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Abstract 

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida den fysiska miljön i utvalda förskolor var 

könsneutral eller ej, samt om det fanns en genusmedveten planering, eller en eventuell 

önskan om en könsneutral miljö, vad gäller lekmaterial, inredning och möblering. 

Kvalitativa intervjuer gjordes med fem förskollärare samt observationer av respektive 

förskollärares fysiska förskolemiljö. Insamlade data från intervjuer och observationer 

analyserades med hjälp av Sandra Hardings teori om genus. Resultatet visade på att 

förskollärarna ej medvetet anlagt ett genusperspektiv vad gäller planeringen och 

utformningen av deras fysiska miljöer, samt att det förekommer visst könskodat 

material i majoriteten av de observerade förskolorna. Trots detta påvisade resultatet 

också att de observerade miljöerna var relativt könsneutrala, då majoriteten av det 

könskodade materialen var utspridda över förskoleavdelningarnas alla rum. Vidare 

tycktes det finnas en vilja hos de intervjuade förskollärarna att arbeta med könsneutrala 

miljöer då samtliga ansåg att detta var viktigt. Resultatet visade vidare att det rådde 

vissa oklarheter över vilka material och miljöer som egentligen kunde klassas som 

könskodade och könsneutrala eller ej.  

 

Nyckelord: fysisk miljö, förskola, genus, könsneutral, könskodning  

Keywords: gender, gender-coding, gender neutral, physical enviroment, preschool 
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1. Inledning 

 

Jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga 

förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller (Svaleryd, 

2003, s. 36). 

 

Enligt Jämställdhetsmyndigheten (2016) finns det i den svenska jämställdhetspolitiken 

sex olika delmål vilka Sverige skall arbeta för att uppnå. Det tredje av dessa mål, vilket 

blev ett självständigt mål år 2016, uttrycker att Sveriges utbildning skall vara jämställd, 

där flickor och pojkar skall ha samma möjlighet att nå personlig utveckling utan att 

begränsas av könsstereotyper, könsstrukturer och fördomar kring de olika könen. Detta 

ligger i linje med förskolans läroplan, vilken uttrycker att förskolan skall arbeta för att 

bryta könsmönster vilka kan begränsa barns utveckling och lärande, samt att eventuella 

krav utifrån traditionella, könsstereotypa förväntningar som arbetande i förskolan har 

skall motverkas - alla barn skall ha samma möjlighet att lära och utvecklas utan att bli 

begränsade av könstillhörighet (Skolverket, 2018).  

 

I kontrast till detta vill vi presentera en kunskapsöversikt vilken redogör för forskning 

som tyder på att pedagoger, i sitt arbete inom skolan, kan bli aktiva medskapare av 

genusskillnader och istället för att motverka traditionella könsmönster omedvetet kan 

stärka dessa (SOU 2004:115). Vidare visar en kvalitetsgranskning publicerad av 

Skolinspektionen (2017) att personalen vid många av de granskade förskolorna inte 

arbetar aktivt och metodiskt med jämställdhetsuppdraget vad gäller exempelvis 

planering av de fysiska miljöerna, samt att ett genusperspektiv ej genomsyrat 

förskolornas planering av verksamheten. Detta tycks peka på att det finns en viss 

problematik i förskolan gällande genusmedvetenhet hos personalen. Då miljön ofta sägs 

vara den tredje pedagogen, vid sidan av läraren och barnet (Barsotti, 1997, refererad i 

Björklid, 2005; SOU 2004:115), har vi i denna studie valt att ta fasta på just miljön ur 

ett genusperspektiv och undersöka om förskolorna i studien har könsneutrala miljöer 

eller inte, samt att se om där finns en genusmedveten planering och utformning av den 

fysiska miljön.  

 

1.1 Studiens utförande och disposition 

Vi har utfört en kvalitativ studie för att undersöka huruvida den fysiska miljön är 

könsneutral eller inte i några utvalda förskolor, samt undersöka om ett genusperspektiv 

varit inkluderat i planeringen och utformningen av miljön, det vill säga - lekmaterial, 

inredning och möblering. Med hjälp av en semistrukturerad intervjustruktur har vi 

intervjuat fem förskollärare samt utfört observationer av respektive förskolas fysiska 

miljö. Det insamlade materialet har vidare tolkats och analyserats utifrån Hedlins (2006) 

tolkning av Sandra Hardings (1986) genusteori.  

 

Inledningen följs av syfte och frågeställning, därefter kommer studiens teoretiska 

bakgrund redogöras för under rubriken bakgrund – styrdokument och teori. Vidare 
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presenteras studiens tidigare forskning, följt av metod, resultat och analys. Slutligen 

kommer studiens metod samt resultat diskuteras och problematiseras under rubriken 

diskussion. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning könskodat lekmaterial, 

inredning och möblering finns i några förskolors fysiska miljöer, samt undersöka om en 

genusmedveten planering av miljön, eller en eventuell önskan om en könsneutral miljö, 

finns hos personalen i förskolorna. 

 

1. Har förskolorna i studien typiska flick- och pojkavdelningar i form av könskodade 

rum?  

2. Finns det lekmaterial på förskolorna vilka är könskodade och sorterade enligt en 

uppfattning om vad som är typiskt “pojkigt” och “flickigt”? 

3. Anser intervjupersonerna att de anlagt ett genusperspektiv på utformningen av miljön 

eller ej? Varför/varför inte? 

 

2. Bakgrund – begrepp, styrdokument och teori 

Detta avsnitt inleds med en kort introduktion av begreppet genus och vilka brister det 

finns i arbetet med detta i svenska förskolor. Därefter beskrivs de riktlinjer, i form av 

Skollagen (2010:800) och Lpfö 18 (Skolverket, 2018), vilka styr förskolans verksamhet 

utifrån genus- och jämställdhetsbegreppet, samt förskolans jämställdhetsarbete. 

Slutligen redogörs den teoretiska utgångspunkt som använts i arbetet för att analysera 

studiens insamlade material.  

 

2.1 Introduktion av genusbegreppet 

Begreppet genus kommer från latin och betyder slag, släkte, sort och kön, och syftar till 

att beskriva den uppdelning som delat in det manliga och kvinnliga könet i varsina 

kategorier (Hirdman, 2003). Denna kategorisering bygger enligt Hirdman på 

uppfattningar om vanor, praktiker och föreställningar som finns kring de två könen. 

Författaren menar att begreppet genus skall ses som ett verktyg för att bryta den 

dikotomi som separerar det manliga och kvinnliga könet (a.a). Svaleryd (2003) menar 

att barnets upplevelse om vad som förväntas av flickor respektive pojkar formas i 

samspelet med andra människor. Forskning visar på att god social kompetens hos barn 

på förskola är en egenskap som premieras högt, men att man ställer olika krav beroende 

på vilken könstillhörighet barnet har (Skolinspektionen, 2017). Detta skulle kunna tyda 

på att flickor och pojkar bemöts olika i förskolan, vilket dessutom bekräftas av Hedlin 

(2006). Förskolan är en av de första offentliga sektorer som barnet möter, och om man 

skall följa förskolans läroplan (Skolverket, 2018) bör man som förskollärare bemöta 

barn på förskolan på ett sådant sätt att traditionella könsroller och könsmönster ej 

uppmuntras och förespråkas, och vidare arbeta aktivt för att motverka sådana 

föreställningar. Utredningar och forskning har däremot visat att ett omedvetet arbete 
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med jämställdhet där man inte aktivt och kontinuerligt arbetar med ämnet, istället för att 

synliggöra och ifrågasätta könsstereotypa föreställningar, riskerar att reproducera och 

öka dem (Skolinspektionen, 2017).  

 

2.2 Förskolans styrdokument 

Förskolans verksamhet bygger på lagar, ramar och riktlinjer utifrån två styrdokument - 

Skollagen (2010:800) samt förskolans läroplan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Enligt 

Skollagen, 1 kap. 5 §, skall utbildningen utformas med grundläggande demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter som grund, där jämställdhet är ett av de begrepp 

som framhävs. Förskolans läroplan genomsyras av begreppet jämställdhet, och 

begreppet genus kan mellan raderna skönjas under ett flertal punkter. Enligt läroplanen 

skall all personal arbetandes i förskolan bidra till att barnen ges möjlighet att utforska 

och vidga sina upplevelser och erfarenheter i förskolan oberoende av könstillhörighet, 

samt att miljön skall inspirera och utmana barnen i deras utvecklande av förmågor och 

intressen utan att de blir påverkade av traditionella könsstereotyper. Där uttrycks vidare 

att förskollärare aktivt skall ansvara för att ett jämställdhetsperspektiv implementeras i 

verksamheten och att barn, oavsett könstillhörighet, skall få likvärdiga möjligheter till 

utvidgade perspektiv. Slutligen finns även riktlinjer för arbetslaget i stort, där det 

uttrycks att arbetslaget skall uppmuntra och intressera barnen att utveckla sina intressen 

och förmågor utan att de skall känna sig begränsade och därmed tvingas göra 

könsstereotypa val, samt säkerställa att alla barn, oavsett könstillhörighet, har samma 

möjlighet till inflytande i förskolan. 

 

Därmed kan konstateras att de styrdokument som förskolan skall bygga sin verksamhet 

utifrån har tydliga lagar och riktlinjer gällande jämställdhet. Utifrån dessa tycks det 

sammantagna budskapet innebära följande: att alla barn, oavsett könstillhörighet, skall 

få möjlighet till inflytande, samt att lära och utvecklas, utan att bli begränsade av 

traditionella könsstereotyper, könsroller och könsmönster. 

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Nilholm (2016) menar att det faller sig tämligen svårt att säga att man utgår från 

genusteorier generellt, och att man i sådant fall istället bör utgå från ett specifikt sätt att 

betrakta genus. Den teoretiska utgångspunkt och det synsätt som därför kommer att 

ligga till grund för kommande analys och diskussion av denna studie är Maria Hedlins 

(2006) tolkning av Sandra Hardings (1986) genusteori. Detta då vi anser att den på ett 

mer begripligt sätt förklarar genus utifrån olika aspekter, vilka vidare konkretiserar hur 

genusstrukturen i vårt samhälle ser ut. Efter noggrann genomläsning av Hedlins 

tolkning av Hardings teori kan vi se att denna tolkning är något ytligare och enklare 

beskriven, och därmed inte lika fullständig som den ursprungliga teorin. Vi anser dock 

att Hedlins version ändå har en otvivelaktig grund i Hardings teori, och därmed kan 

sägas att Hedlin enbart gjort förenklad tolkning av den ursprungliga teorin. Hardings 

genusteori är följaktligen grunden för vår teoretiska utgångspunkt, men denna används 
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utifrån Hedlins mer lättbegripliga tolkning. Vi anser att denna tolkning passar vårt syfte 

bättre då den är lättare att förstå och därmed enklare att applicera på förskolan. 

 

Hedlin (2006) menar att det manliga och kvinnliga könet är uppbyggda likt ett 

motsatspar, en dikotomi, och att det råder en asymmetri mellan de två könen - det 

manliga könet är överordnat det kvinnliga. Begreppen manligt och kvinnligt kan ses 

som två tankefigurer, som styr vilka tankar, förväntningar och fördomar som finns kring 

de båda könen. Dessa tankefigurer verkar begränsande och vilseledande, då de delar upp 

egenskaper och förmågor som anses vara typiskt manliga och kvinnliga utan att 

egentligen ha konkreta belägg för det (Hedlin, 2006). En mer ingående förklaring för 

vad begreppet asymmetri innebär, utifrån Hedlins tolkning, är att det manliga och 

kvinnliga ej värderas lika högt, och att det därmed råder en obalans mellan de två 

könen, där det manliga könet värderas högre än det kvinnliga. Detta resulterar i att det 

manliga är det normativa, och att det kvinnliga är det som avviker. Hedlin redogör för 

ett exempel på detta där hon beskriver att en dagstidning, i en enkätundersökning, 

frågade huruvida kvinnor behövs inom politiken eller ej. Detta belyser det faktum att 

det manliga anses vara det normativa, då frågan enbart riktar sig på kvinnans vara eller 

icke vara i politiska sammanhang - kvinnans position inom politiken är därmed inte lika 

självklar som mannens.  

 

Enligt Hedlins (2006) tolkning menar Harding att det dikotoma och asymmetriska 

genusbegreppet påverkar vårt sätt att se på tillvaron samt det manliga och det kvinnliga, 

och vidare kan inverka på människors sätt att tolka och agera. Vidare kan begreppet 

genus, enligt Hardings genusteori, delas in i tre delar – symboliskt genus, strukturellt 

genus samt individuellt genus. Dessa delar kan enligt Hedlin ses som olika processer 

som sker på olika nivåer, men som också samverkar med varandra. Symboliskt genus 

handlar om de kulturellt bundna normer och föreställningar som finns kring könen, där 

de olika könen tillskrivs olika egenskaper, värderingar eller attityder som anses vara 

typiskt manliga eller kvinnliga (a.a). I förskolan skulle effekterna av symboliskt genus 

kunna ta sig uttryck i att det finns uppfattningar och förväntningar om att typiska 

egenskaper hos de olika könen är att flickor är tystlåtna och pojkar är högljudda - 

egenskaper som givetvis skulle kunna tillskrivas de båda könen, men som blivit 

kulturellt könskodade och kommit att representeras som typiskt flickiga och pojkiga 

egenskaper. 

