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Abstract  

My essay is about me and my colleagues who have come to realize that maybe we are stuck in 

old habits when it comes to preschool indoor environment from a gender perspective. The insight 

has enabled us now face the challenge of how to deal with and move forward with gender issues 

and the indoor environment. The reviews between us educators differ greatly, making it difficult 

start of a process of change, or development, of previous work in the preschool. The difficulties 

of working with gender in preschool is that we do not know how teachers influence or shape the 

children. We educators controls many times the children, both consciously and unconsciously 

and sometimes benevolence tend to instead become a takeover. We also want to develop a norm-

critical approach to preschool. The dilemma is how it should be done in a natural way as the 

children in our preschool has homogeneous family situation and we educators do not have 

enough experience on standard critical perspective. 

The purpose of my essay is that based on my experience, discuss the pros and cons of striving for 

a gender-neutral indoor environment. That will I do by highlighting and portray my experiences 

from when we started the nursery in 2001 and until today in 2013, to gain perspective on the 

indoor environment. With the help of my own and theoretical reflections, I will look at how 

working has changed in our workplace, but that we noticed or been aware of it. I want to make 

impact in how the discussion of gender in preschool has changed over the years. I also want to 

problematize what is a good or less good indoor environment for children in preschool through a 

pedagogical approach to the standard critical perspective. Something I want to mention is 

difficulties that educators face in working with a gender-inspired preschool. 
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My reflective along with my preconceptions, I have lead me to approach the dilemmas that 

gender norms create in my daily task at the preschool. Through my encounters with colleagues, 

parents and children. I have reflected on the events that occurred during these meetings. My own 

reflections and thoughts have provided the basis for this investigation. I have been using a 

variety of theoretical perspectives to sort my reflections and thoughts. The theories I have used 

are for example the current curriculum for the Swedish preschool (Lpfö 98/10), as we as 

literature by Elisabeth Nordin-Hultman and Klara Dolk. 

 

My research question is formed with thoughts on how I, along with my work colleagues can 

create more awareness of the preschool indoor environment from a gender perspective, to 

develop a gender neutral environment in our preschool. Some obstacles to get further arise from 

colleagues we have shared opinions about what is good practice. The standard critical 

perspective is something we are interested in and started to explore, but there have also been new 

problems to work on. Who and what those difficulties might be and consist of, is something that 

I raise in my essay. 

 

My conclusion is that by letting the kids get more involved in preschool indoor environment 

from a gender perspective, a common change happen. 

 

 

 

Keywords: preschool, indoor environment, gender, gender-coded, toys, stereotype 
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Titel: Förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv 

Författare: Hanna Karlsson 

Handledare: Lotta Victor Tillberg 

Termin: Hösttermin 2013 

 

Sammanfattning 

Min essä handlar om mig och mina kollegor som har kommit till insikt om att vi kanske har 

fastnat i gamla vanor när det gäller förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv. Insikten har 

gjort att vi nu står inför en utmaning om hur vi ska hantera och komma vidare med genusfrågor 

och med inomhusmiljön. Åsikterna mellan oss pedagoger går isär, vilket försvårar 

igångsättningen av ett förändringsarbete, eller utveckling, av det tidigare arbetet på förskolan. 

Svårigheterna med att arbeta med genus i förskolan är att vi inte vet hur vi pedagoger påverkar 

eller formar barnen. Vi pedagoger styr många gånger barnen, både medvetet och omedvetet, och 

ibland kan välviljan tendera att istället blir ett maktövertagande. Vi vill även utveckla ett 

normkritiskt arbetssätt på förskolan. Dilemmat är hur det ska ske på ett naturligt sätt när barnen 

på vår förskola har homogena familjeförhållanden och vi pedagoger inte har tillräckligt med 

erfarenhet om normkritiska perspektiv.   

 

Syftet med min essä är att utifrån mina erfarenheter diskutera för- och nackdelar med att sträva 

efter en könsneutral inomhusmiljö. Det kommer jag göra genom att lyfta fram och skildra mina 

erfarenheter från när vi startade upp förskolan år 2001 och fram till idag år 2013, för att få 

perspektiv på inomhusmiljön. Med hjälp av mina egna och teoretiska reflektioner kommer jag att 

se över hur arbetssättet har förändrats på vår arbetsplats, utan att vi märkt eller varit medvetna 

om det. Jag vill göra nedslag i hur diskussionen kring genus på förskolan har förändrats med 

åren. Jag vill också problematisera vad som är en bra eller mindre bra inomhusmiljö för barn på 

förskolan ur ett pedagogiskt synsätt när det gäller normkritiska perspektiv. Något jag vill ta upp 

är svårigheter som pedagoger möter i att arbeta med en genusinspirerad förskola. 
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Min metod har varit reflekterande och tillsammans med min förförståelse har jag försökt närma 

mig de dilemman som genusnormer skapar. Genom mina möten med kollegor, föräldrar och barn 

vid förskolan, har jag utgått från och reflekterat kring de händelseförlopp som uppstått under 

dessa möten. Mina egna reflektioner och tankar har utgjort basen för undersökningen. Jag har 

med hjälp av olika teoretiska perspektiv, kunnat sortera mina reflektioner och tankar. De teorier 

jag har utgått från är till exempel läroplanen (Lpfö 98/10), samt litteratur av Elisabeth Nordin-

Hultman och Klara Dolk.  

 

Min frågeställning handlar om hur jag tillsammans med mina arbetskollegor kan bli mer 

medvetna om förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv, för att utveckla genusarbetet i 

förskolans miljö. Vissa hinder för att komma vidare uppstår av att vi kollegor har delade åsikter 

om vad som är bra tillvägagångssätt. Det normkritiska perspektivet är något vi är intresserade av 

och har börjat utforska, men det har också kommit nya svårigheter att arbeta med. Vilka och vad 

dessa svårigheter kan vara och bestå i, är något som jag lyfter i min essä.  

 

Min slutsats är att genom att låta barnen bli mer delaktiga i förskolans inomhusmiljö ur ett 

genusperspektiv kan ett gemensamt förändringsarbete ske. 

 

 

Nyckelord: förskola, inomhusmiljö, genus, könskodad, leksaker, stereotyp 
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Förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv 

 

Året är 2001. Jag och mina nya kollegor är förväntansfulla över att få starta upp en helt ny 

förskola. Vi har bara jobbat ihop i cirka två veckor, men jag upplever att det finns en väldigt bra 

kontakt mellan oss. Jag känner att vi delar samma mål och tankar om hur vi vill utforma vår nya 

förskola. En förskola som bland annat kommer att inrikta sig på normkritiska frågor, där 

genusaspekten ska ha en stor betydelse i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. 

 

Vi sitter i ett stort och kalt rum för att diskutera. Det känns konstigt att vi ska få sätta prägel på 

det nu tomma arbetsplatsen. Det enda som tilltalar oss med lokalen är de härliga fönsterna som 

släpper in mycket sol och får rummet att lysa upp. Vi börjar diskussionen med att säga att vi vill 

ha mycket naturmaterial och att vi vill undvika alla plastleksaker som är könskodade. Med 

könskodade leksaker menar vi till exempel bilar eller barbiedockor. I samma kategori inkluderar 

vi också leksaker eller kläder som är kodade med färger riktade mot ett specifikt kön. De kodade 

färgerna som vi uppfattar att samhällets normer signalerar är: mörka färger som till exempel blå 

för pojkar eller starka, ljusa färger som rosa för flickor. Vi vill inte att det könskodade materialet 

ska få för stort utrymme på förskolan, vi tror att barnen redan möter det tillräckligt i sin 

hemmiljö. Vår tanke är att barnen förhoppningsvis kommer bli mer kreativa och 

fantasibejakande på avdelningar förberedda med naturmaterial.  

 

I naturmaterial (rör, tygbitar, snäckor med mera) är färgerna mer neutrala och därmed inte 

kodade för ett specifikt kön, vilket vi anser borde gynna det kommande arbetet tillsammans med 

barnen. Vår plan är att utforma förskolan och avdelningarna som ”arbetsverkstäder” och på så 

vis få in så mycket naturmaterial som möjligt. Med det menar vi att barnen får använda sig av 

material som inbjuder till att skapa, istället för till exempel den traditionella ”dockvrån” (spisar, 

vagnar, dockor och docksängar) som figurerar på många förskolor i Sverige. Vår huvudplan i 

utformningen är att vi ska ha ateljéer och att det mesta ska finnas nära tillhands för barnen. 

Hyllor ska vara anpassade efter barnens höjd, för att pennor, saxar, papper, målarfärg, staffli, 
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lera, ståltråd med mera ska blir mer tillgängligt för barnen. I ”bygg- och konstruktionsrummet” 

vill vi använda återvinningsmaterial som papprör, tygbitar, träbitar, fjädrar, snäckor, läderlappar, 

korkar, plankor och plåtburkar. Jag och andra pedagoger på förskolan som har tidigare erfarenhet 

av att jobba på andra arbetsplatser, kunde se att ett bygg- och konstruktionsrum oftast har varit 

uppbyggt på ett och samma sätt. Nästan uteslutande har det tillgängliga materialet varit hårt och 

många gånger i trä. Tanken är att med mångsidighet av material, med både mjukt och hårt kunna 

locka alla individer på förskolan. Vi pedagoger med tidigare erfarenhet från andra förskolor 

observerar att det är övervägande pojkar som befinner sig i ett bygg- och konstruktionsrum. Vi 

vill inte att det här mönstret ska upprepas på vår förskola.  

