutral (2017, s. 8).  

Rummen i studien var konstruerade för aktiviteter, innehöll olika material och var också 

starkt kodade med förväntningar och intentioner för rummet. Därmed har den fysiska miljön 

en strukturell påverkan på barns lekpraktik då den visar vad som förväntas göra just där. 

Pedagogernas ansvar för konstruktionen av rummen visar på deras förståelse för hur 

förskolemiljön påverkar barnens lekförutsättningar (2017, s.10). Författarna menar då 

forskningen visat att pojkar och flickor föredrar att leka med olika typer av leksaker kan 

valet av material i miljön medföra en könskodning av ett rum även fast detta inte är den 

pedagogiska intentionen. Beroende på hur materialen är presenterat kan pojkar och flickor 

välja att leka på olika områden i förskolan. Detta indikerar att rummen har en könskodning 

inbäddad på grund av dess utformning (Eggen-Børve & Børve 2017, s. 9). 

Frödén lyfter fram i en artikel hur könsstereotypa normer antingen förstärks och 

upprätthålls eller problematiseras och omtolkas. Hon menar på att faktorer som rummets 

utformning, tillgängliga leksaker och lekmaterial samt pedagogernas förhållningssätt bidrar 

till hur barn lär sig att uppfatta kön. Vidare menar Frödén att vissa rum i en förskolemiljö 

bär på en stark könskodning beroende av dess utformning och vilka typer av aktiviteter som 

rummet bjuder in till. Exempel på rum med en stark könskodning är bilhörnan och hemvrån. 

Förskolan som Frödén genomförde sin studie på innehöll inga könsstereotypt utformade 

rum. Exempelvis fanns det inget byggrum med konstruktionsleksaker, vilket ofta blir 

omvandlat till “utrymme för pojkar”. Istället var blocken på förskolan mixade med en 

variation av material och leksaker i samma miljö, vilket ledde till att könsmixade grupper av 

barn tillsammans använde sig av miljöerna i sina lekar.  

Författaren beskriver förskolans fysiska miljö och tar upp hur de så kallade “utbytbara 

rummen” erbjöd möten för alla barn. Rummen var inte gjorda utifrån en specifik aktivitet 

eller leksituation, utan var arrangerade för flera olika syften. Köket användes som ateljé, 

matrum och lekutrymme. Då användningen och funktionen i rummen var i en konstant 

förändring hade rummet inget tydligt syfte eller tydlig könskodning. Det öppna 

arrangemanget av rummen bidrog till möten i olika gruppkonstellationer, oberoende av kön 

och ålder. Detta leder till en känsla av en kollektivt delad yta. Individer kan därför inte kräva 

att en speciell yta är deras territorium (Frödén, 2019, s. 127).  

5.3. Pedagogers medvetenhet 

I artikeln av Eggen Børve och Børve framkom att pedagogernas medvetenhet utifrån ett 

genusperspektiv kan synliggöras i hur miljön utformas. Miljön blir ett verktyg som 

framhäver vilken pedagogisk syn som finns på förskolan. Som nämnts ovan så kan en 
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pedagogiskt medveten och genomtänkt inne- och utemiljö bidra till att barnen i tidig ålder 

får förutsättningar att grundlägga ett jämställt sätt att tänka och agera efter (2017, s. 5). Detta 

stöttas av Frödén som i sin studie lyfter vikten att som pedagog genom val i utformning av 

miljö samt bemötande mot barnen konstruera en undervisnings- och lärandepraktik med 

syfte att nå jämställdhet mellan könen (2019, s. 122). 

Eggen Børve och Børve lyfter i sin artikel att reproducering samt skapande av kön är 

beroende av social kontext. Detta blir synligt när olika typer av kön associeras med skilda 

typer av material. Vidare tyder även studiens resultat på att pedagogernas inställning till 

barnens lek skiljde sig åt beroende på barnens kön. Det framkom i studien att pedagogerna 

hade en annan förståelse och acceptans för att pojkars lek krävde mer uppmärksamhet från 

pedagogerna, var mer högljudd och krävde betydligt mer yta av förskolans miljö. Flickors 

lek beskrevs av pedagogerna som mer tystlåten, mindre uppmärksamhetskrävande samt att 

de lekte i mer begränsade utrymmen (2017, s. 4).    

Lyttleton-Smiths studie visade att uppkomsten av könsuppdelning antingen motverkades 

eller uppmuntrades av pedagogerna. Genom att behandla kön eller köns-subjektivitet som 

något föränderligt istället för något som är fast i barns upplevelser, går man från en förståelse 

av barn som passiva för diskurser och istället lokaliseras dem som aktiva medproducenter 

av kön. Genom att som pedagog ha denna syn på barn som aktiva medkonstruktörer kan de 

onyanserade, heteronormativa och könsstereotypa roller som finns i vårt samhälle utmanas 

(2019, s. 667-668). 
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6. Teoretiska utgångspunkter  

6.1. Genusperspektiv  

Tallberg-Broman förklarar hur genusbegreppet används för att beskriva och tydliggöra de 

egenskaper och beteenden som anses socialt accepterade och lämpliga utifrån kön. 

Begreppet har varit betydelsefullt för att bryta det tidigare välanvända könsbegreppet som 

beskriver kön som biologiskt präglat. Författaren hävdar att begreppet “genus” innefattar 

relationer mellan könen. Vidare beskrivs begreppet genus utifrån en social och historisk 

konstruktion som även innefattar den maktaspekt som existerar i relationen mellan män och 

kvinnor. Tallberg-Broman beskriver genus som kontextuellt och individuellt samt kopplat 

till det konstruktivistiska perspektivet där kön beskrivs som socialt konstruerat (2002, s. 25-

26). Detta stöttas av Frödén som menar att genus, genom kollektiva handlingar, är under 

kontinuerlig konstruktion och under starkt inflytande av den plats och det sammanhang som 

en befinner sig i (2019, s. 123).  

Tallberg-Broman menar att förskolan och pedagogen blir betydelsefulla aktörer i 

formandet av genus och deras förhållningssätt bidrar aktivt till konstruktionen av könsroller 

(2002, s. 25). Detta är en ståndpunkt som delas av Frödén. Hon menar att vi både formar och 

blir formade av de platser vi befinner oss på. Av den anledningen blir förskolan en 

betydelsefull plats när det kommer till barns uppfattning om genus. Förskolan erbjuder 

meningsskapande miljöer där barnen, inom de ramar som rummet erbjuder, interagerar både 

med miljön och med varandra (2019, s. 124). Författaren hävdar att barnens erfarenheter 

samt hur de använder sig av miljön och det presenterade materialet bidrar till deras 

uppfattning om genus. Mot denna bakgrund blir det intressant att studera förskolan som plats 

då det kan leda till en djupare förståelse för den pedagogiska praktik som finns på förskolan 

samt den platsbaserade könsavkodning som sker (Frödén, 2019, s. 124). Föreställningar om 

genus är djupt förankrade inom oss och påverkar våra personliga identiteter i allra högsta 

grad (Tallberg-Broman, 2002, s. 25).  

6.2. Normkritisk och normkreativ pedagogik i förskolan  

Salmson och Ivarsson beskriver begreppen normkreativitet och normkritik samt hur de 

skiljer sig åt. Skillnaden enligt författarna är att normkritik är ett perspektiv som används för 

att hjälpa oss synliggöra existerande normer och dess konsekvenser (2015, s. 12).  Målet 

med en normkritisk pedagogik är att lära både sig själv och barnen att anta ett kritiskt 

förhållningssätt, ifrågasätta normer samt synliggöra att bilden av att vara människa ständigt 

förändras i enlighet med tid och social plats. Ett viktigt mål är även att skapa förutsättningar 

för barnen att kunna identifiera och ifrågasätta maktstrukturer i samhället (Björkman, 2010, 

s. 155-156). Normkreativitet beskrivs som en handling med syfte att förändra normer. Enligt 

Salmson och Ivarsson behövs både ett normkritisk och ett normkreativt perspektiv i 

förskolan med syfte att synliggöra och förändra normer (2015, s. 12). Problematiken kring 

detta blir att så fort normer synliggörs så förstärks de. Benämning av olika grupper bidrar 
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till kategorisering av människor. Ibland kan normer belysas som inte är aktiva för barnen. 

Mot denna bakgrund blir det betydelsefullt hur pedagoger hanterar samt gör normutmaning 

till en självklarhet i verksamheten istället för att problematisera den. Författarna menar att 

det inte finns något annat val än att prata om och lyfta upp olika normer samt grupper i 

samhället tills att normerna faktiskt har vidgats och förändrats (Salmson & Ivarsson, 2015, 

s. 13). 

Björkman lyfter att innebörden av att arbeta normkritiskt inte innebär att enbart addera 

material som anses icke normativt. Detta menar författaren förstärker det normativa 

materialet som just norm och benämner det tillförda materialet som “det andra”. Istället 

hävdar Björkman att pedagoger ska tillföra material och didaktiska strategier som möjliggör 

för en förståelse att kunskap är i ständig förändring och inte är att betrakta som komplett och 

fullärt. Denna kunskapssyn lyfter författaren fram som kärnan i normkritisk undervisning. 

Vidare hävdar Björkman att det kan bli problematiskt om pedagogens kunskap inte sträcker 

sig utanför normen. Det är viktigt att betrakta undervisning som ett samspel mellan pedagog 

och barn, istället för att pedagogen undervisar inför barnen (2010, s. 168-169). 