 

Strukturellt genus beskriver den struktur som tillskriver exempelvis olika yrken och 

arbeten ett visst kön (Hedlin, 2006). Ett exempel på detta skulle kunna vara att man förr 

i tiden ansåg att det var kvinnans uppgift att ta hand om hemmet och barnen medan 

mannen arbetade och tjänade pengar - för det är så strukturen ser ut.  

 

Den tredje och sista delen, individuellt genus, beskriver den könsidentitet som individen 

tillskrivs (Hedlin, 2006). Dessa tre nivåer kan samverka med varandra och tillsammans 

bilda den helhet vi kallar för genus, men nivåerna kan även förändras var för sig. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att arbetet på en arbetsplats struktureras om och 
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fördelas jämnt mellan män och kvinnor (strukturellt genus), men de normer och 

föreställningar som finns gällande vilka uppgifter som skall uträttas av mannen 

respektive kvinnan i grunden ej förändras (symboliskt genus). 

 

3. Tidigare forskning 

Denna del av uppsatsen kommer att inledas med en redogörelse för forskning som rör 

förskolans generella fysiska miljö, och vad denna kan ha för betydelse för barn. Därefter 

kommer forskning relaterad till den fysiska miljön ur ett genusperspektiv att redogöras 

för under två rubriker - genus och lekmaterial samt inredning, möblering och genus.  

 

3.1 Den fysiska miljöns betydelse 

Den fysiska miljön kan, utöver att stimulera till lek och lärande, vara viktig för barn på 

andra sätt. I en studie utförd på två förskolor i Kina, av Chen och Wang (2018), ville 

man undersöka av vilken kvalitet barn ansåg att deras fysiska miljö var. I studien fick 

barnen, utifrån fotografier, själva gradera den fysiska miljön utifrån olika faktorer – 

tillgänglighet, funktionalitet, svårighetsgrad, hur miljön/materialet skall underhållas, 

utseende samt fysiska egenskaper. Baserat på barnens graderingar av dessa framkom ett 

resultat huruvida miljön var av hög kvalitet eller ej. Barnens utsagor kring vad som 

ansågs vara av hög kvalitet eller ej handlade ofta om miljöns tillgänglighet och om dess 

svårighetsgrad – en miljö som var tillgänglig, med lagom svårighetsgrad, var av högre 

kvalitet. Chen och Wang menar vidare i sin studie att barns relationer till andra barn 

samt deras relationer med förskollärare kan förbättras signifikant om miljön på 

förskolan är av hög kvalitet. 

 

Den fysiska miljöns utformning kan vidare ha stor betydelse för barns lek och 

interaktion. Eriksson Bergström (2013) visar i sin studie att när rum har ett förutbestämt 

syfte med tillhörande material använder barnen rummen övervägande utifrån miljöns 

förutbestämda intention. Exempelvis att ett rum, inrett likt en hemvrå med tillhörande 

leksaksvitvaror, möbler och leksaker, enbart används för att leka rollekar (a.a). Detta 

kan därmed begränsa barns fantasi och möjligheter att finna nya kreativa sätt att 

använda rummen på. Barns fantasi och handlingsutrymme kan också begränsas om 

rummets yta är av begränsad storlek (Lindberg, Heikkilä och Schaeffer Andersson, 

2018). Eriksson Bergströms studie visar vidare att barn, i sin fria lek, ofta väljer att leka 

i de rum som ej har ett förutbestämt syfte och där pedagoger inte är lika närvarande. 

Detta ger dem möjlighet att utforska och finna potentiella nya lekmöjligheter utan att bli 

begränsade av vuxnas tyckande. 

 

3.2 Genus och lekmaterial 

Det lekmaterial som skall erbjudas på förskolan bör rimligtvis vara av sådan karaktär att 

både pojkar och flickor anser materialet vara intressant, roligt och spännande. Däremot 

finns forskning som tyder på att det finns stora skillnader mellan vilka material som 

anses attraktiva och vidare används av respektive kön, och att barn tenderar att 
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klassificera och skilja på leksaker baserat på dess eventuella könskod. Martin, Eisenbud 

och Rose (1995) redogör i sina studier att barn, när de väljer leksaker till sig själv och 

andra, ofta avvisar leksaker vilka tilldelats en könsetikett tillhörande det motsatta könet. 

Vidare tenderar de att välja och tycka om leksaker vilka barn av samma könstillhörighet 

också väljer och tycker om. Forskning visar på att pojkar i högre utsträckning väljer att 

leka med maskulint könskodade leksakerna framför feminint könskodade sådana 

(Hallström, Elvstrand och Hellberg, 2015; Cherney och Dempsey, 2010; Todd, Barry 

och Thommessen, 2017), samt att både pojkar och flickor inte sällan kategoriserar 

leksaker utifrån deras egna könsstereotypa uppfattningar (Cherney och Dempsey, 2010). 

 

Vad som är anmärkningsvärt gällande den forskning som finns kring barn, genus och 

lekmaterial är att de leksaker och material som klassas som manligt könskodade ofta är 

de som används i störst utsträckning av de båda könen. En studie gjord av Todd, Barry 

och Thommessen (2017) visar att barn, i takt med deras stigande ålder (upp till 32 

månader), tenderar att öka sin användning av manligt könskodade leksaker, oavsett kön. 

Trots att flickorna i studien främst lekte med de kvinnligt könskodade leksakerna ökade 

även deras användande av de manligt könskodade leksakerna ju äldre de blev. Pojkarna 

i studien använde företrädesvis de manligt könskodade leksakerna, oavsett ålder. 

Cherney och Dempsey (2010) redogör även de för att manligt könskodade leksaker 

generellt sett förefaller vara mer intressanta för de båda könen än kvinnligt könskodade 

sådana. Resultatet av dessa studier tyder därmed på att de båda könen tillsammans 

använder manligt könskodade leksaker i större utsträckning än kvinnligt könskodade 

leksaker. 

 

Förutom forskning kring barns agerande och uppfattningar kring könskodat lekmaterial 

finns även sådan att finna gällande vuxnas uppfattningar och förhållningssätt kring 

ämnet. När det kommer till material kopplade till teknik (exempelvis skruvmejsel och 

borr) tenderade pedagoger i en studie gjord av Boström (2018) att könskoda de olika 

materialen som manliga och kvinnliga, samt att de i högre utsträckning aktivt lyfte fram 

de teknikmaterial som klassades som typiskt manliga än de typiskt kvinnliga för barnen 

– detta baserat på personliga preferenser och stereotypa uppfattningar. De deltagande 

pedagogerna hade vidare en genomgående uppfattning om att flickor och pojkars olika 

interaktion och beteende med och kring tekniska material och agerande i tekniska 

aktiviteter, vid sidan av samhälleliga normer, delvis kunde bero på biologiska skillnader 

mellan de olika könen (a.a). Pedagogernas påståenden förefaller ej underbyggas av 

forskning och teorier, utan baseras på deras personliga preferenser och stereotypa 

uppfattningar om genus. Raag och Rackliff (1998) visade i sin studie att pojkar som 

uppfattade att deras fäder ansåg att lek med feminint könskodat lekmaterial var “dåligt”, 

lekte med maskulint könskodade leksaker (verktyg) i högre utsträckning, och valde ofta 

bort de feminint könskodade leksakerna. Detta tyder på att vuxnas agerande och 

förhållningssätt kan ha stor påverkan på vilka leksaker och material som barnen 

kommer att använda. Detta kan dock sättas i relation till Cherney och Dempsey (2010) 

som istället menar att både pojkar och flickor inte sällan kategoriserar leksaker utifrån 
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deras egna könsstereotypa uppfattningar. Baserat på detta skulle barn därmed själva 

kunna könskoda leksaker, trots att vuxna resonerar och agerar annorlunda.  

 

3.3 Inredning, möblering och genus 

Det finns forskning som tyder på att genus i förhållande till den fysiska miljön är ett 

ämne som är värt att studera. Lindberg, Heikkilä och Schaeffer Anderssons (2018) 

studie visar att förskolans rum och miljöer, formellt och informellt, tenderar att döpas 

enligt könsstereotypa normer. I denna studie namngavs specifika rum och sektioner 

enligt följande - The doll room, The workshop och The girls’ corner. Forskning visar 

vidare på att en förskolas inredning kan skapa förväntningar och ställa krav på vilken 

typ av lek som av barnen skall bedrivas på platsen (Børve och Børve, 2017; Lindberg, 

Heikkilä och Schaeffer Anderssons, 2018). Børve och Børve (2017) redogör i sin studie, 

utförd på en förskola i Norge, att personalen som studerades hade könsstereotypa 

förväntningar kring vilka rum och material som skulle tilltala vilket kön. Förskolan hade 

också tydligt könskodade rum vilka i sin tur ockuperades av respektive kön, vilket 

vidare bekräftade de förväntningar och krav de olika miljöerna ställde (a.a). Detta tyder 

därmed på att förskolans fysiska miljö kan ha stor inverkan på vad och var barnen 

kommer att leka med och vistas. 

 

4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilka metoder som legat till grund för denna studie, vilka 

etiska överväganden som gjorts, hur studien har genomförts samt hur insamlade data har 

bearbetats. Vidare kommer studiens tillförlitlighet och giltighet att redovisas.  

 

4.1 Valda metoder 

Syftet med detta arbete är att undersöka om miljön i några förskolor är könsneutral eller 

inte, samt att undersöka om en eventuell genusmedveten planering av miljön (eller en 

eventuell önskan om en könsneutral miljö) förverkligats vad gäller lekmaterial, samt 

inredning och möblering. För att kunna studera detta är en förskollärares/barnskötare 

tankar och åsikter nödvändiga, då tanken är att koppla samman de vuxnas ambition och 

miljöns faktiska utseende och utformning. Vi har därför valt att utföra en kvalitativ 

studie och använt oss av intervjuer och observationer som metod för datainsamling. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade - en intervjustruktur som enligt Bryman (2018) 

innebär att respondenterna ställs frågor utifrån ett förvalt tema bestämt av 

forskaren/forskarna med hjälp av en intervjuguide, men att respondenterna tillåts stor 

frihet i att utforma sina svar på sitt eget sätt och att intervjuprocessen därmed är flexibel. 

I en sådan intervju finns också möjlighet till följdfrågor som knyter an till respondenten 

tidigare svar, vilket kan leda till mer utvecklade svar vilka kan vara av betydelse för 

studiens resultat. Intervjuguiden bestod av tre frågor vilka berörde studiens syfte och 

frågeställningar gällande förskollärarens eventuella intentioner kring en 

könsneutral/genusmedveten fysisk miljö. Guidens inledande fråga utformades med 

intentionen att få respondenten att känna sig bekväm kring att prata om den fysiska 
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miljön generellt, för att senare i intervjun kunna besvara de frågor vilka hade kunnat 

uppfattas som obekväma – frågor kring genus och könsneutralitet.  

 

Observationer av den fysiska miljön har varit av strukturerad karaktär. Valet av 

strukturerad observation som metod kan i vårt fall anses vara att föredra i jämförelse 

exempelvis enkäter. Detta då Bryman (2018) menar att kunskapen blir direkt hämtat 

från sin fysiska kontext, istället för att behöva förlita sig på metodiska verktyg.  

 

Studiens insamlade material har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket 

enligt Bryman (2018) syftar till att kvantifiera dess innehåll utifrån förutbestämda 

kategorier. Detta material delades sedan in i följande kategorier: könsneutralt eller 

könskodat lekmaterial, inredning och möblering?, förskollärarnas utformning av den 

fysiska miljön samt förskollärarnas syn på könsneutrala miljöer. Dessa kategorier har 

utarbetats utifrån studiens syfte. Studiens teoretiska utgångspunkt är Hedlins (2006) 

tolkning av Hardings genusteori, vilken lämpar sig för denna typ av studie då dess syfte 

är att studera olika förskolors miljö utifrån ett genusperspektiv. Materialet har således 

inledningsvis analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, och vidare utifrån 

Hedlins tolkning. 

 

4.2 Urval 

Undersökningen har genomförts på fem förskolor, och fokuserat på avdelningarna 

tillhörandes de äldsta barnen tre till fem år, i en kommun i mellersta Sverige. Valet av 

inriktning på enbart en kommun grundas i den begränsade tidsramen för detta arbete, 

samt av andra praktiska och logistiska skäl. Vi hade som ambition att besöka mellan 

fem och tio förskolor, i syfte att försäkra oss om att få varken för mycket eller lite 

insamlat material att bearbeta och analysera. Vidare hade vi en önskan om att enbart 

intervjua en förskollärare på varje förskola då vi ansåg att sannolikheten skulle vara hög 

för att andra förskollärare på samma förskola, på en annan avdelning, skulle utformat 

den fysiska miljön relativt likvärdigt. 