 

Nu har det gått några år sedan vi startade upp förskolan tillsammans. Några av dem som var med 

i starten har slutat och ersatts med nya medarbetare. De nya kollegorna har kommit in i sitt arbete 

väl. Linda som är en av dessa kommer nu fram till mig på gården. Hon har frågor och 

funderingar kring förskolans genusarbete. Linda har observerat att det finns mer pojkleksaker än 

flickleksaker på förskolan och hon undrar hur det kommer sig att det är så. Hon menar att det 

finns bilar och en mängd hårt material, även färger som är övervägande mörka. Jag berättar för 

Linda att vår tanke när vi startade upp förskolan var att ha så mycket naturmaterial som möjligt, 

för att bryta de stereotypa genusnormerna som finns ute i samhället och att den tanken har levt 

kvar sedan dess. Bilar är något som vi då valde bort eller som vi hade tänkt skulle få begränsat 

med utrymme. Varför det finns på avdelningarna nu kan jag inte svara på. Men jag känner att jag 

behöver ta reda på hur det kommer sig att bilarna har fått ta plats på förskolan. Linda fortsätter 

och berättar att hon uppfattar att flickorna hämmas, eftersom hon upplever att deras leksaker inte 

anses vara lika accepterade som pojkarnas. Hon menar att flickor i större utsträckning än pojkar 

behöver lära sig att ta för sig i samhället. Däremot anser hon att många pojkar tillåts vara 

framfusiga och ta plats. Vi lär inte pojkarna att ta mindre plats eller utrymme i lika stor 

utsträckning, som att flickorna behöver lära sig att ta plats. Hon menar att det vore bättre att 

ersätta pojkleksaker med fler flickleksaker. Linda efterlyser också mer naturmaterial. Linda 

påpekar att hon inte ville generalisera pojke/flicka, men att det var nödvändigt för att jag ska 

förstå hennes tankegångar.  
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Jag förstår henne. När jag står där ute på gården börjar frågorna snurra i mitt huvud. Jag har i alla 

dessa år sedan vi startat upp förskolan varit så säker på att begränsningar av kodade leksaker är 

något som gynnar barnen. Jag har själv blivit påverkad av samhällets genusnormer som barn och 

ibland upplever jag svårigheter med att våga visa den jag faktiskt är. Jag har därför svårt att se 

mig själv som ett förstärkande verktyg i något som kan påverka barn negativt, och att kodade 

leksaker har den effekten. Samtidigt får Linda mig att börja fundera på om det kan vara negativt 

att begränsa sig kring de så kallade pojk- eller flickleksaker. Det kanske kan finnas behov för en 

del barn att få leka med något som för dem kan ha betydelse. Linda har uppenbarligen helt andra 

tankar på hur vi kan tänka och förhålla oss kring inomhusmiljön. Jag blir intresserad av att höra 

om det finns ytterligare åsikter och värderingar om detta i personalgruppen. Jag frågar Linda om 

vi kan diskutera ämnet med de övriga kollegorna i huset, vilket hon gärna vill. 

 

 

Två månader senare sitter jag på arbetsplatsmötet tillsammans med mina kollegor för att 

diskutera förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv. Verksamhetschefen inleder med att 

berätta att vi ska börja diskutera inomhusmiljön och att ordet är fritt. En kollega börjar direkt, 

hon anser att vi ska ha genuskodade leksaker eftersom att det kan uppmuntra till att vilja utforska 

något som barnet kanske inte får möta i hemmet. Får barnet inte möta det på förskolan, kanske 

det aldrig får möjlighet att utforska det andra könet. Konsekvensen av detta menar hon kan leda 

till att barnen kan komma att skämmas över sina intressen om de upplever sig styrda av vad som 

anses vara rätt eller fel, då vuxenvärlden redan bestämt vilka saker eller lekar som går an för ett 

kön. Kollegan fortsätter och säger att det kan finnas pojkar som gärna skulle vilja möta dockor, 

spisar, sängar, vagnar med mera för att det finns ett sådant behov hos dem. Det blir också ett sätt 

för en del pojkar att kunna möta sina känslor av omhändertagande, precis som det finns flickor 

som skulle vilja hamra, bygga, såga med mera, berättar hon. Hon fortsätter sedan genom säga att 

vi inte ska titta på barnen som kön, utan på dem som individuella personer.  

 

En annan kollega berättar att han tycker att vi ska tillsätta barbiedockor i bygg- och 

konstruktionsrummet, för att överskrida och utmana normerna. En kollega som har varit med 

sedan starten av förskolan anser att tanken vi hade från början med naturmaterial är god och att 

vi fortfarande borde sträva efter den. Han påpekar att barns fantasi blir mer utvecklad när 
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könskodade leksaker inte finns på förskolan och att barnen inte blir tävlingsinriktade. Jag hör att 

många håller med, även nyanställda. Tre pedagoger som jobbar tillsammans på en avdelning tar 

upp ett exempel där de införde leksaksdag i en kort period, för att se vad barnen hade för 

intressen hemma. Barnen fick ta med en leksak hemifrån för att visa och berätta om den. 

Pedagogerna berättar att de efter ett antal tillfällen kunde se att barnen utvecklade 

leksaksdagarna till något negativt. Leksakerna blev allt större varje gång, det slutade nästan i 

bråk om vem som hade finast, bäst, störst eller ”coolast” leksaker. Därmed kunde pedagogerna 

dra slutsatsen att leksakerna inte gynnade någon. En annan kollega börjar prata om att bilar inte 

är kodade och att hon därmed inte kan se det som något problem med att ha det på 

avdelningarna. En kollega håller med och fortsätter genom att säga att det handlar mer om 

teknik. En annan kontrar med att säga att teknik är förknippat med killar i största allmänhet och 

samma person ställer en öppen fråga till oss: Vilka är det som leker med bilar på vår förskola? 

Han undrar om vi kollegor verkligen är medvetna om det. Alla blir tysta. Jag kan se hur alla 

tänker, samtidigt hinner jag reflektera över hur förvånad jag blir av att vi inte delar samma 

uppfattning längre. På arbetsplatsen har nya kollegor tillkommit under åren, men hur kommer det 

sig att vi har så många olika uppfattningar nu?  

  

 

Reflektion 

 

Vid det allra första föräldramötet som jag och mina kollegor höll under hösten år 2001, berättade 

jag för föräldrarna om vårt arbete med genus på förskolan. Jag beskrev vår strävan efter att skapa 

möjligheter för att barnen på vår förskola skulle kunna utvecklas som självständiga individer. 

Och att vi önskade att de här inte skulle bli påverkade av det normsystem som samhället var 

format kring. Jag berättade att vi medvetet, och med omsorg, valt att inte tillsätta könskodade 

leksaker i vår arbetsmiljö och att vi ville ta vara på barnens kreativitet. Men, jag blev avbruten av 

att flera pappor vred sig för skratt. När jag frågar varför de skrattade, sa en pappa: ”Ska min son 

börja gå i klänning och bli bög?”. En annan pappa fortsatte: ”Ska min dotter sitta vid matbordet 

och rapa, eller?”. Jag svarade och sa att vi jobbar för frågor som vi anser är viktiga i förskolan. 

En annan förälder undrade om jag skämtade. Jag sa att det inte handlade om att deras barn skulle 

bli homosexuella. Det hela slutade med att två mammor skällde ut papporna och mötet fick mig 
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att inse vilken skev bild det kan vara gällande genus. Jag kände efter mötet att det blev allt 

viktigare för mig att jobba vidare med dessa frågor för att kunna göra skillnad.  

 

Under alla dessa år jag har hunnit arbeta på min arbetsplats har jag sällan hört några barn säga 

”det här är en lek för pojkar eller flickor”. Det kan betyda att insikten om leksättet minimeras i 

den miljö vi har. Barnen lägger fokus på att skapa (konst) snarare än att lägga värdering i vilket 

kön barnet tillhör eller inte. Barnen målar, arbetar med lera, ljussättningar, de olika sinnena, 

skapar med återvinningsmaterial eller naturmaterial, dokumenterar sitt eget lärande genom 

digitala media (Ipad, kameror, overhead och projektor) eller utforskar materialen. I det integreras 

leken, som exempel familjelekar bildas med olika trävirken och kottar som har blivit 

familjemedlemmar med mera. Sakerna får ett värde som inte egentligen varit förutbestämt och 

det kan bli vad som helst, så länge barnens fantasi tillåts.  

