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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus och 

könsstereotypa normer, och hur detta förhållningssätt i sin tur påverkar utformningen av 

inomhusmiljön i förskolan. 

Studien utgår från en kvantitativ enkätundersökning, med en kvalitativ del där 

respondenterna gett egna kommentarer. Resultatet av de kvantitativa frågorna pekar på 

att populationen består av störst andel nyutexaminerade förskollärare, med examen 

inom de fem senaste åren. Resultatet indikerar även en hög enighet bland 

respondenterna, att det är av vikt att motverka könsstereotypa normer i förskolans 

inomhusmiljö, samt att deras verksamhets inomhusmiljö har utformats därefter.  I 

relation till majoritetens enighet följde frågor om praktiskt utförande av mer varierande 

indikationer i resultatet.  I studiens kvalitativa del framkom tre olika kategorier. I 

kategori ett intog förskollärarna ett könsblint förhållningssätt till genus och 

könsstereotypa normer, vilket ledde till en uppdelning av könskodat lekmaterial i 

inomhusmiljön. I kategori två intog förskollärarna ett medvetet förhållningssätt till 

genus och könsstereotypa normer, vilket ledde till en utformning av inomhusmiljön med 

enbart könsneutralt lekmaterial. I kategori tre intog förskollärarna ett medvetet 

förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer, vilket ledde till en integrering av 

könskodade lekmaterial. 

 

Sammanfattningsvis indikerar föreliggande arbete på att det, i synnerhet hos gruppen 

förskollärare med examen inom de fem senaste åren, finns en hög grad av enighet i 

frågan om det är viktigt att arbeta med att utforma förskolans inomhusmiljö utifrån ett 

genusperspektiv. Däremot skiljer sig förhållningssätt och inställning till praktiskt 

utförande inom gruppen, och det går att urskilja flera olika strategier för tillämpning.  
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1 Inledning 

Efter samlingen frågade förskollärare A sin kollega förskolläraren B, om de borde flytta 

dockvrån med tillhörande material till det lilla rummet längst bort på avdelningen. 

Förskollärare A framförde att hon upplevde att flickorna aldrig fick chansen att leka 

ostört i dockvrån eftersom pojkarna ständigt kom och förstörde leken. Förskollärare B 

som var av en annan uppfattning svarade att hon inte tyckte att dockvrån skulle flyttas 

till ett eget rum. Förskollärare B tyckte istället att det var viktigt att dockvrån var 

tillgänglig för båda könen och föreslog istället att dockvrån skulle flyttas till hjärtat av 

avdelningen och integreras med lekmaterialet från bilhörnan. Förskollärare A drog på 

mungiporna och menade bestämt att flickorna borde få leka ifred i dockvrån utan 

inblandning av pojkarna på avdelningen. Förskollärare B svarade uppmuntrande att 

pojkarna kanske kommer och förstör flickornas lek för att de själva egentligen är 

intresserade av att vara med och leka i dockvrån och att en flytt av dockvrån till 

bilhörnan skulle underlätta för barnen att våga leka könsöverskridande, då lekmaterialet 

kodat för det andra könet var närmare de leksaker barnet var van vid att leka med och 

därmed mer tillgängligt.  
Ovanstående skildring är en beskrivning av hur två förskollärares olika uppfattning och 

förhållningssätt till genus, kan påverka utformningen av förskolans inomhusmiljö.  
 

Under sina första levnadsår tillbringar många barn stora delar av sin vakna tid på 

förskolan. Närmare 83% av alla barn i förskoleålder i Sverige är inskrivna på förskola 

(Rubinstein Reich, Tallberg Broman & Vallberg Roth, 2017). Forskning kring genus 

och jämställdhet visar att barns identitetsskapande i stor utsträckning påverkas av det 

lekmaterial som de leker med. Därmed har utformningen av förskolans inomhusmiljö 

även stor påverkan på skapandet av könsnormer (Hellman, 2010). Enligt Svaleryd 

(2002) är det av stor vikt att förskollärare förstår att barn är i en ständigt pågående 

process av identitetsskapande, vilket förskolläraren är delaktig i. Därmed har 

förskollärare makt, men också stora möjligheter att påverka barns identitetsskapande i 

det pedagogiska arbetet i förskolan (ibid). 

 

I motsats till inomhusmiljön visar forskning av utomhusmiljön att den kan betraktas 

som naturliga miljöer som inte är könskodade i sig själva och bidrar med goda 

möjligheter att främja jämställdhet mellan könen. Utomhusmiljö uppmuntrar till 

könsneutral lek, det material som finns i omgivningen är inte kodat till något kön 

(Änggårds, 2011).  

Eftersom utomhusmiljön ses som en könsneutral plats riktas fokus i denna studie mot 

förskolans inomhusmiljö samt hur förskollärares attityd och inställning till genus 

påverkar planeringen och utformningen av förskolans inomhusmiljö. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Förskolans arbete med jämställdhet (2017) 

indikerade att personalen i förskolan i flera fall inte arbetade utifrån ett genusperspektiv. 

Granskningen visade också att personalen vid många av de granskade förskolorna inte 

arbetade systematiskt utifrån ett genusperspektiv när de genomförde aktiviteter, 

planerade miljö och material (Skolverket, 2019). 
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Sedan 2017 har en ny läroplan trätt i kraft för förskolan, Lpfö 2018, där förändringar 

och omskrivningar har genomförts. På skolverkets hemsida finns material för personal 

inom förskolan med praktiska exempel för att utveckla och främja arbetet med att 

motverka könsmönster som begränsar barns utveckling, val och lärande (Skolverket, 

2019).  

Ytterligare forskning inom området pekar på vikten av en medveten planering för att 

motverka könsstereotypa mönster. Lyttleton-Smith (2017) presenterar i sin studie hur 

förskolans inomhusmiljö har en tydlig agens och makt att påverka barnen. I relation till 

Chapmans (2015) forskning som pekar på hur lärares förhållningssätt och uppfattning 

om genus indirekt påverkar hur och vad barnen leker, så synliggörs hur de båda 

aspekterna, inomhusmiljö och förskollärare, har möjlighet att påverka. 