Genom att anamma ett kritiskt förhållningssätt i sin pedagogik så kan detta speglas i val 

av material och utformningen av miljön. Utformningen av en normkritisk miljö är viktig för 

att få alla barn att känna sig sedda och berörda av undervisningen och det sociala rum som 

finns på förskolan. För att barnen ska kunna få förutsättningar för kunskap att få fäste och 

utvecklas samt att barnen ska känna en frihet och trygghet i att vara den de är behöver ett 

normkritiskt synsätt finnas på förskolan (Björkman, 2010, s. 162). Björkman lyfter fram att 

genom att följa en lärandemodell i fyra steg - uppleva, reflektera, generalisera och agera - 

kan formandet av kunskap börja i barnens egna upplevelser. Kunskapandet börjar med en 

upplevelse hos barnen vilket leder till att de påbörjar en reflektion över sin erfarenhet. När 

en reflekterar över sina erfarenheter kan de börja förstås, diskuteras och därmed 

generaliseras samt sättas i ett större sammanhang. Pedagogens uppgift blir att med hjälp av 

fakta och analys utveckla barnens upplevelser till en mer strukturell förståelse av normer och 

normers makt över oss. Har barnen en medvetenhet och en förståelse för att normer ibland 

har ett begränsande inflytande över oss så kan de därefter agera friare och inte begränsa 

varken sig själva eller andra (2010, s. 172-173). Denna syn på normkritisk pedagogik stöttas 

av Salmson och Ivarsson som beskriver perspektivet som ett hjälpmedel att synliggöra 

normer och dess konsekvenser, för att därmed kunna vidga och förändra dem (2015, s. 12). 

Vidare beskriver Salmson och Ivarsson tre mål med ett normkreativt arbete i förskolan. 

Det första målet innefattar att vidga förskolans normer och därmed skapa förutsättning för 

barnen att utvecklas som de unika individer de är. Det andra målet innefattar att genom en 

god självkänsla minska behovet för barnen att upprätthålla snäva normer. Det tredje målet 

benämner att förebygga diskriminering för att genom vidgande normer kunna motverka 

hierarkier och idéer om vad som anses vara normalt (2015, s. 31).  
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7. Metod och material  

7.1. Metod för datainsamling  

Vi har genomfört en kvalitativ observationsstudie. Observation som metod beskrivs av 

Esaiasson m.fl. som “uppmärksamt iakttagande”. De förklarar hur en ofta i metodlitteraturen 

talar om etnografisk metod och fältundersökning i samband med direktobservationer. Dessa 

undersökningar har som syfte att söka kunskap om människor och sociala grupper i deras 

naturliga sammanhang och kan ofta kombineras med fotografier, intervjuer, och 

videoinspelning (2017, s. 314). Författarna beskriver hur observationer kan vara lämpligt att 

använda sig av när det exempelvis kommer till att studera processer eller strukturer som kan 

vara svåra att få synligt verbalt. Det kan även vara användbart när det kommer till att det 

finns en risk att skillnaden är stor mellan vad människor säger att de gör och vad de faktiskt 

gör (Esaiasson m.fl., 2017, s. 315.) Utifrån detta anser vi att en observationsstudie var ett bra 

val för att kunna studera och synliggöra förskolemiljöerna utifrån ett genusperspektiv.  

Den observationsmodell vi valde att använda oss av var observation med låg grad av 

struktur. Einarsson och Hammar-Chiriac beskriver denna observationsform som en metod 

som används i utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt 

om ett visst problemområde. Författarna menar att denna typ av observation ofta i huvudsak 

kan genomföras med två olika utgångspunkter. Den första utgångspunkten handlar om att ha 

en avgränsad forskningsfråga som kommer att styra fokus på observationen. 

Forskningsfrågan kan vara nedbruten i flera delfrågor som observatören har för avsikt att få 

besvarade i samband med sin observation. Den andra utgångspunkten handlar om att 

observationer kan genomföras genom att observatören registrerar så mycket som möjligt av 

det som sker under observationen. Detta sker exempelvis genom noggranna anteckningar, 

eller med hjälp av ljud- och/eller bildupptagningar för att kunna registrera hela processen. 

Genom detta tillvägagångssätt kan observatören gå tillbaka till materialet och analysera 

utifrån olika utgångspunkter (2018, s. 22). Vi anser att denna typ av observationsmodell 

passade vår studie då vi hade två tydliga forskningsfrågor att utgå ifrån samt att vi undersökte 

och registrerade miljön med hjälp av anteckningar, bilder och video.  

7.2. Urval och avgränsningar  

7.2.1 Tillvägagångssätt i urvalet av artiklar  

När vi letade artiklar till forskningen använde vi oss av sökmotorerna Education Source och 

nb-ecec.org. Nd-ecec.org samlar skandinavisk forskning om förskolan och Education Source 

samlar internationell forskning. Sökorden vi använde oss av på Education Source har varit 

“preschool, gender, environment” samt “preschool, gender, toys”. Vi valde att använda oss 

av artiklar som är peer-reviewed.  

Första sökningen på Education Source med sökorden “preschool, gender, environment” 

gav 155 träffar. Från den här träffen valde vi ut två artiklar. Första artikeln var “Young 
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children’s classification, stereotyping and play behaviour for gender neutral and ambiguous 

toys” författad av Isabelle Cherney och Jessica Dempsey. Andra artikeln var “Pink gives 

girls permission: Exploring the roles of explicit gender labels and gender-typed colors on 

preschool childrens’ toy preferences” som skrivits av Erica S Weisgram, Megan Fulcher och 

Lisa M Dinella.  

Andra sökningen på Education Source med sökorden “preschool, gender, toys” gav 63 

träffar. Från den sökningen valdes en artikel ut. Artikeln “Objects of conflict: (re) 

configuring early childhood experiences of gender in the preschool classroom” är författad 

av Jennifer Lyttleton-Smith.  

På nb-ecec-org använde vi oss av sökorden “kön, miljö, förskola”. De sökorden gav 10 

träffar. Av dessa 10 träffar valdes en artikel ut till vår forskningsöversikt. Författarna Hege 

Eggen Børve och Elin Børve har skrivit artikeln “Rooms with gender: physical environment 

and play culture in kindergarten” och denna har vi refererat till både i bakgrunden och i vår 

forskningsöversikt.  

7.2.2 Val av förskolemiljöer  

Artiklarna ovan låg till grund när vi valde metod för att samla in data och mot bakgrund av 

tidigare forskning ansåg vi att observation av olika förskolemiljöer var relevant för att kunna 

besvara vårt syfte samt våra valda frågeställningar. Steget efter den valda metoden var att 

välja vilken typ av miljö som skulle vara föremål för observationen. Mot bakgrund av detta 

valde vi att studera inomhusmiljöerna på de förskolor vi fått tillträde till. Vi valde att studera 

inomhusmiljöer framför utomhusmiljöerna då vår upplevelse är att inomhusmiljöerna oftare 

innehåller könsstereotypt material vilket kan leda till att rummen blir könskodade.  

Ett annat urval vi gjorde innan vi genomförde våra observationer var att vi beslutade att 

enbart observera avdelningar med de yngre barnen. Som vi lyft fram i bakgrunden så börjar 

barn redan i åldern 1-2 år forma uppfattningar kring kön och därmed ansåg vi det intressant 

att studera hur förskolemiljön utformas för att motverka att barn fastnar i snäva könsnormer. 

Förutom att vi valde att studera miljöerna utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv valde 

vi att studera om det skiljer sig något mellan olika uttalade eller outtalade pedagogiska 

inriktningar. Vi landade i att studera två förskolor med olika pedagogiska inriktningar: en 

förskola med Reggio Emilia-inriktning och en förskola utan uttalad pedagogisk inriktning.  

 

7.2.3. Reggio Emilia-pedagogiken  

En av de förskolor vi valde att observera har en uttalad pedagogisk inriktning i form av 

Reggio Emilia-pedagogik. Inom Reggio Emilia-pedagogiken är ”det kompetenta barnet” ett 

mycket centralt begrepp. Pedagogiken formulerar ett tydligt demokratiskt ställningstagande 

där barnen ses som viktiga och väl värda att lyssna på. Förskolan fyller inom Reggio Emilia-

pedagogiken ett syfte att tillsammans med barnen forma dem till att bli demokratiska 

samhällsmedborgare. Varje barn är att betrakta som unikt och i ständigt lärande både i 

samspel med vuxna och andra barn. Värden som förmedlas som centrala är subjektivitet, 

delaktighet, olikhet och lärande (www.reggioemilia.se, 2019a).   
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Miljön som tredje pedagog är ett begrepp som är framträdande inom Reggio Emilia-

pedagogiken. Syftet med miljön är genom ett noga utvalt material och en medvetet formad 

miljö ska barnen genom sampel fostras in i ett demokratiskt medborgarskap ska påverka dem 

genom hela livet. Det ställs höga krav på en förskolemiljö med Reggio Emilia-inriktning. 

Dessa krav innefattar att erbjuda material och miljöer med syfte att stimulera, inspirera, 

utmana samt uppmuntra till utforskande och lärande. Att erbjuda en variation av material 

lyfts fram som viktigt inom denna pedagogiska inriktning, då en genom val av material kan 

stimulera barnens lärande. Miljöerna ska vara utformande för att främja möten, 

kommunikation och lek. Det ställs även krav på att rummen ska vara estetiskt inbjudande 

och genomtänkta samt erbjuda ateljéer för att värna om den konstnärliga och estetiska 

kreativiteten (www.reggioemilia.se, 2019b).   