 

Innan Linda började hos oss hade jag mindre insikt i begreppet förskolans inomhusmiljö som 

helhet. Vid ett tillfälle blev vi ifrågasatta av en förälder. Han undrade varför vår avdelning inte 

hade tillräckligt med bilar, att hans son gillade att leka med bilar. Jag berättade för pappan om 

vår tanke med inomhusmiljön och att förskolans strävan är en könsneutral förskola. Jag vet inte 

om mina övriga kollegor har blivit ifrågasatta eller själva ifrågasatt miljön på förskolan. Jag ser 

mig själv som en banbrytare genom att våga ändra om, utveckla och tänka kritiskt. Jag har lärt 

mig att utveckling är både bra och nyttig. Därför är det mycket märkligt att jag inser att jag och 

kanske några av mina övriga kollegor, på något vis har fastnat i gamla vanor. Det innebär kanske 

inte att vi behöver förändra något, men att vi inte ens kommit på tanken att lyfta förskolans 

inomhusmiljö ur ett genusperspektiv efter så många år förvånar mig. Varför har jag låtit bilar 

komma in på avdelningarna utan att ifrågasätta? Jag hade kanske kunnat få nya infallsvinklar om 

jag reflekterat över bilarnas existens. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min essä är att utifrån mina erfarenheter diskutera för- och nackdelar med att sträva 

efter en könsneutral inomhusmiljö. Det kommer jag göra genom att lyfta fram och skildra mina 

erfarenheter från när vi startade upp förskolan år 2001 och fram till idag år 2013, för att få 

perspektiv på inomhusmiljön. Med hjälp av mina egna och teoretiska reflektioner kommer jag att 

se över hur arbetssättet har förändrats på vår arbetsplats, utan att vi märkt eller varit medvetna 

om det. Jag vill göra nedslag i hur diskussionen kring genus på förskolan har förändrats med 

åren. Jag vill också problematisera vad som är en bra eller mindre bra inomhusmiljö för barn på 

förskolan ur ett pedagogiskt synsätt när det gäller normkritiska perspektiv. Något jag vill ta upp 

är svårigheter som pedagoger möter i att arbeta med en genusinspirerad förskola. 

 

 

● Vilka för- eller nackdelar finns det med förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv? 
 

● Hur ser svårigheterna ut med ett normkritiskt perspektiv i förskolans inomhusmiljö? 

 

 

 

 

Metod 

 

Jag har valt att skriva i essäform. Berättelsen är baserad på mina erfarenheter av att arbeta med 

genus i förskolans inomhusmiljö. Det är mötena med mina kollegor som jag kommer att utgå 

ifrån. Dels för att jag blev medveten om att vi hade och har olika tankar om vår inomhusmiljö, 

men också hur vi ska arbeta för att tillsammans stå för en gemensam miljö. Olika teorier kommer 

att belysas och problematiseras i texten. Läroplanen är ett styrdokument jag använder mig av till 

vardags. Därför kommer jag undersöka, men även analysera innehållet om genus och miljö, för 

att närma mig ämnet. Jag kommer att göra en kvalitativ studie och forskningsmetoden kommer 
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att vara hermeneutisk. Runa Patel och Bo Davidson som undervisat i forskningsmetodik skriver i 

boken Forskningsmetodikens grunder (1991/2011) så här: ”Den hermeneutiske forskaren närmar 

sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck 

och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 

förstå forskningsobjektet.” (Patel & Davidson 1991/2011, s. 29). 

 

I min berättelse är det mycket olika uppfattningar. Jag kommer att använda mig av mina egna 

uppfattningar och även mina kollegors gällande inomhusmiljön ur ett genusperspektiv. Jag har 

som sagt tidigare erfarenheter och kunskaper om genus och inomhusmiljö, vilket gör att min 

förförståelse blir till en tillgång i denna uppsats. Hermeneutiskt perspektiv och kvalitativ 

forskningsmetod kommer därför att vara ett bra verktyg för att närma mig en undersökning, men 

möjliggör också reflektion över min yrkespraktik. Jag ser reflektionen som en öppning till att se 

förstå de svårigheter som uppstått i mitt arbete. Christian Nilsson, filosof på Centrum för praktisk 

kunskap vid Södertörns högskola, skriver: 

 

På samma sätt är en karaktärsdygd ett tillstånd som har att göra med ett vanemässigt beteende 

som inte är medvetet. Det känns rätt att handla på ett visst sätt i en viss situation. Men ibland 

behöver dessa vanor korrigeras - när vi hamnar i ett dilemma. Det är då vi behöver fronesis. 

Frågan som fronesis har att hantera är således inte om vi ska handla eller inte - vi håller alltid 

redan på att handla, vi står redan i en situation - frågan är hur vi skall handla (Nilsson 2009, s. 

48). 

 

 

Jag anser att vi kollegor är i det läge att vi behöver korrigera våra vanor och uppmärksamma de 

beteenden som vi inte är medvetna om. Jag anser att det är ett arbete som krävs att alla kollegor 

vill vara med på att arbeta tillsammans, för att vi ska kunna komma fram till ”hur vi skall 

handla”. När vi vet hur vi ska handla kan vi förbättra, utveckla eller förändra vårt arbete. Min 

uppgift genom min essä blir att försöka tolka och förstå mina kollegors tankar, för att 

förhoppningsvis göra oss sammansvetsade. Därefter kunna ge tillbaka olika idéer, tankar och hur 

vi kan utveckla vårt arbete, det vill säga ”handla”. 
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Bernt Gustavsson som är filosofie doktor i idéhistoria skriver att när våra trosvanor förändras 

uppstår ny kunskap (Gustavsson, 2000, s. 140). När jag är mottaglig för förändringar och agerar, 

ser jag det som att nya kunskaper kan födas. Jag tolkar Gustavsson som att vi måste våga eller 

vilja förändra för att kunna skapa nya kunskaper.  

 

För att förstå begreppet och innebörden av normkritiskt perspektiv har jag utgått ifrån en 

beskrivning gjord av Klara Nygren, projektledare på RFSL, och Emma Rasmusson, 

projektmedarbetare på RFSL: ”Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och 

förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att 

passa in i mallen” (Nygren & Rasmusson 2012, s. 11). Normkritiskt perspektiv är något som 

kommer att synliggöras i min essä.  

 

Kön och genus är två begrepp som är återkommande i uppsatsen. Vetenskapsjournalisten Gun 

Leander beskriver begreppen i sin bok Könets kemi. Om könsskillnader, hormoner och allt som 

förenar oss (2004) så här: 

 

Beteckningarna kön och genus dök upp redan under 1960-talet då den amerikanske 

psykoanalytikern Robert Stoller utvecklat en mycket populär teori. Han skilde mellan 

”könet” som utgör det biologiska könet och ”genus” som styrs av de sociala och 

kulturella skillnader som finns mellan män och kvinnor. Man kan också säga att könet är 

kroppen och genus är medvetandet, eller som det heter i en feminist-slogan: ”Genus finns 

mellan öronen, kön finns mellan benen (Leander 2004, s.36). 

 

”Könsneutral” används eftersom det är ett vedertaget begrepp men enligt den här definitionen 

betyder det snarare genusneutral. 

 

Gender är ett engelskt ord och begrepp som används i min uppsats. För att förstå gender som 

innebörd kommer jag med hjälp av genusprofessorn Nina Lykke att förklara ordet, men även det 

engelska ordet sex. Lykke skriver i sin bok Genusforskning - en guide till feministisk teori, 

metodologi och skrift (2009) så här: ”Den engelska distinktionen mellan ”sex (biologiskt kön) 

och ”gender” (sociokulturellt kön) är ett resultat av denna särskiljande process.” (Lykke 2009, s. 

9). 
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Det kan vara svårt att särhålla de olika begreppen inom genus, eftersom det kan ha olika 

betydelser i olika länder, men jag utgår i från vad det svenska begreppen huvudsakligen står för 

eller översatts av. Jag väljer att utgå från Lykkes beskrivning, vad gender och sex betyder.  

 

 

Genusarbete på förskolan? 

 

Sedan slutet av 1990-talet har arbetet för att öka jämställdheten i förskolan vunnit alltmer 

legitimitet i Sverige. Vi har från jämställdhetspolitisk synpunkt sett en väldigt viktig 

utveckling av det som ofta kallas ”genuspedagogik” eller ”jämställdhetspedagogik” och 

trots att de flesta förskolor fortfarande inte arbetar aktivt med genusfrågor, finns det 

många förskolor runt om i landet som gör det (Dolk 2011, s. 48).  

 

 

När vi startade upp förskolan var det vad jag väljer att kalla ”en trend” att observera sitt 

förhållningssätt ur ett genusperspektiv gentemot barn, som ungefär det Dolk beskriver. Många 

förskolor i Sverige observerade huruvida de bemötte flickor och pojkar olika. En videokamera 

var ett bra observationsverktyg för många pedagoger. Videokamerorna fångade vartenda 

ögonblick vid påklädningen, vid matborden och vid andra tillfällen. Observationer, analyser och 

förändringar gjordes för att inte bemöta Kalle eller Lisa olika, på grund av sitt kön. Leander 

skriver att vuxna hela tiden måste vara förebilder (Leander 2004, s. 84). Förhållningssätt är 

viktigt och relevant, men jag tycker även att diskussionen om förhållningssättet kontra 

inomhusmiljön, har en stor betydelse.  