Trots det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Förskolans arbete med 

jämställdhet (2017), att det finns en brist på arbete med just förskolans inomhusmiljö, 

material och förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv hos personalen vid de 

granskade förskolorna. För att höja kvalitén kom skolinspektionen bland annat fram till 

att personalen i förskolan behöver arbeta mer aktivt med att få både pojkar och flickor 

att möta och pröva olika miljöer som inte begränsas av könsstereotypa normer 

(Skolinspektionen, 2017). Det har nu gått två år sedan kvalitetsgranskningen, 

Förskolans arbete med jämställdhet (2017) genomfördes. Är det möjligt nu efter 

granskningens resultat att se tendenser till förändring i förskollärares förhållningssätt till 

genus, och hur de planerar den inomhusmiljö som de är verksamma i med ett 

genusperspektiv i beaktande?  

 

I studien kommer förskollärares inställning till genus och könsstereotypa normer att 

undersökas i relation till hur förskollärare väljer att utforma sin inomhusmiljö. Finns det 

inomhusmiljöer som främjar jämställdhet mellan könen och bidrar till 

könsöverskridande lekar och finns det inomhusmiljöer som i motsats motverkar 

jämställdhet mellan könen och bidrar till könsstereotypa normer. För att ta ta reda på 

hur förhållningsätt och utformningen av inomhusmiljön hänger ihop skickades en 

webbenkät ut i förskollärarforum. Genom att undersöka detta kan studien bidra med 

ytterligare kunskap inom forskningsfältet baserat på förskollärares inställning och 

förhållningssätt till att arbeta med sin inomhusmiljö utifrån ett genusperspektiv samt 

korrelation till praktisk tillämpning. Resultatet i relation till tidigare forskning kan ge 

värdefulla indikationer på produktiva respektive kontraproduktiva strategier utifrån ett 

genusperspektiv.  

  

2 Disposition 
 

Uppsatsen disponeras enligt följande: Efter inledningen presenteras arbetets syfte och 

frågeställning, följt av en redovisning av tidigare forskning, litteratur och styrdokument 

kopplat till arbetets syfte. Därefter redogörs för föreliggande studies metod för 

insamling av data för att undersöka studiens forskningsfrågor. Följt av en presentation 

av det resultat som den valda metoden gett och en resultatanalys. Uppsatsen avslutas 

sedan med en diskussion av studiens resultat, metod och därtill en slutsats.  
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3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande arbete är att få en fördjupad förståelse för förskollärares 

inställning till och medvetenhet kring utformning av sin avdelnings inomhusmiljö 

utifrån ett genusperspektiv. Förskollärarnas egna åsikter ämnar synliggöra hur personlig 

inställning och förhållningssätt kan påverka arbetet med könsstereotypa normer i 

förskolans inomhusmiljö. Syftet uppnås genom att svara på följande forskningsfrågor.  
  

• Anser förskollärare att det är viktigt att motverka könsstereotypa normer?  

• Vad har förskollärares förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer för 

påverkan på utformningen av inomhusmiljön? 

 

 

4 Begreppsdefinition 

 

Denna del av studien beskriver viktiga begrepp som kommer att användas. Dessa 

begrepp förklaras och tydliggörs nedan. 

 

4.1 Genus och kön 

 

Begreppet genus, från engelskans gender, är ett könsteoretiskt begrepp som innebär det 

sociala och kulturella kön en människa formas till (Hedlin 2010). Butler (1999) pekar 

på skillnaden mellan begreppen genus och kön.  Hon menar att begreppet kön är den 

biologiska skillnaden och begreppet genus som en social konstruktion och föränderlig 

över tid. Svaleryd (2002) och Eidevald (2009) lyfter hur kön bidrar till uppfattningar 

kring medfödda egenskaper som flickor och pojkar föds med. Till exempel 

karaktärsdrag som lugna flickor och aktiva pojkar. Vidare lyfter Eidevald hur kön kan 

uppfattas olika och tar upp tre aspekter. De två första behandlar kön som biologiskt 

medan det tredje innebär en problematisering av att skilja mellan innebörden av genus 

och kön. Han menar att det inte är möjligt att fastslå en tydlig gräns mellan vad som är 

kropp och vad som är kulturellt.  

 

Vad som betraktas som manligt och kvinnligt skiljer sig till exempel i olika kulturer och 

klasstillhörigheter. Skeggs (1999) pekar på hur klasstillhörighet påverkar hur kvinnor 

och män blir betraktade. Arbetarklassen har genom historien ansetts som farliga, 

respektlösa och bärande av sjukdomar, med andra ord som icke respektabla. Skeggs 

menar att respektabilitet är en indikation för vilken klasstillhörighet en individ tillhör 

och genom vår klasstillhörighet skapar vi genus i strävan efter att bli respektabla. 

Respektabilitet genomsyrar sättet vi talar, vem vi talar med och hur vi ser på andra samt 

hur vi uppfattar oss själva (ibid).  Även Ambjörnsson (2004) visar på i sin studie att 

genusskapande påverkas av klasstillhörighet men också sexuell läggning och etniskt 

ursprung. Studien visar hur unga gymnasieflickor skapar genus, och hur det påverkas av 
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samhälleliga normer och värderingar om hur den normala flickan borde vara. Det vill 

säga heterosexuell, vit och medelklass, det tänkta stereotypa och mot det onormala. 

Ambjörnsson menar att vad som anses normalt för en ung flicka påverkar om hon kan 

identifiera sig med normen, och om hon känner sig normal. 

 

Innebörden av begreppen är för studien, likt Eidevald (2009) beskriver, inte att fastslå 

likheter och olikheter mellan pojkar och flickor, utan att se hur genus och kön verkar 

som källa för uppfattningar och förväntningar som styrs av sociala och kulturella 

normer. 

 

4.2 Könskod 

 

Definitionen av vad som avses som flick- respektive pojkkodat material i förskolans 

inomhusmiljö är leksaker och material som riktar sig till antingen flickor eller pojkar. 