 

7.2.4. Bekvämlighetsurval samt tidsaspekt  

En av förskolorna vi observerade valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Begreppet 

bekvämlighetsurval beskrivs av Christoffersen och Johanssen som att en väljer ut platser att 

observera på utifrån tillgänglighet (2015, s. 52). Då vi redan hade en etablerad kontakt med 

en av förskolorna blev valet av denna förskola ett bekvämlighetsurval då det var lätt att få 

kontakt och tillträde till förskolan. Den andra förskolan kontaktades via mail och valdes ut 

på grundval att personalen var öppen för att ta emot och låta oss genomföra en observation 

av miljön.  

Författarna menar på att det är viktigt att undvika att fixera tiden en lägger ner på 

observationen utan istället se kvaliteten på materialet som kommer fram (Esaiasson m.fl., 

2017, s. 321). Då vi endast besökte förskolorna i tre timmar spenderade vi inte så mycket tid 

på själva genomförandet av observationen. Vi ansåg ändå att tiden räckte för att ta del av 

och undersöka hela miljön. Vi menar att trots den begränsade tid vi spenderade på 

förskolorna fick vi fram tillräckliga data för att kunna besvara våra forskningsfrågor.   

 

7.3. Genomförande 

Under våra observationer besökte vi två förskolor i Uppsala; en Reggio Emilia-inspirerad 

förskola - refererad till som förskola A, samt en förskola utan en uttalad pedagogisk 

inriktning - refererad till som förskola B. Observationerna genomfördes på förmiddagen. Vi 

tillbringade cirka tre timmar på varje förskola och under tiden observationerna genomfördes 

var barnen inte närvarande på avdelningen. Vi ville studera miljöerna utan att påverkas av 

hur barnen valde att använda dem och därmed riskera att tolka miljöerna som könskodade. 

Innan observationen hade pedagogerna inte informerat oss om miljöns syfte, pedagogisk 

intention eller eventuell spegling av barnens intressen i miljöns utformning. Detta för att vi 

ville hålla ett öppet sinne och ha möjlighet att observera miljöerna så objektivt som möjligt.  

Under observationen förde vi kontinuerliga anteckningar och kompletterade dessa med 

bilder samt videoupptagningar. Anteckningarna har förts på detaljnivå där antal av 

tillgängliga leksaker, färger på dessa samt materialet leksakerna var tillverkade av 
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dokumenterades. Vi gick igenom rummen på ett strukturerat sätt och delade upp miljöerna i 

olika sektioner samt undersökte systematiskt allt material som fanns att tillgå på 

avdelningarna.  

Vi grundade våra observationer på våra teoretiska utgångspunkter: genusperspektivet 

samt normkritiskt och normkreativt perspektiv. Vi har även utgått ifrån vårt forskningsläge. 

Utifrån dessa perspektiv har vi därefter studerat miljöernas utformning och tolkat vilka 

möjligheter till meningsskapande förskolemiljöerna erbjuder utifrån ett genusperspektiv, 

samt hur miljöerna bidrar till att barn i tidig ålder grundlägger ett normkritiskt 

förhållningssätt.  

 

7.4. Databearbetning  

Vår datainsamling byggde på anteckningar på papper samt foto- och filmupptagning av 

miljön som fördes under observationens gång. Anteckningarna var på detaljnivå och vi 

dokumenterade vilket tillgängligt material det fanns på avdelningarna. Materialet 

dokumenterades skriftligt utefter faktorer som design, färg samt funktion. Anteckningarna 

beskrev även miljön utifrån rummens utformning samt materialets placering. 

Resultaten och analyserna av miljöobservationerna presenterades utifrån två teman: 

rummets utformning och material (se bilagor för översikt av rummen). Vi utgick från dessa 

två teman då den forskning vi utgått ifrån pekat på att rummets utformning samt vilket 

material som finns tillgängligt kan komma att påverka vilken syn på genus det är som 

förmedlas. Under observationen har vi utgått ifrån våra teoretiska utgångspunkter 

(genusperspektiv samt normkritisk och normkreativ pedagogik) samt vårt forskningsläge. 

7.5. Analysmetod  

I detta avsnitt kommer vår analytiska ram presenteras. Den analytiska ramen innefattar hur 

vi gått till väga när vi har kodat och analyserat vår data. Våra teoretiska utgångspunkter samt 

den forskning vi erhållit har legat till grund för vår analytiska ram.   

Inom vår analysram ingår Tallberg-Bromans definition av genusbegreppet som används 

för att beskriva och tydliggöra de egenskaper och beteenden som anses socialt accepterat 

och lämpligt utifrån kön. Författaren menar på att förskolan och pedagogen blir 

betydelsefulla aktörer i formandet av genus och deras förhållningssätt bidrar till 

konstruktionen av könsroller (2002, s. 25-26). I vår analysram ingår även Frödéns definition 

av genus som lyfter fram att vi både formar och blir formade av de platser vi befinner oss 

på. Förskolan blir därmed en betydelsefull plats när det kommer till hur barn lär sig uppfatta 

genus, då den erbjuder meningsskapande miljöer där barnen interagerar både med miljön 

och med varandra. Att studera förskolan som plats kan det leda till en djupare förståelse för 

den pedagogiska praktik som finns på förskolan samt den plastbaserade könsavkodning som 

sker (2019, s. 124).  

Normkritisk och normkreativ pedagogik har legat till grund för vår analytiska ram. 

Björkman beskriver genom att lära sig själv och barnen att anta ett kritiskt förhållningssätt, 
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våga ifrågasätta normer samt synliggöra att normer ständigt förändras i enlighet med tid och 

social plats kan en normkritisk pedagogik uppnås (2010, s. 155-156). Enligt Salmson och 

Ivarsson beskrivs normkreativitet som en handling med syfte att förändra normer. 

Författarna menar att både ett normkritisk och ett normkreativt perspektiv i förskolan behövs 

för att synliggöra och förändra normer (2015, s. 12). 

I vår analysram ingår även Frödéns studie som visar på att faktorer som rummets 

utformning, tillgängliga leksaker och lekmaterial samt pedagogernas förhållningssätt bidrar 

till hur barn lär sig att uppfatta kön. Författaren tar upp att vissa rum i förskolan genom dess 

utformning samt vilka typer av aktiviteter som rummet bjuder in till bär på en stark 

könskodning. Exempel som lyfts av Frödén på rum med en stark könskodning är bilhörnan 

samt byggrum med konstruktionsleksaker, vilket ofta blir omvandlat till “utrymme för 

pojkar”. Ett utrymme som författaren menar blir ”utrymme för flickor” är hemvrån (2019, 

s.127). Frödén tar även upp begreppet könsstereotyper. Med begreppet avser författaren 

typiskt manliga och kvinnliga drag. Exempel på könsstereotypa manliga/kvinnliga arbeten 

är polis (manligt) eller sjuksköterska (kvinnligt) (2019, s. 127-128). Detta begrepp har vi 

utfått ifrån när vi har analyserat vår data.  

Hur vi analyserat vår data som antingen maskulint eller feminint kodad bygger delvis på 

studien genomförd av Børve och Børve. Studien visar på att barn i stor utsträckning väljer 

leksaker med en tydlig könskodning för det egna könet. Maskulint kodade leksaker lyfts 

fram av Børve och Børve som tekniska leksaker eller leksaker riktade mot action. Feminint 

kodade leksaker menar författarna är leksaker som bjuder in till omvårdande och narrativa 

lekar (2017, s.5).  

I Cherney m.fl. studie beskrivs och redogörs begrepp som feminint kodade leksaker, 

maskulint kodade leksaker, könsöverskridande leksaker samt könsneutrala leksaker. Dessa 

begrepp ingår i vår analysram och ligger till grund för hur vi har kodat material i miljön som 

feminint/maskulint, könsöverskridande samt könsneutralt material. Studien lyfter fram att 

karaktärsdrag som design och färg bidrar till hur ett material kodas. Exempel på feminint 

kodade leksaker som lyfts fram av författarna är köksredskap och ett röd-vitt dockhus (2010, 

s. 655, 657). Weisgram m.fl. lyfter fram feminint kodade färger som bland annat rosa och 

lila (2014, s. 403). Den maskulina leksak som exemplifieras av författarna är ett grått slott 

med flera torn (Cherney, 2010, s. 657). Maskulint kodade färger menar Weisgram m.fl. är 

bland annat blått eller svart (2014, s. 403).  

Könsöverskridande material beskrivs av författarna som material med karaktärsdrag som 

traditionellt sett kan kopplas till båda könen. Exempel på detta var ett rosa-lila flygplan. 

Färgen på flygplanet tillskrivs feminina drag, men leksakens funktion kopplas ihop med 

maskulinitet. Leksaken kan därför anses som dubbelt kodad vilket gör det svårare för barnen 

att koda den som antingen maskulin eller feminin, då funktionen ses som maskulin men 

färgen ses som feminin. Därmed kan den anses vara könsöverskridande (Cherney m.fl., 

2010, s. 653).  