Du är en person och den personen är du också oftast när du inreder ett rum. Den personen ska 

barnet möta. Miljön präglas av ditt förhållningssätt som person. Jag menar att vi pedagoger kan 

forma barnen genom vårt val av utformning och material på avdelningarna. Därför anser jag att 

det är viktigt att vara medveten om varför vi väljer att ha vissa material eller att inreda på det sätt 

som vi har valt eller väljer att göra. Jag är väl medveten om att vi arbetskollegor inte varit aktiva 

med att se över vårt arbete med inomhusmiljön, men vi hade en välarbetad och genomtänkt 

grund från början. 
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Även barnens föräldrar kan bli påverkade av förskolors inomhusmiljö. Ibland krävs det att du är 

beredd på att möta motstånd från föräldrar som kan bli påverkade. Ett exempel på det var när jag 

gick förbi en avdelning och hörde hur en pappa skrek av ilska mot sin son som var klädd i 

klänning och klackskor. Han var upprörd över att sonens val av kläder och utstyrsel och uttryckte 

högt sitt missnöje inför de andra barnen på avdelningen. Jag såg hur pojkens självkänsla sjönk 

och jag kände mig både chockad och ledsen. Samtidigt blev jag inte förvånad, för det finns oftast 

mycket okunskap och rädsla hos människor som reagerar så starkt som denna pappa gjorde. Det 

kan finnas en inre rädsla över att ens pojke/flicka potentiellt blir homosexuell eller att till 

exempel en pojke inte lever upp till den machokultur som en del vill eftersträva. Jag har olika 

erfarenheter av den typen av rädsla eftersom jag stött på det i andra sammanhang. Trots att 

pedagogerna på pojkens avdelning hade ett samtal med den arga pappan efteråt, så kunde jag se 

att skadan redan var skedd. Pojken hade redan vid mötet med sin pappa fått veta att det är fel att 

bära det motsatta könets kläder. Jag såg honom aldrig leka med klänningar eller klackskor i 

fortsättningen.  

 

Fallet med pojken är tack och lov ett undantagsfall, det har i stort sett aldrig skett att föräldrar 

eller pedagoger har yttrat sig plumpt inför barnen på vår förskola och rättat dem om vad som 

anses rätt eller fel. De kan vara någorlunda fria på förskolan från samhällets normer eller rådande 

kulturer i familjer som förklarar för sina barn för hur de ska bete sig eller vara. Nackdelen med 

att inte få möta könskodade leksaker eller kläder i förskolan kan vara att det inte sker i hemmet 

heller. Jag tänker på pojken, som kanske hade ett behov av att få eller ges möjlighet till att 

utforska sin lekfantasi. Samtidigt upplever jag att det mesta som finns är så starkt förknippat till 

ett visst kön att det redan är förutbestämt. Jag menar att leksakerna är så pass könskodade, vilket 

de egentligen inte alls borde vara. Pappan kanske hade reagerat annorlunda om kläderna inte var 

förknippat med något kön. Det gäller även de könskodade leksakerna, som gör att många barn 

blir osäkra på om det är tillåtet att ens få leka med vissa saker. För en del barn är det en kamp om 

att övervinna en rädsla av att inte passa in i samhället ifall de skulle välja fel.  

 

Uttrycket ”en sån där pojkflicka eller flickpojke” har jag hört många gånger ute i samhället. Det 

är ett vanligt uttryck för barn som har en frisyr, klädstil eller som leker med saker som anses 
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tillhöra det motsatta könet. De barn som blir stämplade på det viset sticker oftast ut från 

mängden men blir ändå för det mesta bortglömda. Kanske identifierar de sig inte med vad som 

anses vara typiskt för sitt kön. Att vi vuxna måste kategorisera barn är för mig ganska märkligt. 

Varför måste vi lägga oss i vad som ska vara rätt eller fel, och varför måste vi placera in oss i 

fack? Därför är genusarbete i förskolan för mig viktigt. Senaste åren har den så kallade 

”normkritiska pedagogiken” fått ett allt större utrymme på min arbetsplats. Dolk beskriver 

begreppet så här: ”Normkritisk pedagogik syftar på ett pedagogiskt förhållningssätt, inspirerat av bland 

annat queerteori och intersektionalitet, som sätter normer - det som anses vara normalt, rätt och riktigt - 

under lupp, snarare än att fokusera på det som anses avvika från dessa normer.” (Dolk 2011, s. 60).  

 

Det Dolk beskriver är viktigt men ibland svårt att arbeta med rent konkret. Många gånger är det 

lättare att tala om det som avviker, eftersom det oftast sticker ut i samhället. Vi kollegor skulle 

behöva kontinuerligt diskutera det som anses vara ”normalt” för att upprätthålla ett normkritiskt 

arbete. Det gäller hur vi ser på barn som avvikande eller inte, vad som anses vara normalt eller 

inte. Våra rutiner som vi har och anser vara normala kanske inte är lämpade för alla. Vi 

pedagoger kan lära oss att korrigera våra vanor genom att se över våra rutiner och 

förhållningssätt gentemot barn som inte passar in i normerna, istället för att döma dem. 

Utvecklingen mot den normkritiska pedagogiken har gjort att vi inte enbart har lagt vår fokus på kön och 

genus, utan också även sexuell läggning, etnicitet, klass, funktionsnedsättning, ålder och religion. Vilket 

därmed har skapat förutsättningar för ytterligare medvetenhet och ifrågasättande. Det är viktigt då 

familjer som vi möter på förskolan kan se ut på så många olika sätt. Ens egna förväntningar och inre 

föreställningar behöver ständigt rannsakas om och om igen i vårt möte med föräldrar och barn på 

förskolan.  

 

 

 

 

Läroplanen att motverka traditionella könsmönster 

 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
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Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98/10, s. 5). 

 

Det står klart och tydligt att vi ”ska motverka traditionella könsmönster och könsroller”. Jag 

tolkar det som att vi inte ska erbjuda könskodade leksaker, för de flesta är inriktade efter 

traditionella mönster och roller. Om vi är en könskodad förskola, formar vi inte pojkar och 

flickor redan då? Jag tänker på företagens marknadsföring som fortfarande flitigt exponera 

reklam om vad som anses vara pojk- eller flickleksaker. Klädes- och leksaksbutiker sorterar upp 

avdelningar efter respektive pojke och flicka. Jag funderar på om de förskolor som har 

könskodade leksaker kan jämföras med butikernas sortering och kategoriseringar. Jag tolkade 

läroplanen på mitt sätt, ändå ställer jag mig kritisk till citatet ovan. Hur och på vilket sätt bör vi 

arbeta för att uppnå läroplanens mål? För mig är det otydligt. 

 

”Det är svårt att låta bli att dra på munnen när man ser hur de minsta barnen redan verkar ha lärt 

sig att det är skillnad på hur en pojke och en flicka beter sig” (Leander 2004, s. 81). Leander tar 

upp ett exempel om en flicka som får en bil i handen och istället för att köra omkring med den så 

bäddar hon ner den. En pojke som får en docka i handen börjar leka bil med den istället för att 

mata den (ibid 2004, s. 81). 

 

Kajsa Wahlström är författare och förläsare i jämställdhet och genus. Hon lyfter en liknande 

händelse som Leander beskriver i sin bok, ett pågående legobyggande som utgörs av några 

flickor och pojkar. Flickorna bygger hus och är inriktade på lant- och familjeliv. Pojkarna bygger 

torn, bilar och bomber. Pojkarna tar för sig mer av legobitarna och flickorna tillåter det, genom 

att ge bort legobitar (Wahlström 2003, s. 14). Hur går det då att förändra företeelsen, när barn 

uppenbarligen påverkas så tidigt och ska det motverkas? 

 

Jag har själv varit med om liknande händelser som Leander och Wahlström skriver om. Några år 

efter att förskolan startades upp sker en intressant händelse efter en vilostund på min avdelning. 

En pojke hittar en hästkastanj på golvet som han tar i sin hand och börjar köra runt på golvet 

med, samtidigt låter han ”brrr brum”. Ungefär en månad tidigare var jag med om en liknande 

händelse. En annan pojke tar en elefant och kör runt med på golvet. Pojken gör liknande läten 
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som pojken med hästkastanjen. Det kan visa på hur kreativa och fantasibejakande barn är. 

Samtidigt kan det såklart väcka funderingar om det är ett inrutat beteende eller om det finns ett 

behov av bilar? Det kan finnas många orsaker till varför barnen gjorde så som de gjorde. Det 

som är intressant i händelserna är att jag aldrig sett en flicka göra på det här viset. På ett sätt är 

dessa fall intressanta att ta del av eftersom att många barn verkar ha ett inrutat beteende, oavsett 

det material som vi tillhandahåller. Att det är synligt även på min förskola, som aktivt arbetar för 

att bryta traditionella könsmönster, får mig att fundera på hur det kommer sig att det har blivit så. 