 

Samtliga biträdande rektorer (32 stycken) i kommunens alla förskoleområden 

tillfrågades, vilka vidare ombads tillfråga respektive förskollärare och barnskötare på 

sina förskolor om de var intresserade för att deltaga i vår studie. De biträdande 

rektorerna valdes utifrån att deras förskolor tillhörde samtliga av kommunens 

förskoleområden, vilket skulle kunna ge en bred och varierad bild av om den fysiska 

miljön kan skilja sig åt beroende på vilket förskoleområde de tillhör. 

 

Av de 32 tillfrågade fick vi 8 nekande svar, och två jakande svar. I brist på deltagare 

tvingades vi tillfråga tre egna kontakter inom branschen, varav samtliga tackade ja till 

att deltaga i studien. Det slutgiltiga antalet blev fem deltagande förskolor och 

förskollärare, från tre olika förskoleområden, då enbart så många hade tid, möjlighet 

och vilja att deltaga. Av de fem deltagande förskolorna hade två av dem en specifik 

inriktning – den ena natur- och teknikförskola och den andra Reggio Emilia-inspirerad 

pedagogik. Samtliga deltagande respondenter var förskollärare. 
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4.3 Etiska överväganden 

De deltagande respondenterna på förskolorna har, innan genomförda intervjuer och 

observationer, blivit informerade om sina rättigheter i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2017) etiska riktlinjer via ett missiv (se bilaga 1) som skickats ut till de berörda 

förskolornas biträdande förskolechefer, och som de enskilda respondenterna senare tagit 

del av. I missivet har respondenterna blivit informerade om att deras deltagande i 

studien är frivilligt, och att de har rätt avböja eventuella frågor som ställs, samt att de 

när som helst under pågående studie har rätt att avbryta sitt deltagande, även efter 

genomförd intervju. Inför de observationer och intervjuer som utförts har 

respondenterna, utöver att fått ta del av missivet, blivit muntligt informerade om deras 

rättigheter samt fått möjlighet att ge sitt samtycke. Missivet informerar dessutom om 

studiens konfidentialitet, vilken syftar till att skydda respondenternas personliga 

uppgifter. De skall ej kunna identifieras utifrån den dokumentation som insamlats, samt 

att all information skall lagras på ett sådant sätt att obehöriga ej har tillgång till den. De 

personuppgifter som samlats om intervjupersonerna (namn, telefonnummer och 

arbetsplats) har vidare enbart använts i denna studie. Allt detta ligger i linje med de fyra 

krav som beskrivs i codex (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att säkerställa förskolornas och förskollärarnas anonymitet i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer benämndes ej deras namn i de anteckningar 

som gjordes. De observationer som gjorts av de fysiska miljöerna har dokumenterats 

med hjälp av skriftliga anteckningar, och de intervjuer som utförts har, under tiden för 

intervjun, dokumenterats med hjälp av stödanteckningar i ett molnlagrat dokument samt 

spelats in med hjälp av ljudupptagning på en mobiltelefon. Ljudupptagning är av etiska 

skäl en lämpligare dokumentationsform än exempelvis videofilmning, som kan vara 

mer riskfylld ur ett konfidentiellt perspektiv då individen på videon lättare kan 

identifieras (Vetenskapsrådet, 2017). Av etiska skäl har namnen på respondenterna och 

tillhörande förskola utelämnats i studien. Innan observationerna och intervjuerna har 

respondenterna blivit tillfrågade om det varit okej att skriftliga anteckningar och 

ljudupptagningar görs. 

 

Inför intervjuerna och observationerna fanns en viss oro hos oss att respondenterna 

skulle känna sig obekväma och/eller nervösa inför att bli intervjuade, samt att vi skulle 

observera deras miljöer utifrån ett genusperspektiv då vi upplever att genus- och 

jämställdhetsfrågan kan vara ett känsligt ämne. Kanske kunde också intervjusituationen 

komma att uppfattas som obekväm då vi som intervjuare var två och respondenten 

ensam. Detta är en anledning till att vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, som kan upplevas mer som ett samtal mellan intervjuaren och respondenten, 

i syfte att försöka avdramatisera det hela och få respondenten att känna sig bekväm i 

situationen och att prata om ämnet. Vidare var det även viktigt att konstruera frågor som 

kunde undvika att göra respondenten obekväm. Vi inledde därför intervjun med frågor 

om den generella fysiska miljön, bortkopplat från genusperspektivet, i syfte att få igång 

ett avslappnat och bra samtal. 
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Observationerna av de fysiska miljöerna utfördes utan att förskolläraren behövde vara 

närvarande. Under tre av fem observationstillfällen vistades vissa barn i de rum och 

sektioner som var objekt för observation, men deras handlingar och eventuella utsagor 

varken studerades eller dokumenterades då fokus för studien enbart låg på den fysiska 

miljön och inte barnens interagerande med denna. I fyra av de fem observationerna 

gjordes observationerna utan förskollärarens närvaro, och i en av de fem var 

respondenten närvarande. Vi upplevde dock att hens närvaro hade sin förklaring i att 

hen hade intresse för vår studie, och var intresserad av vår process. 

 

4.4 Genomförande 

Fem olika förskolor skulle komma att bli objekt för observation av den fysiska miljön, 

där en avdelning på varje förskola skulle observeras. Utöver detta skulle en 

förskollärare på vardera förskola, som kunde svara på frågor kring utformandet av den 

fysiska miljön som skulle observeras, intervjuas. Genomförandet av datainsamlingen 

har således utförts i enlighet med den metod Bryman (2018) kallar för triangulering - att 

man använder fler än en metod i för att betrakta studieobjektet, som i denna studies fall 

var den fysiska miljön utifrån ett genusperspektiv. Innan besöket på förskolorna hade tid 

och plats för intervju och observation avtalats med den berörda förskolläraren via 

telefon - antingen via textmeddelande eller samtal. Vid varje besök tillfrågades 

förskolläraren om denne ville bli intervjuad först eller om hen ville att vi skulle börja 

med att observera miljön. Tre av de fem respondenterna önskade att bli intervjuade först 

med anledning av schemalagda planeringstider. Ordningsföljden hade för oss ingen 

större betydelse, då frågorna som skulle komma att ställas under intervjun ej skulle 

kopplas till vad vi betraktat under observationen. Vi ville att respondenterna skulle 

svara på frågorna helt utifrån deras egen uppfattning om miljön, utan att bli påverkade 

av eventuella utsagor kring vad vi betraktat. För att kunna få så användbara svar som 

möjligt i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor, utformades tre 

intervjufrågor (se bilaga 3) utifrån studiens syfte och frågeställningar. Samtliga 

respondenter fick samma frågor vilka ställdes i samma ordningsföljd under intervjuerna. 

Valet av semistrukturerade intervjuer som metod öppnade vidare upp för följdfrågor 

utifrån respondenternas svar, vilka blev nödvändiga för att ett sådant utförligt material 

som möjligt skulle insamlas. 

 

Endast en av intervjuerna utfördes på den avdelning som skulle komma att bli objekt för 

observation. De andra fyra utfördes i respektive förskolas fikarum, alternativt 

planeringsrum. Gemensamt för intervjuerna var att inga barn var närvarande. En maxtid 

på 40 minuter per intervju hade bestämts i förväg för att, i den mån det var möjligt, 

undvika att störa deltagarnas tid i verksamheten. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

ljudupptagning och kom att bli mellan 17 och 33 minuter långa. De utfördes på ett 

sådant sätt att vi båda var närvarande vid intervjutillfället, där en av oss hade ett större 

ansvar för att ställa frågor och föra samtalet framåt medan den andre antecknade. Under 

de intervjuer där den ena av oss hade någon form av personlig koppling till 

intervjupersonen fick den av oss som ej hade denna koppling vara drivande under 
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intervjun för att, i största möjliga mån, undvika jäv. Under de två intervjuer där ingen 

personlig koppling fanns turades vi om att vara drivande/antecknare. 

 

Miljöerna observerades och dokumenterades i form av anteckningar, antingen med hjälp 

av penna och papper eller en anteckningsapplikation på en mobiltelefon. För att 

säkerställa förskolornas anonymitet i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(2017) benämndes förskolornas namn ej i anteckningarna. Förskolorna namngavs 

istället utifrån vilken förskola i ordningen som besöktes. Exempel: Den första förskolan 

som besöktes namngavs Förskola 1, den andra förskolan Förskola 2 etc. Observationer 

utfördes noggrant utifrån varje rum på förskolornas avdelningar, och utgick ifrån 

specifika faktorer som betraktades i den fysiska miljön: könskodat eller icke könskodat 

lekmaterial, könskodad inredning och möblering. Varje rum med tillhörande material 

betraktades utifrån ett observationsschema, som Bryman (2018) menar kräver ett tydligt 

fokus på vad som ska observeras och inte, och i denna studies fall var det vad som kan 

anses vara könsneutralt eller könskodat. Samtidigt som miljöerna betraktades, fördes 

utförliga anteckningar kring det lekmaterial samt den inredning och möblering utifrån 

vad som ansåg vara av betydelse utifrån studiens syfte. 

 

Inför intervjuerna informerades respondenterna om studiens syfte samt deras rättigheter. 

De fick vidare godkänna att intervjun antecknades samt spelades in med hjälp av 

ljudupptagning, vilket samtliga respondenter gjorde. Intervjuerna spelades därmed in 

och genomfördes enligt en semistrukturerad struktur där respondenterna fick svara på de 

tre frågor som intervjuguiden bestod av. Därefter ställdes följdfrågor där de fick 

möjlighet att fördjupa och utveckla sina svar. I enlighet med vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer anonymiserades intervjuerna genom att ljudfilerna och anteckningarna 

namngivits utifrån vilken intervju i ordningen som utfördes. Exempel: Den första 

intervjun som gjordes namngavs Intervju 1, den andra intervjun Intervju 2 etc. Efter 

genomförda observationer och intervjuer transkriberades och renskrevs allt insamlat 

material. Intervju 1 parades ihop med Förskola 1, Intervju 2 med Förskola 2 etc. 

Därefter gick vi igenom det transkriberade materialet och jämförde samt undersökte 

huruvida förskollärarnas utsago om den fysiska miljön stämde överens med den bild vi 

skapat oss utifrån våra observationer.  

 

4.5 Databearbetning 

Det insamlade observationsmaterialet renskrevs in i ett textdokument av den ena av oss, 

men processen utfördes gemensamt - båda var närvarande och aktiva vid denna 

renskrivning. De ljudinspelade intervjuerna lyssnades noggrant igenom två gånger och 

transkriberades gemensamt, också detta in i ett textdokument, för att ge en sådan korrekt 

återgivelse av intervjuerna som möjligt. Enligt Bryman (2018) kan delar av intervjuer, 

där knapphändiga svar och tystlåtna delar förekommer, uteslutas i en transkribering då 

sådant material kan förefalla vara irrelevant för studien. Därav har delar av intervjuerna 

där vi som intervjuare pratat i större utsträckning och där respondenten diskuterat 

ämnen som ej har med studien att göra ej tagits med i transkriberingen. De delar av 

intervjuerna som transkriberats har skrivits ned ordagrant i citatform för att göra 
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respondenternas utsagor rättvisa, och för att våra eventuella värderingar och åsikter ej 

skulle inverka på det som sagts. Om respondenten pausade i en mening har detta 

noterats med hjälp av tre punkter. De frågor som ställdes under intervjun har, även de, 

skrivits ned ordagrant. 

 

Utifrån studiens syfte har det insamlade materialet delats in i tre kategorier. Materialet 

har därefter analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av intervjudata där vi, 

på ett systematiskt och replikerbart sätt, sökt efter bakomliggande teman (Bryman, 

2018). Dessa bakomliggande teman har sökts efter inom ramen för de kategorier som 

beskrivits ovan. 

 

Vidare har materialet analyserats utifrån den teoretiska utgångspunkt som arbetet utgår 

ifrån - Hardings genusteori utifrån Hedlins (2006) tolkning. Hedlins tolkning beskriver 

genus utifrån några olika faktorer: könen som ett motsatspar - en dikotomi, asymmetrin 

som råder mellan könen samt de tre delarna symboliskt, strukturellt samt individuellt 

genus. Vi har, i vår analys, betraktat det insamlade materialet utifrån denna tolkning. 

Exempelvis - Kan man se att manligt/kvinnligt könskodat material har prioriterats 

(asymmetri)? På vilket sätt anser förskollärarna att de anlagt ett genusperspektiv på 

utformningen av miljöerna - Kan man skönja normer, föreställningar och förväntningar 

kring könen (genus som tredelat)? 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet och reliabilitet är produkten av hur väl genomtänkt och genomförd 

processen för insamlandet av datamaterial varit. Studiens reliabilitet beskriver huruvida 

studien kan upprepas med samma metod och vidare få samma resultat, medan dess 

validitet syftar till att beskriva huruvida studiens resultat är generaliserbart eller ej 

(extern validitet), samt hur precis ”mätmetoden” har varit (intern validitet) (Brinkkjær 

och Höyen, 2013). 