Författarna beskriver könsneutrala leksaker som material med karaktärsdrag (färg eller 

design) som inte kan tillskrivas maskulina eller feminina drag. Författarna ger exempel på 

könsneutrala leksaker som en gul skolbuss, en röd ladugård, ett flerfärgat skolhus samt en 

kassaapparat (Cherney m.fl., 2010, s. 656-657).   
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7.6. Reliabilitet & validitet 

Esaiasson m.fl. förklarar begreppet validitet som “om vi empiriskt undersöker det som vi på 

den teoretiska nivån påstår att vi undersöker”. Författarna förklarar hur begreppet brukar 

förklaras utifrån något eller några av följande sätt: överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator, frånvaro av systematiska fel samt att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter (2017, s. 58). Utifrån detta kan vi påstå att vi hade en hög validitet då vi 

anser att vi empiriskt undersöker det vi påstod att vi undersökte; ”vilka möjligheter till 

meningsskapande erbjuder de två förskolemiljöerna utifrån ett genusperspektiv?” samt ”hur 

bidrar de två förskolemiljöernas utformning till att barn i tidig ålder grundlägger ett 

normkritiskt förhållningssätt?”.  

Vi tittade på materialet och rummens utformning utifrån ett genusteoretiskt perspektiv 

samt en normkritisk och normkreativ pedagogik och på så sätt fick vi en överensstämmelse 

mellan teoretisk definition och operationell indikator. Då denna studie består av 

observationer på endast två förskolor kan inte vår urvalsmetod bli generaliserbar eller 

representativ statistisk. Trost menar att en större del av populationen behöver delta i studien 

för att resultatet ska bli representativt i statistisk mening (2010, s. 141). Hade vi gjort fler 

observationer på fler förskolor med olika pedagogiska inriktningar hade chansen till hög 

validitet ökat, men vi anser ändå att de två observationer vi utfört bygger på en hög validitet.  

Hög reliabilitet innebär enligt författarna frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 

fel. Bristande reliabilitet kan förekomma av exempelvis slump- och slarvfel under 

datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen. Exempelvis slarviga och oläsbara 

anteckningar på grund av exempelvis trötthet eller stress (Esaiasson m.fl., 2017, s. 64).  Vi 

anser att vi har en hög reliabilitet i vår studie då vi antecknade, filmade samt tog kort vilket 

innebär att vi samlade data på flera olika sätt och fick då möjligheten att kunna gå tillbaka 

till video samt bilder och titta på miljön. På detta sätt minskar risken för slumpmässiga och 

osystematiska fel. Det finns fortfarande en risk att vi missat att anteckna eller fota något 

viktigt material men i och med vårt val att dokumentera på olika sätt kan vi öka chansen till 

hög reliabilitet.  

7.7. Etiska hänsynstaganden  

När vi tog kontakt med förskolor så valde vi att inte meddela vårt syfte med observationerna, 

det vill säga att studera miljöerna utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv. Förskolorna 

vi kontaktade fick endast information om att vi ville observera och studera miljöns 

uppbyggnad. Detta för att pedagogerna inte skulle få möjlighet till en förbättring av miljön 

förmedla en bild av förskolan som mer genusmedveten än vad som egentligen var sanningen. 

Därmed hade resultatet kunnat blivit annorlunda och inte överensstämmande med 

verkligheten. Detta stöttas av Hammar-Chiriac och Einarsson som hävdar att observationen 

kan påverkas om det fullständiga syftet med undersökningen anges, då det därmed finns en 

möjlighet för pedagogerna att anpassa verksamheten för att förbättra observationsresultatet 

(2018, s. 41). Esaiasson m.fl. lyfter fram att en etiskt acceptabel lösning när syftet inte ska 

framgå direkt kan vara att meddela det i efterhand (2017, s. 317). 
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I enlighet med författarnas rekommendation att informera om syftet med observationen i 

efterhand berättade vi efter genomförd observation att vi studerade miljön utifrån ett genus- 

och normkritiskt perspektiv. Berörda pedagoger upplevdes som intresserade av ämnet och 

ingen motsatte sig att delta i studien efter att ha informerats om syftet.   

Vi har valt att anonymisera förskolorna vi varit på. Även fast vi valt att enbart observera 

miljöer och inte faktiska individer kan eventuell kritik som framförs uppfattas som 

utpekande för de förskolor som deltar i observationen. Hammar-Chiriac och Einarsson 

understryker att forskaren måste utgå från att uppgifter som lämnats av 

undersökningspersoner måste behandlas med respekt, då det kan uppfattas som obehagligt 

eller kränkande att bli citerad om detta görs utan hänsynstagande för de medverkande (2018, 

s. 42). Mot den bakgrund har vi valt att inte namnge de förskolor och avdelningar vi 

observerat, då utformningen av miljön är gjord av pedagoger som kan känna sig utlämnade 

om vi nämner förskolornas namn. 

7.8. Reflektion kring metoden  

Efter genomförda observationer kunde vi se både för- och nackdelar med vårt val av 

observationsmetod. Det fanns flera fördelar med vårt val av genomförande av observation. 

Foto och filmerna möjliggjorde att vi i efterhand kunde reflektera samt studera rummen och 

materialet. Då anteckningarna kompletterade bilderna fördjupades därmed vår möjlighet att 

analysera resultatet i efterhand. En nackdel med vår observationsmetod är att vi inte 

intervjuat eller tagit del av pedagogernas tankar och syften med miljöerna. Därmed bygger 

resultatet och analyserna på våra egna tolkningar av miljön.  

    7.9. Arbetsfördelning 

Vi är två förskollärarstudenter som skriver detta examensarbete, Matilda Pettersson och Saga 

Richter. Vi har tillsammans diskuterat och gått igenom uppsatsens struktur och innehåll. Vi 

har sedan sammanställt och skrivit uppsatsens sammanfattning, inledning, bakgrund, syfte 

och forskningsfrågor, metod, forskningsöversikt samt diskussion och konklusion 

tillsammans. Resultat och analys har vi delat upp: Matilda ansvarade för delstudie 1 och 

Saga ansvarade för delstudie 2. Vi var båda närvarade under observationerna, men vi 

genomförde och ansvarade för en observation var. Därefter har vi enskilt sammanställt 

resultat och analys för respektive delstudie.  
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8. Resultat och analys - delstudie 1:  Observation av 
förskola med Reggio Emilia-inriktning 

I följande avsnitt kommer Matilda Pettersson presentera resultatet av delstudie 1 följt av en 

analys. Resultat följt av analys har delats upp utifrån två teman: rummens utformning samt 

material. Analysen bygger på vår analytiska ram som består av delar av forskningsöversikten 

samt de teoretiska utgångspunkterna. 

Den första observationen vi genomförde var på förskola A. Förskola A är en Reggio 

Emilia-inspirerad förskola som är belägen utanför Uppsala. Förskolan etablerades år 1990 

och består av två avdelningar. Avdelningen vi observerade var avsedd för de yngre barnen i 

åldrarna ett till tre år och består av två större rum, en hall samt ett våtrum.  

8.1. Rummets utformning  

8.1.1. Resultat  

Det första rummet vi observerade var bygg- och konstruktionsrummet. I rummet fanns två 

större bokhyllor med material tillgängligt för barnen. Facken i bokhyllorna kompletterades 

med bilder på materialet som stod att finna i hyllorna. Bygg- och konstruktionsrummet hade 

öppna ytor för barnen att konstruera. Dokumentationsväggen i rummet satt i ögonhöjd för 

både barn och vuxna. Barnens alster fanns presenterade i ögonhöjd för dem. Under 

dokumentationsväggen satt pärmar uppsatta med bilder som det framgick var utvalda av 

barnen och föräldrarna själva.  

I direkt anslutning till bygg- och konstruktionsrummet fanns teknikhörnan. Teknikhörnan 

bestod av en stor matta, en liggande bokhylla, en magnettavla och en tavla med möjlighet 

att utforska olika tekniska konstruktioner.  

Jämsides med teknikhörnan låg hemvrån. Hemvrån bestod av en spis, ett bord, tre stolar, 

en barnstol avsedd för dockor, en docksäng. 

Mittemot hemvrån fanns ett utrymme för avslappning. Utrymmet bestod av en soffgrupp 

lokaliserad i ett hörn, en större matta på golvet, ett lågt bord med en fastlimmad Brio-bana 

på, tavellister med böcker samt en bokhylla. Ovanför soffgruppen fanns en anslagstavla för 

dokumentation, i ögonhöjd för vuxna. Tavellisten på väggen bredvid soffgruppen var 

monterad i höjd så barnen kunde komma åt böckerna utan vuxnas hjälp. Bokhyllan i 

avslappningsutrymmet innehöll två fack med böcker och resten av bokhyllan var indelad 

efter färger. Botten av bokhyllan hade ett färgat papper och var i övrigt inklädd i bilder i 

samma färg samt med inredning som gick i samma färgskala (exempelvis ett fack var rött, 

hade en bakgrund av jordgubbar, hade en bok i röd färgskala uppställd samt ett gosedjur i 

form av en röd Babblare). Uppe på bokhyllan fanns två stilleben av olika typer av 

naturmaterial (mossa, stenar, pinnar). Ovanför bokhyllan hängde en stor gren med fastsatta 

prismor i. 
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Framför soffan på mattan i avslappningsutrymmet fanns ett lågt bord med en fastlimmad 

briobana. Bordet var målat i grönt och hade en fastlimmad, färdig miljö med briobanan som 

inramning, samt små figurer och hus som av utseendet att döma var gjorda av barnen.  

Ungefär hälften av avdelningen bestod av ateljén. Ateljén var lokaliserad intill utrymmet 

för avslappning. Den bestod av två hörnor med tillhörande bord och stolar, två större 

väggmonterade hyllor med material på en nivå så det blev tillgängligt för barn att använda 

sig av utan vuxens inblandning, en liggande bokhylla med fack samt ett större staffli.  