Kajsa Ohrlander, universitetslektor, Anna Palmer, lektor i pedagogik och Lina Thelander, 

förskolelärare, skriver: 

 

Det som har hänt i Sverige de senaste tio åren som handlar om frågor om jämställdhet har 

alltmer också kommit att handla om hur kön/genus hänger ihop med sexualitet, klass, 

etnicitet, ras, religion, ålder och funktionalitet och det som uppstår iskärningspunkterna 

(intersektionerna) mellan de här olika sociala kategorierna. Den här utvidgade och alltmer 

komplexa diskussionen är betydelsefull och viktig (Ohrlander, Palmer & Thelander 2011, 

s. 158).  

 

Det Orhlander m.fl. beskriver kan jag hitta i läroplanen: ”Förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller en 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande 

och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö 98/10, s. 8). Jag ser det som enormt viktigt, eftersom det 

beskriver den värdegrund vi ska stå för. När jag berättar att vi arbetar med genus i förskolan är 

det ganska många som höjer på ögonbrynen, men det finns också många som anser att det är bra 

och viktigt. När jag berättar att vi jobbar för lika rättigheter oavsett etnicitet, klass, kön, genus 

med mera så reagerar de människor jag mött som om det vore en självklarhet. Därför anser jag 

som Ohrlander m.fl. att ”lika rättigheter” är en bättre utgångspunkt än begreppet genus, när jag 

behöver nå fram till människor.  

 

I övrigt, trots de exemplen som jag har lyft, är det viktigt att arbeta för att bryta de normer som 

finns i samhället. För om det inte sker ett förändringsarbete, är det svårt att komma någonstans. 

Skulle jag ha sett pojkarnas (elefanten och hästkastanjen) handlande som ett nederlag för att vi 

arbetar med genus, skulle jag nog få det svårt att upprätthålla ett gott arbete. Det är många saker 
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som jag gör som är instinktivt, det som brukar kallas för att det ”sitter i ryggmärgen”. Jag förstår 

nog att det handlar mycket om att det är svårt att komma ifrån, men däremot går mycket att 

arbeta för att göra en medveten. En medvetenhet och förståelse borde kunna komma ur ett arbete 

som arbetar aktivt med frågor som genus med mera.  

 

 

 

 

Samhället och medias påverkan 

 

 

Under perioden 2001 när vi startade upp förskolan, var företagens marknadsföring flitiga med att 

visa reklam riktat till föräldrar/barn. Reklamens budskap signalerade vad flickor och respektive 

pojkar skulle leka med. Flickorna var oftast klädda i rosa och de exponerades som söta. 

Leksakerna flickorna lekte med var oftast förknippade med familjeliv och även de hade en rosa 

färg. Pojkar var tuffa precis som deras leksaker. Blå var den färg som pojkarna var mest klädda i. 

Många kollegor hade som jag, lagt märke till några av företagens styrning av reklam. En 

anledning till att vi inte valde att ha könskodade leksaker, var på grund av hur en del av 

företagens snedvinklig på vad flickor och pojkar lekte med. Förskolan skulle bli den plats där 

barnen kunde vara fria från reklam, samhällets normer och de förväntningar som fanns då. Vi 

tyckte att den förväntade bilden av barnet kunde förvärra självkänslan och därför ville vi bryta 

den norm som rådde. Vår strävan var att barnen skulle få möjlighet att utvecklas som 

självständiga personer och inte bli påverkade av oss vuxna. Vi pedagoger fick inspiration av 

förskoleläraren och jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryds metoder, som vi sett i tidningar och 

på TV.  

 

Svaleryd har bland annat skrivit boken Genuspedagogik. En tanke- och handlingsbok för arbete 

med barn och unga (2002) som kom cirka två år efter att vi hade startat upp vår förskola. Vi 

pedagoger hade innan boken släppts, följt utvecklingen av hennes genusarbete på förskolan 

Tittmyran och Björntomten i Gävle kommun. Arbetet som hade utförts där fick oss att vilja 
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sträva åt samma håll. Vi var inte ensamma om att uppmärksamma att reklamen under början på 

2000-talet var könsstereotyp, även Svaleryd noterade detta:  

 

Föreställningarna om kvinnligt och manligt är i dag mer levande än någonsin i medierna omkring 

oss. Barn skildras sällan på sina egna villkor utan oftast genom vuxenvärldens ögon. Aldrig 

tidigare har stereotyperna varit så illande skära och gulliga för flickorna och så mörka och häftiga 

för pojkarna. Reklamens budskap om hur flickor och pojkar ska bete sig smyger sig på. Det 

förstärker och bevarar rådande genusmönster. Detta handlar givetvis också om makt (Svaleryd 

2002, s. 73). 

 

När Svaleryd jobbade på Björntomten valde personalgruppen under en period att ta bort 

traditionella leksaker, de hade observerat att barnens lekar begränsades och att de inte var 

kreativa som de var i skogen. Konflikter, tävlingar och stress var något som förekom ofta på 

grund av leksakerna. När Björntomten tog bort de traditionella leksakerna blev barnen mer 

kreativa genom att använda det material som fanns kvar, men även leken utvecklades. 

Pedagogerna ansåg att barnen hade leksaker hemma och att deras förskola inte skulle vara ett 

komplement till hemmen (Svaleryd 2002, s. 74-75). Det går inte att säga att vi var inspirerade av 

Svaleryd och hennes arbetsplats (projekt). Eftersom förskolan som jag arbetar på då var nystartad 

hade vi inget att jämföra med. Några pedagoger hade dock tidigare arbetserfarenhet av barns 

identitetsskapande med traditionella leksaker. 

 

 

 

Svårigheterna i att arbeta med förskolans inomhusmiljö ur ett 

genusperspektiv 

 

Jag blev intresserad av den makt vi vuxna ständigt har i förhållande till barn. Elisabeth Nordin-

Hultman skriver om det i sin bok Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2006). Makt 

kan ses som något ont eller något bra och nödvändigt. Vi bestämmer mycket mer än barnen, trots 

att de flesta barn i dag har mer inflytande och delaktighet än någonsin. När vi låter barnen få 

utforma sin avdelning, blir det övervägande arbetet oftast gjort av en vuxen. Barn besitter mycket 
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kunskap och erfarenheter, de är rika på tankar och fantasier. Men det kan vara svårt att 

genomföra barns förslag på förändringar i miljön, eftersom att deras önskningar inte alltid går 

ihop med verkligheten. Barns avancerade tankar är många gånger för svåra att genomföra på 

grund av den tekniska aspekten. Många gånger har vi vuxna den kunskap som krävs för att 

kunna ta rimliga beslut om vad som fungerar att genomföra eller inte. Ett konkret exempel är när 

ett barn vid ett barnråd som är ett möte där barnen deltar, önskade en vattenrutschbana inomhus 

på förskolan. Det är då vi anser att vi styr med välvilja, för att vi vet vad som är bäst för barnen 

och fungerar på arbetsplatsen. Vi har erfarenhet och kunskap om barns utveckling med mera. 

Många gånger är det vi som har övertaget om förskolans miljö. Nordin-Hultman skriver att 

upptäcka den ”välvilliga” makten är svår (Nordin-Hultman 2006, s. 104). 

 

Jag har ofta funderat på om vi vuxna bestämmer för mycket över barnen. Ibland upplever jag att 

en styrning kan vara bra, men samtidigt att maktövertagande inte får dominera. Det är inte ofta vi 

frågar barnen om vilket skaparmaterial de önskar sig till sin avdelning. Vi har ofta en tanke om 

vår miljö, men vi delar inte med oss av den till barnen. Vi anpassar rutiner efter vad vi pedagoger 

anser är bra för barnen eller vilka behov och intressen vi ser att de har. Vi talar mycket i 

förskolan om att inte tala över barnens huvud. För mig blir det att tala över barnens huvud när vi 

styr med välvilja. Jag ser det som en hårfin gränsdragning gällande den ”välvilliga” styrningen 

och ett maktövertagande, vilket ibland försvårar arbetet med genusperspektiv i förskolans miljö. 

Pedagoger som strävar efter en könsneutral miljö gör det med välvilja, men den välviljan är svår 

att hantera ibland. 

 

På min arbetsplats har vi varit eniga om hur vi ville ha det i början, men ändå har vi inte alltid 

lyckats uppnå det när vi styrt för mycket eller lite över barnen. Vi pedagoger kommer från olika 

kulturer trots allt och vi har olika syn på gränsdragningar. Materialtillgång är ett sådant exempel. 

Jag har många gånger tillåtit att barnen tar obegränsat med papper, för att jag vet att de oftast inte 

tar mer än vad de behöver. Barnen har tillgång till mycket material vilket gör att de inte 

förbrukar det. Min kollega begränsar barnen i tillgånget av pappret, för att hon anser att de slösar 

i onödan. Vi ser saken på två olika sätt. Vi kommer inte ifrån att vi har olika åsikter ibland.  
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Ett större exempel är gränsdragningar av rum och tillhörighet. Många av förskolans avdelningar 

har rum som är utformade efter olika behov som att skapa. De flesta material tillhör ett specifikt 

rum, eftersom det har sitt användningsområde där. Barn bär gärna med sig saker och därför 

flyttas ofta materialet från det rum det tillhör. Det är då vi kollegor kan vara oeniga om vi styr för 

mycket. Många aspekter kan vi ta i beaktande när sådana gränsdragningar uppstår. Barnet kanske 

är i en intressant pågående lek, som en kollega upptäcker och därför tänjer på gränsdragningarna 

mellan rummen. Vilket kan innebär att en annan kollega kan ha förståelse för det sättet att se på 

saken, samtidigt som en tredje anser att gränser inte ska tänjas på alls utan att sakerna har sin 

plats för att de ska kunna användas i rummet. Och därmed också vara lättare för barnen att hitta. 

