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Studiens syfte var att undersöka förskollärares arbete med att utforma förskolans 
fysiska inomhusmiljöer utifrån genusperspektiv. För att ta reda på detta formulerades 
forskningsfrågorna: ”Hur beskriver förskollärare att de arbetar utifrån genusperspektiv 
i utformandet av den fysiska inomhusmiljön?” samt ”Hur beskriver förskollärare att de 
skulle vilja arbeta utifrån genusperspektiv i utformandet av den fysiska 
inomhusmiljön?”. För att kunna studera förskollärares beskrivningar av arbetssätt 
bedömdes kvalitativa intervjuer utgöra en bra forskningsmetod. Förskollärarnas 
beskrivningar analyserades genom det poststrukturalistiskt feministiska perspektivet. 
Studien visade att förskollärarna utformar fysiska inomhusmiljöer utifrån 
genusperspektiv genom att blanda olika material, vilket kan bidra till ett genusarbete 
genom att barn exempelvis kan kombinera olika lekar och leka över genusgränserna. 
Några av förskollärarna talade även om att de avlägsnat starkt genusrelaterat material. 
Denna fysiska utformning av inomhusmiljöerna behöver enligt förskollärarna, tidigare 
forskning och det poststrukturellt feministiska perspektivet kombineras med 
utmanande samspel och dialog kring genus. Det teoretiska perspektivet förklarar att 
barnen därigenom ska få utökade alternativ för sina positioneringar som subjekt och 
kunna välja att kliva utanför genusstereotypernas gränsdragningar. 
______________________________________________________
Nyckelord: fysisk inomhusmiljö, genus, poststrukturalistisk feministisk teori, 
positionering, subjektskapande  
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1 Inledning 

Den svenska förskolan regleras av Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010). Styrdokumenten innehåller sammantaget 
bestämmelser, syfte, värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer, men inga konkreta 
instruktioner om hur verksamheter i praktiken ska utformas. Utformningen är upp 
till förskollärarna med den kompetens de har. Exempelvis framförs det i läroplanen 
(Skolverket, 2010) att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller samt att barn ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar av stereotypa könsroller. Hur går detta att 
genomföra i förskolans verksamhet?  

Med tanke på att pilotstudien till detta examensarbete koncentrerade sig på det 
sociala samspelets betydelse för barns genusformande, blev det i denna genusstudie 
intressant att vidare undersöka hur förskolans fysiska inomhusmiljö påverkar 
genusformande hos barn. För att tolka och förstå resultaten av denna studie 
användes den poststrukturella feministiska teorin. Eftersom denna teori vill upplösa 
kategoriseringar i manligt och kvinnligt kan teorin motivera och diskutera 
förskollärarnas arbete med att motverka traditionella könsmönster samt låta barnen 
utvecklas utan begränsningar av stereotypa könsroller. Dessutom hjälper teorin att 
förklara varför barn inte alltid positionerar sig som väntat; genom att hävda barns 
agens som subjekt med egen vilja för positioneringar. Nedan följer det specificerade 
syftet och de forskningsfrågor som studien kretsat kring. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares arbete med att utforma förskolans 
fysiska inomhusmiljöer utifrån genusperspektiv. 

De forskningsfrågor som studien utgår ifrån är: 

Hur beskriver förskollärare att de arbetar utifrån genusperspektiv i utformandet av 
den fysiska inomhusmiljön? 

Hur beskriver förskollärare att de skulle vilja arbeta utifrån genusperspektiv i 
utformandet av den fysiska inomhusmiljön? 

1.2 Disposition 

Denna uppsats delas in i sex avsnitt. Efter detta inledande avsnitt redogörs för 
bakgrunden. I avsnittet Metod motiveras sedan metodval och urval. Där beskrivs 
även processen för genomförandet av examensarbetet och analysmetoden för det 
insamlade materialet. Studiens tillförlitlighet och forskningsetik diskuteras. 

Insamlat material presenteras i ett resultatavsnitt och följs sedan av en analys där 
tolkning sker utifrån tidigare forskning och teori. Resultatet diskuteras därefter även i 
förhållande till syfte och forskningsfrågor. I avsnittet Diskussion diskuteras studiens 
övergripande resultat, dess metod samt relevansen för förskolläraryrket och vidare 
forskning.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden delas in i fyra huvuddelar; Litteratursökning, Definiering av begrepp, 
Teoretiskt perspektiv och Tidigare forskning. 

2.1 Litteratursökning 

I litteratursökningen användes databaserna/webbplatserna ERIC, DIVA, Google och 
avhandlingar.se. Sökningar utfördes dels på forskarnamn (Hellman, Heikkilä 
etcetera), dels på sökord (gender, kindergarten etcetera). Sökorden kindergarten och 
gender genererade 490 träffar i databasen ERIC. Den litteratur som valdes ut skulle 
vara relevant för syfte och forskningsfrågor. Många av träffarna ratades då det var 
viktigt att den litteratur som valdes som referensmaterial utgick från samma teori 
som detta examensarbete. 

2.2 Definiering av begrepp 

I denna del förklaras begrepp utifrån det teoretiska perspektiv som denna studie är 
inspirerad av; poststrukturellt feministiskt perspektiv. Det första begrepp som 
behöver definieras är genus. Inom feminismen växte begreppet genus fram för att 
sätta ord på den sociala konstruktionen av kön (Lenz Taguchi, 2004). Begreppet är 
användbart för syftet med denna studie eftersom social konstruktion av genus sker i 
olika sammanhang i förskolan. Den fysiska miljön är en del av sammanhangen och 
således en del av konstruktionen av genus. Detta resonemang styrks av förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010), som inledningen i denna uppsats presenterar.  

Det finns ytterligare flera begrepp som är viktiga i denna studie, men dessa går att 
förstå av nästa del som handlar om det teoretiska perspektivet för denna studie.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie är inspirerad av den poststrukturella feministiska teorin, som den 
förklaras av Lenz Taguchi (2004) Hellman (2010) och Eidevald (2009). Lenz Taguchi 
(2004) menar att den poststrukturalistiskt feministiska teorin ifrågasätter de 
dominerande diskurser som ofta är tagna för givna, till exempel kategoriseringen i 
kvinnligt och manligt. En diskurs är det som i en viss kultur, i en viss grupp och/eller 
i en viss tid definierar vad som anses sant eller falskt och vad som är önskvärt 
beteende (Eidevald, 2009). I detta kritiska teoretiska perspektiv finns en strävan efter 
att överskrida, omförhandla alternativt upplösa, dessa dominerande diskurser (Lenz 
Taguchi, 2004). För att överskrida och utvidga kategorierna behövs det synliggöras 
hur de är formade.  