(Cherney, Kelly-Vance, Glover, Ruane, & Ryalls 2003). Nordin- Hultman (2004) 

beskriver i sin forskning material som bärare av föreställningar och normer om hur 

flickor och pojkar är och bör vara samt vilka leksaker som är lämpade för respektive 

kön. Ambjörnsson (2011) menar att färg är en av de faktorer som skapar föreställningar 

kring vilket kön som är lämpad för respektive färg. Färger tilldelas olika egenskaper 

ämnade för pojkar respektive flickor vilket bidrar till en kategorisering av attribut 

tillhörande respektive färggrupp. Ambjörnsson (2011) poängterar att flickkodade färger 

som rosa har en låg status i kontrast till pojkkodade, vilket var en generell upplevelse 

bland pojkar men delvis även bland flickor.  

 

En snabb blick i en leksaksaffär ger oss en tydlig bild av vilka leksaker som är avsedda 

för flickor respektive pojkar. Leksakerna är tydligt separerade från varandra, väl avskilt 

genom färg och placering, och hängande längst olika väggar (SOU 2006:75). Forskning 

inom ämnet visar på ett likartat sätt hur det förekommer att förskolans material delas 

upp efter vilket kön leksakerna är avsedda för. Nordin-Hultman (2004) beskriver hur 

flickor och pojkars lek och leksaker på förskolan ofta hålls isär, allt som sker på 

förskolan är reglerat i tid och rum. När och var olika aktiviteter ska genomföras och för 

vem, samt vad som förväntas i de olika rummen. Var rummen är placerade och vad de 

är avsedda för påverkar barnens valmöjligheter till lek och leksaker. Denna 

avgränsningsprincip med väggar, dörrar, samt rummens utformning gör att material 

placeras långt ifrån varandra och skiljs åt (ibid). Nelson och Nilsson (2002) pekar på 

liknande indikationer om tendenser i förskolans miljö i sin forskningsstudie om hur 

leksaker i förskolan är uppdelade efter kön samt i olika rum på förskolan. Studien 

visade att de leksaker som flickor förväntas leka med var exempelvis hushållsredskap 

och dockor. Tvärtom förväntades pojkar leka med exempelvis verktyg, transportmedel 

och yrkesredskap, vilket skapar en uppdelning av leksaker efter kön. Denna isärhållning 

av leksaker, och förväntan på vad flickor och pojkar ska leka med bidrar till att 

könsstereotypa normer upprätthålls (ibid).  
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4.3 Könsstereotypa normer  

 

I denna studie kommer begreppet könsstereotypa normer användas som ett 

samlingsbegrepp för liknande begrepp som tex könsmönster, könsroller, genusstruktur, 

genusordning och genusroll. Begreppet omfattar i denna studie de skillnader i beteende 

som flickor och pojkar uppvisar (Svaleryd, 2002). 

Könsstereotypa normer benämns inte i Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, däremot 

benämns ordet könsstereotypa uppfattningar under rubriken förskolans uppdrag. Där det 

beskrivs hur miljön ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och 

intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar (Skolverket, 2018, s. 8). 

Hedlin (2006) belyser att samhällets könsstrukturer inte har uppkommit av en slump, 

utan beror på traditioner, ramar, normer och förväntningar. Enligt Hedlin avser 

könsstereotypa normer de generella mönster och strukturer som förekommer i olika 

kulturer, som ibland begränsar kvinnor och även vissa män.  Detta skapar enligt Hedlin 

gränser för vad som anses acceptabelt och normalt för kvinnor respektive män avseende 

beteende och uppförande, denna gränsdragning skapar i sin tur förväntningar och 

oskrivna regler för hur män och kvinnor ska vara, vilket gör att kvinnor och män också 

behandlas olika.  

 

 

5 Teorianknytning 

 

Denna del av studien beskriver valt perspektiv samt tolkningsverktyget, vilka förklaras 

och tydliggörs nedan.  

 

5.1 Genusperspektiv 

Genusperspektiv innefattar samhällets föreställningar och idéer om vad som är kvinnligt 

och manligt, dessa föreställningar uppstår från samhällets normer och på detta sätt 

uppstår könsmönster (Hedlin 2006). Hedlin förklarar att genusforskare studerar 

genusperspektivet i samhället och hur det genererar hinder eller möjligheter inom olika 

områden. Svaleryd (2002) beskriver hur våra förväntningar och vardagsföreställningar 

gör att vi upplever, och ser olika egenskaper hos flickor och pojkar. Vi tenderar att 

tycka att flickor ska var söta, snälla och hjälpsamma, medan pojkar ska vara aktiva, 

dominerande och kräver uppmärksamhet. Hedlin (2006) poängterar att inom all 

forskning är det viktigt att välja ett perspektiv, det går inte att studera allt samtidigt, och 

det går att inta flera olika perspektiv i forskning kring t ex förskolan, som exempelvis 

ett ekonomiskt perspektiv. Genusforskare intar ett genusperspektiv, och riktar då in sig 

på genus, menar Hedlin, genusforskare förnekar inte att det finns biologiska skillnader 

mellan könen, däremot ligger inte fokus och intresse hos genusforskare på de biologiska 

skillnaderna utan på det socialt konstruerade könet. Hedlin menar vidare att 

genusforskare intresserar sig för de kulturella tolkningar av kön som är föränderlig över 

tid, samt att de studerar ett kunskapsområde som behandlar något som faller inom 

föreställningar om kvinnligt och manligt.  



 

6 

 

Svaleryd (2002) belyser att det finns ett stort antal olika genusteorier, och att alla 

genusforskare inte är överens om vilka teorier som är mest brukbara, trots 

meningsskiljaktigheter om vilken utgångspunkt som är mest användbar så är det 

intresset för genus och det vetenskapliga området som förenar genusforskare.  