 

För att stärka studiens reliabilitet, har materialet insamlats i form av triangulering med 

hjälp av två olika metoder – intervjuer, där förskollärarna fått möjlighet att beskriva sina 

miljöer samt redogöra för tankar kring begreppen genus och könsneutralitet, samt 

observationer av förskolornas fysiska miljöer ur ett genusperspektiv. Därigenom har vi 

kunnat sätta förskollärarnas utsagor i relation till vad vi kunnat betrakta och tolka i 

observationerna av deras fysiska miljöer. Stämmer förskollärarnas intentioner kring den 

fysiska miljön överens med vad man kan se i praktiken? Reliabiliteten ökar ytterligare 

då det varit två individer som betraktat och tolkat miljöerna, samt analyserat materialet 

ur ett sådant objektivt perspektiv som är möjligt att uppnå. 

 

En god aspekt vad gäller studiens interna validitet är att de intervjuer som gjorts har 

utgått från en och samma intervjuguide vilken utarbetats från studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare tycktes respondenterna förstå de frågor som ställdes, vilket 

ledde till målande och väl utvecklade svar. Något som tyder på att den interna 

validiteten varit god är att vi varit eniga i analysen av materialet. Vi har alltså tolkat det 
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insamlade materialet likvärdigt och kommit fram till samma resultat. Detta indikerar att 

precisionen i våra mätningar varit god. En bristfällig aspekt vad gäller den interna 

validiteten är dock att någon av oss haft en personlig relation till tre av fem 

respondenter, vilket kan ha påverkat studiens precision. Detta då den personliga 

anknytningen kan påverkat respondentens svar. Vi som intervjuare bemödade oss dock 

att, i den mån det var möjligt, hålla oss opartiska genom att låta den av oss som ej hade 

en relation till respondenten vara drivande under intervjun i försök att kompensera för 

den troligtvis bristande interna validiteten. 

 

En bristfällig aspekt vad gäller studiens externa validitet är dock att dess resultat skulle 

kunna anses mycket begränsat då enbart fem förskolor samt fem förskollärare av flera 

tusentals förskolor och förskollärare har observerats och studerats, vilket gör att en 

generell bild av svenska förskolors fysiska miljöer ur ett genusperspektiv ej går att 

fastställa. Studiens generaliserbarhet kan därmed diskuteras. Studiens syfte har dock ej 

varit att skapa en generell bild över hur en optimal miljö i förskolan bör vara utformad, 

utan att istället påvisa exempel på hur det ser ut i ett antal förskolor.  

 

5. Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer varje studerad förskolas miljö inledningsvis kort beskrivas.  

Därefter kommer studiens resultat, utifrån insamlad data, att redovisas. Vidare kommer 

resultatet att analyseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Allt detta kommer att 

redovisas under följande rubriker: könsneutralt eller könskodat lekmaterial, inredning 

och möblering?, förskollärarnas utformning av den fysiska miljö samt förskollärarnas 

syn på könsneutrala miljöer. Dessa kategorier har framkommit utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar. Tanken bakom den slutgiltiga strukturen var som följer: Material 

från våra observationer, material från våra intervjuer gällande utformning och planering 

samt material från intervjuer gällande könsneutrala miljöers vara eller icke vara. Utifrån 

dessa teman har ovanstående rubriker utarbetats. Därefter följer en sammanfattning av 

de resultat som framkommit av studien.  

 

5.1 Beskrivning av de studerade förskolornas miljöer 

Under denna rubrik följer fem underpunkter i vilka varje studerad förskolas miljö kort 

beskrivs. 

 

5.1.1 Förskola 1 

Den observerade avdelningen på Förskola 1 bestod av ett stort rum som var utformat 

likt en stor ateljé, med möjlighet till skapande med olika skapandematerial, exempelvis 

målarfärger och lera. Här fanns också en upphöjd ”catwalk” i form av ett podium där 

konstruktionsmaterial som skumklossar och kaplastavar kunde byggas med. En 

bokhörna fanns också där.  
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5.1.2 Förskola 2 

Förskola 2 bestod av fem rum. Ett bygg- och konstruktionsrum innehållandes olika 

konstruktionsmaterial, bland annat Clicks. Ett allmänutrymme med bord och stolar där 

det fanns möjlighet till att bland annat kunna spela spel och bygga pussel. I detta 

utrymme fanns också ett lekkök. På avdelningen fanns också en ateljé där det fanns 

diverse pussel, visst konstruktionsmaterial som Plusplus, men även målarfärger. Vidare 

fanns det på avdelningen ett samlingsrum innehållandes en stor samlingsmatta, där 

bokstäver var uppsatta på väggarna.. Avdelningens sista rum, Fantasirummet, innehöll 

inspirationsbilder på väggarna föreställandes exempelvis Babblarna, samt 

artistgrupperna Samir och Viktor och Dolly Style. Där fanns också en mindre scen, med 

tillhörande åskådarbänk, lådor med utklädningskläder samt en discokula och 

julgranskulor i taket. 

 

5.1.3 Förskola 3 

Förskola 3, en förskola med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, hade en öppen 

planlösning, där ett stort rum var avgränsat i olika sektioner. Utöver detta stora rum 

fanns också tre mindre rum, vilka alla vad namngivna. I ett av avdelningens mindre 

rum, ”Verkstaden”, fanns skapandematerial i form av återbruksmaterial, exempelvis 

toarullar och kapsyler, samt naturmaterial i form av pinnar, kottar och stenar. I ett annat 

av de mindre rummen, ”Clicksrummet”, fanns lådor med byggmaterialet Clicks, samt 

en bilmatta med tillhörande leksaksbilar. Dessa leksaksbilar var av simpel, neutral 

karaktär och fanns i en mängd olika färger. Alla bilar var av samma modell. I det sista 

av de mindre rummen, ”Filmrummet”, fanns bland annat en projektor, cd-spelare och en 

paljettridå i guld. Här fanns inspirationsbilder uppsatta på väggarna i form av olika kryp 

och insekter, samt ett bildschema. Sittplatser fanns uppmärkta på golvet i form av 

geometriska figurer. I det stora rummet fanns en bygghörna innehållandes exempelvis 

kaplastavar och kakelplattor, samt en låda med människofigurer benämnda 

”världsmedborgare”. I detta rum fanns även en ateljédel innehållandes olika målarfärger 

och skapandematerial. Vidare fanns i det stora rummet en samlingsmatta, en soffa samt 

en upphöjd ”gräslåda” med tillhörande leksaksdjur. I avdelningens matsalsdel fanns 

pärlplattor, spel samt pussel. 

 

5.1.4 Förskola 4 

På Förskola 4, en förskola med natur och teknik-inriktning, fanns tre rum. I 

avdelningens ateljé fanns varierade skapandematerial, exempelvis målarfärger och 

kritor, samt naturmaterial som kottar, pinnar och stenar. I avdelningens korridor fanns 

utklädningskläder i form av två klänningar och en brandmansdräkt, samt ett ljusbord 

med tillhörande duplo i transparenta färger. I avdelningens största rum fanns en mängd 

olika bygg- och konstruktionsmaterial. I en del av detta rum fanns stora skumklossar i 

neutrala färger, kaplastavar och liknande, och i en annan del av rummet fanns mindre 

konstruktionsmaterial som Plusplus och Magic Brix. Utöver dessa material fanns där 

exempelvis ett ljusbord, en soffa och en discokula i taket. 
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5.1.5 Förskola 5 

Förskola 5:s samlingsrum innehöll bord och stolar, med en mängd olika material som 

bokstavsmagneter, pussel och deg. I avdelningens ateljé fanns en mängd olika 

målarfärger. Vidare, i ”Skaparrummet”, fanns material som ljusbord, pärlplattor, vävar 

med tillhörande garn, lego, samt en läshörna med tillhörande soffa. I avdelningens 

konstruktionsrum fanns bland annat en mängd olika leksaksbilar, en bilmatta, Duplo, 

tågbana, Lego, stora Plusplus samt en låda med djur. I rörelserummet fanns en 

samlingsmatta, byggbara skumgolvplattor samt en stor scen. I avdelningens familjerum 

fanns en lekkiosk, en lekaffär samt ett lekkök. Här fanns en mängd utklädningskläder i 

form av klänningar, klackskor, samt dockor med tillhörande dockvagn. 

 

5.2 Könsneutralt eller könskodat lekmaterial, inredning och möblering? 

De förskolorna som i studien har observerats har, utifrån vår tolkning, i olika 

utsträckning haft både könsneutralt och könskodat lekmaterial, inredning och 

möblering. Det vanligast förekommande manligt könskodade lekmaterialet var 

leksaksfordon, medan det vanligaste kvinnligt könskodade materialet var lekkök. På 

fyra av de fem förskolorna fanns leksaksfordon, och leksakskök fanns på tre av fem av 

dessa. Förskola 1 var den enda av förskolorna som ej hade något av de ovan nämnda 

lekmaterialen, och särskiljer sig därmed från de andra förskolorna. Resterande förskolor 

hade åtminstone ett av de ovan nämnda lekmaterialen. På Förskola 3 och Förskola 5 

fanns dockor med tillhörande accessoarer, vilket vi klassat som ett kvinnligt könskodat 

material. Detsamma gäller för de utklädningskläder i form av klänningar och kjolar som 

betraktats på Förskola 4 och Förskola 5. Se resultat i Tabell 1.1. 

 

De vanligast förekommande lekmaterial som återfunnits på samtliga förskolor är olika 

former av konstruktionsmaterial, exempelvis Kaplastavar, Plusplus eller 

skumgummiklossar. Dessa tre lekmaterial förekom på alla förskolor i studien (se Tabell 

1.1). Dessa samt andra konstruktionsmaterial som observerades på förskolorna fanns 

övervägande i primärfärgerna - röd, blå och gul - men också i färger som grön, svart, vit 

och brun. De förekom sällan i utstickande färger vilka skulle kunna anses könskodade. 

De skumgummiklossar som fanns på alla de förskolorna var träfärgade, vilket skulle 

kunna klassas som en färg/ett utförande av könsneutral karaktär. Annat material som 

observerats i samtliga förskolors miljöer är skapandematerial som toarullar, kapsyler, 

stenar och målarfärger i primärfärgerna, samt grön, vit och svart. Gemensamt för dessa 

konstruktionsmaterial är att de ej tycks ha ett förutbestämt syfte - de skulle kunna 

användas på många olika sätt i olika lekar och aktiviteter. 

 

Vad gäller förskolornas inredning och möblering så fanns där några förskolor som 

utmärkte sig på ett eller annat sätt. Förskola 1 stod ut i sammanhanget då det där inte 

fanns någon form av inredning eller möblering som skulle kunna sägas vara könskodad. 

Förskola 5 utmärker sig i den andra delen av spektrumet, då där fanns en sektion på 

avdelningen som vi ansåg vara tydligt kvinnlig könskodad. Denna var inredd likt ett 

familjerum med tillhörande kök och kiosk, där de återkommande färgerna var starka 

och klara, ofta i rosa, lila och limegrön. Där återfanns också utklädningskläder i form av 
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klänningar i rött och rosa, samt klackskor och färggranna väskor. Denna sektion skulle, 

utifrån detta, kunna benämnas som en typisk flickavdelning. I kontrast till detta kunde 

vi på Förskola 3 inte alls urskilja någon sektion som skulle kunna klassas som varken en 

flick- eller pojkavdelning. Denna miljö kännetecknades av neutrala färger och 

naturmaterial. Dess olika lekmaterial var dessutom utspridda över avdelningens alla 

rum, och de könskodade material som fanns att finna på avdelningen var ej samlade till 

en och samma plats. Detta skulle kunna minimera risken för att typiska flick- eller 

pojkavdelningar uppstår. 

 

Annan inredning som observerats skulle kunna falla inom ramen för könskodad är bland 

annat den klassiska bilmattan som återfanns på två av fem förskolor – Förskola 3 och 

Förskola 5 (se Tabell 1.1). På Förskola 2 fanns inspirationsbilder uppsatta på väggarna 

föreställande kända personer och artister, bland annat Dolly Style – en stereotyp 

artistgrupp bestående av tre tjejer med hår i färgerna lila, rosa och ljusblå, med kläder i 

samma färg. Utöver detta var de olika förskolornas inredning och möblering utförda i 

neutrala färger och i det material som suttit uppe på väggar och liknande har inga 

direkta könskodade inslag skönjts. 