Andra dikotomier som problematiseras i detta teoretiska perspektiv är individen i 
motsats till omvärlden (Lenz Taguchi, 2004). Utgångspunkten är att människans 
förståelser av subjekt och omvärld är formulerade i människans konstruktioner av 
meningsbärande diskurser. Både språk och handlingar är en del i konstruerandet av 
dessa dominerande diskurser (Eidevald, 2009). Hellman (2010) menar att en del av 
de konstruktioner som görs i till exempel förskolan får företräde och skapar en 
maktdimension. 
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Lenz Taguchi (2004) förklarar att feministisk poststrukturalism även ifrågasätter och 
utmanar den dominerande föreställningen om ett på förhand enhetligt och bestämt 
jag. Människor har olika subjektiviteter och förhåller sig därmed olika i skilda 
situationer. Subjektskapande sker tillsammans med andra och individen förhåller sig 
i enlighet med eller emot dominerande diskurs, man positionerar sig (Eidevald, 
2009). Lenz Taguchi (2004) förklarar även att subjektet inte blir fritt från den 
innebörd som diskursen reglerar.  

En diskurs kan alltså vara ”genusstereotyper” och denna diskurs reglerar hur pojkar 
och flickor ska vara. Tolkningen blir även att så länge diskursen finns kvar blir inte 
subjektet helt fritt från regleringen i hur pojkar och flickor förväntas vara. Om en 
förskoleavdelning skulle ha lyckats med att låta barnen positionera sig utan 
begränsningar av stereotypa könsroller och motverkat rollerna, finns diskursen ändå 
kvar kulturellt, med antydan om hur pojkar eller flickor bör vara. Som förstås kan 
görandet i förskola bli genusneutralt, men ska barnen känna sig fria från hur de 
borde vara – maskulina eller feminina – behöver diskursen upphöra helt.  

Däremot kan subjektet både uppmärksamma och skapa multipla förståelser, så att 
subjektet inte blir helt kontrollerat av positionen i diskursen (Lenz Taguchi, 2004). 
”Vi blir olika subjekt utifrån olika sammanhang, miljöer och människor vi möter” 
(Eidevald, 2009, s.59). Frågan är vilket utrymme som ges kvinnor och män och hur 
kön görs (Eidevald, 2009).  

Med det feministiskt poststrukturella perspektivet kan denna studie problematisera 
förskollärarnas beskrivningar av hur de utformar och önskar att utforma fysiska 
inomhusmiljöer utifrån genusperspektiv. 

2.4 En historisk tillbakablick: något om forskning i 
förhållande till genus i förskolan 

På 1970-talet började feminister använda sig av begreppet gender och uttrycket 
förekommer i vad som kallas genusforskning (www.genusfokus.se, 2011). I Sverige 
introducerades begreppet genus år 1988 av professor Yvonne Hirdman i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, nuvarande Tidskrift för genusvetenskap. 
Genusforskningen har även kommit att bli en inriktning på forskning i förskolan. 

Blaise (2014) skriver att de senaste cirka 25 åren har barndomsforskare (till exempel 
Grieshaber och Cannella 2001; Kessler och Swadener 1992; Lubeck 1998) ställt 
kritiska frågor kring forskningsfältets tilltro till utvecklingsteorier, strukturella teorier 
och biologiskt baserade teorier som en grund för att anordna praktisk verksamhet för 
barn. Enligt kritikerna är kulturen betydande för barnens sätt att vara på, varför det 
kan vara problematiskt att västvärlden producerar forskning som tas tillvara i hela 
världen, när det förekommer olika diskurser om barn i och utanför västvärlden. 

Flera barndomsforskare som fokuserar genus (exempelvis Browne 2004; 
MacNaughton 2000) menar att vetenskapens beskrivningar av barn som utvecklas 
naturligt har en tendens att dölja hur barnens upplevelser och omgivningens 
tolkningar av upplevelserna influeras av genus, förklarar Blaise (2014).  
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Blaises (2014) studie syftades däremot till att visa på hur det går att ta reda på 
genuskunskap som är mer inkluderande emot icke västerländska koncept och 
kontexter. 

Den som vill fördjupa sig i metoderna hänvisas till Blaise (2014). Denna studie 
fokuserar vidare annat syfte och perspektiv. 

2.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning om genus i förskolan. Det fokuserar 
Subjektskapande av genus i fysisk inomhusmiljö. 

 Subjektskapande av genus i fysisk inomhusmiljö 

I detta avsnitt diskuteras subjektskapande som en process av barns positionering i 
förhållande till genus.  

En forskare som har utforskat den poststrukturalistiska feministiska teorin i studier 
om förskolans verksamhet är Glenda MacNaughton (2000). I sin studie visar hon på 
att väldigt unga barn är medvetna om genusroller, både när de leker för sig själva, 
lyssnar på berättelser och interagerar med vuxna. Hon visar att vardagens praktik 
formar unga barns genusidentitet. 

Dessutom visar hon tydligt hur olika teoretiska utgångspunkter för med sig olika 
pedagogik och förståelse. I sin studie jämför hon hur barns subjektskapande kan 
förstås och konstrueras på olika sätt genom olika teorier. 

Enligt MacNaughton (2000) uppfattar den modernistiska teorin att det ur ett 
genusperspektiv är möjligt att utforma den fysiska miljön så att barns identiteter 
formas på ”önskvärt” sätt. För att detta ska kunna ske behövs en utökad mängd 
genusneutrala material, aktiviteter och resurser, samtidigt som sådant förstärker 
traditionella genusstereotyper reduceras.  

Detta sätt att utforma den fysiska miljön i den pedagogiska verksamheten förnekar 
dock barns förmåga och behov av att selektivt konstruera mening, menar 
MacNaughton (2000). Det hon avser är att det inte är säkert att en väl utformad 
fysisk miljö utifrån genusperspektiv formar barn som önskat, eftersom barn är 
subjekt som också själva väljer hur de vill vara. Den modernistiska teorin erkänner 

inte det faktum att barn får meddelanden om identitet från olika föremål och källor. 

I poststrukturell teori är utgångspunkten istället, enligt MacNaughton (2000), att 
identitet inte är något sammanhängande och oföränderligt som går att lära in. Som 
Eidevald (2009) beskriver handlar det snarare om ett ständigt subjektskapande 
genom olika positioneringar. Av detta kan tolkas att det i de fysiska miljöerna behövs 
material som välkomnar olika positioneringar, även om de fysiska miljöerna inte 
avgör vilka subjektspositioner barnen själva intar. 

MacNaughton (2000) förklarar att identitet både formas och omformas i interaktion 

med andra, vilket innebär att omformande av barns genusidentiteter kräver 
interaktion både mellan barn och barn samt mellan barn och vuxna och i mötet med 
den fysiska miljön. Ett syfte med denna interaktion är att bredda barnens sätt att se 
på och göra genus. MacNaughton poängterar vidare förskollärarens betydelse i att 
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bjuda in till dialog med och mellan barn om genus. På så vis kan barnens 
föreställningar om genus utmanas menar MacNaughton (2000). 

Nordin-Hultmans (2004) huvudsakliga syfte var att ge perspektiv och bidra till 
diskussionen om hur barns identitet och subjektivitet görs i förskolor och skolor. Dels 
menade hon att se hur barnen uppfattar sig själva i utbildningssammanhang, dels 
menade hon att se hur barnen uppfattades och beskrevs av andra. Nordin-Hultmans 
intention var att öppna för möjligheter att betrakta lärandemiljöer som viktiga för 
barns ageranden och positioneringar. Eidevald (2009) förklarar att ur ett 
poststrukturellt feministiskt perspektiv ses miljön som en viktig påverkansfaktor på 
människans subjektskapande, då människan positionerar sig och blir olika subjekt, 
även i förhållande till genus, utifrån de olika miljöer hen möter.  