Det ena bordet var kvadratiskt med plats för åtta personer att sitta samtidigt. Ovanför 

bordet hängde en större gren med alfabetet fastsatt i trådar. Intill bordet fanns en 

väggmonterad hylla bestående av olika fack. I fönstret bakom det kvadratiska bordet fanns 

olika typer av naturmaterial (pinnar, kottar) presenterade samt teckningar gjorda av barnen. 

Där fanns mycket växter. Under fönstret samt på baksidan av bokhyllan som fanns i 

bokhörnan fanns mycket av barnens alster presenterade.  

Mitt emot hörnan med det kvadratiska bordet fanns ytterligare en hörna med material för 

skapande. Där fanns ett rektangulärt bord samt ett staffli med plats för tre barn att måla 

samtidigt. 

 

8.1.2. Analys  

Rummen i förskola A var stora och öppet utformade samt uppdelade som rum i rummet. 

Detta kan förstås som en del av kraven som tillkommer i en Reggio Emilia-inspirerad 

verksamhet, då den pedagogiska filosofin förmedlar att miljöns syfte är att utmana och 

inspirera barnen att använda sig av olika sorters material. Ur ett normkritiskt perspektiv kan 

detta förstås genom att avdelningen bestod av “rum i rummet” skapas en möjlighet för 

barnen att variera sig och blanda in olika typer av material i leken. Därmed kan 

könssegregation förhindras då rummen och potentiella lekar kan tilltala flera.  

Att teknikhörnan var lokaliserad bredvid hemvrån är ett exempel på hur två miljöer som 

genom sin utformning och närhet till varandra öppnar upp för barnen att blanda två olika 

miljöer i leken och därmed leka könsöverskridande. Att ha dessa två miljöer i direkt 

anslutning till varandra innebär en chans för barnen att blanda in två traditionellt sett 

könskodade aktiviteter i samma lek. Detta kan tolkas som att barnen blir utmanade att bredda 

sitt sätt att leka när två olika miljöer som riktar sig mot stereotypa lekmönster (teknik – 

maskulint kodat, samt omvårdande – feminint kodat) presenteras bredvid varandra. Att 

pedagogerna på förskola A dessutom valt att lyfta in lekmaterial som uppmuntrar till 

omvårdande lek (sjukvårdsmaterial) i teknikhörnan skapar möjlighet för barnen att få in 

olika typer av inslag i leken. Detta kan tolkas som en inbjudan till barnen att leka i en 

könsöverskridande miljö, då teknikhörnan är att betrakta som maskulint kodad och sjukvård 

och omvårdande kan tolkas som feminint kodat.  

Ett genomgående drag på förskola A var att rummen var öppna och materialet var placerat 

på barnens nivå samt att det fanns ett stort utbud och variation av material tillgängligt för 

barnen. Detta kan tolkas som en del av den pedagogiska inriktning som förskolan är 

inspirerad av, då pedagogiken förmedlar att barn är kompetenta och att det ska finnas en 

tilltro till barnens förmåga. Problematik som kan uppstå med mycket tillgängligt material 
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som barnen kan nyttja på egen hand är att de inte alltid varierar sina val av material. Risken 

blir att då barnen inte utmanas och därmed riskerar att fastna i stereotypa könsmönster. En 

omedveten utformning av miljöer som traditionellt sett är kodade som maskulina 

(exempelvis bygg- och konstruktionsrum, teknikhörna) eller feminina (exempelvis hemvrå) 

riskerar att bli “pojkars territorium” eller “flickors territorium”.  

8.2. Material  

8.2.1. Resultat  

I bygg och konstruktionsrummet fanns ett mindre bord med en variation av naturmaterial för 

konstruktion: plastgranar, mindre växter i plast, stenar i olika storlek, stubbar och större 

grenar. På bordet fanns även olika plastdjur presenterade: lejon, dinosaurier samt djur från 

vår svenska fauna. På golvet i rummet fanns olika fordon presenterade på rad: grön traktor, 

gul grävskopa, gul skotare, röd brandbil, blå-vitt flygplan, vit familjebil.  

Ena hyllan innehöll följande material: toalettpallar, byggklossar i kartong, kaplastavar, 

fordon med enkel utformning i plast: tre lastbilar (två blåa, en röd) en stegbil (röd), en 

grävskopa (gul). Andra hyllan innehöll följande: balansbrädor (en avlång, tre mindre), 

sifferplattor, en låda med Duplo i flera färger, en låda med tygstycken.  

Bredvid bygg- och konstruktionshörnan var teknikhörnan. På väggen i teknikhörnan satt 

en tavla med olika tekniska konstruktioner. Konstruktionerna i teknikrummet som var 

fastlimmade på tavlan var fjärrkontroll, hjul, hasp, hänglås med tillhörande nyckel, hasplås 

samt kardborrband. Bredvid konstruktionstavlan satt en magnettavla med olika typer av 

magneter tillgängliga: i form av siffror, olika cirkelformade burkar med genomskinligt, 

fastlimmat lock (fyllt med olika material som ris, sten och smågrus) samt en stor bygel med 

magnet undertill. 

Bokhyllan som fanns i teknikhörnan innehöll: en låda med ficklampor, en doktorsväska, 

en låda med ljusbordsformer (träram med genomskinlig plastskiva i olika färger) samt en 

låda med magnetformer i olika färger. Ovanpå bokhyllan fanns följande material: en trasig 

CD-spelare, en labyrintbana där uppgiften är att få en metallkula genom banan genom att 

använda en magnetpenna, utklädningsskor och hatt, en doktorsväska samt en kulbana.  

Hemvrån låg i direkt anslutning till teknikhörnan. Materialet som var tillgängligt var 

framtaget vid spisen och bestod av följande: tallrikar, koppar och glas i tenn, bestick och 

redskap i svart plast, diskborstar, disksvampar, disktrasor, plastväxter, ett kakfat i plast med 

virkade bakelser och kakor. Bredvid spisen fanns en docksäng. Där fanns fyra dockor 

tillgängliga: två vita (en flicka, en pojke) och två svarta (en flicka, en pojke). I hemvrån 

fanns även följande utklädningskläder: två förkläden, en blå prinsessklänning, ett par 

cowboy-byxor, en luddig svart väst, en ko-mask, en tomtedräkt, en svart keps, en 

sjukhusmössa, en silvrig mantel, en haklapp, en svart väst, en grå luddig peruk, en grön-gul 

Pippi-väst, en svart cirkusdirektör-rock med guldiga detaljer, en blå poliströja, en svart troll-

tröja.  

På en av väggarna satt bilder på barnen som illustrerar hur de använde miljön (sex barn 

dokumenterade: tre pojkar, tre flickor). På väggen fanns även bilder på män och kvinnor som 
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utför olika yrken och sysslor, exempelvis manlig florist, kvinnlig snickare samt superhjälte 

som dammsuger. Bredvid fotona på de olika yrkesutövarna fanns bilder på olika typer av 

fordon: bussar, bilar, motorcyklar, husvagn, häst och vagn. Slutligen var det även bilder 

uppsatta på Astrid Lindgrens karaktärer samt Astrid själv. Bilderna visade följande: Pippi 

som bär Lilla Gubben, Madicken som petar Elisabet i näsan, Emil som håller i byssen, 

Bröderna Lejonhjärta som rider på en häst. Ateljén upptog ungefär hälften av avdelningen. 

Den ena bokhyllan i ateljén innehöll följande material: böcker om Babblarna, naturmaterial 

(kottar, mindre kvistar, sten, löv), cylindrar med färgglada knappar, en genomskinlig burk 

med glasspinnar samt ett mikroskop. Under hyllan fanns en hylla som låg på golvet. Ovanpå 

den fanns det en jordglob samt två brickor med naturmaterial med tillhörande 

förstoringsglas.  

Den andra bokhyllan innehöll följande material: naturmaterial (pinnar, kottar, stenar), 

papper i olika färger, penslar i många olika utföranden, pennor i olika färger och material, 

fjädrar, mjuka kulor, pärlor i många olika utföranden och färger, saxar samt lim och tejp.  

 

8.2.2. Analys  

Materialet som fanns tillgängligt på avdelningen i förskola A var överlag att betrakta som 

könsneutralt och ofärdigt material.  I och med detta finns det inga tydliga riktlinjer kring 

vilken lek som förväntas uppstå utifrån det tillgängliga materialet. Detta skapar möjlighet 

för barnen att skapa egna lekar och använda tillgängligt material på ett kreativt och obundet 

sätt. Naturmaterial (exempelvis kottar, pinnar, stenar) var ett genomgående material över 

hela förskolan, och detta bjuder in till icke könsbundna aktiviteter. Att materialet inte är 

färdigt utan är öppet för barnens tolkning av materialet medföljer förväntningar om att du 

ska bygga och konstruera, istället för en färdig mall gällande hur du ska bygga. Den 

pedagogiska inriktningen kan vara en bidragande faktor till att materialet som presenteras är 

öppet för barnen att själva tolka. Förutom att naturmaterial är att betrakta som ofärdigt så 

kan det även tolkas som könsneutralt. Då materialet inte riktas mot barn av en specifik 

könstillhörighet så skapas förutsättningar att miljön ska tilltala hela barngruppen. Ett annat 

könsneutralt material som återkom i flera olika former i miljön var Babblarna. Då Babblarna 

står att finna i flera olika färger samt genom sin design varken kan tillskrivas maskulina eller 

feminina drag är de att betrakta som könsneutrala. Användandet av dessa på flera olika sätt 

i miljön tolkas som en förutsättning för barnen att leka med färdigt material som reducerar 

risken att styra in barnens lek i könsstereotypa aktiviteter.   