Det teoretiska verktyg som valts i denna studie är Hirdmans (2003) genussystem vilket 

har två grundläggande logiker, dels den hierarkin som finns i samhället där mannen ses 

som normen, och dels isärhållande av kön. Detta styrks av Hedlin (2010) som beskriver 

att könen i dagens samhälle inte har samma status, det manliga ses som normen, och 

värderas därför högre, och är därmed i en bättre och mer angenäm position. Hedlin 

beskriver vidare att detta innebär att det manliga är normen i samhället och ses som det 

självklara, det som ska strävas efter, och därmed aldrig behöver förklaras eller 

försvaras. Hirdmans (2003) genussystem är till hjälp för att belysa de maktförhållanden 

som finns i förskolan samt att se vad som är jämställt respektive ojämställt. Forskning 

av Nordin-Hultmans (2004) belyser vikten av att förskollärare reflekterar över hur 

inomhusmiljöns utformning ska se ut, då inomhusmiljön sänder ut signaler om vilka 

förväntningar och möjligheter som finns för flickor och pojkar, och har därmed 

betydelse för barnens meningsskapande. Hirdmans genussystem beskrivs enligt 

Skolinspektionens utredning (2017) som ett bra genusverktyg för förskollärare, att 

använda sig av för att kunna analysera sin verksamhet. Lever förskolan upp till de 

jämställdhetsmål som är framskrivna i läroplanen för förskolan, och omsätts de i 

praktiken. I Delegationen för jämställdhet (SOU 2006:75) belyses hur det teoretiska 

tolkningsverktyget genussystem kan användas för att synliggöra vilka hierarkier och 

isärhållanden som råder i förskolan. I studien kan principen om isärhållande kopplas till 

hur lekmaterial är placerat i förskolan. Om de är blandade eller uppdelade efter kön. 

Respektive logiken om hierarkin i samhället, och där titta på vilket lekmaterial som har 

hög status. Är detta lekmaterial flick- eller pojkkodade. Därmed blir genusperspektivet 

med tolkningsverktyget genussystem relevant för studien.    

 

6 Forskningsöversikt  

 

Denna del av studien beskriver vad forskningen säger inom ämnet genus i relation till 

förskolans inomhusmiljö.   

 

 

6.1 Förskolans inomhusmiljö 

 

Resultatet av en studie i Norge pekar på att förskolans rumsliga inomhusmiljö påverkas 

av den kulturella norm som verksamheten befinner sig i. Det innebär att förskolans rum 

och avdelningar följer och ger information om vilka aktiviteter som förväntas (Børve 

och Børve, 2017). Dessa indikationer stärker det som Larsens (2005) lyfter i sin studie 
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om hur olika miljöer är anpassade för specifika sociala mönster och att den kulturella 

bakgrund som individer har bidrar till kunskap om vad som förväntas i olika miljöer.  

Inomhusmiljön och dess olika rumsliga delar kan skilja sig åt i graden av kodning. 

Børve et. al. (2017) menar att starkt kodade rum eller platser i miljön ger en tydlig 

indikation till barnen vilken typ av aktivitet som förväntas, i svagt kodad del har barnen 

större frihet att själva styra. Detta menar Børve et.al. pekar på vilken makt 

inomhusmiljön har att påverka barnens aktiviteter.  

 

Att problematisera inomhusmiljöns uppdelning har studerats av flera forskare. Utöver 

de materiella aspekter som lyfts ovan, visar Eidevalds (2009) forskningsresultat på att 

skillnader mellan pojkar och flickor även synliggörs i form av anspråk på yta i 

förskolans inomhusmiljö. Eidevalds forskning pekar på att pojkar generellt tar större 

plats i förskolans verksamhet baserat på att deras könstillhörighet innebär en högre 

ljudvolym och fysiska aktiviteter, i kontrast till gruppen flickor. 

Lyttleton-Smith (2017) lyfter i sin forskning fram hur förskolans inomhusmiljö bidrar 

till att påverka barns erfarenhet och upplevelse av kön. Lyttleton-Smith tar upp hur det 

inom pedagogik, som Reggio Emilia, finns en filosofi kring den rumsliga betydelsen för 

barns utveckling och lärande, där den rumsliga miljön ses som den tredje läraren med en 

agensnivå som pekar på att miljön inte endast bör ses som en bakgrund, utan även som 

en möjlighet att påverka. Begreppet agens kan beskrivas som en påverkande faktor, i 

detta sammanhang innebär det att den rumsliga inomhusmiljön påverkar barns 

genusskapande. Vidare menar Lyttleton-Smith att det innebär att den rumsliga miljön 

har påverkan att möjliggöra likväl som förhindra vissa aspekter av sociala upplevelser 

och erfarenheter för de barn som vistas där.  

 

6.2 Förskollärarens förhållningssätt till genus och könsmönster 

Både svensk och internationell forskning visar att det finns stor variation i hur olika 

förskolor arbetar med genusfrågor. Det kan i sin tur antingen bidra till eller motverka 

könsstereotypa roller och mönster hos barn, vilket Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelssons (2009) studie pekar på. De menar att lärarens föreställning om kön i 

kombination med rådande normer på förskolan, har stor påverkan på deras 

förhållningssätt gentemot barnen. Detta kan i sin tur bidra till att upprätthålla stereotypa 

könsmönster istället för att motverka och nyansera dessa. Det pekar på att lärares 

kunskap om genus påverkar hur de i sin tur bemöter barnen, och vilket arbete som 

bedrivs inom ämnet (Ibid). Forskning av Hellman (2010) visar att flickor och pojkar i 

förskolan agerar och beter sig på många olika sätt som inte är tydligt kopplade till deras 

könsidentitet, men dessa handlingar synliggjordes inte av förskollärare, utan de 

handlingar som synliggjordes var istället de som var möjliga att kategorisera som typiskt 

flickaktiga respektive pojkaktiga. Hellman menar vidare att i dessa 

kategoriseringsprocesser ingår antaganden om vissa beteenden som mer korrekta och 

naturliga för olika kön, vilket resulterar i diskursiva positioner som till exempel 

talesättet typiskt pojkar. Liknande resultat har forskning av Eidevald (2009) pekat på, i 
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en undersökning synliggjordes hur dominerande diskurser om pojkar skapas utifrån 

vanor och upprepningar, både av barn och vuxna, vilket gör att vissa pojkar utgör 

sanningen för alla pojkar och i sin tur även hur de bemöts och beskrivs, det bidrar till att 

forma diskurser om både pojkar och flickor, och när bilden inte stämmer så förklaras det 

som undantag eller avvikande. Forskningen visar även hur flickor och pojkar 

positionerar sig och blir bemötta av förskollärare i olika situationer i förskolans 

vardagsrutiner och lek, resultatet visar på att pojkar och flickor i olika situationer bemöts 

och definieras stereotypt utifrån kön. Förskollärare betraktade flickor och pojkar olika, 

och arbetade aktivt med att skilja på könen. Förskollärarens förväntningar på barnet blir 

då avgörande för hur barnet bemöts utifrån kön. När förskollärare bemöter flickor och 

pojkar olika påverkar detta barnens könsmässiga identitetsskapande (ibid). Det finns 