I sin studie undersökte Nordin Hultman (2004) organisationen av tid, rum och 
material i förskolan genom en jämförande studie mellan en svensk och en engelsk 
förskola. Det visade sig att i den svenska förskolan är materialet för barnens 
lärandeaktiviteter glest och begränsat. Det går att se tidens och rummets reglering 
som överraskande stor. Vidare skriver Nordin-Hultman om att denna klassificering 
begränsar barns inflytande markant, där barnen till stor del anpassar sig. Ur det 
poststrukturella feministiska perspektivet kan det ses som att barn förlorar en del 
möjligheter till subjektspositioner, bland annat i relation till genus (Eidevald, 2009). 
För att acceptera barns olikheter är det nödvändigt att även barns förskolemiljöer 
karakteriseras av olikheter (Nordin-Hultman, 2004).  

Sammanfattningsvis kan fysiska miljöer utformas i en variation för att inbjuda barn 
till olika önskvärda subjektspositioner. Samtidigt har barn en egen förmåga och ett 
behov av att välja sätt att agera och bete sig på. Barns positioner kan utmanas genom 
pedagogiska aktiviteter, där fokus läggs på samspel och samtal kring genus. 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens forskningsdesign, dess forskningsmetod, urval, 
genomförande och analys. Avslutningsvis beskrivs studiens tillförlitlighet samt den 
forskningsetik som beaktas. 

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen i denna studie är kvalitativ eftersom studien är 
tolkningsinriktad, vilket innebär att tonvikten ligger på deltagarnas förståelse av den 
sociala verkligheten (Bryman, 2011), som i denna studie utgörs av deltagarnas 
beskrivningar rörande hur de utformar den fysiska inomhusmiljön i förskolan utifrån 
genusperspektiv. 

3.2 Forskningsmetod 

För denna studie valdes kvalitativa intervjuer som forskningsmetod för att få reda på 
hur förskollärare resonerar kring arbetet med att utforma den fysiska inomhusmiljön 
utifrån ett genusperspektiv. Enligt Bryman (2011) läggs vikten vid 
intervjupersonernas egna åsikter och perspektiv vid kvalitativa intervjuer. I dessa 
intervjuer går det att avvika från den intervjuguide eller frågeschema som är 
formulerat. Det innebär att nya frågor kan ställas för att följa upp och fördjupa det 
som intervjupersonerna svarat, ordningsföljden på frågorna kan också variera 
(Bryman, 2011). 

3.3 Urval 

Ett första steg i urvalsprocessen var att välja en förskola. När en förskola hade valts 
slumpmässigt skickades ett mejl till förskolechefen med en förfrågan om att få 
genomföra studien på förskolan. När förskolechefen godkänt undersökningen, 

gjordes sedan ytterligare ett urval av intervjupersoner för studien. Detta gjordes 
genom den metod som Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Detta 
slags urval är i grunden strategiskt och innebär att urvalet är gjort utifrån en vilja att 
intervjua personer som är relevanta för att kunna få svar på de forskningsfrågor som 
har ställts.  

Intervjupersonerna skulle alla vara förskollärare då de enligt läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) har ett mer övergripande ansvar för den pedagogiska 
verksamheten och dess fysiska miljö på den avdelning de arbetar. Fyra förskollärare 
tackade ja till att delta i studien. De har olika lång arbetslivserfarenhet. 
Förskollärarna fingerades med bokstäverna A-D. Av de fyra förskollärarna är B och D 
kollegor på samma avdelning medan A respektive C arbetar på ytterligare vardera 
avdelning vid förskolan. 

3.4 Genomförande 

En kort tid efter att förskollärarna tackat ja till medverkan kunde jag komma till 
förskolan och genomföra intervjuerna. Förskollärarna blev intervjuade en och en. På 
plats visade jag upp missivbrevet (bilaga 1) för de inblandade förskollärarna. Efter att 
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de hade läst det ville samtliga av dem fortfarande delta i studien. Förskollärarna fick 
påverka den plats på förskolan som intervjuerna skulle genomföras på, för att de 
skulle känna sig så bekväma som möjligt. Två av intervjuerna genomfördes i ett 
samtalsrum och de andra två i ett personalrum. Jag hade som önskemål att få spela 
in intervjuerna med ljudupptagning på mobilen för att inte missa något viktigt och 
sedan transkribera intervjuerna. Det gick samtliga informanter med på. Varje 
intervju tog ca 20 minuter.  

När intervjuerna (se bilaga 2 för de förberedda frågorna) med förskollärarna var klara 
transkriberades materialet. Den transkriberade texten justerades grammatiskt och 
talspråk bearbetades. Detta kan ses som en etisk fråga om hur jag framställer 
informanterna, då citat från transkriberingen förekommer i resultatkapitlet. Likaså 
har jag inte skrivit ut alla ”eh” som dök upp vid transkriberingen. Dock har jag med 
pauser i form av ”…” för att visa på när informanterna inte direkt har svaret helt 
färdigt för sig under intervjuerna (Bryman, 2008).  

3.5 Analys 

Det insamlade materialet i form av de intervjuer som transkriberats analyserades 
sedan. Den analysmetod som har använts är innehållsanalys (Bryman, 2008). Detta 
innebär att framträdande innehåll har grupperats i teman. Analysen har skett i flera 
steg, för det första har den transkriberade texten lästs igenom ett flertal tillfällen, i 
steg två grupperades svaren samman utifrån forskningsfrågorna. Följande två teman 
har valts för att svara på studiens syfte och frågeställningar: 1) Förskollärarnas 
arbetssätt och 2) Viljan att förändra sitt arbetssätt. I det avslutande steget 
analyserades materialet utifrån det teoretiska perspektivet och tidigare forskning. 

3.6 Tillförlitlighet 

Utifrån vad Tivenius (2015) skriver om hur konfidentialitet ger trygghet för 
informanterna, kan resultatet tolkas som tillförlitligt, då informanter som känner 
trygghet mer troligt lämnar uppriktiga utsagor, som i sin tur kan göra resultatet 
säkrare och resultatet mer tillförlitligt. Denna studie utgår från några förskollärares 
beskrivningar av sitt arbete och är inte någon generell beskrivning av förskollärares 
arbete. Som Tivenius (2015) skriver handlar det i mindre studier istället om att få 
fram produktiva data som undersöker studiens syfte och frågeställningar. Denna 
studie har genererat kunskap om hur fyra förskollärare ser på sitt arbete med att 
utforma den fysiska miljön i förskolan utifrån ett genusperspektiv. 