 

Utifrån miljöernas beskrivningar ovan kan man se att där funnits en stor blandning av 

olika sorters lekmaterial. I denna blandning kan man skönja att där finns vissa typer av 

lekmaterial som kan anses vara könskodade. Några exempel på detta är lekkök, 

leksaksfordon och dockor. Inga större skillnader mellan de olika förskolornas material 

har kunnat urskiljas, förutom att Förskola 1 var den enda förskolan där inget specifikt 

könskodat material kunde återfinnas. De andra förskolorna hade alla någon form av 

könskodat lekmaterial. Det vanligast förekommande lekmaterialet som kunnat urskiljas 

på alla observerade förskolor är olika former av konstruktionsmaterial, som Kapla-

stavar, skumgummiklossar och Clicks, samt skapandematerial i form av exempelvis 

målarfärger och toarullar.  

 

Tabell 1.1 

 Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 Förskola 4 Förskola 5 

Lekkök  X  X X 

Leksaksfordon  X X X X 

Dockor   X  X 

Utklädningskläder    X X 

Kaplastavar X X X X X 

Plusplus X X X X X 

Skumgummiklossar X X X X X 

Bilmatta   X  X 
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Skapandematerial X X X X X 

 

5.2.1 Analys 

Hardings genusteori, tolkad av Hedlin (2006), beskriver genus utifrån tre delar – 

symboliskt, strukturellt samt individuellt genus. Dessa delar syftar, enkelt beskrivet, till 

att beskriva att det finns föreställningar, förutfattade meningar och normer på olika 

nivåer som separerar det kvinnliga könet från det manliga. Könskodade lekmaterial har, 

enligt våra observationer, funnits på fyra av fem deltagande förskolor. Huruvida de 

könskodade lekmaterialens vara eller icke vara är produkten av föreställningar och 

normer gällande de båda könen är svårt att konstatera utan att veta förskollärarnas tanke 

kring materialval. Men, då sådana material ändå förekommit i de deltagande 

förskolornas miljöer kan man tänka sig att dessa förskolor ändå, i viss mån, 

upprätthåller både symboliskt och strukturellt genus. Då vi under denna punkt av 

studien inte fokuserat på individer, utan enkom fokuserat på den fysiska miljön, kan 

inga paralleller dras mellan våra fynd och individuellt genus. 

 

De deltagande förskolornas inredning och möblering ansågs generellt sett vara 

könsneutrala, då de kännetecknades av neutrala färger och könsneutralt material på 

väggarna. En förskola som i sammanhanget stack ut var dock Förskola 5, vars 

affär/kök/kiosk var inredd med könsstereotypa färger och material vilka var av tydligt 

feminin karaktär. I denna miljö kan man se ett tydligt upprätthållande av den 

genusstruktur som beskrivs i Hedlins (2006) tolkning av Hardings genusteori utifrån de 

två delarna symboliskt och strukturellt genus. Detta då kvinnligt könskodade material i 

form av klänningar, klackskor och handväskor placerats i en kvinnligt könsstereotyp 

miljö. Att ha en sådan könskodad miljö likt den beskriven på Förskola 5 skulle kunna 

stimulera till att symboliskt och strukturellt genus upprätthålls, då dess tydliga 

könskodning kan riskera att uppmuntra till en viss typ av lek. Vidare kan lekar av 

könsstereotypisk karaktär ske och barnen kan därmed spegla den genusstruktur som 

Hedlin beskriver. 

 

5.3 Förskollärarnas utformning av den fysiska miljön 

Samtliga intervjuade förskollärare i studien uttrycker att de inte har utgått ifrån ett 

genusperspektiv i deras planering och utformning av förskolans fysiska miljö. De 

uttrycker att de främst fokuserat på och utgått från barnens intressen vad gäller val av 

lekmaterial samt miljöns inredning och möblering. När Förskollärare 5 får frågan 

huruvida ett genusperspektiv har inkluderats i planeringen och utformningen av den 

fysiska miljön uttrycker hen: 

 

Nej, jag kan inte säga att vi har fokuserat på det, utan tänker väl att vi erbjuder 

olika delar, uppmuntrar till olika intressen, men sen vem som väljer att göra 

vad, - om det är en tjej eller kille, det är inget vi lägger någon värdering på, 

utan alla barn ska få göra det dem vill på samma villkor. 
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Samtliga förskollärare för liknande resonemang om vikten att utgå ifrån barns intressen. 

Vidare uttrycker samtliga vikten av en tillgänglig miljö. Förskollärare 1 beskriver att 

hens fokus kring den fysiska miljön handlat om att göra denna tillgänglig för barnen: 

 

Jag har nog inte funderat så mycket utifrån genus så, utan det har varit att det 

ska vara tillgängligt för alla barn, och det ska inte spela någon roll vem dem 

är. 

 

Förskolläraren beskriver att hen inte planerat och utformat miljön utifrån barnens 

eventuella könsidentitet, utan att fokus istället legat på att skapa en miljö vilken är 

tillgänglig och inspirerande för barnen. Detta resonemang har uttryckts av samtliga 

förskollärare. Däremot skiljer sig Förskollärare 3 från de andra, då där finns faktorer 

som pekar på att ett sådant perspektiv ändock varit inkluderat. Hen säger ej uttryckligen 

att ett genusperspektiv varit inkluderat i utformningen av hens avdelnings miljö, men 

framhåller att ett genusperspektiv genomsyrat hela förskolans gemensamma utformning 

av den fysiska miljön under det senaste läsåret. På hens förskola arbetar de utifrån en 

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik: 

 

Alltså, Reggio i sig är ju ganska icke könsstereotypt – för materialet säger ju 

varken ”det eller det”. Det är ju liksom inte ”kodat” eftersom att det mycket 

handlar om skapande och upplevelsebasering. Så på det viset har vi ju lite 

gratis eftersom att vi jobbar ”Reggio”, men det måste ju finnas en medvetenhet 

- att vi inte ”kodar”. 

 

Förskollärare 2 och Förskollärare 3 beskriver vidare att de gjort aktiva val för att 

neutralisera vissa delar av miljön ur ett genusperspektiv genom att ta bort, separera eller 

omplacera vissa material. Förskollärare 2 uttrycker: 

 

Förut hade vi ju också en docksäng på samma ställe som köket, men där har vi 

nog tänkt att dem inte hör ihop, att köket är köket och så. 

 

Hen uttrycker vidare att hen och hens kollegor är tillräckligt genusmedvetna för att 

kunna se om vissa material eller viss inredning måste ändras om det är så att den 

uppmuntrar till könsstereotyper och könsmönster. 

 

Förskollärare 3 uttrycker att de, för att göra avdelningen mer könsneutral, valt att 

förändra det familjerum som tidigare fanns där genom att plocka bort de material som 

ansågs könsstereotypa och istället flyttat dit olika komponenter som exempelvis 

konstruktionsmaterial och leksaksdjur, då de anser att dessa material är mer 

könsneutrala. Hen uttrycker vidare att de gärna ser att varje rum på avdelningen 

innehåller olika komponenter och att materialen blandas, då hen anser att detta skapar 

en mer könsneutral miljö: 
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Det är bättre att ha flera sådana miljöer med olika material än att olika miljöer 

”kodas”. 

 

Vad gäller könskodat och/eller könsneutralt lekmaterial, anser Förskollärare 1 och 

Förskollärare 5 att skapandematerial är könsneutralt. Förskollärare 1 uttrycker: 

 

Jag upplever att mycket av det skapandematerialet är könsneutralt… 

 

Hen anser att mycket av det skapandematerial som finns i deras ateljé är könsneutralt, 

exempelvis lera, som hen valt att beställa i neutrala färger som grå och beige. Hen 

uttrycker dock att detta inte varit ett medvetet val utifrån ett genusperspektiv. 

Förskollärare 5 anser att målarfärger är ett könsneutralt lekmaterial: 

 

Det tycker jag inte har något med kön att göra, utan det är mer leksaker och så 

som kan vara könskodat. 

 

Vidare anser Förskollärare 2, Förskollärare 3 och Förskollärare 4 att 

konstruktionsmaterial är ett könsneutralt material. Förskollärare 4 berättar: 

 

Alla konstruktionsmaterial egentligen är ju, känner jag, könsneutrala! De finns 

ju i massor av olika färger och så. 

 

Hen menar att färgerna gällande konstruktionsmaterial sällan riktar in sig på vad som är 

typiskt kvinnligt eller manligt. Förskollärare 3 anser att könsneutrala lekmaterial skall 

kunna vara omvandlingsbara och att det skall kunna användas och lekas med på många 

olika sätt. 

 

Förskollärare 2 anser att vissa typer av konstruktionsmaterial är könsneutrala, 

exempelvis Clicks, kaplastavar och byggmagneter. Hen beskriver även 

konstruktionsmaterialen Duplo och Lego som ett könsneutralt material, men påpekar 

ändå att lego generellt sett ofta förknippas med pojkar: 

 

Sen är ju lego och duplo verkligen något som känns könsneutralt, sen har ju 

lego av någon anledning varit väldigt pojkigt, ett pojkigt material liksom, men 

det tycker vi ju inte här, och det använder dem ju allihopa.. Eller ja, inte alla 

men av båda könen. Så det vet jag inte om det är helt könsneutralt då, men 

duplo tycker jag ändå är det.  

 

Lego som lekmaterial tas även upp av Förskollärare 4, som uttrycker följande: 

 

Och sen har vi ju försökt att, när vi köpte in lego sist – att vi köpte olika figurer. 

Och just att vi benämner dem just figurer och inte bara att det är gubbar! 
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Det tycks därmed finnas skilda uppfattningar kring huruvida lego är ett könsneutralt 

material eller ej. 

  

Ett material som under fyra av fem intervjuer ansetts vara könskodat är lekkök. Men 

Förskollärare 2 och Förskollärare 5 hävdar dock att hur lekköket framställs är av större 

betydelse än dess eventuella könskodning. Förskollärare 5 uttrycker:  

 

Vi har ju t ex ett lekkök, det är ju inte så att vi tänker ta bort det bara för att det 

ses som typiskt tjejigt eller förknippas med tjejer, utan tänker mer att vi vill 

erbjuda alla barn att vara där, oavsett kön. 

 

De menar att deras förhållningssätt i förhållande till lekköket är av större vikt än 

huruvida materialet anses könskodat eller ej - att lekmaterial med hjälp ett könsneutralt 

förhållningssätt kan “avkodas”. 

 

Ett annat lekmaterial som tagits upp under intervjuerna är utklädningskläder. 

Förskollärare 3 uttrycker att de inte har utklädningskläder på avdelningen. Detta då hen 

anser att det kan vara besvärligt utifrån ett genusperspektiv. Detta uttrycks följande: 

 

Sen kan man säkert ha en prinsessklänning hemma, men man behöver inte ha 

det på förskolan. Det ökar på någon slags onödig… Det förstärker. [...] Finns 

den där prinsessklänningen så blir det ju en konstig grej att ha i det här syftet, 

där man ska utmana stereotypa föreställningar. […] Det blir inte inkluderande 

på ett naturligt sätt! Den är ju kodad. 

 

Hen menar att sådana stereotypa utklädningskläder kan skänka könskodade signaler, 

och därmed förstärka könsstereotypa föreställningar. Hen uttrycker vidare att man 

behöver ifrågasätta varför man har vissa material och till vilket syfte. 

 

Förskollärare 2 beskriver att de köpt in utklädningskläder i form av "mantlar" i olika 

färger, som de anser vara könsneutrala: 

 

Man kan ju använda den som en klänning om man vill, eller som en mantel. 

 

Hen beskriver att de även har köpt in utklädningskläder doktorsrockar, polisuniformer 

och brandmansdräkter, som hen menar har ett syfte - att det är yrken vilka både män och 

kvinnor kan arbeta med. Vidare berättar hen att förskolan har andra utklädningskläder 

som funnit på förskolan sedan lång tid tillbaka, exempelvis prinsessklänningar. Hen 

uttrycker att de i dagsläget ej skulle välja att köpa in ett sådant material, men hen anser 

inte heller att dessa kläder behöver rensas bort. Förskollärare 4 uttrycker: 

 

Vi har ju lite utklädningskläder och så också. Och det tänker man ju också att… 

Ja men, pojkarna drar ju på sig klänningarna också! Det är liksom inget 
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konstigt med det! De kommer med det de vill ha på sig, så får man hjälpa dem 

med det! 

 

Hen menar att utklädningskläder i form av klänningar kan få finnas på avdelningen, 

men att de skall erbjudas till alla barn oavsett könstillhörighet. Hen anser att vikten då 

ligger på att man i egenskap av personal bör uppmuntra och stötta barnen oavsett val av 

utklädningskläder. 

 

Utifrån resultatet kan man urskilja att samtliga förskollärare inte medvetet planerat eller 

utformat den fysiska miljön utifrån ett genusperspektiv, även om där funnits vissa inslag 

av ett sådant perspektiv. Istället uttrycker samtliga att de främst haft barnens intressen 

som utgångspunkt i utformningen av miljön, samt fokuserat på att miljön ska vara 

tillgänglig för barnen. Samtliga menar att barnens könstillhörighet inte varit av 

betydelse, utan att de istället har utgått från barnen som individer med olika intressen 

vilka de haft som strävan att gynna. Förskollärare 3 tycks ändock inkluderat ett 

genusperspektiv, då hen uttrycker att genusperspektivet kommer med ”på köpet” i och 

med förskolans Reggio Emilia–inspirerade pedagogik. 