även förskollärare som aktivt arbetar för att könstraditionella mönster skall ändras, visar 

forskning av Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016), detta parallellt med att 

respektera och uppmuntra barnens enskilda intressen, vilket har gett upphov till att 

pojkar uppmuntras att omfamna kvinnlighet, medan flickor uppmuntras att avvisa 

kvinnlighet. Detta visar på hur komplext problemet är.  

I en undersökning av Chapman (2015) utforskas förskolans miljö utifrån hur könsroller 

kan uttryckas och uppmuntras av lärare, det framkommer hur lärare kan påverka var 

barn leker, vad barn leker med, och hur de deltar i leken. I Chapmans undersökning 

synliggörs detta på olika sätt, en faktor är lärarens uppfattning om kön, denna 

uppfattning blir avgörande när läraren presenterar vad hen tycker att barn föredrar och 

är lämpade till för typ av lek, detta synsätt skapade tillfällen av könssegregerad lek, där 

könet var avgörande för innehåll och presentation. Chapman visar på att lärare med en 

mer könsneutral och mer individbaserad inställning istället skapade leksituationer som 

riktade sig mot barnen som individer, med ett annat fokus på att skapa mer nyanserade 

aktiviteter. Förskollärarens genusuppdrag kan ibland hamna i fällan för rådande normer 

och värderingar, något som Norberg (2005) forskning belyser, där det finns en tendens 

att nedvärdera det flickiga, till exempel värderas en pojkflicka högt, då hon tar för sig 

och är orädd vilket ses som positivt, däremot ses en flickpojke som något negativt, 

eftersom femininitet nedvärderas och inte ses som något önskvärt. På samma sätt har 

pojkkodat lekmaterial högre status än flickkodat. Norberg beskriver att det manliga är 

norm i samhället vilket gör att de beteenden, leksaker med mera som associeras med 

flickor/kvinnor har lägre status och värde, och i sin tur har de beteenden och leksaker 

som associeras med pojkar/män högre status och värde i samhället.  

Frödén (2019) menar att könsstereotypa normer upprätthålls av bland annat förskolans 

inomhusmiljö och förskollärares inställning och förhållningssätt i det vardagliga arbetet. 

Hon lyfter vikten av att lärare behöver vara medveten om sin kultur och de könsmönster 

i den för att aktivt kunna arbeta för att motverka könsstereotypa normer. För att 

motverka dessa tendenser och bryta den kontinuerligt upprepade processen av kulturella 

könsmönster så menar Frödén att läraren istället behöver fokusera på varje enskilt barn 

som individ och inte gå i fällan att gruppera dem utifrån kön, likt Hellmans (2010) 

beskrivning. Frödén menar att ett sådant förhållningssätt bidrar till att bredda barnens 

möjligheter i lek och lärande, genom att barnen inte hämmas av könsstereotypa gränser. 
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Att fokusera på den enskilda individen behöver inte innebära att negligera eller förneka 

kön, utan är snarare ett sätt för lärare att ge barnen möjlighet att inte begränsas (Ibid.). 

 

6.3 Inomhusmiljön och dess påverkan på barn  

I en studie av Hellman (2010) framkom det att utformningen av förskolans 

inomhusmiljö har stor påverkan på barnens identitetsskapande och skapande av 

könsnormer. Hellman menar att barn lär sig genom lek och studien pekar på att flickor i 

större utsträckning fick tillträde till rum där sociala relationer tränas i jämförelse mot 

pojkar. Hellman visar på att det bidrar till att pojkar får färre chanser att träna 

konflikthantering och vem barnet själv är och kan vara i relation till andra, vilket i sin 

tur bidrar till att könsstereotypa roller och mönster stärks, talesättet typiskt pojkar 

normaliseras på förskolan. Detta stärks av flera studier (Tas, 2018; Eidevald, 2009) som 

visar att det fanns skillnader i valet av lekområde, typ av lek och lekkamratpreferenser 

mellan pojkar och flickor i förskoleåldern. Eidevald (2009) pekar på att flickor 

vanligtvis väljer dramatiska låtsaslekar, familjelekar och rollekar, där de intar roller som 

läkare, mor eller barn, medan pojkar föredrar att leka med block och lego för 

konstruktions- och byggnadsändamål. Detta resulterade i att Eidevalds 

forskningsresultat visade på könseffekter på pojkars och flickors lekbeteenden.  

Ytterligare forskning med liknande indikationer, Nelson och Nilsson (2002), pekar på 

att uppdelningen mellan flickor och pojkars leksaker är stor. Nelson och Nilsson 

beskriver att flickor förväntas leka med leksaker som tränar omvårdnad och har med 

skönhet att göra tex leksaker som hushållsredskap och babydockor, medan pojkar helt 

tvärtom förväntas leka med bygg- och konstruktions leksaker, bilar, yrkesredskap och 

verktyg. Nelson och Nilsson menar vidare att denna isärhållande av könskodat material, 

och att flickor och pojkar förväntas leka med olika leksaker riktade till flickor 

respektive pojkar blir allt viktigare desto äldre barnen blev på förskolan.  