3.7 Forskningsetik 

Som Bryman (2011) skriver är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet också gällande för svensk forskning (se 
Vetenskapsrådet, 2011). De etiska riktlinjerna i studien har beaktats enligt dessa 
kategorier. Gällande informationskravet informerades informanterna genom ett 
missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet förklarades vad studien gick ut på och vad 
som förväntades av deltagarna. Genom samtyckeskravet har informanterna deltagit 
frivilligt i studien och informerats om sin rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dem.  
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Konfidentialitet är något som lagts stor vikt vid i studien, till exempel så användes 
fingering (siffror eller I för Informanten i transkriberingen och A, B, C och D i 
uppsatsen). Förskolan som undersökningen pågått vid nämns heller aldrig vid namn. 
När det gäller nyttjandekravet kommer intervjuerna att endast användas för denna 
uppsats och inga obehöriga får tillgång materialet. Allt datamaterial kommer efter 
examensarbetets examination att förstöras så att det endast finns kvar i behandlad 
form i uppsatsen. 
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4 Resultat 

Resultatet av intervjuerna delas in under två teman: Förskollärarnas arbetssätt och 
Viljan att förändra sitt arbetssätt.  

4.1 Förskollärarnas arbetssätt 

Detta tema innehåller fyra underrubriker; Ett genusneutralt material, Att utforma 
fysiska miljöer för att inbjuda barnen, Barns perspektiv, påverkande uppfattningar 
och förskollärarna utmanar samt Förskollärarnas syn på verksamheten – barnens 
framtid i fokus.  

Ett genusneutralt material 

Alla förskollärare i studien beskriver att de arbetar med genusperspektiv och att 
genusneutralisera i verksamheten. Att materialet kan ses som genusneutralt förklaras 
av en av förskollärarna som följande: 

/…/alltså det är självklart att det ska finnas bilar och dockor och rosa och blått och det 
tycker jag för att det är ju leksaker. Men sen tycker jag att de leksakerna ska ses som 
genusneutrala. (Förskollärare A) 

En annan förskollärare frågade sig däremot om leksaksbilars färg avgör att dessa 
leksaker blir genusneutrala och i så fall hur: 

Ja men då är det ju frågan hur man tänker där. Det är jag ju inte tillräckligt insatt i. Om 
man tänker på färgvalet då, att det finns rosa och lila och blåa bilar då att man på så sätt 
tycker att det blir könsneutralt. Att inte alla bilar är blåa och svarta. (Förskollärare B) 

En av förskollärarna ger exempel på genusneutralt material: 

/…/Jag skulle nästan kunna tycka att Duplo faktiskt är nånting som kan va, som liksom… 
som är där man ser att där spelar det ingen roll, att det inte är vanligare att pojkar eller 
killar... där känner jag att där är det nästan lika/…/ (Förskollärare C) 

Förskollärare D uttrycker att det inte är så mycket genustillhörighet i bilar och dockor 
när barnen leker med dem i samma lek. Enligt henne har förskollärarna på 
avdelningen tänkt till och försökt genusneutralisera så att de inte ska ha något ställe 
som är väldigt flickigt eller pojkigt, vilket hon tror att de har lyckats med. Men hon är 
inte säker på om det är helt genusneutraliserat i alla de miljöer som finns på 
avdelningen: 

Och samma sak det här dockhuset som vi har där i köket där med små gubbar och så, där 
så tycker jag inte att det vänder sig till flickor men det kanske gör det om jag tänker efter i 
varje fall. För jag har varit mycket i leksaksaffärer nu på sista tiden eftersom det snart är 
jul. Och de här dockhusen och de här gubbarna står ju bland den rosa sidan. 
(Förskollärare D) 

Hon frågar sig alltså om dockhuset redan sedan tidigare har ”genustillhörighet” för 
barnen eftersom dockhuset står på den rosa sidan i leksaksaffärerna, något som hon 
menar att barnen troligen tidigare har sett.  

Sammanfattningsvis kan sägas att nästan samtliga förskollärare talar i banor om att 
genusneutralt material är något som stereotypt genusriktade leksaker är eller kan bli. 
Förskollärare A menar att alla leksaker, oavsett färg och typ, bör ses som 
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genusneutrala. Förskollärare D resonerar istället om att en del material är 
genusriktat. Hon verkar inte anse att detta material kan bli genusneutralt. Hennes 
kollega Förskollärare B funderar däremot över om ett brett utbud av färger på 
leksaker innebär genusneutralitet. Kollegorna verkar ha lite olika tankar om vad som 
bestämmer om materialet är genusneutralt. Förskollärare C menar att när det inte är 
vanligare att en pojke eller flicka leker med materialet är det genusneutralt.  

Utforma fysiska miljöer för att inbjuda barnen 

Samtliga förskollärarna beskriver att de utformar fysiska inomhusmiljöer utifrån 
genusperspektiv och att fokus vid utformningen av de fysiska miljöerna är att 
miljöerna ska vara inbjudande och att alla barn ska vilja leka med allt. Så här 
uttrycker sig informanterna:  

Att alla ska kunna känna sig /…/välkomna./…/ Alltså det ska inte spela nån roll om man 
är tjej eller kille alltså. Utan vem som helst får komma att leka här, alla är välkomna att 
leka här./…/ (Förskollärare C) 

/…/material som man kanske tror att, ja men det här är typiska/…/flick- eller 
pojkmaterial… leker alla med./.../Det är verkligen så vi vill ha det. Och vi har ju en tanke 
bakom, när vi utformar vår miljö. /…/att alla ska kunna leka med allt. Och vilja leka med 
allt. (Förskollärare A) 

/…/Att det inte blir att ”nej där inne i hemvrån vill jag inte va för att...” eller ”jag vill inte 
va i det hörnet i köket och leka därför att…” Utan… det ska vara inbjudande för alla./…/ 
(Förskollärare B) 

Först så har vi ju tittat på vad barnen är intresserade av och sen är ju tanken att det ska 
vara… /…/Det ska inbjuda både flickor och pojkar och olika åldrar och... (Förskollärare D) 

För att miljöerna ska vara inbjudande för alla barn, beskriver samtliga informanter 
att de har blandat det lekmaterial som finns på avdelningen. Det handlar exempelvis 
om att byggmaterial, bilhörna och leksaksdjur har placerats på samma plats. Att 
tågbanan ställs i hemvrån och att hemvrån står vid bygghörnan. Förskollärare A 
menar att när förskollärarna blandar materialet, blandas det även i leken. 
Förskollärare B talar snarare om att när olika material står tillsammans kan barnen 
få upp ögonen för någon lek alldeles intill och skapa nya lekkontakter. Förskollärare 
C uttrycker istället att blandandet är viktigt för att det inte bara ska vara flickor som 
leker i exempelvis hemvrån. Även om sakerna har en plats från början uttrycker både 
Förskollärare A och Förskollärare C att leksakerna måste få flyttas mellan rummen. 
Förskollärare C förtydligar genom att poängtera att de annars inte utgår ifrån barnen.  