De utklädningskläder som fanns att tillgå var till viss del könskodade. Exempelvis 

prinsessklänningen var ett plagg som bar på en tydlig könskodning och kan bjuda in till en 

specifik typ av rollek. Att materialet som presenteras bär med sig en specifik förväntan på 

hur det kan användas och rikta sig mot ett specifikt kön kan medföra att traditionella 

könsmönster cementeras samt att den kreativa och föreställande förmågan hos barnen inte 

stimuleras. 

De fordonen som fanns på avdelningen var två blåa lastbilar, en röd lastbil, en röd stegbil 

samt en gul grävskopa. Två av lastbilarna (de blåa) bär därmed på en tydlig maskulin 

kodning på grund av typ av leksak samt färgsättning. De röda och de gula fordonen är inte 
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lika tydliga avseende maskulin kodning då färgsättningen är att betrakta som könsneutral. 

Då alla fordonen var enkla i sin utformning och inte tydligt kunde tillskrivas typiskt 

maskulina drag som exempelvis fordon med action-attribut, blir den maskulina kodningen 

inte lika stark.  

En miljö som traditionellt sett haft en tydlig feminin könskodning är hemvrån. I hemvrån 

på förskola A hade pedagogerna valt att lyfta in bilder på hur barnen med blandad 

könstillhörighet använder sig av miljön. Att se bilder på sig själv eller sina vänner 

integrerade i miljön kan uppmuntra och inspirera barnen till att ta del av miljön. Detta 

tillvägagångssätt kan skapa möjlighet att barn oavsett kön känner sig inbjudna till att 

använda sig av miljön.   

Ytterligare exempel på hur bilder i syfte att vidga könsnormer användes såg vi över hela 

avdelningen. Bilderna gestaltade både sagofigurer samt bilder på människor av olika 

könstillhörigheter som uträttar olika sysslor och aktiviteter. Bland annat presenterades bilder 

på människor som utför aktiviteter som traditionellt sett betraktats som könskodat mot det 

andra könet. Exempel på detta var en manlig florist som pysslar om blommor, en kvinnlig 

snickare som bygger samt en stor, muskulös superhjälte som dammsuger. Att synliggöra 

dessa typer av bilder för barnen i en miljö som är bekant för dem kan utmana deras 

föreställning av vad som är manligt och kvinnligt samt vidga synen på förväntningar och 

föreställningar kopplat till kön. Detta kan alltså tolkas som att på naturlig väg väva in ett 

normkritiskt förhållningssätt i förskolemiljön.   

Ett annat exempel på hur barnen var en del i utformningen av innemiljön var ett 

språkstimulerande material där varje barn hade en pärm med bilder på sig själva uppsatta på 

väggen i byggrummet. Av en text framgick det att bilderna var utvalda av barnen själva. Att 

använda sig av bilder på detta sätt skapar en möjlighet för alla barn att bli sedda. Ur ett 

genusperspektiv kan detta betraktas som ett hjälpmedel för att låta pojkar och flickor få lika 

mycket talutrymme.  

Det skapandematerial som fanns att tillgå var placerat på barnens nivå och det fanns en 

stor variation på tillgängligt material. Inom Reggio Emilia-pedagogiken läggs stor vikt vid 

skapande och estetisk verksamhet och därför har en variation av skapandematerial betydelse 

för utformningen av miljön. Materialet var både traditionellt och icke-traditionellt 

skapandematerial. Det icke-traditionella skapandematerialet var exempelvis knappar, 

naturmaterial, glasspinnar med mera. Att välja ut icke-traditionellt skapandematerial kan 

tolkas som ett tillvägagångssätt att bredda barnens kreativa förmåga då det blir en utmaning 

för barnen att skapa. Vår tanke kring detta är att flickor oftare uppmuntras till 

skapandeaktiviteter och då vanligtvis med användande av traditionellt skapandematerial 

(exempelvis färg, piprensare, flörtkulor m.m). Genom att medvetet blanda in material som 

vanligtvis inte används i kreativt skapande kan en som pedagog locka både pojkar och 

flickor. Icke-traditionellt skapandematerial medför heller inte någon specifik förväntan på 

vad det ska bli, eftersom detta är en form av material en vanligtvis inte skapar med. Detta 

kan utmana bilden av vad skapande faktiskt är och därmed vidga synen på vem skapande är 

till för och på sikt fördjupa barnens kreativa förmåga.  

En röd tråd över hela avdelningen var att i alla rum fanns det bilder på barn som leker 

från hela världen fastsatta på golvet. Det fanns även bilder på golvet av människor som 

utövar olika sysslor och yrken (exempelvis en manlig sjuksköterska som kramar ett 
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sängliggande barn). Babblarna var ett återkommande inslag i varje rum i form av gosedjur, 

plastfigurer, böcker samt bilder. Naturmaterial var integrerat i varje rum, både som 

tillgängligt material för barnen att skapa och konstruera med, men även i form av 

utsmyckning. Materialet var överlag tillgängligt på barnens nivå. Bilder på barnen var 

återkommande i inredningen. 
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9. Resultat och analys - delstudie 2:  Observation av 
förskola utan uttalad pedagogisk inriktning  

I följande avsnitt kommer Saga Richter presentera resultatet av delstudie 2 följt av en analys. 

Resultat följt av analys har delats upp utifrån två teman: rummens utformning samt material. 

Analysen bygger på vår analytiska ram som består av delar av forskningsöversikten samt de 

teoretiska utgångspunkterna. 

Den andra observationen utfördes på förskola B. Förskola B var belägen i Uppsala och 

hade ingen uttalad pedagogisk inriktning. Förskolan etablerades år 2018 och bestod av två 

avdelningar. Avdelningen jag observerade var avsedd för barn i åldern ett till tre år. På 

avdelningen fanns fyra rum. De två rummen längst in på avdelningen var avsedda för barn i 

åldern ett till två år. De två rummen närmast ingången var avsedda för barn i åldern två till 

tre år. Mellan rummen fanns en gemensam hall och ett våtrum.  

 

 

9.1 Rummets utformning 

9.1.1 Resultat 

Första rummet vi observerade var bygg- och konstruktionsrummet. Rummet var lokaliserat 

till vänster närmast ingången och var avsett för barn i åldern två till tre år. I rummet fanns: 

två bord, fyra stolar, en hög bokhylla som inte var tillgänglig för barnen utan hjälp från vuxen 

samt två låga hyllor. Barnens alster var presenterat på en anslagstavla som inte var i ögonhöjd 

för barnen. I rummet fanns en matta med en världskarta med världens olika djur. 

Hemvrån var lokaliserat till höger närmast ingången och var avsett för barn i åldern två 

till tre år. I rummet fanns: en kökshörna, en bokhylla och en sagovägg med bilder på 

sagofigurer samt författare. Bilderna var högt uppsatta på väggen och inte i ögonhöjd för 

barnen.  

Avslappningsrummet var lokaliserat längst in till höger och var avsett för barn i åldern 

ett till två år. I rummet fanns en låda, en låg hylla, påsar med barnens sovsaker och 

madrasser. 

Ateljérummet var lokaliserat längst in till vänster och var avsett för barn i åldern ett till 

två år.  I rummet fanns en ateljéhörna, två låga hyllor, en brickhylla med skapandematerial 

som bedömdes som otillgängligt för barnen (kunde ej användas utan hjälp från vuxen), bord 

och stolar, en soffa samt ett runt bord med lådor i. 
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9.1.2 Analys 

På förskola B var de fyra rummen uppdelade och det fanns inga tydliga “rum i rum”-

indelningar. Detta kan leda till att det inte bidrar till någon könsöverskridande lek då 

specifika rum inbjuder till en specifik form av aktivitet. Exempelvis bjuder bygg- och 

konstruktionsrummet in till just detta då det är bygg- och konstruktionsmaterial som är 

tillgängligt, likväl som hemvrån bjuder in till rollek då det material som finns där bland annat 

är utklädningskläder samt en kökshörna. Då dessa två miljöer är separerade samt innefattar 

en maskulin kodning (bygg- och konstruktionsrummet) samt en feminin kodning (hemvrån) 

kan det tolkas som att barnen inte blir utmanade att blanda in fler material av olika 

könskodning i en och samma lek och därmed leka könsöverskridande. Detta kan leda till att 

vissa könskodade lekar och aktiviteter förväntas och förblir. 

Mycket av det material som fanns på avdelningen var att tolka som otillgängligt för 

barnen då det inte kunde användas utan en vuxen. Exempel på det otillgängliga materialet 

var pennor, böcker, dokumentation, bilder samt barnens alster. Då materialet inte var fritt 

för barnen att nyttja på egen hand kan detta tolkas som att barnen blir beroende av 

pedagogen. Ur ett genusperspektiv får pedagogen därmed ett stort ansvar att vara 

genusmedveten samt arbeta normkritiskt och normkreativt när det kommer till hens 

förväntningar och förslag på material kopplat till barnens könstillhörighet.  

Det kan finnas fördelar med att delar av materialet inte är framtaget för barnen. Mycket 

framtaget material kan leda till att rummen blir könskodade samt sänder ut ett budskap om 

en förväntad aktivitet. Detta kan leda till att dessa rum bjuder in till aktiviteter som kan locka 

specifika kön. Resultatet kan därmed bli att pojkar eller flickor tar sig an vissa rum och 

skapar territorium vilket leder till könssegregation.   