Som flera studier (Caldera, Huston & O´brien, 1989; Eidevald, 2009) visat på kan 

leksaker ha olika karaktäristiska drag baserade på det kön som de är avsedda att 

användas av. Där flickkodade leksaker är ämnade att framkalla känslor och upplevelser 

av närhet och omvårdande drag i kontrast till de pojkkodade som istället riktade sig mot 

mer aktiva och rörliga lekar. Dessa skillnader ses som en bidragande faktor till att bidra 

och öka skillnader mellan stereotypa roller och aktiviteter (ibid). Dessutom pekar flera 

studier (Cherney et.al., 2003; Nordin Hultman, 2004) på skillnader i lekkomplexitet 

mellan olika könskodat material och menar på att de pojkkodade är av mindre 

avancerad karaktär, gentemot de flickkodade. Något som kan leda till att lärare uppfattar 

pojkar som mindre kognitivt utvecklade i kontrast till flickor, och därmed vara i större 

behov av hjälp och stöd av en vuxen (Cherney et.al., 2003). Material som riktar sig till 

flickor signalerar hur flickor ska uppfatta sig själva och hur de ska bete sig. På ett 

liknande sätt signalerar material som riktar sig till pojkar hur de ska uppfatta sig själva 

och hur de ska bete sig. Lekmaterial påverkar därmed barnen genom erfarenheter av hur 

de bör uppfatta sig själva men också hur omgivningen uppfattar flickor och pojkar. 
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Könskodat lekmaterial talar om för oss vad flickor respektive pojkar bör leka med, samt 

vad de bör klara av i olika åldrar, utifrån det betraktas barnet som sen eller tidig i 

utvecklingen. Dock ställs det olika kunskapskrav utifrån typ av leksaker, där 

flickkodade leksaker ofta har ett högre kunskapskrav, vilket pekar på att könskodade 

leksaker påverkar könsstereotypa mönster och könsroller hos barnen (ibid). Detta 

förstärker vad Heikkilä (2015) belyser i sin studie, hur könskodat lekmaterial har en 

betydande påverkan på barn i deras skapande av könsidentitet.  

Inomhusmiljön i förskolan, där lekmaterialet finns tillgängligt, har därmed en väsentlig 

roll i barns skapande av könsidentitet. För att motverka detta pekar Eidevalds (2011) 

forskning på vikten av att integrera könskodat material på förskolan. Eidevald beskriver 

att när flick- och pojkkodade leksaker blandas ges båda kön samma möjlighet att leka 

med alla leksaker, även de leksaker som är kodat för det andra könet, vilket möjliggör 

lekar som går emot könsstereotypa normer och roller. Det markerar Eidevald som en 

viktig aspekt eftersom skapandet av normer är en ständigt pågående process och därmed 

föränderlig. Cherney et.al., (2003) lyfter utöver det att mer flickkodat lekmaterial 

behövs i förskolan för att främja jämställdhet mellan könen samt för att utmana rådande 

könsroller. 

 

6.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis synliggör forskning inom ämnet genus vilken roll förskollärares 

förhållningssätt till genus har för att främja eller motverka könsstereotypa normer och 

mönster hos barn. Förskollärares medvetenhet om sin egen kulturella kontext, förskolan 

som hen befinner sig i, är av stor vikt för att kunna arbeta genusmedvetet (Eidevald, 

2009). Inomhusmiljön lyfts fram som den tredje läraren (Lyttleton-Smith, 2017) och 

korrelationen mellan förskolläraren och inomhusmiljön, och dess makt att påverka barns 

erfarenheter och möjligheter, är tydlig utifrån ett genusperspektiv (Eidevald, 2009). 

Utifrån förskollärarens förhållningssätt och praktiska utförande har inomhusmiljön makt 

att vara en främjande eller motverkande faktor för barns möjlighet att utvecklas som 

individ, och inte endast utifrån de kulturella normer som råder. Det blir därmed av 

intresse att undersöka förskollärares förhållningssätt och inställning till utformningen av 

den inomhusmiljö där de själva är verksamma utifrån just ett genusperspektiv. För att 

belysa hur deras uppfattning och inställning till ämnet i relation till det resultat och den 

påverkan som tidigare forskning belyst.  
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7 Litteraturöversikt 

 

Hedlin (2006) beskriver hur våra föreställningar om vad som i vår kultur upplevs som 

kvinnligt och manligt påverkar hur förskollärare bemöter flickor och pojkar. Hedlin 

menar att flertalet förskollärare är omedvetna om att de bemöter barnen olika baserat på 

om det är en flicka eller pojke. Denna tendens, menar Hedlin, är en konsekvens av en 

mängd ojämställda värderingar som ingår i vår kultur och som upprätthålls av oss alla, 

inget förskollärare gör av ren illvilja. Svaleryd (2002) understryker att det är lätt som 

förskollärare att tro sig arbeta genusmedvetet och att inte göra skillnad mellan könen. 

Men samhällets genusstrukturer får oss att associera flickor och pojkar med olika saker, 

menar Svaleryd, till exempel ordet pojkar får oss att tänka på aktiva lekar som 

fäktningslekar, brottning, etc., med hög ljudnivå, medan ordet flicka får oss att associera 

till bästisar, förtroliga samtal, färgen rosa, dockor, rosetter, etc. Svaleryd beskriver att 

det finns ett mönster mellan flickor och pojkar som skiljer oss åt, vilket börjar redan vid 

födseln och följer oss genom hela livet, detta skapar det sociala könet. 

I sin bok menar Rithander (1991) att även om flickor och pojkar vistas i samma miljö i 

förskolan, tenderar flickor och pojkar att dra sig till olika miljöer. Rithander beskriver 

att på grund av samhällets normer och förväntningar på hur flickor och pojkar förväntas 

vara, söker de sina egna miljöer där flickor respektive pojkar kan få sin identitet som 

flicka och pojke bekräftad och därmed i förlängningen förstärkt. Vidare menar 

Rithander att i leken lär sig barnen vad det innebär att vara flicka respektive pojke, och 

därmed förstärker barnet sitt könsspecifika beteende genom att öva på detta i leken. 

 

8 Statlig rapport 

Denna del av studien beskriver vad statliga rapport säger inom ämnet genus i relation 

till förskolans inomhusmiljö.  