Förskollärare B berättar att en kvalitetsgrupp på förskolan har arbetat med genus i 
relation till förskolans fysiska miljö. Detta innebar att hon och hennes kollegor 
började med att medvetandegöra hur genus framträdde i rummen, vilket resulterade i 
att de möblerade om. I samband med att leksaker gick sönder och att förskolan skulle 
bli giftfri, slängdes en del leksaker. De nya leksakerna köptes in utifrån ett 
genusperspektiv. Exempel på leksaker som köpts in är Lego i färgerna rosa, orange 
och guld för att locka flickor att bygga med Lego. Tanken är att så småningom vill 
barnen använda leksaker i alla färger. Ett ytterligare material som sorterades bort var 
Barbiedockor. Dessa togs bort dels på grund av den giftiga plasten, dels för att 
förskollärarna inte ville visa upp det kvinnoidealet. Förskollärare B frågar sig vad 
Barbie ska bytas ut till för lekmaterial. Hon undrar om pinndockor kunde vara ett 
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alternativ. Barnen kan ju behöva ha en docka om de vill leka rollek men inte kliva i 
rollen själv med utklädningskläder, resonerar hon.  

Sammanfattningsvis uttrycker samtliga förskollärare tydligt att det som de gör för att 
utforma de fysiska inomhusmiljöerna på avdelningen utifrån genusperspektiv, är att 
försöka skapa rum som är inbjudande, välkomnande, för alla barn. För att 
åstadkomma detta blandas lekmaterialet. Förskollärarna förklarar på olika sätt hur 
detta är att jobba utifrån genusperspektiv. Till exempel handlar det om att materialet 
ska blandas i leken och barnen ska utveckla nya lekkontakter.   

Barns perspektiv, påverkande uppfattningar och förskollärarna utmanar 

Två av förskollärarna som jobbar på olika avdelningar uttrycker att alla barn leker 
med materialet: 

De flesta leker med det mesta. Fast det är klart att barn har sina favoritgrejer de leker 
med, men vi ser att alla barn leker i alla miljöer. (Förskollärare A) 

/…/Men sen har ju vi också bilar och vi har ju dockor men vi ser ju att alla barnen leker 
oavsett om det är flickor eller pojkar. (Förskollärare D) 

Enligt Förskollärare D lekte inte flickorna mer i hemvrån förut än vad de gör nu. 
Både pojkar och flickor har alltid lekt i hemvrån, även innan tågbanan ställdes där. 
Förskollärare D tror att det beror mycket på att utklädningskläderna alltid varit där 
och lockat till lek.  

I följande två citat förklarar förskollärarna hur barns perspektiv på material kan 
bemötas och utmanas: 

Jag hade en liten pojke ett tag, han vågade inte leka med dockor. Då tog jag med en 
Aladdindocka. Och då vart det så där; det var ju Aladdin som han älskade fast det var ju 
en docka. Och han tittade... satt en lång stund och till sist så vågade han… vågade knappt 
ta i dockan för att det var en docka, fast det var ju Aladdin och han /…/är en hjälte/…/ 
han blev jättekluven. Och sen var det precis som; efter en stund klev han över den där 
tröskeln /…/så sen var det lättare med andra dockor också. Liksom typ barbiedockor då 
eller såna killdockor/…/. Men det var ett stort steg liksom/…/ (Förskollärare B) 

Innan barnen liksom blev vana vid de nya rummen /…/ blev oftast att flickor var /…/ där 
vid hemvrån, killarna byggde/…/ Där är det ju också upp till oss att visa/…/Vi visade 
barnen; att här och här har ni det här nu, det här får ni leka och det får alla ta del av/…/ 
Att man liksom visar tydligt att det inte är pojklek. /…/”Men det är killeksaker”[kunde 
flickorna säga, min anm.]. ”Nej, det är det inte, utan de här sakerna får alla barn leka 
med” och sen att jag själv också/…/ sätter mig ner och bygger till exempel. Där ser jag 
också… ja, då de här barnen som /…/också kanske tycker om att leka med /…/ dockor och 
så. (Förskollärare C) 

I det första citatet blev utmaningen att möta en docka som samtidigt var barnets 
favorithjälte. Lockelsen till hjälten överskuggade att det var en docka. I det andra 
citatet förklarar förskolläraren hur viktigt det är att berättande introducera det nya 
materialet som allas och att praktiskt visa det genom att som förskollärare själv 
använda det tillsammans med barnen. Förskolläraren menar att barns kommentarer 
om att det är material för det ena eller andra könet, behöver utmanas med 
kommentarer om att det är för alla. 

Enligt en av förskollärarna har en del barn på hennes avdelning bestämda 
uppfattningar om vilka hushållssysslor en mamma eller pappa kan utföra. En annan 
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förskollärare beskriver att barnen på hennes avdelning knappt har några 
uppfattningar alls om detta, vilket denna förskollärare trodde berodde på att barnen 
på avdelningen fortfarande är så små. Samtidigt tror hon inte att det dröjer länge 
innan de har uppfattningar. Både Förskollärare A och Förskollärare B brukar tänka 
på hur de pratar med barnen till exempel när deras kläder behövs tvättas eller lagas. 
Medan Förskollärare A säger att barnet kan ta hem ett klädesplagg så att mamma 
eller pappa kan sy eller tvätta, kastar Förskollärare B om stereotyperna och säger att 
pappa kan tvätta och mamma kan tanka. Förskollärare B anser att dessa stereotyper 
är på väg att ändras och menar att det är de gamla som är kvar i det ”gamla tänket”.  

Förskollärare A pratar om vilken tillgång det är med böcker som kastar om rollerna. 
Dessa har hon visserligen inte använt med förskolebarn, men i skolan. Hon säger att 
förskolläraren kan fråga barnen om det är en pojke eller flicka på bilderna och fråga 
om det spelar någon roll om det är en pojke eller flicka. Sedan menar hon att 
förskolläraren kan säga att man kan få bestämma själv om det är en pojke eller flicka. 
Förskollärare A menar att det som barnen inte möter i sin egen vardag kan de möta i 
böckerna och få nya perspektiv.  

De värderingar barn får med sig från föräldrar eller hemmet är enligt Förskollärare A 
och Förskollärare B starkast för barnen. Förskollärare A menar att dessa värderingar 
handlar om genusstereotyper som de får jobba med tillsammans med barnen; att det 
finns inga flick- eller pojkleksaker och flick- eller pojkfärger. Men det är svårt och de 
får hela tiden fråga sig hur det ska gå till. Värderingar från samhället är något som 
förskollärare A tar upp som påverkansfaktor på barns genusuppfattningar. 
Förskollärare C framhåller att vid utvecklingssamtal talar hon med föräldrar om att 
prata med barnen om att det är okej att gilla vilka färger man vill och att alla är olika. 
Hon menar att det är viktigt med en dialog med både hem och kollegor kring genus.  

Sammanfattningsvis verkar det som att två av fyra förskollärare menar att alla barn 
leker med materialet. Några förskollärare visar på hur barnens perspektiv kan 
utmanas, exempelvis genom dialog. Böcker med omkastade stereotyper kan enligt en 
av förskollärarna fungera som en utmaning av barnets perspektiv. Några 
förskollärare tar upp hemmets påverkan på barnets perspektiv som den starkaste 
påverkansfaktorn. En av dem nämner också samhället som påverkansfaktor. En god 
dialog med hemmet framhålls som mycket viktig av en av förskollärarna. 

Hur ser förskollärarna på verksamheten för barnens framtid? 