 

5.3.1 Analys 

Utifrån förskollärarnas utsagor gällande planeringen och utformningen av den fysiska 

miljön tycks de inte uppmuntra till att upprätthålla det symboliska och strukturella 

genus som Hardings genusteori, tolkad av Hedlin (2006), beskriver. Då samtliga 

förskollärare säger att de ser barnen som individer och inte utifrån könstillhörighet, samt 

utgått från deras intressen, tycks inte dessa genusrelaterade delar vid första anblick 

förstärkas. Men, kanske har förskollärarna i vår studie ändock könsstereotypa 

förväntningar, men att de ej är medvetna om det. Förskollärare 2 och Förskollärare 3 

uttrycker att de valt att omplacera, separera och ta bort vissa material för att skapa en 

mer könsneutral miljö. Sådana aktiva val kan vara ett sätt att bryta den symboliska och 

strukturella genusstrukturen då en könsneutral miljö rimligtvis undviker att späda på en 

sådan struktur. Vidare tycks inte heller individuellt genus, utifrån Hedlins tolkning av 

Harding, upprätthållas/förstärkas, då förskollärarna beskriver att det är barnens intresse 

som är av betydelse, och tillskriver därmed inte barnen någon specifik könstillhörighet. 

 

Vad gäller könskodat och/eller könsneutralt lekmaterial ansåg samtliga respondenter att 

skapandematerial och konstruktionsmaterial är könsneutralt, och har därmed inte satt en 

specifik könsetikett på detta. Dock skulle konstruktionsmaterial kunna anses vara 

manligt könskodat, då material kopplade till bygg och teknik generellt sett kan 

förknippas med mansdominerade yrken. Detta skulle i sådant fall kunna tyda på att den 

asymmetri som Hedlin (2006), utifrån Hardings genusteori, beskriver – där det manliga 

är det normativa – förstärks. Detta då material som är manligt könskodade anses vara 

könsneutrala. 

 

Samtliga förskollärare tycks vara medvetna om att de har material vilka kan klassas som 

könskodade. Ett exempel på könskodat material som varit uppe för diskussion i tre av 
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intervjuerna är utklädningskläder i form av prinsessklänningar. Förskollärare 3 uttrycker 

att de på hens avdelning valt bort detta material, och Förskollärare 2 och Förskollärare 4 

uttrycker att de har klänningar på sina avdelningar. Förskollärare 2 menar vidare att de 

ej har för avsikt att rensa bort dessa. Att ha material på förskolan vilka kan klassas som 

könskodade skulle kunna bidra till att upprätthålla det symboliska och strukturella genus 

som Hardings genusteori, tolkad av Hedlin (2006), innebär. Symboliskt genus, som 

handlar om de kulturellt bundna normer och föreställningar som finns kring könen, 

skulle i denna kontext kunna handla om att könskodat material blir en symbol för sådant 

som kan kategoriseras som typiskt flickigt och typiskt pojkigt. Ett könsstereotypiskt 

material, exempelvis lekkök, skulle vidare kunna bidra till att upprätthålla strukturellt 

genus genom att det representerar ett material som i vårt samhälle, historiskt sett, varit 

förknippat med det kvinnliga könet - att stå i köket var “kvinnogöra”. 

 

5.4 Förskollärarnas syn på könsneutrala miljöer 

Vad gäller de deltagande förskollärarnas syn på könsneutrala miljöer så uttrycker fyra 

av fem att könsneutrala miljöer i förskolan är viktigt. I kontrast till detta beskriver 

Förskollärare 1 att hen varit, citat; ”ganska anti-genus” – att hen anser att arbetet med 

genus ibland kan gå överstyr, och upplever att barnens könstillhörighet i ett aktivt 

genusarbete blir viktigare än deras intressen och dem som individer. Hen uttrycker 

vidare att det står till grund för hur miljöerna skall komma att se ut är de individer som, 

oberoende av kön, vistas i verksamheten. Hen menar vidare att hen inte lagt något 

vidare fokus på könsneutrala miljöer då hen anser att det är av största vikt att miljöerna 

utformas utifrån vilka barn som vistas i dessa - att barnens individuella kön ej avgör hur 

miljöerna utformas, utan att det är deras intressen som står i centrum. Hen förtydligar 

dock att hon inte heller är för könskodade miljöer. 

 

Resterande intervjuade förskollärare uttrycker alla att det är viktigt med könsneutrala 

miljöer. Förskollärare 3 och Förskollärare 5 beskriver vikten av en könsneutral miljö i 

förskolan för att denna skall kunna kompensera för och verka likt en motpol i 

förhållande till den eventuellt icke könsneutrala miljö som barnen möter utanför 

förskolan. Förskollärare 5 beskriver detta på följande sätt: 

 

Ja, jag tycker det är viktigt, för att det får med sig så mycket hemifrån och 

framförallt samhället, och då tänker jag att barnen kan behöva en slags motpol, 

sen har jag inte en klar bild över hur den exakt ska se ut, men jag tänker mig att 

det är viktigt att vi på förskolan erbjuder något annat än det. 

 

Det tycks vidare finnas vissa frågetecken kring vem som egentligen kan bestämma 

huruvida en miljö kan sägas vara könsneutral eller ej. Förskollärare 2 och Förskollärare 

4 uttrycker att ett material som lekkök skulle kunna anses vara könskodat och därmed 

inte höra hemma i en könsneutral miljö, men – behöver ett lekkök egentligen vara 

könskodat? Förskollärare 4 beskriver: 
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För det är ju också, ja, om man säger… Kök? Är det icke-könsneutralt till 

exempel? Eller lek med bilar? Det beror ju på vad man klassar det som! Alla 

ska ju känna sig välkomna att leka i köket eller med bilarna... Att det ska... Att 

man ska uppmuntra alla! 

 

Förskollärare 2 uttrycker liknande, och adderar även leksaksfordon som exempel på 

könskodat lekmaterial som inte nödvändigtvis behöver vara könskodat: 

 

Jag tycker självklart att man ska ha könsneutrala miljöer, men det beror ju på 

hur man tänker, och om man tänker att fordon är typiskt pojkigt… Men jag 

tänker ju inte så. Allt handlar ju om hur vi förhåller oss till miljön, om vi bara 

bjuder in pojkar i en viss miljö och flickor i en viss miljö, så blir det ju inte 

könsneutrala. 

 

Gemensamt för Förskollärare 2 och Förskollärare 4:s utsagor är att de uttrycker att 

förskollärarens förhållningssätt är av betydelse för att skapa en könsneutral miljö. De 

menar att det är viktigt att den fysiska miljön i förskolan är könsneutral, men att det 

handlar om hur pedagogerna själva förhåller sig till miljön - det vill säga vad de 

erbjuder för material och på vilket sätt de presenterar materialet för barnen – som avgör 

huruvida miljön är könsneutral eller ej. 

 

5.4.1 Analys 

Utifrån förskollärarnas utsagor tycks ingen av dem arbeta aktivt för att skapa en 

könsneutral fysisk miljö. Förskollärare 1 uttrycker dessutom att hen anser att arbetet 

med genus kan gå överstyr, och att barnens könstillhörighet kan anses vara viktigare än 

dem som individer. Ett sådant synsätt, där begreppet genus förminskas, kan tolkas som 

en omedvetenhet kring vad genusstrukturer kan skapa för konsekvenser för 

jämställdhetsarbetet. Därmed riskerar föreställningar, förväntningar och normer att 

förbises, och symboliskt, strukturellt och individuellt enligt Hedlins (2006) tolkning av 

Hardings genusteori kan upprätthållas. 

 

Fyra av fem förskollärare uttrycker att det är både bra och viktigt att förskolan strävar 

mot att erbjuda en könsneutral miljö. I och med att förskollärarna valt att behålla visst 

material av könskodad karaktär skulle detta kunna innebära att symboliskt genus 

upprätthålls, vilket i sin tur kan leda till att strukturell genus upprätthålls. Detta då 

könskodade material skulle kunna leda till att barnen vidare väljer att använda sådana 

material baserat på vilka förväntningar som finns på deras könstillhörighet. Utifrån 

förskollärarnas utsagor kring de medvetna val de gjort kring att behålla könskodat 

material kan man dessutom tolka att de i vår studie, tämligen omedvetet, tycks 

upprätthålla en icke könsneutral miljö. Detta skulle vidare kunna ha inverkan på barnens 

lek där symboliskt och strukturellt genus riskerar att genomlevas. 

 

Då förskollärarna i intervjuerna ej pratar och resonerar kring barnen om deras beteenden 

och ageranden i miljön i förhållande till könstillhörighet, utan fokus enkom ligger på 
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den fysiska miljön, kan man utifrån studiens resultat inte se huruvida individuellt genus 

upprätthålls eller ej. De talar förvisso om pojkar och flickor i benämning, men ej i 

termer av att specifika individer tillskrivs ett visst kön. 

 

5.5 Sammanfattning av resultaten 

Utifrån studiens observationer kan vi se att de vanligast förekommande, könskodade 

lekmaterialen var lekkök och leksaksfordon, och de vanligast förekommande 

lekmaterialen, vilka samtliga förskollärare ansåg vara könsneutrala, var 

konstruktionsmaterial som Kapla-stavar, skumgummiklossar och Clicks, samt 

skapandematerial i form av exempelvis målarfärger och toarullar. Av de observerade 

förskolorna var där enbart en av dem, Förskola 1, som varken hade typiskt könskodat 

lekmaterial eller inredning och möblering. På Förskola 3 förekom visst könskodat 

material, men i övrigt var dess miljö könsneutral. Den var inredd i neutrala färger och 

förekomsten av naturmaterial var hög, och de könskodade material som fanns var 

utspridda över hela avdelningen. En förskola som i detta sammanhang stack ut var 

Förskola 5 som hade en affär/kök/kiosk vilken var tydligt kvinnligt könskodad. Övriga 

förskolor hade visst könskodat lekmaterial i olika utsträckning, samt könskodad 

inredning och möblering, men de ovan nämnda förskolorna är de som hade utmärkande 

resultat. 

 

I intervjuerna framkom att förskollärarna ansåg att det fanns vissa oklarheter i vilka 

material som kan klassas som könskodade eller ej. De menar att förskollärarnas 

förhållningssätt och inställning till de olika materialen avgör huruvida materialet kan 

klassas som könskodat eller ej. Samtliga förskollärare i studien uttrycker att de ej 

inkluderat ett genusperspektiv i planeringen samt utformningen av den fysiska miljön. 

De menar att de utgått från de intressen barnen som vistas på avdelningen har och 

vidare vill uppmuntra dessa. Många menar också att de utgått från miljöns tillgänglighet 

- att miljön skall vara tillgänglig för barnen. Förskollärare 3 är den enda av de 

intervjuade som antyder att ett genusperspektiv inkluderats, men detta i termer av att det 

är något som arbetats med på hela hens förskola. Hen beskriver alltså ej uttryckligen att 

ett sådant perspektiv medvetet applicerats i utformningen av hens avdelning. 

Förskollärare 2 och Förskollärare 3 uttrycker dock att de gjort aktiva val för att göra 

miljöerna mer könsneutrala genom att flytta, separera samt ta bort vissa material på sina 

avdelningar. Ett genusperspektiv tycks därmed, till viss del, inkluderats trots att ett 

sådant perspektiv ej varit utgångspunkten i utformningen och planeringen av miljöerna. 

Fyra av fem förskollärare uttrycker att de anser att det är viktigt med könsneutrala 

miljöer, och två av fem anser vidare att detta är viktigt för att förskolan skall kunna 

kompensera samt verka likt en motpol mot den eventuellt könskodade miljö som barnen 

möter utanför förskolan. 

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kan man urskilja att resultatet från samtliga 

förskolor visar på att symboliskt och strukturellt genus riskerar att upprätthållas. De 

könskodade material som har observerats på respektive förskola bekräftar och 

förverkligar symboliskt genus - vilka förväntningar och de kulturellt bundna normer 
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som är kopplade till respektive kön - och vidare även strukturellt genus, och med att för 

givet tagna strukturer kan förverkligas i barnens lek med dessa material. Vidare, vad 

gäller förskollärarnas utsagor om att de ej tycker sig förstärka genus, så kan man utifrån 

studiens resultat och analys se att detta ändock sker. Det sammantagna resultatet visar 

därmed på att symboliskt och strukturellt genus riskerar att upprätthållas. Dels utifrån 

förskolornas nu rådande fysiska miljöer, men också utifrån förskollärarnas sätt att 

resonera kring genus och könsneutrala miljöer – att de tycks vara omedvetna om att 

deras förhållningssätt och resonemang kan leda till att en asymmetrisk genusstruktur 

upprätthålls. 