 

8.1 Materialets påverkan på kön 

Det framkommer i Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) att det inte 

bara är förskollärares förhållningssätt och bemötande som påverkar om barn bryts eller 

stärks i könsstereotypa roller eller mönster. Leksaker och det material som finns 

tillgängligt på förskolan påverkar barnen i stor utsträckning. I utredningen framgår det 

att uppdelningen av könskodade leksaker till olika rum bidrar till att flickor och pojkar 

leker var för sig, vilket bidrar till att könsstereotypa roller och mönster stärks. 

Utredningen visade också att om könskodade leksaker blandas, lockas både flickor och 

pojkar till att leka med materialet och könsstereotypa roller och mönster bryts. 

Dessutom pekar rapporten på att effekterna av var kodat material placeras i 

inomhusmiljön påverkar barnens lek. Där beskrivs hur de mest könskodade 

lekmaterialen hålls isär, och placeras i olika rum långt ifrån varandra, vilket resulterar i 
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att flickor och pojkars lek hålls isär. Ett resultat av denna isärhållning av könskodat 

material har visat sig påverka flickor och pojkars tankar och bemötande mot varandra. 

Det har konstaterats att pojkar redan i förskoleåldern har fastställt hur pojkar respektive 

flickor är, och ställer det pojkiga i relation till det flickiga. Att vara pojkig är något som 

inte är flickigt, och detta värderas därmed högre. Vidare visar rapporten hur förskolans 

personal gör skillnad på barnen när de ska uppmuntra dem att utveckla nya intressen 

och prova nya leksaker. Denna uppmuntran riktar sig till flickorna, men inte till 

pojkarna, det är flickorna som ska förändras, bli tuffare och ta för sig mer och prova nya 

leksaker och utveckla nya intressen. Rapporten visar på att förskollärare inte arbetar för 

ett förändrat beteende hos pojkar mot mer flickigt beteende, utan modellen är att flickor 

ska utveckla intressen och lekar på det sätt som de utövas av pojkar, för att kunna lära 

sig att tackla pojkarnas sätt att vara på, då det manliga är normen i vårt samhälle 

(ibid).    

8.2 Jämställdhet 

Skolinspektionen i Sverige har genomfört en granskning av förskolans arbete med 

jämställdhet. Undersökningen är baserad på kvalitativa studier i 36 olika förskolor i 18 

kommuner i Sverige. Undersökningen består av dokumentstudier, självvärdering, 

observationer och intervjuer. Observationerna genomfördes i förskolans verksamhet, 

intervjuerna inkluderar både personal, förskolechefer, samt företrädare för 24 

huvudmän. Resultatet av granskningen visar att det finns ett bristande perspektiv på 

genus i arbetet med jämställdhet i förskolan. Skolinspektionen menar att dessa brister 

kan förklaras av att det inte finns tillräckligt tydliga mål för arbetet med jämställdhet, 

men också att det finns en bristande kunskap om genus inom personalstyrkan i 

förskolan. Denna brist på kunskap kan i sin tur härledas till att huvudmän och 

förskolechefer inte tillhandahåller tillräckliga mål eller kompetensutveckling inom detta 

område (Skolinspektionen, 2017).  

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) belyser också hur det typiskt 

pojkiga värderas högre än det typiskt flickiga. Det har visat sig hur förskollärare ser det 

som ett misslyckande när flickor klär sig i rosa och anammar det flickiga. Det anses att 

flickor ska frigöra sig från det flickiga för att inte hamna i tvingande könsmönster. 

Vilket har resulterat i att flickor inte ska välja de saker som anses flicka, t ex att klä sig i 

rosa. För färgen rosa förknippas mest med flicka och hamnar verkligen i skamvrån. 

Delegationen skriver att det upplevs som mer provocerande när flickor väljer något 

könstraditionella än när pojkar gör det, och att färgen rosa signalerar något dåligt som 

inte kan vara jämställt. Delegationen menar att för att få jämställdhet i förskolan ska 

både det pojkiga och flickiga ha lika högt värde, och det är en självklarhet att en pojke 

kan vara både pojkpojke och flickpojke respektive en flicka kan betraktas som en 

pojkflicka eller flickflicka. Inga beteenden, leksaker, kläder och färger osv ska ha högre 

status, utan individen själv ska kunna välja fritt hur hen vill vara och vad hen vill leka 

med. (ibid).   
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8.2.1 Koppling till tidigare forskning  

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) forskning styrker bilden av att 

förskolan inte lyckas möta de mål och krav om likabehandling mellan kön som finns, de 

pekar på hur lärare i större utsträckning än barn är de som upprätthåller könsstereotypa 

mönster och roller i förskolans vardagliga aktiviteter och miljö. I en forskningsrapport 

över hur jämställdhetsarbetet inom förskolan och skolan ser ut i våra nordiska länder 

gjord av Heikkilä (2013) visar forskning på att arbetet med jämställdhet ser olika ut i de 

nordiska länderna. Resultatet visar också att beroende på hur de olika ländernas 

styrdokument skriver fram arbetet med jämställdhet påverkar hur förskolorna och 

skolorna sedan arbetar med jämställdhet. Heikkilä visar utifrån resultatet på vikten av 

hur formuleringar om jämställdhet lyfts fram i nationella och lokala styrdokument har 

en direkt påverkan på det främjande arbete som sker i skola och förskola på lokal nivå. 

Heikkilä visar även att för de länder där det saknas regleringar för jämställdhet i 

förskolors och skolors styrdokument, tenderar också att inte ha ett aktivt pågående 

arbete inom jämställdhet.  

 

8.3 Förskolans styrdokument 

 

I de styrdokument och lagar som förskolan har att förhålla sig till finns krav för 

jämställdhet och likabehandling (SFS 2010:800; Skolverket 2018). I skollagen finns 

jämställdhet med redan i det första kapitlets inledande bestämmelser (SFS 2010:800). 

Även i förskolans läroplan finns jämställdhet med i inledningen, där beskrivs 

värdegrundsmål om likabehandling och jämställdhet inom förskolans verksamhet, likväl 

som att det innefattar aktivt arbete inom flera av förskolans områden (Skolverket 2018). 