Förskollärarnas syn på verksamheten – barnens framtid i fokus 

Enligt Förskollärare D är det mycket som påverkar barnen under deras väg att bli 
vuxna även om förskollärarna sår ett frö hos barnen i förskolan. Kanske kan fröet 
påverka i val av intresse och yrke i framtiden. Hon säger: 

/…/men sen så är det väl mycket som påverkar på vägen och hur det är och så, så jag tror 
att det tar många, många, år innan/…/liksom vi är liksom helt lika. (Förskollärare D) 

Dock tror hon att barn tycker att människor har lika värde, vilket hon menar är 
viktigast. Hon hoppas att denna generation barn kommer att ändra allting så att alla 
får samma förutsättningar. I framtiden kan barnen ha nytta av det som de har gjort i 
förskolan då de har provat olika material. Något som kanske i framtiden kan påverka 
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så att de vågar prova på andra saker också. Så här uttrycker sig en av förskollärarna 
kring barnens värderingar: 

/…/Men jag hoppas ju att de växer upp med värderingar om att det finns inget typiskt 
flickigt eller pojkigt. Sen tycker jag att det är svårt./…/ (Förskollärare A) 

Hon menar också att förskollärare måste göra vad de kan i förskolan, medan 
Förskollärare B är tveksam kring hur stor inverkan förskolans genusarbete har för 
barnens framtid, eftersom förskoletiden är en så kort period av barnets liv: 

För vi är en sån liten del av deras liv. En kort period. Utan att jag tror att det är mycket 
värderingar hemifrån som kommer att avgöra till exempel framtida yrkesval/…/ 
(Förskollärare B) 

Kort sammanfattat diskuterades påverkan på barnens framtid tillsammans med tre 
av fyra förskollärare. Två av dessa tre förskollärare hoppades att de har en påverkan 
på barnens framtid medan en av dem uttryckte en tveksamhet kring om förskolan har 
så stor inverkan.  

4.2 Viljan att förändra sitt arbetssätt 

En skillnad i materialet är att Förskollärare A tycker att det skulle vara intressant 
med fortbildning inom genus och anser att genus är ett viktigt ämne, medan 
Förskollärare B uppger att hon inte är så intresserad av genus utan vet annat som hon 
hellre skulle vilja utbilda sig i. Samtidigt ifrågasätter Förskollärare B sitt svala 
intresse för genus. Hon menar att hon själv borde vilja ha fler 
kompetensutvecklingsdagar om genus eftersom hon inte läst så mycket. Så här 
uttrycker hon sig: ”Om det är så vi ska tänka, alltså att… om det är det som är det 
viktiga; genus, då behöver vi lära oss mer”. Förskollärare C menar att det är upp till 
förskollärarna att ändra på stereotyperna medan Förskollärare D anser att genus 
sitter i ryggmärgen där det utgör mycket att arbeta med. Det som Förskollärare D 
menar med detta är att människans förhållningssätt till genus sitter djupt rotat i vårt 
beteende och inte alltid är medvetandegjort. Det är med andra ord ett stort jobb att 
medvetandegöra föreställningar och att sedan gå från teori till praktisk kunskap. 

Nästan alla de intervjuade förskollärarna säger att de vill förändra något i 
utformningen av de fysiska miljöerna, även om de vill utgå från samma koncept som 
de gör nu, det vill säga att blanda material. Förskollärare A skulle gärna köpa in mer 
material till avdelningen; byggmaterial, saker till hemvrån och till spel. Detta 
material ska vara genusneutralt så att alla barn vill fortsätta leka överallt. 
Förskollärare B tycker däremot att det räcker med leksaker, men hon skulle vilja få in 
nya hyllor att skärma av med. Till skillnad från Förskollärare A och Förskollärare B 
vet inte Förskollärare C vad hon vill förändra i utformningen eftersom hon inte tänkt 
så långt kring det än.  

Sammanfattningsvis handlade detta tema om hur pass viktigt genusarbetet är för 
verksamheten enligt förskollärarna, denna gång mer generellt sett. Flera av 
förskollärarna framhåller genusarbetet som något en förskollärare ska ansvara för 
och en förskollärare påpekar även att ett genusarbete kräver en stor arbetsinsats. 
Förskollärarna verkar nöjda med det arbetssätt de har idag, i att utforma inbjudande 
fysiska miljöer med blandade material. Några talar däremot om att de skulle vilja få 
in nytt spännande material för barnen att upptäcka. 
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5 Analys 

De delar av resultatet som uppfattas viktiga att analysera, analyseras i detta kapitel 
utifrån tidigare forskning, det teoretiska perspektivet som valts för studien och i 
relation till förskolans läroplan. Rubrikerna för detta avsnitt är Förskollärarnas 
arbetssätt och Önskan att förändra sitt arbetssätt. 

5.1 Förskollärarnas arbetssätt 

Detta avsnitt delas in i avsnitt, nämligen: Genussubjektivitet, Att utforma för att 
inbjuda och Förskollärarnas syn på sitt genusarbete. 

Genussubjektivitet 

Förskollärarna själva uttrycker sig inte i termer av subjektivitet. Men av deras 
arbetssätt att döma, då de samtliga utformar fysiska inomhusmiljöer utifrån 
genusperspektiv i avsikt att påverka barnen att kunna agera utan att begränsas av 
stereotypa könsroller, verkar det som att genussubjektivitet är precis det som de 
arbetar med. Nordin-Hultman (2004) menar att miljöerna är viktiga för vilka 
aktiviteter som görs möjliga för barn. Subjektivitetsprocessen är en aktiv process där 
människan positionerar sig utifrån de alternativ som finns (Eidevald, 2009), vilket 
innebär att barnet har en fri vilja i hur hen positionerar sig, trots miljön 
(MacNaughton, 2000).  

Ett exempel på en situation som en av informanterna beskrev, som utgör en del i en 
subjektivitetsprocess, är situationen med dockan. 

En intervjuperson ger ett exempel på en pojke som inte ville leka med dockor för att 
han tyckte att det inte passade en pojke. Pojken fick en dag se sin hjälte som docka 
och blev mycket kluven. Eftersom det var hans hjälte började han snart leka med den. 
Eftersom det var en docka blev övergången till lek med andra dockor överkomlig. Där 
motverkas traditionella könsroller på så vis att han erbjuds en docka att leka med 
istället för en stereotyp leksak som han redan är helt bekant med och genom detta 
begränsas han i det avseendet sedan inte längre av de könsroller som andra format. 
Istället kan han inta en annan genussubjektivitet i detta sammanhang. Enligt det 
poststrukturella feministiska perspektivet ifrågasätts maskulinitetens högre status 
(Eidevald, 2009), vilket förskolläraren i exemplet med dockan dessutom gjorde 
genom att hon inbjöd barnet att leka med de stereotypt feminina dockorna. 