 

Utifrån studiens resultat kan påverkan på individuellt genus ej skönjas då förskollärarna 

i intervjuerna inte resonerat kring barnen som individer, utan fokus enkom legat på den 

fysiska miljön. 

 

En mer hårdragen analys av studiens resultat, där jämförelser mellan det och den 

tidigare forskning som presenterats under punkt 3, kommer att redogöras för nedan 

under resultatdiskussion, punkt 6.2. Detta för att skapa tydlighet till arbetet.  

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer inledningsvis studiens metod att diskuteras och reflekteras kring. 

Därefter följer en resultatdiskussion där studiens resultat kommer att diskuteras i 

förhållande till förskolans styrdokument, teoretisk utgångspunkt samt tidigare 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod, semistrukturerad intervju och observation, har varit användbara verktyg 

i sökandet efter svar på studiens forskningsfrågor. Detta då vi har fått möjlighet att ta 

del av förskollärarnas perspektiv; få en djupare bild över hur de tänker och resonerar 

kring den fysiska miljön ur ett genusperspektiv, och senare kunnat jämföra dessa tankar 

och resonemang med vad vi kunnat se i våra observationer. Detta ligger i linje med vad 

Bryman (2018) beskriver gällande metodtriangulering, där samspelet mellan fler 

metoder förser undersökningen med större tillförlitlighet och giltighet. 

 

Något som hämmat och verkat försvårande för arbetsprocessen har varit att få 

tillräckligt många deltagande förskolor att besöka och förskollärare att intervjua. 

Ambitionen var inledningsvis att besöka minst fem förskolor. Av 32 tillfrågade, 

biträdande rektorer valde endast tio förskolor att svara på förfrågan, varav åtta tackade 

nej och två tackade ja till att deltaga i studien. Därmed var där ett bortfall på 22 

förskolor där båda möjliga svar, ja eller nej, uteblev. Detta gjorde att vi tvingades 

tillfråga tre egna kontakter inom förskolebranschen. Om deras svar varit nekande hade 

vi troligen tvingats tillfråga förskolor i andra kommuner, vilket hade bidragit till andra 

försvårande faktorer, dels gällande logistik - att kunna ta sig till dessa förskolor för de 

för studien nödvändiga miljöobservationerna - men också gällande studiens tidsram, då 
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arbetets tidsåtgång varit tämligen begränsat. Om dessa tre förskolor och förskollärare ej 

kunnat deltaga hade också risken funnits att vi ej kunnat få tillräckligt med insamlat 

datamaterial för att kunna genomföra denna studie. Möjliga anledningar till att endast 

två förskolor inledningsvis valde att deltaga i studien tror vi dels kan bero på att genus 

som ämne kan upplevas som svårt och skrämmande, men också att många förskolor 

kanske är medvetna om brister i deras genusarbete och därför ej känner sig bekväma i 

att deltaga i en studie inom ämnet. En annan möjlig anledning kan vara bristen på tid – 

att de helt enkelt ej hade möjlighet att ta emot oss. 

 

Att föra intervjuer av semistrukturerad karaktär har visat sig varit till fördel i sökandet 

efter svar på/utifrån studiens forskningsfrågor, då Bryman (2018) menar att detta 

möjliggör för forskaren/forskarna att ställa ytterligare följdfrågor utifrån det som anses 

vara viktiga svar från intervjudeltagaren. Intervju som metod har även öppnat upp 

möjligheten för deltagarna att kunna ställa frågor om någon fråga upplevts otydlig, 

vilket minskar risken för ospecifika och ej användbara svar. En intervju kan dessutom 

skänka en bred och djupgående bild av deltagarnas åsikter och erfarenheter. En 

bristfällig aspekt vad gäller semistrukturerade intervjuer kan vara att de följdfrågor som 

ställs till respondenterna kan se olika ut beroende på vad respondenten väljer att svara 

på de i förväg bestämda frågorna, vilket kan bringa bristande reliabilitet. 

 

Intervjuer som metod i kombination med observationer har bidragit till en mängd 

resultat vilka har kunnat analyserats både var för sig samt kunnat jämföras med 

varandra. Detta har vidare bidragit till att en bred bild över vårt ämne har kunnat 

redovisats, samt att studiens syfte och frågeställningar kunnat besvaras. Dock finns 

vissa nackdelar med att använda sig av intervjuer som metod, i jämförelse med 

exempelvis enkäter. Att genomföra intervjuer kräver mycket tid och planering av 

forskaren/forskarna då en stor mängd insamlat material behöver transkriberas och 

därefter bearbetas. Ändock vill vi hävda att intervjuer som metod varit mest lämpad till 

denna typ av studie, då intervjuer möjliggör att en djupgående helhetsbild av studiens 

resultat kan redovisas. 

 

Den externa validiteten i studiens resultat kan anses vara mycket begränsat då få 

förskolor observerats och studerats, samt att någon av oss har haft en personlig koppling 

till tre av respondenterna. Detta medför att studiens generaliserbarhet går att 

diskutera/ifrågasätta. Dock har studiens syfte aldrig varit att bringa en generell bild över 

hur en exemplarisk förskolemiljö kan se ut, utan snarare påvisa exempel på hur det kan 

se ut i ett begränsat antal förskolor med tillhörande miljöer. Därmed anser vi att den 

externa validitetens begränsning ändock kan accepteras. 

 

Vad gäller den interna validiteten kan de personliga kopplingar som funnits mellan oss 

och respondenterna resulterat i att den data som insamlats från dessa berörda 

förskollärare blivit föremål för jäv. Trots att den som varit drivande i intervjuerna ej haft 

denna koppling finns dock ingen garanti för att respondenterna ändå inte valt att anpassa 

sina svar för att de haft en personlig koppling till någon av oss – de kan ha försökt 
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förfina och svara på våra frågor utifrån vad de tror att vi velat ha för svar. För att öka 

studiens validitet, både den externa och interna, hade vi kunnat studera fler förskolor i 

fler kommuner spridda över hela landet, samt observerat förskolor och intervjuat 

förskollärare där ingen personlig koppling kunnat återfinnas. 

 

En bristfällig aspekt vad gäller studiens reliabilitet är att studien är kvalitativ, det vill 

säga att stora delar av studiens resultat bygger på människors personliga åsikter och 

resonemang i form av intervjuer. Då åsikter och resonemang är föränderliga, och svaren 

skulle kunna uttryckas annorlunda beroende på exempelvis respondentens dåvarande 

tillstånd, så finns inga garantier för att deras svar skulle låta identiskt vid ett annat 

intervjutillfälle. Detta innebär att det inte går att garantera att samma resultat kan 

upprepas, då respondenterna kan ge olika svar beroende på tillfälle och sammanhang. 

Dock anser vi att studiens reliabilitet ökat genom att vi använt oss av miljöobservationer 

som kompletterande metod. Den fysiska miljön är förvisso föränderlig, men dess objekt 

i form av material och inredning är konstanta i dess utseende och utformning. Därav kan 

den sägas vara konstant, och bör därför kunna observeras på nytt med samma resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida miljön i fem förskolor är 

könsneutral eller inte, samt att undersöka om en eventuell genusmedveten planering av 

miljön (eller en eventuell önskan om en könsneutral miljö) förverkligats vad gäller 

lekmaterial, samt inredning och möblering. 

 

Utifrån studiens intervjuer har följande resultat framkommit: Ingen av de intervjuade 

förskollärarna uttryckte att de haft en genusmedveten planering när de utformat sina 

miljöer. Förskollärare 3 är den enda av de intervjuade som uttrycker att ett 

genusperspektiv inkluderats, men detta i termer av att det är något som arbetats med 

generellt på hens förskola. Ett sådant perspektiv har därmed inte medvetet applicerats i 

utformningen av miljön på hens avdelning. Fyra av fem förskollärare menar att det är 

viktigt med en könsneutral miljö, men ingen av dem uttrycker en önskan om att deras 

egna miljöer skall vara helt könsneutrala. Därmed kan sägas att varken en 

genusmedveten planering eller en önskan om könsneutrala miljöer har förverkligats. 

Förskollärarna i studiens utsagor tycks därmed ligga i linje med den 

kvalitetsgranskning, utförd av Skolinspektionen (2017), som visar på att ett 

genusperspektiv ej genomsyrade de granskade förskolornas planering av verksamheten. 

I det stereotypa familjerummet på Förskola 5 som beskrivits under punkt 5.2, vilken var 

inredd med könsstereotypa färger som lila och rosa, samt var fylld av kvinnligt 

könskodade utklädningskläder, skulle man kunna hävda att denna miljö tycks utformats 

utifrån förskollärarnas personliga preferenser och stereotypa uppfattningar då den är så 

pass tydligt könskodad. Detta då det finns forskning som tyder på att pedagoger, baserat 

på personliga preferenser och stereotypa uppfattningar, tenderar att könskoda olika 

material (Boström, 2018). Detta skulle kunna vara ett exempel på en förskolemiljö som 

ej genomsyrats av en genusmedvetet förhållningssätt liksom de granskade förskolorna i 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning. 
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En av frågeställningarna i studien lyder följande: Anser intervjupersonerna att de anlagt 

ett genusperspektiv på utformningen av miljön eller ej och i sådant fall - varför/varför 

inte? Ingen av respondenterna uttryckte i intervjuerna att de anlagt ett genusperspektiv 

vad gäller planering och utformning av den fysiska miljön. Det framkommer därmed 

inte. Däremot har samtliga respondenter istället uttryckt att de utgått ifrån barnens 

intressen när de planerat och utformat miljöerna. En fråga som man däremot kan ställa 

sig är - hur vet man att det inte ligger i barnens intresse att ha en könsneutral miljö? 

Kanske vill de ha könsneutrala leksaker, eller så vill de inte de. Oavsett bör det ligga i 

förskollärares intresse att välja material som i hög utsträckning kommer att väljas av de 

flesta barnen, oavsett könstillhörighet. Förskolan bör också se till barnens bästa i 

enlighet med Lpfö 18 (Skolverket, 2018), och därmed kanske välja bort könskodade 

leksaker för att främja en könsneutral miljö. 

 

En annan fråga är - kan man enkom utgå från barns intressen utan att påverkas av 

eventuella fördomar och förutfattade meningar? Alla människor har fördomar, och att 

man skulle kunna vara helt fördomsfri i sitt agerande bör vara tämligen omöjligt. Børve 

och Børve (2017) redogör i sin studie för att personal på den förskola som studerats 

hade könsstereotypa förväntningar kring vilka rum och material som skulle tilltala vilket 

kön. Denna studie talar för att det kan finnas svårigheter i att vara helt ofärgad av 

omgivande normer och värderingar. Dock tycker vi oss se, med hjälp av 

observationerna, att samtliga miljöer på våra studerade förskolor är relativt 

könsneutrala. Detta då de könskodade materialen upplevs vara utspridda över 

avdelningarnas alla rum och sektioner. De könskodade materialen som återfunnits har 

förvisso inte blivit mindre könskodade, men då de spridits ut över avdelningarnas alla 

rum och sektioner, och därmed inte varit placerade tillsammans, upplever vi att 

miljöerna generellt sätt varit relativt könsneutrala. 

 

En annan av studiens frågeställningar lyder enligt följande: Har förskolorna i studien 

typiska flick- och pojkavdelningar i form av könskodade rum? Den sista 

frågeställningen krävde vidare svar på huruvida det fanns lekmaterial på förskolorna 

vilka är könskodade och sorterade enligt en uppfattning om vad som är typiskt “pojkigt” 

och “flickigt”. Enbart en av förskolorna, Förskola 5, hade ett tydligt könskodat rum - ett 

flickigt sådant, där könskodat material var sorterat enligt vad som kan uppfattas vara 

typiskt “flickig”. I övrigt kunde inget av de observerade rummen på förskolorna klassas 

som flick- eller pojkavdelningar, och könskodat material föreföll vara spridda över flera 

rum på avdelningarna. 

 

En möjlig förklaring till varför könskodade rum likt det på Förskola 5 uppstår skulle 

kunna vara av praktiska och ekonomiska skäl - att det ej finns ekonomiskt underlag för 

att byta ut de material som redan finns, samt att de ej sett att dessa material får 

plats/passar in i ett annat rum. Det kan förstås finnas sådana skäl till att könskodat 

material kan finnas i förskolorna, då Sveriges förskolor generellt sett tycks ha dåliga 

ekonomiska förutsättningar. Däremot bör man kanske, med tanke på läroplanens 
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(Skolverket, 2018) riktlinjer och strävansmål gällande en miljö som skall inspirera och 

utmana barnen i deras utvecklande av intressen och förmågor utan att påverkas av 

traditionella könsstereotyper, föra en diskussion på sin förskola kring vilka material och 

miljöer som måste finnas, och av vilken anledning. Vem gynnar det och varför? Vissa 

material kanske behöver ersättas. För att styrka detta resonemang kan man dessutom 

lyfta in Eriksson Bergström (2013) som menar att barn tenderar att, i ett rum med ett 

förutbestämt syfte, använda detta övervägande utifrån miljöns förutbestämda intention. 