Barnens alster och dokumentation var synlig på en nivå som var otillgänglig för dem. 

Detta kan tolkas som att barnens delaktighet i miljön försvinner då de inte kan ta del av 

miljön i helhet. Utifrån ett genusperspektiv kan en konsekvens av att barnens delaktighet 

försvinner vara en minskad möjlighet för alla barn, oavsett kön, att känna sig inbjudna till 

att ta del av samt reflektera över miljön.    

9.2 Material  

9.2.1 Resultat 

I bygg- och konstruktionsrummet fanns en bokhylla med böcker, en låg hylla med 

byggklossar i olika former och färger, magnet-konstruktions-bitar i olika färger, 

magnetbokstäver i olika färger samt en kulbana. På fönsterbrädan stod tre blå-gula lastbilar 

i enkel utformning. Vid väggen längst med dörren fanns en låg hylla. I hyllan fanns det 

papper och två lådor. Ena låda innehöll olika plastdjur (exempelvis dinosaurie, sköldpadda 

och lejon) och den andra lådan innehöll bilder på barnen och bilder på frukter, spindlar, 

byggnader samt ett häfte med ramsor. 

I hemvrån fanns en kökshörna. Den innehöll: bilder på mat (mjölk, pannkakor, grönsaker, 

bröd, makaroner och falukorv), mat-leksaker (potatis, citron, mjölk), bord och fyra stolar, 

tallrikar, bunkar, en stekpanna och bestick i trä. Bredvid kökshörnan fanns följande 
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utklädningskläder: två mössor (en röd, en i leopard), en leopardkjol, en bi-dräkt, en Dracula-

klänning, en katt-mantel och en SJ-keps. Det fanns tre dockor: två mjuka dockor (vita) och 

en i plast (svart) samt en docksäng.  

Längst in i rummet fanns en bokhylla med mjukdjur kopplade till barnlitteratur (Mamma 

Mu, Skalman, Lille Skutt, Nicke Nyfiken), två böcker, två balansplattor och fem 

handdockor. På väggen längst in till höger fanns en sagovägg. På sagoväggen fanns bilder 

på författare (Astrid Lindgren, Sven Nordquist, Gunilla Bergström). Det fanns även bilder 

på sagofigurer (Karlsson på taket som flyger, Alfons Åberg som står, Emil som springer, 

Pettson som fikar med Findus, Pelle Svanlös som promenerar, Babblarna som vinkar, Pippi 

som bär herr Nilsson). Alla bilderna var högt uppsatta på väggen och inte i ögonhöjd för 

barnen.  

Materialet som fanns i avslappningsrummet var en låda med mjuka klossar i olika färger 

som var lokaliserad längst in till höger i rummet. Närmast ingången till höger fanns en låg 

hylla där det stod en ladugård med en tillhörande plasthäst och plastdinosaurie. Lådan i 

hyllan innehöll material till en briobana (tåg, lok i olika färger, tågbana i trä, en röd bro). I 

taket hängde dekorationer i form av flera mjuka fiskar. 

Längst in i ateljérummet stod ett staffli. På den låga hyllan bredvid stafflit fanns 

magnetbokstäver i olika färger, en magnettavla, bilder på Babblarna, plusplus i olika färger, 

magneter att konstruera med i olika färger och ljusbordsformer i olika färger.  

Några meter framför stafflit fanns en till låg hylla. På denna hylla fanns papper, fotsteg 

med känselpiggar, mjuka klossar i olika färger samt en balansbräda med känselpiggar. 

Bredvid denna hylla stod en brickhylla med barnens alster och några kottar. Ovanpå hyllan 

fanns färg och penslar vilket bedömdes som otillgängligt för barnen att ta del av utan 

inblandning av vuxen. I fönstret på fönsterbrädan fanns två böcker, tre bilar (en blå traktor, 

en röd familjebil samt en röd lastbil). Bredvid fönstret fanns en hylla med pärlor som satt 

högt upp och var otillgänglig för barnen utan inblandning av vuxen.  

Längst med väggen stod en röd soffa och framför soffan fanns ett runt bord med lådor. I 

lådorna fanns mjuka klossar i olika färger, ljusbordsformer i trä med olika färger, två 

duplobilar (en röd och en blå), fotsteg med känselpiggar, två plastdjur (ett lejon och en 

dinosaurie). I taket hängde en stor träpinne med utklippta babblare. Bilder på material i form 

av färger, pärlor mm användes för att markera vart materialet fanns. På golvet fanns bilder i 

form av siffror. 

 

9.2.2 Analys  

Det fanns ett stort utbud av bygg- och konstruktionsmaterial vilket kan tolkas som könskodat 

och förknippat med maskulinitet. Då materialet var i olika färger och enkla i sin utformning 

blir kopplingen till maskulinitet inte lika tydlig och kan därför betraktas som mindre 

könskodat. I och med detta kan det öka möjligheten till att tilltala fler barn oavsett kön och 

därmed förhindra könssegregation.   

Det fanns många fordon på avdelningen vilket kan tolkas som maskulint kodat. Många 

av fordonen som fanns var familjebilar kopplade till barnens vardag. Då fordonen hade 

denna utformning och inte besatt exempelvis action-attribut kan det tolkas som att materialet 
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ger möjlighet för barnen att leka omsorgsfullt och forma kreativa karaktärer vilket gör den 

maskulina kodningen mindre tydlig. Detta kan leda till att barn oavsett kön känner sig 

uppmuntrade till att leka med bilarna då de inte är lika starkt maskulint kodat, vilket kan 

tolkas som en förutsättning för att skapa mångfald i leken. Den blåa traktorn hade en mer 

tydlig maskulin kodning då färgen blå kan tolkas som en maskulint kodad färg jämfört med 

den röda familjebilen och den röda lastbilen.  

Det fanns ett stort utbud av utklädningskläder på förskolan som exempelvis mössor, 

kepsar, bi-dräkt och katt-mantel. De utklädningsplagg som var att betrakta som feminint 

kodade var en leopardkjol samt en Draculaklänning vilket kan bjuda in flickor i större 

utsträckning än pojkar att ta del av. Majoriteten av utklädningskläderna var att betrakta som 

könsneutrala då de inte är kopplade till specifika könsstereotypa karaktärer som exempelvis 

en prinsessa eller Batman. Detta kan bidra till att det blir mer öppet för att skapa både nya 

och mindre normativa karaktärer samt att barnens roll-lekar kan ta olika vägar och minskar 

därmed risken för att navigera in dem i könsstereotypa roller.  

Författarna som var synliga på sagoväggen var av både manligt och kvinnligt kön vilket 

synliggör människor med olika könstillhörigheter som innehar samma profession.  Då 

bilderna inte avsågs i barnens ögonhöjd kan detta bidra till att de inte får optimala 

förutsättningar av att se, reflektera och ta del av materialet.  

Sagokaraktärerna som var presenterade på väggen var att bedöma som fem manliga, två 

könsneutrala karaktärer (Babblarna) och endast en kvinnlig karaktär. Bilderna representerar 

därmed en mångfald men med en majoritet av manliga karaktärer.  

I vissa rum fanns bilder på material som färg och pärlor, vilket kan komma med 

föreställningar av vad för aktiviteter som förväntas i de olika rummen. Detta kan tolkas som 

hämmande av fantasi och kreativitet samt att chansen minskar att nya mindre normativa 

aktiviteter uppstår då rummet redan sänder ett budskap av vad som förväntas ske.  

Det skapandematerial som fanns tillgängligt var i stor utsträckning att betrakta som 

traditionellt skapandematerial som färg, pennor och papper. Detta är material som kan bjuda 

in till att traditionella skapandeaktiviteter uppstår. Denna aktivitet kan tolkas som feminint 

kodad då flickor i större utsträckning än pojkar bjuds in och förväntas ta del av materialet. 

På sikt kan detta resultera i könssegregation när det kommer till skapandeaktiviteter. På 

avdelningen fanns naturmaterial i form av kottar, vilket är ofärdigt material och kan tolkas 

som könsneutralt, det var dock väldigt begränsat.  
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10.  Diskussion och konklusion  

I följande avsnitt kommer de två delstudierna relateras till varandra. Syfte med vår studie 

är att undersöka vilka erbjudanden av meningsskapande relaterade till genus som två olika 

förskolors fysiska inomhusmiljö erbjuder förskolebarn i åldern 0 till 3 år.  

Empiri och analys kommer att diskuteras i förhållande till tidigare forskning, 

forskningsfrågorna samt våra teoretiska utgångspunkter. Då vi valde att observera en 

förskola med en tydlig pedagogisk inriktning och en förskola utan pedagogisk inriktning 

kommer detta jämföras samt diskuteras i följande avsnitt. Avsnitten avslutas sedan med en 

konklusion där vi sammanfattar studiens resultat och ger förslag på fortsatt forskning.  

10.1. Diskussion  

På förskola A var avdelningen indelad i så kallade ”rum i rum”. Detta kan tolkas som en del 

av kraven som tillkommer i en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet, då miljöns syfte är att 

utmana och inspirera barnen att använda sig av olika sorters material ( www.reggioemilia.se, 

2019b).  På förskola B var de fyra rummen uppdelade och det fanns inga tydliga ”rum i 

rum”-indelningar. Eggen-Børve och Børve beskriver hur rum och utrymmen som är 

konstruerade för vissa typer av aktiviteter och innehåller ett visst utbud av material kan bli 

starkt kodade med ett budskap om vad som förväntas med materialet (2017, s. 10). Detta kan 

tolkas som att könsöverskridande lek uteblir då rummen på förskola B bjuder in till en 

specifik form av aktivitet som kan betraktas som könskodad. 