 

 

Delaktighet och inflytande 

 

Med Michel Foucaults terminologi kan regleringarna i de svenska förskolorna ses som 

jämförelsevis starkt övervakande och disciplinerande. De gör barnen beroende av 

pedagogerna för sina aktiviteter och för tillgång till tiden, rummet och materialet. 

Aktivitesmöjligheterna är i hög grad bundna till planeringen. Det krävs ett relativt sett 

stort mått av de individuella barnens inordning och anpassning. Denna traditionsburna 

ordning begränsar starkt utrymmet för barnens inflytande (Nordin-Hultman 2006, s. 100). 

 

 

Det som Nordin-Hultman kallar den traditionsburna ordningen är svår att frångå. Barn är 

beroende av oss pedagoger gällande tid, rum och planering. Läroplanen är en stor del av det, 

eftersom mål och riktlinjer ska uppfyllas. Däremot ska den traditionsburna ordningen inte 

begränsa barns inflytande, vilket kan vara värdefullt för förskolans utveckling. Det har jag som 

exempel från min arbetsplats, där vi ger barnen utrymme för delaktighet och inflytande. Vi har 

barnråd där barnen själva får planera och bestämma. Det barnen kommer fram till på barnråden 

ordnar vi åt dem, det kan till exempel handla om införskaffande av lekmaterial eller planering av 

frukosten vi äter ihop. Barnen har varit med och diskuterat inomhusmiljön. De har varit delaktiga 

i att planera hur utformningen av en avdelning ska vara genom att komma med materialförslag, 

ritningar, idéer och möblerat om. Eftersom vi valt bort könskodade leksaker och därmed styrt 

vad som är tillåtet eller inte kan jag se hur vi pedagoger påverkar verksamheten. Om barnen 
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skulle efterfråga könskodat material eller leksaker kanske vi skulle få svårigheter att förhålla oss 

till det. Att tillåta eller inte kan vara svårt att avgöra. Dolk skriver:   

 

En tänkbar ingång för att närma sig maktrelationen mellan vuxna och barn - utan att 

landa i att styrning är alltigenom problematisk och hemfalla åt en individualistisk 

frihetsuppfattning - är att sätta barns delaktighet i centrum. Att undersöka och försöka 

utöka barns möjligheter till delaktighet inom det genuspedagogiska arbetet - och 

likabehandlingsarbetet mer generellt - skulle därmed kunna vara ett sätt att utveckla detta 

arbete (Dolk 2013, s. 115). 

 

 

Dolk har en teori om hur makt kan mötas mellan vuxna och barn i förskolan. På mitt arbete har 

vi alltså skapat dessa barnråd, däremot kan jag inte se att vi och barnen möts på samma sätt när 

det gäller arbetet med genus i förskolans inomhusmiljö. Vi pedagoger kanske skulle behöva 

diskutera hur vi kan göra barnen mer delaktig i genusfrågor, då det kanske kan utveckla eller 

skapa möjligheter för nya idéer.  

 

 

Biologiskt eller kulturellt skapat 

 

Övriga svårigheter med att jobba för en könsneutral förskola är alla olika åsikter om hur man 

bäst arbetar med genusfrågor. Överhuvudtaget är genus fortfarande ett väldigt laddat ämne. Det 

finns många olika förespråkare ute i samhället i form av journalister, författare och så vidare, 

som skriver eller berättar vad som anses vara rätt eller fel när vuxna talar om barn ur ett 

genusperspektiv. En del av mina kollegor har vid ett flertal gånger uttryckt att de tycker att 

genusfrågor är svårt. De upplever en osäkerhet trots att vi har fått personlig handledning från två 

genusforskare, varit på kurser, gått på interna och externa diskussionsforum med mera. Det har 

fått mig att fundera på vad den osäkerheten grundar sig i? Jag tror att en bidragande orsak skulle 

kunna vara att det är ett laddat ämne och osäkerheten att göra fel, ofta infinner sig hos oss 

människor. Kan det ha koppling till att kön är ett biologiskt ämne? Eller är det kulturellt skapat? 

Monica Danielsson socionom, och Birgitta Jansson, psykolog/psykoterapeut, skriver: ”Vi anser 

att människor oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Vad vi vänder 
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oss emot är övertygelsen att det är möjligt att i förskolan med social ingenjörskonst skapa 

könsneutrala barn. Vi vänder oss emot att man experimenterar med barns grundläggande rätt till 

sitt kön” (Danielsson & Jansson 2010, s. 10). 

 

De beskriver att förskolor som arbetar för en könsneutral förskola strävar efter att göra barn 

könsneutrala. De skriver att enligt den ”psykoanalytiska teorin” utvecklar barn sin könsidentitet 

och överdriver den när de är mellan cirka två till fem år gamla (ibid 2010, s. 12). Jag har funderat 

mycket kring denna ”psykoanalytiska teori” och vad Danielsson och Jansson menar. Jag förstår 

att barn skapar identitet kring sitt kön, men behöver vi pedagoger verkligen förstärka det? Det är 

inte alla barn som leker med en av samma kön, ibland vill barn leka med någon av det andra 

könet. Eller går det att veta om barn visar könsidentitet efter eget bevåg som Danielsson och 

Jansson beskriver? Eller om barn gör det för att de blivit påverkade av andra som till exempel 

sina vänner? Jag har varit med och upplevt på nära håll, där ett barn lekte mycket själv. Hon 

uttryckte inte vad jag kunde se, sin könsidentitet. Däremot när hon några månader senare började 

umgås intensivt med en grupp tjejer, kunde jag se att hon allt mer påvisade sin könstillhörighet. 

Kanske väcks eller förstärks barnets könstillhörighet i samspel med andra. Att det kan vara så att 

en del barn har svårare att uttrycka den ensam eller att det inte finns ett behov av det. Barnet kan 

ha en stark självkänsla och känner inget behov av att uttrycka sin tillhörighet, eftersom det inte 

har en betydelse för barnet. Gun Leander har intervjuat Kajsa Wahlström som är författare och 

förläsare i jämställdhet och genus. Leander skriver: 

 

Med bra näring, god hälsovård och jämlik skolgång kommer alltfler genetiskt orsakade 

könsskillnader att visa sig. Det beror på att fler individer lyckas uppnå vuxen ålder, utbilda 

sig och därmed kan tävla på lika villkor om de intressanta jobben. Om barnen utsätts för 

likartade betingelser blir det arvsanlagen som väger tyngst. Är detta en bra eller dålig 

nyhet? Allt beror på hur vi betraktar oss själva som biologiska och sociala varelser. Många 

pedagoger blir oroade av sådana rön. Dock inte Kajsa Wahlström, som anser att om vissa 

beteenden är medfödda hos flickor respektive pojkar så är det desto större anledning att 

försöka hjälpa barnen att bredda registret. Det handlar inte om att forma växande individer 

i "rätt" riktning utan att låta dem upptäcka sig själva, känna att de duger som de är. - Kanske 

gäller det framför allt att vidga blicken, så att vi inte stänger in barnen i slentrianmässiga 

könsrollsbeteenden (Leander 2004, s. 85-86). 
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Detta går lite emot vad Danielsson och Jansson beskriver gällande barns könsidentitet. Jag tänker 

på att Danielsson och Jansson skriver att förskolor som arbetar för jämställdhet många gånger 

formar barnen, så att de ska bli könsneutrala. Samtidigt menar de att barn ska ha samma 

rättigheter oavsett kön. Jag skulle ha svårt att arbeta för könsneutrala barn, för vi människor föds 

med ett kön. På min arbetsplats arbetar vi inte aktivt med att göra barnen könsneutrala. Jag 

menar att för mig är det ointressant vid mitt första möte med ett barn om det är en pojke eller 

flicka, även om jag många gånger inte kan undgå att se det. Det är barnet och hens egenskaper 

som jag riktar min blick på. Jag vill lära känna och försöka förstå barnets behov, där finns min 

nyfikenhet. 

 

 

I läroplanen står det: ”Verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme 

i verksamheten, och förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98/10 s. 12). Lika är för mig ett ord 

som är svår att definiera. Jag menar att det är svårt att mäta så att flickor och pojkar får samma i 

en verksamhet. Dessutom kategoriserar läroplanen barn efter kön. Jag hade hellre sett att det stod 

att förskolan ska verka för att alla barn ska bli sedda och få inflytande i verksamheten. Det är för 

mig lättare att hantera eftersom det är min skyldighet att se till att jag ser alla barn på förskolan 

men speciellt på min egen avdelning. Möter jag alla barn utifrån intresse och behov som jag 

beskrev tidigare, så anser jag att det går att upprätthålla lika stort inflytande för båda könen. Utan 

att behöva koncentrera sig på att pojkar och flickor ska få lika mycket.  