Att ha en miljö med könskodat material och inredning skulle därmed kunna leda till att 

läroplanens riktlinjer och strävansmål ej uppfylls och att den genusstruktur som beskrivs 

av Harding, utifrån Hedlins tolkning (2006), upprätthålls i form av symboliskt och 

strukturellt genus. Tydligt könskodade utklädningskläder kanske är ett material som bör 

rensas ut och istället ersättas med utklädningskläder av mer könsneutral karaktär? 

 

En annan anledning till att tydligt könskodade rum likt det på Förskola 5 uppstår skulle 

kunna vara att personalen velat ha ett utrymme för rollek, och att de anser att det 

könskodade rummet kan användas av både pojkar och flickor trots att där finns 

könskodat material. Däremot finns forskning som motsäger att könskodade rum och 

material skulle användas av de båda könen. Martin, Eisenbud och Rose (1995) redogör i 

sina studier att barn, i sitt val av leksaker till sig själv och andra, ofta avvisar leksaker 

vilka tilldelats en könsetikett tillhörande det motsatta könet. Klänning som klädesplagg 

är ett tydligt kvinnligt könskodat material, och baserat på Martin, Eisenbud och Roses 

studie kommer barn som ej identifierar sig med det kvinnliga könet att i större 

utsträckning att välja bort denna. Vidare finns det forskning som tyder på att pojkar i 

stor utsträckning väljer bort material vilka är kvinnligt könskodade (Hallström, 

Elvstrand och Hellberg, 2015; Cherney och Dempsey, 2010; Todd, Barry och 

Thommessen, 2017) och barn, oavsett könstillhörighet, tycks föredra att leka i de rum 

som matchar deras egen könsidentitet (Børve och Børve, 2017). Utifrån denna forskning 

bör det därför vara att föredra att eventuellt könskodat material sprids ut över hela 

avdelningen för att undvika att specifika rum blir så tydligt könskodade. 

 

Utifrån förskollärarnas utsagor tycks de vara medvetna om att genusarbete är viktigt och 

bör sammanfogas med förskolans fysiska miljö. Ändå visar studiens resultat på att det 

tycks finnas en viss omedvetenhet kring ämnet, då samtliga uttrycker att de ej anlagt ett 

genusperspektiv i utformningen av sina miljöer. Svaleryd (2003) menar dock att man 

som pedagog, för att kunna arbeta med jämställdhet, måste se och förstå sambandet 

mellan samhällsstrukturen, våra personliga värderingar och bli medveten om våra tanke- 

och handlingsmönster. Att både medvetandegöra det man redan vet, men även försöka 

uppmärksamma sådant man kanske ännu inte vet om (a.a). Hedlin (2006) menar vidare 

att man, inom skolväsendet, måste se skolan som en del av det övriga samhället, och att 

den könsstruktur och de könsmönster som råder utanför verksamheten också finns i den. 

Men också att den könsstruktur och de könsmönster som finns i verksamheten också 

kan komma att förverkligas utanför den. Konsekvensen av att inte arbeta på ett 

genusmedvetet sätt kan därför leda till att symboliskt, strukturellt och individuellt 

genus, utifrån Hedlins tolkning av Hardings genusteori, riskerar att upprätthållas. 
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Martin, Eisenbud och Rose (1995) redogör i sina studier att barn ofta avvisar leksaker 

vilka tilldelats en könsetikett tillhörande det motsatta könet när de väljer leksaker till sig 

själv och andra. Då förskollärarna i vår studie valt att sätta en könsneutral etikett på 

skapandematerial och konstruktionsmaterial skulle detta, baserat på Martin, Eisenbud 

och Roses studie, kunna leda till att barn med enkelhet kan välja att leka med/använda 

skapandematerial och konstruktionsmaterial då de ej klassats som könskodade. Cherney 

och Dempsey (2010) redogör för att barn, både pojkar och flickor, inte sällan 

kategoriserar leksaker utifrån deras egna könsstereotypa uppfattningar. Detta skulle 

därmed kunna betyda att barn ändå väljer att könskoda vissa material, oavsett vilken 

könsetikett förskollärarna själva tillskriver materialen. Barn inhämtar rimligtvis 

könsstereotypa uppfattningar från det som omger dem, och tar vidare med sig dessa in i 

verksamheten. Därav är det av betydelse att man i förskolan har förståelse för att den är 

just en del av samhället, och försöker kompensera för det eventuellt icke 

genusmedvetna samhälle som omger barnen. Då den fysiska miljön ofta sägs vara den 

tredje pedagogen, vid sidan av läraren och barnet (Barsotti, 1997, refererad i Björklid, 

2005; SOU 2004:115) anser vi därför att det är av vikt att man inom förskolan ser 

genusperspektivets viktiga roll i fysiska miljön, och vad ett icke genusmedvetet arbete 

med just miljön kan leda till. 

 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) uttrycker att all personal arbetandes i förskolan ska bidra till 

att barnen ges möjlighet att utforska och vidga sina upplevelser och erfarenheter i 

förskolan oberoende av könstillhörighet, samt att miljön skall inspirera och utmana 

barnen i deras utvecklande av förmågor och intressen utan att de blir påverkade av 

traditionella könsstereotyper. Vidare skall utbildningen, enligt Skollagen (2010:800), 

§5, utformas med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 

som grund, där jämställdhet är ett av de begrepp som framhävs. Detta bör rimligtvis 

innebära att man som förskollärare bör besitta viss kunskap kring genus och 

jämställdhet för att ett sådant arbete skall kunna bedrivas i förskolan, vilket också styrks 

av Svaleryd (2003), som vidare beskriver att ett arbetslag bör besitta kunskap om ämnet 

genus, dess strukturer och maktsystem för att kunna hitta en gemensam utgångspunkt att 

arbeta ifrån. Vi tror att förskollärarna i vår studie har viss kunskap kring dessa ämnen, 

men kanske inte fullt ut förstår hur förskolan aktivt kan arbeta med detta i sina fysiska 

miljöer. Detta då vi i våra analyser sett att symboliskt, strukturellt och individuellt genus 

riskerat att upprätthållas. Vi vill dock hävda att samtliga förskollärare i vår studie, samt 

förskollärare som ej deltagit i denna studie, med hjälp av forskning och 

kunskapsöversikter har möjlighet att skaffa sig en bredare förståelse för vad den fysiska 

miljön i förhållande till genus har för betydelse i verksamheten. Kanske kan denna 

studie bidra till nya kunskaper och en vilja att öka sin förståelse kring ämnet.  

 

7. Avslutning 

Sammanfattningsvis visar vår studie att den fysiska miljön i våra förskolor har varit 

relativt könsneutrala, men att där förekommit könskodat material i olika utsträckning. 
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Intervjuerna tyder på att där finns en vilja att arbeta med könsneutrala miljöer, men att 

det finns vissa oklarheter kring vad det egentligen betyder att ha en könsneutral miljö. 

Vad är egentligen en könsneutral miljö? Är det rimligt att tänka att man kan skapa en 

miljö som är helt könsneutral? Och vad gäller genusperspektivet - hur ska man aktivt 

arbeta med detta i sina fysiska miljöer? Även om Lpfö 18 (Skolverket, 2018) uttrycker 

att förskolan skall arbeta för att miljön skall inspirera och utmana barnen i deras 

utvecklande av förmågor och intressen utan att de blir påverkade av traditionella 

könsstereotyper finns där ingen mall för hur ett sådant arbete egentligen skall gå till. 

Sådana kunskaper tycks enbart kunna anskaffas med hjälp av forskning.  

 

Då det tycks råda oklarheter kring vad en könsneutral miljö och könsneutrala material 

egentligen är kan vi se att en vidare diskussion och fortsatt forskning vad gäller detta 

skulle vara betydelsefull i förskollärares arbete med att utforma och planera den fysiska 

miljön genusmedvetet. Kanske skulle en kunskapsöversikt på ämnet också vara 

värdefull i sammanhanget.  

 

Oavsett hur man väljer att läsa och använda detta examensarbete i sitt vidare 

utforskande av detta svåra men intressanta ämne vill vi avsluta med följande: 

Förskollärare är otroligt viktiga för barn, då de har möjligheten att påverka dem genom 

att vara den genusmedvetna motpol som krävs för att försöka bryta den genusstruktur 

som råder i vårt samhälle. Detta vill vi framhäva genom att citera Kajsa Svaleryd: 

 

Varje gång vi frånsäger oss makten att påverka lämnar vi öppet för andra krafter att 

påverka barnen. Oavsett hur och vad vi gör så spelar vårt agerande alltid roll. 

(Svaleryd, 2003, s. 33)  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

 

 
 

  Gävle 11/10 - 2019 

 

Hej! 

 

Vi heter Fanny Nilsson och Veronica Johansson, och läser den sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har under utbildningen utvecklat ett 

stort intresse för ämnet genus. Vi kommer därför, under höstterminen 2019, att 

genomföra en studie där vi vill undersöka hur olika förskolors fysiska miljöer är 

utformade och planerade utifrån ett genusperspektiv. Vi har valt att fokusera på tre 

kategorier – lekmaterial, inredning och möblering. Vi vill därför komma ut till er 

förskola och observera den fysiska miljön som finns på någon/några av era avdelningar 

samt intervjua förskollärare eller barnskötare i syfte att ta reda hur planeringen och 

utformningen av denna/dessa gått till. Om ni är intresserade av att deltaga i denna 

studie önskar vi få svar från er senast den 17/10– 2019.  

 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Vi kommer att samla data genom att intervjua 

förskollärare/barnskötare samt genomföra observationer av den fysiska miljön. Inga 

barn kommer att observeras. Tiden för intervju beräknas ta 30–40 minuter. Under 

intervju kommer anteckningar att föras, samt ljudupptagning att förekomma. Detta för 

att intervjun senare skall kunna analyseras på bästa sätt. De data som samlas in kommer 

endast att användas i examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade 

konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, 

förskolor eller kommuner kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien 

är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan 

särskild motivering. Vi följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och 

etikprövning avseende examensarbeten. 

 

Det slutgiltiga arbetet kommer att finnas att tillgängligt för läsning via en uppsatsportal 

– DiVA Portal – men kan givetvis också mailas/skickas från oss om så önskas. 

 

Vår handledare för arbetet är universitetslektor Åsa Carlsson asa.carlsson@hig.se 

 

mailto:asa.carlsson@hig.se
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För mer information kring studien kontakta undertecknad:  

Fanny Nilsson 073 – 049 59 48 

Veronica Johansson 070 – 227 13 32 

Gemensam mejladress: fannyochveronicas@gmail.com 

 

Med bästa hälsningar,  

 

 

Fanny Nilsson   Veronica Johansson 
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Bilaga 2 - Sökning av artiklar 

 

För att söka fram vetenskapliga artiklar och avhandlingar vilka har legat till grund för 

den forskningsöversikt vi presenterat under punkt 3 har vi använt av databasen ERIC, 

vilken är distribuerad av EBSCO. De sökord vi använt oss av är: child*, toy*, play, 

“physical environment”, gender och preschool. För att avgränsa sökningarna har 

asterisker använts för att tillåta databasen att finna ord med olika ändelser, samt att 

frassökningar har gjorts. Utöver detta har vi även tvingat databasen söka fram artiklar 

där exempelvis ordet child och gender skulle finnas med i artiklarnas abstract eller titlar. 

Sökningarna har avgränsats ytterligare genom att kräva att databasen enbart skulle visa 

artiklar som varit Peer Reviewed. Någon begränsning vad gäller årtal har ej gjorts. 

Vissa av arbetets vetenskapliga artiklar och avhandlingar har sökts fram via en tidigare 

uppgift i en annan kurs - Förskolepedagogik och didaktik 5: Förskolan och 

förskoleklassen i ett internationellt perspektiv - där en redogörelse av vetenskapliga 

artiklar med samma ämne gjorts. Artiklar har även sökts fram genom litteraturlistor i 

kurslitterära böcker samt andra artiklar. 

 

De artiklar som kommit att användas i detta arbete har valts ut genom att läsa artiklarnas 

abstract för att se om ämnet/studieområdet varit relevant i förhållande till vårt arbetes 

syfte och frågeställningar. Utifrån detta har artiklarna öppnats, lästs igenom, och därmed 

bedömts vara användbara eller ej. De artiklarna som slutligen valdes har kommit att 

utgöra detta arbetets vetenskapliga grund, där en grundläggande förståelse för ämnet 

genus i förhållande till den fysiska miljön redogjorts för.  

https://lms.hig.se/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_10208_1&url=
https://lms.hig.se/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_10208_1&url=
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Bilaga 3 - Semistrukturerad intervjuguide 

 

 

• Hur har ni tänkt när ni utformat den fysiska miljön? 

 

• Har genusperspektivet varit inkluderat i utformningen av miljön? I sådant fall - 

på vilket sätt? 

 

• Hur tänker du kring könsneutrala miljöer och material? Nödvändigt eller inte? 
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