Det räcker dock inte med en anpassad fysisk miljö med exempelvis utmanande 
leksaker, utan det behövs även en utmanande pedagogik med dialog (MacNaughton, 
2000) som kan ge barnen ett vidare spann av förståelse för vad som är en möjlig lek 
och position, vilket i sin tur kan göra att barnen positionerar sig icke genusstereotypt.  
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Att utforma fysiska inomhusmiljöer för att inbjuda barnen 

Intervjupersonerna lägger alltså alla, utifrån ett genusperspektiv, vikt vid att samtliga 
barn vill leka med alla leksaker och känner sig välkomna i rummen. Detta rimmar 
med att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) informerar om att barn ska få 
utvecklas och lära utan att begränsas av stereotypa könsroller. När barn inte 
begränsas av stereotypa könsroller bland leksakerna kan de vilja leka med alla 
leksaker och vara i alla rum, förutsatt att leksaksmaterialet i övrigt är intressant och 
att den sociala miljön är god och intressant. I förskolans läroplan står också att: 
”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet” (Skolverket, 2010, s.6), vilket också fungerar bra ihop med att alla 
rum och leksaker ska vara inbjudande.  

Alla intervjupersoner har alltså utformat miljön utifrån genusperspektiv genom att 
blanda barnens material. Exempelvis handlar det om att ha byggmaterial 
tillsammans med bilhörna och leksaksdjur samt att ha hemvrån tillsammans med en 
tågbana. Motiven för detta sätt att arbeta utifrån genusperspektiv varierar. Då 
leksakerna blandas kan de blandas i leken eller får barnen syn på annan lek intill. Det 
kan även leda till nya tillfällen för barnen att skapa lekkontakter samtidigt som olika 
lekar kan pågå i samma rum. När leksakerna blandas i leken förstås att de stereotypa 
gränserna och kategorierna kan suddas ut. När barnen får syn på lekar intill sin egen 
lek för att olika typer av material står tillsammans, kan de bli nyfikna på lekar som 
inte är genusstereotypa samtidigt som de kan skaffa nya lekrelationer som går över 
genusgränserna. Att blanda barnens material kan stödjas av Nordin-Hultman (2004) 
som menar att för att acceptera barns olikheter är det nödvändigt att även barns 
förskolemiljöer karakteriseras av olikheter. En tolkning kan vara att eftersom barn är 
olika individer behöver de få möta olika blandningar av material i olika miljöer. 

Förskollärarnas syn på sitt genusarbete 

Bland informanterna finns både förhoppningar och tveksamhet om vilken påverkan 
de som förskollärare har på barnen för deras framtida liv. En av dem uttrycker en 
förhoppning om att barnen växer upp till att tycka att det inte finns något som är 
flickigt eller pojkigt. En annan informant är tveksam kring om verksamheten alltid 
har stor inverkan på barnen i framtiden då deras tid på förskolan är kort. Argumentet 
att förskoletiden är för kort går inte ihop med det målmedvetna arbetssätt 
förskollärarna har, när de arbetar med genus och inte heller med det poststrukturella 
feministiska perspektivet, eftersom människan enligt detta perspektiv alltid 
positionerar sig (Eidevald, 2009). Barnen kan givetvis återkomma till bekanta 
subjektspositioner senare i livet. 

5.2 Önskan att förändra sitt arbetssätt 

Det informanterna vill förändra på avdelningarna är att införskaffa fler leksaker, 
material och hyllor att dela av med. Förskollärarna tycks nöjda med grundidén för 
utformningen av de fysiska inomhusmiljöerna utifrån genusperspektiv som de själva 
åstadkommit, det vill säga, att blanda stereotypa material. Det som dock blir lite 
motsägelsefullt är när en av förskollärarna uttrycker att hon vill ha mer genusneutralt 
material till förskolan, när hon även uttrycker att de genom sin verksamhet gör 
materialet genusneutralt. Den andra förskolläraren som vill ha mer genusneutralt 
material menar däremot att en del material inte kan bli neutrala. Måhända tänker sig 
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den förstnämnde förskolläraren att hon vill ha mer material av den typ de redan har 
börjat genusneutralisera tillsammans med barnen, så att det inte dyker upp material 
på avdelningarna som distraherar den pågående genusneutraliseringsprocessen med 
det befintliga materialet. 
 
Utifrån analysen i föregående avsnitt 5.1 är det förståeligt att förskollärarna är nöjda 
med utformningen av verksamheten i förhållande till genusperspektiv. Det verkar 
nämligen vara så att förskollärarnas arbetssätt styrks och erkänns av tidigare 
forskning (MacNaughton 2000; Nordin-Hultman 2005) och det teoretiska 
perspektivet (Eidevald 2009; Hellman 2010). Denna studie har däremot inte funnit 
någon tidigare forskning som bokstavligt beskriver att blandande av stereotypt 
material skulle kunna utgöra ett genuspedagogiskt arbetssätt. Däremot beskriver 
Nordin-Hultman (2005) hur miljöer som utgörs av variationer är eftersträvansvärt, 
se 2.4 och 5.1. 
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6 Diskussion 

Detta avsnitt delas in under huvudrubrikerna Resultatdiskussion, Metoddiskussion, 
Relevans för förskolläraryrket, Förslag till fortsatt forskning och Slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares arbete med att utforma fysiska 
inomhusmiljöer utifrån genusperspektiv, med forskningsfrågorna; ”Hur beskriver 
förskollärare att de arbetar utifrån genusperspektiv i den fysiska inomhusmiljöns 
utformande?” och ”Hur beskriver förskollärare att de skulle vilja arbeta utifrån 
genusperspektiv i den fysiska inomhusmiljöns utformande?”. För att diskutera dessa 
frågor delas resultatdiskussionen in i två avsnitt, Genussubjektiviteter och 
Genusarbetets relevans för barnen, detta eftersom ”genussubjektiviteter” i 
diskussion även innefattar hur förskollärare utformar fysiska miljöer så att de ska 
vara inbjudande.  

Genussubjektiviteter  

Förskollärarna vill med den fysiska inomhusmiljön de utformat för barnen påverka 
barnens ageranden, därmed vilka de vågar vara. Det är något som går ihop med det 
poststrukturalistiska feministiska perspektivet som ser att människan blir subjekt 
utifrån möten med olika miljöer och människor (Eidevald, 2009). Det innebär att det 
är oerhört viktigt hur både den fysiska miljön ser ut och hur den fungerar i 
förskoleverksamheten. Med ett genusneutralt arbetssätt blir den naturliga förståelsen 
att kategorierna kvinnligt och manligt kan upplösas i verksamheten, som alltså 
Eidevald (2009) menar att det poststrukturella feministiska perspektivet strävar 
efter. Detta innebär att barn i förskolan inte längre behöver anpassa sig efter 
stereotyperna i verksamheten.  

Av resultatet framgår att förskollärarna utformat fysiska inomhusmiljöer med hänsyn 
till genus genom att blanda traditionellt genusstereotypa material, i en avsikt att 
välkomna pojke som flicka i alla miljöer, vilket i sin tur leder till att barnen får upp 
ögonen för annat material och andra barn. Som det kan förstås, vilket inte uttrycks 
bokstavligt, strävar de efter att sudda ut de genusstereotypa gränserna för materialet. 
Materialet skulle på så vis kunna förstås bli genusneutralt i verksamheten. Men alla 
informanter var inte eniga om att allt material kan bli genusneutralt. MacNaughton 
(2000) förklarar att barnet dock har en egen vilja. Hen kan således välja att leka med 
bara bilarna även om materialet är blandat. Alla informanter har i sin verksamhet 
utmanande genusrelaterade dialoger med barnen. Med en utmanande pedagogik i 
form av dialoger med barnen, som det poststrukturella perspektivet (MacNaughton, 
2000) förklarar, kan barnen få en vidare förståelse för vad som är godtagbara 
positioneringar i lek, vilket i sin tur kan göra att barnen positionerar sig icke 
genusstereotypt. Utifrån detta resonemang blir det givet att den fysiska 
inomhusmiljön inte kan särskiljas från den sociala miljön. 