Eggen-Børve & Børve menar att forskning visat att pojkar och flickor föredrar att leka 

med olika typer av leksaker. Valet av material i miljön kan därmed medföra en könskodning 

av ett rum trots att detta inte är den pedagogiska intentionen (2017, s. 9). Mot denna 

bakgrund kan det tolkas som att miljön på förskola B inte gav förutsättningar eller utmanade 

barnen till att blanda in fler könskodade material i en och samma lek och därmed leka 

könsöverskridande. Detta kan leda till att vissa könsstereotypa lekar och aktiviteter förväntas 

och förblir. 

Vissa av rummen på både förskola A och B var att betrakta som könskodade samt hade 

ett tydligt syfte - exempelvis bygg- och konstruktionsrummet samt hemvrån. Frödén menar 

att vissa rum i en förskolemiljö bär på en stark könskodning beroende av dess utformning 

och vilka typer av aktiviteter som rummet bjuder in till, ett exempel på detta är hemvrån 

(2019, s.127).  Förskolan som Frödén genomförde sin studie på hade mixade block med en 

variation av material och leksaker i samma miljö. Enligt Frödén bidrog detta till att 

könsmixade grupper av barn tillsammans använde sig av miljöerna i sina lekar (2019, 

s.127). Då förskola A hade “rum i rum”-indelningar kan en utifrån Frödéns studie tolka att 

trots rummens utformning och specifika syften fanns en möjlighet för barnen att variera sig 

i valet av material. Teknikhörnan som var lokaliserad bredvid hemvrån är ett exempel på två 

miljöer som genom sin utformning och närhet till varandra öppnar upp för barnen att blanda 

två olika miljöer i leken och därmed leka könsöverskridande. Att ha dessa två rum i direkt 
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anslutning till varandra innebär en chans för barnen att blanda in två traditionellt sett 

könskodade aktiviteter i samma lek och på så sätt förhindra könssegregation.  

Delar av materialet på förskola A var ofärdigt naturmaterial (exempelvis pinnar, kottar) 

som var att betrakta som könsneutralt med öppenhet för barnen att själva tolka och använda 

sig av. Det kan tolkas som en del av den pedagogiska inriktningen. Förskola B hade inga 

medföljande krav att utforma miljön utifrån en pedagogisk inriktning. Likväl har förskolan 

ett ansvar enligt läroplanen att forma en miljö som ska “inspirera och utmana barnen att 

bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar” 

(Lpfö18, s. 7-8). Ur ett genusperspektiv kan valet av könsneutralt material förstås som en 

möjlighet för fler barn att ta del av det.  

På förskola A fanns bilder på golvet och väggarna över hela avdelningen vars syfte kunde 

tolkas som en del i att grundlägga ett normkritiskt förhållningssätt hos barnen. Bilderna 

föreställde människor av olika könstillhörigheter som utförde vardagssysslor. Delar av 

bilderna framställde människor som utförde aktiviteter som traditionellt sett är att betrakta 

som könskodat mot det andra könet. Exempel på dessa bilder var en manlig florist och en 

kvinnlig snickare. Att använda sig av dessa typer av bilder vilket kan tolkas som ett naturligt 

tillvägagångssätt att grundlägga ett normkritiskt förhållningssätt hos barnen. Förskola B 

hade inte haft samma tillvägagångssätt att arbeta med bilder som en form av normkritiskt 

verktyg. De bilder som fanns presenterade på förskola B föreställde karaktärer från 

barnlitteratur av båda kön som inte utförde några specifika sysslor. De bilder som var 

presenterade var inte i ögonhöjd för barnen, vilket försvårar för dem att notera samt 

reflektera kring bilderna. Lyttleton-Smith menar att ett betraktande av barn som aktiva 

medkonstruktörer av kön kan leda till en utmaning av de onyanserade och könsstereotypa 

roller som finns i vårt samhälle (2019, s. 667-668). Mot denna bakgrund blir det viktigt att 

utforma en miljö med syfte att utmana barnen med material som får dem att reflektera kring 

existerande könsroller- och normer.  

Ett annat tillvägagångssätt att nå ett normkritiskt förhållningssätt är att vara medveten om 

leksakers färgkodning. Resultatet i studien genomförd av Weisgram m.fl. visade att 

materialets färg hade en avgörande betydelse i barnens tolkningar om leksaker var passande 

för det egna eller motsatt kön (2014, s. 404). Det förskolorna A och B hade gemensamt var 

att färgskalorna på erbjudet lekmaterial hade en bred variation. Då färgskalorna på 

materialen var varierade kan detta tolkas som att materialets könskodning inte blir lika tydlig 

och därmed öka möjligheten för att barn bjuds in till att använda materialet oavsett 

könstillhörighet.  Weisgram m.fl. studie kom fram till att den största komplexiteten i leken 

uppstod när barn använde sig av feminint kodade leksaker istället för maskulint. Lekar med 

feminina inslag har ofta omvårdande och narrativa inslag (Eggen Børve och Børve, 2017, s. 

5). Just de narrativa inslagen kan tolkas som att det bidrar till att komplexiteten i leken ökar, 

då barnen behöver använda sig av kroppslig och verbal kommunikation för att förhandla 

lekens handling och utformning. Eftersom båda förskolorna inte hade så mycket material 

som var att betrakta som feminint kodat kan detta tolkas som att komplexiteten i barnens 

lekar kan minska. Att använda ofärdigt material utan färdiga mönster om vad det förväntas 

bli kan tolkas som en möjlighet för barn att genom kroppslig och verbal kommunikation 

förmedla vad materialet föreställer och har för egenskaper, och därmed öka möjligheten till 

komplexitet i leken.  
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De fordonen som fanns presenterade på båda förskolorna hade en enkel utformning och 

en variation av färger vilket bidrog till att materialets maskulina kodning inte blev lika tydlig. 

Då fordonen hade en tydlig koppling till barnens vardag och skapade möjlighet att leka 

omsorgsfullt öppnade det upp för att materialet ska tilltala fler barn. Lyttleton-Smith menar 

att genom att se över leksakernas karaktär kan materialet användas i kreativt syfte och formas 

in i olika typer av roller. På så sätt kan könssegregation förhindras i mötet mellan barnen och 

materialet (2019, s. 668).  

Ett utklädningsplagg som hade en tydlig könskodning på förskola A var en 

prinsessklänning som i sin utformning förmedlade femininitet. En del av 

utklädningskläderna på förskola B var inte att betrakta som riktade mot något specifikt kön 

då det var enkelt utformade och inte hade någon tydlig könskodning exempelvis bi-dräkt och 

kattmantel. De utklädningsplagg som fanns att tillgå på förskola B som kunde tillskrivas 

feminin kodning var Dracula-klänning och leopardkjolen. Enligt Frödén är 

utklädningsklädernas utformning viktig för att inte navigera in barnen i könsstereotyper. 

Kläder med lite detaljer öppnar upp för barnen att förvandla dem in i ett brett register av 

karaktärer (Frödén, 2019, s. 127-128).  

10.2. Konklusion   

Resultatet från observationerna visade på att förskolornas utformning av rummen skiljde sig 

åt och att pedagogisk inriktning kan vara en faktor som bidrar till konstruktionen av miljön. 

Utifrån tidigare forskning kan en slutsats dras att förskolemiljöns utformning har en stor 

påverkan på barns uppfattning om genus samt kan skapa förutsättning för barn att anta ett 

normkritiskt förhållningssätt. Utifrån ett genusperspektiv spelar rummets utformning roll då 

detta påverkar rummets könskodning samt möjlighet till könsöverskridande lek. Vidare visar 

forskningen att könsneutralt material minskar risken för att barn navigeras in i stereotypa 

könsroller samt skapar förutsättningar för att förhindra könssegregation. Det material som 

fanns att tillgå på de båda förskolorna var överlag könsneutralt. Det fanns även material med 

könskodning som var antingen maskulin eller feminin men materialets färg, design samt 

funktion bidrog till att könskodningen inte blev lika tydlig. 

Val av material och rummets utformning är faktorer som kan komma att påverka barns 

uppfattning om genus samt kan skapa förutsättningar för att barnen grundlägger ett 

normkritiskt förhållningssätt. Vi anser därför att det är av största vikt att en i egenskap av 

pedagog jobbar aktivt för att motverka skadliga könsnormer samt ger barn förutsättningar 

att få ett bredare register av hur det är att vara människa. Barn behöver verktyg för att kunna 

ifrågasätta normer som sätter snäva ramar för vårt sätt att vara. Vi pedagoger behöver 

tillsammans med barnen förhålla oss kritiska mot dessa normer för att på så sätt kunna skapa 

en fysisk och social lärandemiljö som ger samma möjligheter för barn oavsett 

könstillhörighet. 

Slutligen kan förslag på fortsatt forskning vara att studera hur en genusmedveten förskola 

på sikt kan leda till att barn antar ett normkritiskt förhållningssätt och därmed genom livet 

inte styrs av begränsande könsnormer.  
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12. Bilaga 1.  

Översikt för Förskola A 
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13. Bilaga 2.  

Översikt för Förskola B  

 