 

På barnrådet och vid arbetsplatsträffar för pedagoger så diskuteras dessa frågor med jämna 

mellanrum. Det ligger ett ansvar hos oss alla sträva efter de skyldigheter som finns i samhället 

och upprätthåller vi det, blir vi goda förebilder för barnen på förskolan. Kan vi och har vi rätt att 

välja vår egen väg? Jag förstår vad mina kollegor menar med den inre rädslan att göra fel. Kan vi 

vuxna göra fel så att det skadar barnen genom vår arbetsmetod? Jag vill egentligen inte säga att 

människor gör rätt eller fel, vi gör snarare bra eller mindre bra saker ibland. Är inte den 

välvilliga pedagogen med hopp om en könsneutral miljö för barnen bättre än den pedagog som 

inte alls reflekterar över miljön eller visar mindre intresse? 
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Flickan som den negativa  

 

Jag har funderat på det Linda sa till mig när vi stod där ute på gården. Enligt Danielsson och 

Jansson är flickan det som upplevs många gånger som det negativa eller ett problem, när det 

gäller genusfrågor och de förskolor som är med i ett jämställdhetsprojekt (Danielsson & Jansson 

2010, s. 10). Linda är inne på de tankebanor som Danielsson och Jansson skriver om. När jag var 

och med startade upp förskolan var det många kollegor, inklusive mig själv, som ansåg att färgen 

rosa, fluff, det gulliga, barbiedockor, prinsessklänningar med mera var negativt för oss vuxna. Vi 

ansåg också att färgen rosa och ”flickigheten” påverkade en del av de barn vi hade på förskolan, 

trots att vi arbetade för en könsneutral förskola. Vi pedagoger kunde se att dessa flickor ständigt 

var tvungen att påvisa och känna en tillhörighet till en grupp av tjejer. Det genom kläder och 

samtalsämnen som tillhörde kategorin ”flickigt”. Innan beslutet om att barnens leksaker inte 

skulle få tas med till förskolan, så var det många flickor som tog med saker hemifrån som styrkte 

tesen om deras könstillhörighet. De tog med barbiedockor, dockor, prinsessritböcker, söta 

gosedjur, smycken, smink och klackskor. Flickorna kläde sig ofta i klänning eller i kjol. Detta 

trots att vi undvek att bekräfta och bemöta barnen efter deras klädval. Barnen bekräftade 

varandra när de bar klänning och det gjorde att barnen kände sig omtyckta. Om en flicka hade 

jeans på sig, fick hon inte samma uppmärksamhet från de övriga i gruppen. Det gällde även deras 

privata leksaker som de tog med sig till förskolan. Många gånger fick de då höra att deras saker 

var ”fina”. Mycket handlade om makt och uppmärksamhet. Flickornas leksaker och klädval 

tenderade att gå till överdrift. De hade svårt att fokusera på något annat. Pojkarna visade också 

sin könstillhörighet, men inte i lika stor utsträckning som flickorna. Vi arbetade för att stärka 

flickorna på andra sätt, men inte förrän när vi tog beslutet om att avförskaffa ”leksaksdagarna” 

och beslutet om att barns privata leksaker inte skulle få tas med till förskolan, minimerades 

problemet. Min och mina kollegors inställning till det ”flickiga” som vi redan hade när vi 

startade upp förskolan, förstärktes. 

 

Det ”flickiga” provocerade mig under den tiden. Det kan ha ett samband med att flickor syntes 

mycket i reklam under tiden när förskolan var i förberedelse för uppstart eller att många lärare 

hade förväntningar på mig som flicka när jag växte upp. Jag minns det som enormt 

provocerande, det kan också vara en bidragande orsak till mitt ställningstagande mot det 
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”flickiga”. Det som var könskodat för pojkar diskuterades inte lika flitigt. Kanske är det därför 

bilarna har smugit sig in på avdelningarna? Men inte de ”flickiga” leksakerna. Pojkarnas 

leksaker är sedan tidigare mer accepterade än flickornas. Så hur kommer det sig att pojkar 

accepteras mer än vad flickor gör?  

 

 

Christian Eidevald, som är forskare inom genusarbete, och Hillevi Lenz Taguchi som är 

genusforskare, skriver om leksaker och förhållningsätt såhär: 

 

Medan leksaker, material och miljö anses viktiga i det genuspedagogiska arbetet betraktas 

pedagogernas sätt att använda språket som det absolut mest avgörande verktyget i ett arbete för 

jämställdhet. Man kan också säga att leksaker, miljö och material betraktas som passiva enheter, 

som dessutom är ”smittade” med det utanförliggande samhällets normer i leksaksindustrin, 

arkitekturen och så vidare. Därför betraktas de också som i stort utom pedagogernas kontroll. 

Språket, däremot, ser pedagogerna allmänt sett som något som kommer inifrån och därför ger 

uttryck för var och ens identitet och personlighet (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 27). 

 

Jag delar Eidevald och Lenz Taguchis uppfattning om att det är viktigare att ändra sitt språk 

(förhållningsätt) än det som har producerats av bland annat leksaksindustrin. Bemöter jag ett 

barn genom att säga ”du” istället för barnets namn, korrigerar jag det. Det går att säga du till ett 

barn, men jag anser att för att bemöta och bekräfta barnet är det bättre att säga hens namn. 

Flickor eller pojkar som i en grupp kallar jag inte ”ni flickor” eller ”ni pojkar”. Utan bemöter 

barnen en och en, med deras namn. Jag vill inte bemöta barnen efter deras kön, eftersom jag 

anser att det bekräftar barnen efter vad de har (ett kön) och inte vilka de är. Det Eidevald & Lenz 

Taguchi menar är att språket har stor påverkan på hur vi formar barnen, vi vuxna är förebilder och 

barnen lär sig av oss. Jag försöker därför ha det i åtanke när jag arbetar med barn. Materialet, 

speciellt de könskodade leksakerna, är svårare att ändra på, tillverkaren av produkten har redan 

syftet klart. Däremot behöver det inte innebära att barn inte genom sin fantasi kan bilda tinget till 

något helt annat. Men av egen erfarenhet - både i och utanför förskolan - är det inte vanligt att 

det händer med könskodade leksaker. Gällande språk kan jag säga ifrån när ett barn uttrycker sig 

med svärord, men när ett barn smugit med sig leksak hemifrån är det svårt att säga ifrån. Många 

barn har ofta en leksak eller snuttefilt som deras trygghet och något de identifierar sig med. För 
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barnen kan dessa saker betyda mycket, mer än vad jag kan föreställa mig. En del barn som jag 

har mött har fått svår separationsångest när de har behövt lämna ifrån sin leksak eller snuttefilt 

och det har varit svårt att hantera ibland. 

 

 

 

 

Slutord 

 

Mötena med de nya kollegorna har bland annat skapat förutsättning för min c-uppsats. Utan 

deras ifrågasättande av miljön, hade troligen mitt val av ämne varit något helt annat. Jag ser 

deras ifrågasättande som en enorm inspirationskälla och det i sin tur ledde in på ett av mina 

intressen, som är genus. Om till exempel Linda inte ställt de frågor eller funderingar hon hade 

om arbetsplatsen, hade vi kollegor kanske bara fortsatt med samma arbetssätt eftersom det hittills 

fungerat. Jag har omedvetet haft en inställning om hur jag anser att förskolans inomhusmiljö ska 

vara utformad. Vi har uppenbarligen tagit för givet att vår miljö är något som fungerar väldigt 

bra, men det behöver inte betyda att det går att förbättra. Vilket jag kan se i efterhand att det går. 

Hermeneutiskt perspektiv och kvalitativ forskningsmetod har varit en bra metod för mig att 

närma mig mitt dilemma. Svårigheterna har varit att jag har ett intresse sedan tidigare eftersom 

det krävs att du bryter ner dina värderingar för att kunna öppna upp för andra. Jag har försökt att 

tänka att detta ska vara en utveckling för min arbetsplats, att vi tillsammans kan arbeta för detta. 

Men att jag behövt forska för att närma mig de olika teoretiska perspektiven för att min kunskap 

och erfarenhet ska utvecklas.  

 

Jag har tagit av del olika teoretiska perspektiv, det har både varit givande men också förvirrande 

stundtals. Jag hade svårigheter med att analysera vad en del genusforskare och författare försökte 

förmedla. Det kan ha berott på mycket olika perspektiv i litteraturen. I mitt problem kan den 

bidragande orsaken också ha varit att jag letade efter något specifikt i början av mitt skrivande 

som kunde hjälpa mig förslagsvis på hur förskolor skulle kunna arbeta för en miljö med 

genusinriktning. Istället för att lyfta och vidga blicken mer åt olika perspektiv som kan tänkas 

vara användbara så blev jag tunnelseende. Jag har kunnat se att en del forskare genom 
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litteraturen har lite olika uppfattningar om inomhusmiljön, därmed kan jag även ha förståelse för 

att vi kollegor har olika uppfattningar om miljön. Det teoretiska materialet som jag har läst och 

analyserat, har gett mig bättre förståelse för mina egna men också mina kollegors uppfattningar. 