Genusarbetets relevans för barnen 

En av fyra intervjuade förskollärare uttrycker osäkerhet kring om det genusarbete 
som förskollärare gör med barnen i förskolan verkligen har betydelse för barnens 
framtid som vuxna medborgare. Hon anser att förskoletiden kan vara för kort för att 
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ha egentlig påverkan, trots det faktum att hon och hennes kollegor varje dag arbetar 
med barnens utveckling och lärande och att barn inte ska behöva begränsas av 
stereotypa könsroller. Det verkar som att förskolläraren behöver få syn på att arbetet 
hon utför tillsammans med barnen är relevant för barnen nu och på något vis i 
framtiden. Det skulle förmodligen även medföra att genusarbete som ämne uppfattas 
mer tilltalande för henne. Inom det poststrukturella feministiska perspektivet 
beskrivs att alla människor genomgår subjektskapande och positionerar sig 
(Eidevald, 2009), vilket gör att förskolans genusarbete blir viktigt även ur denna 
synvinkel. Barnen är alltså aktiva när de positionerar sig som subjekt. Visst kan 
barnen som vuxna positionera sig som andra genussubjekt, då subjektivitet är 
föränderlig (Lenz Taguchi, 2004), men barnen kan således även i framtiden känna sig 
bekväma med subjektspositioner från den ”korta” förskoletiden. Sammanfattningsvis 
blir det tydligt att genusarbetet på förskolan har ett stort värde.  

6.2 Metoddiskussion 

Forskningsmetoden med kvalitativa intervjuer visade sig utgöra en passande metod 
för syftet att undersöka förskollärares beskrivningar av sitt arbete med att utforma 
fysiska inomhusmiljöer utifrån genusperspektiv, då den formen av intervju lät varje 
informants egna beskrivningar komma fram, som Bryman (2010) beskriver metoden. 
Informanterna fick utveckla sina beskrivningar så långt de ville; jag ställde följdfrågor 
och gick vidare till nästa fråga, när de inte hade mer att säga om saken. 

Enligt min uppfattning har tillräckligt material insamlats för att skiva ett 
examensarbete. Möjligtvis blev det möjligt att samla in just detta material för att 
urvalet av informanter var utbildade förskollärare som hade ansvar för att den 
avdelning de arbetade vid bedrev ett genusarbete. Av informanternas fylliga svar kan 
tolkas att de kände sig så trygga som möjligt.  

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Så som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) för fram, ska förskolor arbeta 
med att motverka traditionella könsmönster samt låta barn utveckla förmågor och 
intressen utan att de begränsas av stereotypa könsroller. På så vis är det ytterst 
aktuellt att undersöka hur förskollärare utformar fysiska inomhusmiljöer utifrån 
genusperspektiv i förskolan, särskilt eftersom tidigare forskning har lagt mest fokus 
på genusformandet genom det sociala samspelet mellan individer. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna behandla hur barn uppfattar de fysiska 
inomhusmiljöerna som mer eller mindre välkomnande, genom intervjuande samtal. 
Detta skulle kunna analyseras i förhållande till poststrukturellt feministiskt 
perspektiv. Då skulle man tydligt kunna ta hänsyn till barns perspektiv, som ett led i 
att utforma fysiska inomhusmiljöer utifrån genus, där barn känner sig välkomna 
överallt. 
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6.5 Slutsats 

Studiens slutsats är att förskollärarna utformar fysiska inomhusmiljöer utifrån 
genusperspektiv genom att blanda olika material, vilket kan bidra till ett genusarbete genom 
att barn exempelvis kan kombinera olika lekar och leka över genusgränserna. Några av 
förskollärarna talade även om att de avlägsnat starkt genusrelaterat material. Denna fysiska 
utformning av inomhusmiljöerna behöver enligt förskollärarna, tidigare forskning och det 
poststrukturellt feministiska perspektivet kombineras med utmanande samspel och dialog 
kring genus. Det teoretiska perspektivet förklarar att barnen därigenom ska få utökade 
alternativ för sina positioneringar som subjekt och kunna välja att kliva utanför 
genusstereotypernas gränsdragningar.  
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Bilagor 
 
Nedan följer två bilagor; missivbrev med information till informanterna och 
intervjufrågor. Mejladresser och telefonnummer till kontaktpersoner är här på 
missivbrevet borttagna. Ytterligare ett namn har lämnats kvar på missivbrevet då vi 
var två som arbetade tillsammans när detta informationsbrev skrevs.  

Bilaga 1: Missivbrev 

Information om undersökning för examensarbete om: 

Att undersöka förskollärares arbete med att utforma fysiska miljöer utifrån 

genusperspektiv. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna och nu ska 

skriva vårt examensarbete. 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares arbete med att utforma fysiska miljöer utifrån 

genusperspektiv. 

Vi vill intervjua dig som är förskollärare som har erfarenhet och kunskap som är viktigt för 

oss studenter att få ta del av. 

Totalt kommer vi intervjua åtta förskollärare, spridda över några olika förskolor. Vi önskar att 

få spela in samtalen med ljudupptagning på mobilen för att få med allt som sägs angående 

ämnet. Tanken är att transkribera det som sägs. Varje intervju beräknas uppta cirka 30 

minuter. Det finns möjlighet när arbetet är färdigt att ta del av hela uppsatsen via mejl. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Alla deltagare i undersökningen 

kommer att vara anonyma. Intervjuerna kommer endast att användas för uppsatsen. Obehöriga 

får inte se materialet. Efter examensarbetet examinerats kommer vi att förstöra allt 

datamaterial så att det endast finns kvar i behandlad form i uppsatsen. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Vi kommer tillsammans överens om en tid för 

intervju. 

Tack för din tid! Det betyder mycket! Väl mött! 

Elin Waltari & Marie Nyström 

Handledare: Eva Ärlemalm-Hagsér 

Västerås 29/11-15 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Hur har ni förskollärare utformat rummen på avdelningen utifrån 
genusperspektiv? 

2. Vad var viktigast för dig med tanke på genusperspektiv när ni förskollärare 
skapade rummen till så som de ser ut nu inne på avdelningen? 

3. Vilka konsekvenser har den inomhusmiljö ni förskollärare utformat utifrån 
genusperspektiv fått för barnen?  

4. Hur skulle du som förskollärare vilja förbättra den fysiska miljön på 
avdelningen med hänsyn till genusperspektiv? 

5. Vad ser du som förskollärare för möjligheter med att förbättra de nuvarande 
inomhusmiljöerna utifrån genusperspektivet? 

 

 