Mitt intresse och den nyfikenhet jag haft eller har över hur andra tänker, har underlättat under 

min process i skrivandet. Intresset har bidragit till att jag har sympatiserat, förstått och lyssnat. 

Kanske för att jag ser det som ett kollektivt lärande, där vi kollegor tillsammans kan förbättra 

och utveckla vårt arbete på arbetsplatsen eftersom intresset finns bland mina kollegor. Jag har 

förstått att det inte handlar om att få rätt verktyg för att förändra ett arbete utan att det kan vara 

ett verktyg som öppnar upp portar för att kunna se nya sätt att tänka eller att arbeta.  

 

Jag har lärt mig att förskolans miljö inte behöver se ut som hemma. Vi kan skapa förutsättningar 

för den trygghet genom att vi pedagoger finns nära tillhands, men att miljön ska få vara 

inspirerande och berikande för barnen. Barnen får därmed två världar som möts, hemmet och 

förskolan.  

 

Läroplanen ställer krav på oss som arbetar i förskolan för att vi ska uppfylla de mål och riktlinjer 

som förväntas av oss. Det är mycket som ska tillgodose och att antalet barn som har ökat i 

förskolan, gör att reflektionstid kring olika frågor därmed får allt mindre utrymme. En 

bidragande orsak till att jag, men även mina kollegor inte har reflekterat över miljön tidigare. Nu 

när jag ser tillbaka till de år som har gått sedan vi startade upp förskolan, kan jag med se att 

förskolans inomhusmiljö har fungerat väldigt bra. Ytterligare en orsak varför jag inte funderat på 

miljön ur ett genusperspektiv. Jag har erfarit nya kunskaper, för att gamla invanda arbetssätt har 

lyfts.  

 

Jag är dock kritisk till läroplanen eftersom den är tolkningsbar. Hade den varit konkret, hade det 

varit tydligt vilka förväntningar och krav som ställs på oss. Vi pedagoger ska vara normbrytare, 

men många av oss har olika synsätt gällande normer. Vem ska då bestämma vad som är ett bra 

arbetssätt eller inte? Eller för den delen tolka läroplanen rätt. Jag har lärt mig att jag behöver 

tolka den konkret, står det att vi ska bryta könsmönster så är det jag behöver arbeta för.  
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Gällande makt kontra välvilja som Nordin-Hultman beskriver i sin bok Pedagogiska miljöer och 

barns subjektskapande (2006), så anser jag att det är väldigt svårt att hantera många gånger. 

Samtidigt kan jag se så här i efterhand när jag tagit del av hennes teoretiska tankar, att jag 

utvecklat en förståelse för andra människor. Jag och mina kollegor har skillnader i etnicitet, 

kultur, ålder och klass, som gör att vi ibland har olika synsätt. Det kan uppstå oenighet om vad 

som ska gälla, till exempel gränsdragning kring rum och material. Det gäller också när vi vuxna 

låter barn vara delaktiga och ha inflytande, skillnaderna kan vara stora mellan oss i vad vi tycker 

är för mycket och för lite.  Det beror på att en del pedagoger anser att barn mår bra av att ha 

gränsdragningar, medan andra vill att det ska vara mer fritt för barnen. Däremot anser jag att vi 

pedagoger kan bli bättre på att stanna upp och lyssna på barnen när det gäller hur och om de vill 

att rummen ska förändras och utvecklas. En möjlig väg för att utveckla det gemensamma arbetet 

med ett normkritiskt perspektiv, är att låta barnen vara med i det kommande arbetssättet. Dolk 

gav mig en teoretisk öppning för hur vi skulle kunna förändra vårt arbete genom att våga låta 

barnen bli mer delaktiga i vår inomhusmiljö. I essän lyfte jag det som en nackdel att vi inte 

använde eller använder oss av barnen när det gäller förändringar av inomhusmiljön. De är med 

och påverkar i barnrådet, men frågorna berör inte alltid förskolans inomhusmiljö.  

 

Även Ohrlander m.fl. har gett mig perspektiv på infallsvinklar som jag och mina kollegor kan se 

över. Vi kan kanske hitta ett nytt arbetssätt gällande genus, klass, etnicitet med mera i 

inomhusmiljön. Det trots att vi börjat sträva efter den ”normkritiska pedagogiken”, anser jag att 

vi är mer i ett tänk än handling. När vi startade upp förskolan var vår huvudfokus på 

genuspedagogiken och det kom att bestå i några år. Det är senaste åren vi fått nya erfarenheter 

och kunskaper om det normkritiska perspektivet. Det är något som vi nu har diskuterat mycket 

på arbetsplatsen, eftersom vi kollegor senaste året satt oss in djupare i ämnet. Vi är överens om 

att det har saknats och vill utveckla det på arbetsplatsen. Förskolan har haft homogena 

familjeförhållanden och med det menar jag att barnen är födda i Sverige, inga direkta 

klasskillnader och familjeförhållandena har varit den typiska kärnfamiljen med mamma och 

pappa. Det har varit en utmaning för oss att förhålla oss till det normkritiska perspektivet, när det 

inte fallit sig naturligt genom barn på förskolan som till exempel är tvåspråkiga eller har två 

pappor. Det som jag tog del av när jag arbetade med normkritiska frågor med barngruppen jag 

hade under den perioden, var att litteraturen som barnen hade tillgång till, var av stor betydelse. 
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Det var där som barnen började sina samtal om lika och olika, och frågor ställdes. Vilket gjorde 

att vi pedagoger valde att köpa in nya böcker med större mångfald och sortera bort en del med 

förlegade värderingar. Det fick oss pedagoger att synliggöra våra värderingar om det som vi 

ansåg var det normala och vad som avvek. Böckerna var bara en liten del av det arbete som vi 

ville utveckla i ett större sammanhang, med andra arbetssätt och metoder. Därför skulle en vidare 

forskningsfråga kunna vara hur ett arbete gällande det normkritiska perspektivet kan bli mer 

levande på en förskola?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Referenslista:  

 

 

Danielsson, Monica och Jansson, Birgitta (2010). Får flickor finnas?. Habo: Antigone Förlag. 

 

Dolk, Klara (2013). Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan. Stockholm: 

Ordfront förlag. 

 

Dolk, Klara (2011). Genuspedagogiskt trubbel. Från en kompensatorisk till en komplicerande 

och normkritisk genuspedagogik. I: En rosa pedagogik. - Jämställdhetspedagogiska utmaningar. 

Red. Lenz Taguchi, Hillevi. Bodén, Linnea. Ohrlander, Kajsa. Stockholm: Liber AB. 

 

Dolk, Klara (2011). Olikhet, aktivism och kritiskt tänkande i förskolan. Nedslag i Australien och 

Sverige. I: En rosa pedagogik. - Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Red. Lenz Taguchi, 

Hillevi. Bodén, Linnea. Ohrlander, Kajsa. Stockholm: Liber AB. 

 

Eidevald, Christian och Lenz Taguchi, Hillevi (2011). Genuspedagogik och förskolan som 

jämställdhetspolitisk arena. I: En rosa pedagogik. - Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Red. 

Lenz Taguchi, Hillevi. Bodén, Linnea. Ohrlander, Kajsa. Stockholm: Liber AB. 

 

Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

Leander, Gun (2004). Könets Kemi. Om könsskillnader, hormoner och allt som förenar oss. 

Västerljung: Valentin Förlag AB. 

 

Lykke, Nina (2009). Genusforskning - en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Nilsson, Christian (2009). ”Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken” I: 

Fronesis och den mänskliga tillvaron. En läsning av Bok Vl i Aristoteles >>Nikomachiska 

etik>>. Red. Bornemark Jonna och Svenaeus Fredrik. Stockholm: Södertörns högskola. 



34 
 

 

 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2006). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande.  

Stockholm: Liber AB. 

 

Nygren, Klara & Rasmusson Emma (2012). Konstruktiv normkritik. En rapport om normkritik i 

Europeiska socialfondens projekt. Arbetsmiljöforum i Sverige AB/Tema Likabehandling. 

 
 

Ohrlander, Kajsa (2011). Den rosa pedagogiken - återtagandet. I: En rosa pedagogik. - 

Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Red. Lenz Taguchi, Hillevi. Bodén, Linnea. Ohrlander, 

Kajsa. Stockholm: Liber AB. 

 

Ohrlander, Kajsa, Palmer, Anna och Thelander, Lina (2011). “Ta det lugnt, tänk på att Lina är en 

tjej…” Kollektivt minnesarbete som verktyg för att utmana vårt tänkande om kön i pedagogisk 

praktik. I: En rosa pedagogik. - Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Red. Lenz Taguchi, 

Hillevi. Bodén, Linnea. Ohrlander, Kajsa. Stockholm: Liber AB.   

 

Patel, Runa och Davidson, Bo (1991/2011). Forskningsmedtodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010. Stockholm: Skolverket. 

 

 

Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik. En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och 

unga. Stockholm: Liber AB. 

 

 

Wahlström, Kajsa (2003). Flickor, pojkar och pedagoger. Sveriges Utbildningsradio AB. 

 

 

 