I förskolans läroplan beskrivs en strävan att förskolans miljö ska verka för att bidra med 

möjligheter för alla barn att utvecklas och inspireras utan att begränsas av 

könsstereotypa normer. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda 

sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar 

(Skolverket, 2018, s. 8). Det finns däremot inga konkreta exempel på vad och hur det 

ska uppnås (Skolinspektionen 2017).  

 

Det har skett revideringar av förskolans läroplan sedan införandet år 1998, förändringar 

som har skett inom området för föreliggande studie är att i den senaste uppdateringen 

har formuleringen pojkar och flickor (Skolverket 2016) nu ersatts med barn (Skolverket 

2018). Fortsättningsvis har även stycket Motverka traditionella könsmönster och 

könsroller (Skolverket, 2016) ändrats till Förskolan har ett ansvar för att motverka 

könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande (Skolverket, 2018). 

Begreppet traditionella ersattes eftersom det ansågs vara mångtydigt beroende på vem 

som tolkar begreppet, det vill säga att det innebär skillnader baserat på individens kultur 

(Skolverket, 2019). På skolverkets (2019) webbplats ges förslag på hur 
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jämställdhetsarbetet kan förbättras, och hur förskollärare aktivt kan arbeta med sitt 

förhållningssätt för att bidra till en mer jämställd förskola. Där det bland annat tas upp 

att olika kodat lekmaterial ska blandas i inomhusmiljön för att främja 

könsöverskridande lekar. Vidare ska förskolans material ses över så det finns en bredd i 

karaktären på material och leksaker som barnen får möta. Låta olika material mötas som 

att till exempel att bygga en koja i skogen åt prinsessan (Skolverket, 2019, 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-

webbinarium-om-forandringarna.).  

 

Utöver de svenska lagar som styr förskolan finns även internationella riktlinjer. I, den 

från och med år 2020 lagstadgade, Barnkonventionen beskrivs i artikel 2 att alla barn 

har lika värde och samma rättigheter, samt att ingen får diskrimineras 

(Jämställdhetsdelegationen för förskolan, 2006). Artikel 2 är en av barnkonventionens 

fyra grundprinciper, vilket enligt Barnombudsmannen innebär att samtliga 54 artiklar 

ska läsas med dessa som glasögon (Barnombudsmannen). Vilket pekar på vikten som 

innehållet i artiklarna ska ha, också för den svenska förskolan. Att barnkonventionen 

under kommande år blir ny lag i Sverige skulle enligt Regeringen innebära att skapa en 

grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet (Regeringen, 2018, 

Barnkonventionens väg mot svensk lag). Konventionen fastslår även att barnets 

utbildning ska syfta till bland annat följande två punkter: 

 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga, 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 

tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och 

religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk (Barnombudsmannen, Artikel 29) 

I relation till förskolans läroplan framhäver Artikel 29 i Barnkonventionen barnets 

rättighet till att få möjlighet att utvecklas som individ och vidare främja en utveckling 

av ett samhälle av hänsyn och mångfald.  

9 Metod 

 

I denna del av studien kommer den, för studiens frågeställningar, valda metoden att 

presenteras och beskrivas, de etiska principer som har tagits hänsyn till vid insamlandet 

av data/empiri, pilotstudie, val av respondenter samt studiens validitet och reliabilitet att 

presenteras.  

 

9.1 Webbenkät 

I denna studie kommer en kvantitativ enkätundersökning att användas som metod för att 

söka svar på arbetets syfte och frågeställning. Valet av metod är baserat på möjligheten 

att skapa en generaliserbar bild av uppfattningen bland förskollärare kring ämnet. Det är 

i det här fallet inte förskollärarnas personliga tolkningar och beskrivningar om ämnet 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna
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som efterfrågas utan en mer generell bild av hur förhållningssätt och inställningen inom 

professionen ser ut.  

Enkäten utformades utifrån syfte och frågeställning och hade sammanlagt 21 frågor, 

varav en av mer kvalitativ karaktär där respondenten själv fick möjlighet att skriva om 

hen hade något mer att tillägga. Frågorna utgick från ett genusperspektiv och en 

kombination av tidigare forskning och styrdokument. Första delen av frågorna 

behandlade mer personliga aspekter som antal verksamma år som förskollärare, år för 

avslutad förskollärarutbildning, delaktighet vid planering av inomhusmiljöns 

utformning. Dessa frågor fungerade dels som bakgrundsinformation men också som en 

inledning för respondenterna att komma in i enkäten. Därefter följde en frågedel som 

efterfrågade respondentens personliga förhållningssätt till frågor kring inomhusmiljön 

utifrån ett genusperspektiv. Därefter en del om utförande i verksamheten och följande 

frågor som uppmärksammade uppfattningen och inställningen rörande utförandet. 

Avslutningsvis fanns en fråga för att möjliggöra för respondenterna att utveckla något 

svar, eller upplevelse.  

Utformningen av frågorna varierade mellan till exempel likertskala, flervals frågor och 

ja och nej frågor. Syftet var dels att frågetypen skulle vara lämplig för den specifika 

frågan men dessutom för att undvika att respondenten upplever frågorna som repetitiva 

och börja svara mer rutinmässigt samt att de inte läser frågan eller svarsalternativen lika 

noga (Statistiska centralbyrån, 2016). 

De frågor som behandlades utifrån en likertskala ämnade att belysa i vilken grad 

respondenten håller med om påståendet. I enkäten användes en femgradig skala som 

sträckte sig från Inte alls till I hög grad (Bryman, 2018). Frågorna blandades med 

påståenden med en positiv syn för att därefter formuleras med en negativ syn för att 

synliggöra respondenter som uppvisar en skevhet i sina svar (Ibid.)  

 

9.1.1 Avvägning i val av metod 

 

Webbenkät som datainsamlingsmetod har valts ut baserat på att metoden snabbt och 

enkelt når ut och kan samla in svar från respondenter. I kontrast till en intervju eller 

pappersenkät så är att det är svårt att avgöra vem det är som svarat på enkäten och att 

den nått den avsiktliga respondenten blir mer problematiskt med en webbenkät 

(Statistiska centralbyrån, 2016). I avvägningen av val av datainsamlingsmetod och den 

negativa aspekten med att använda webbenkät togs beslutet att motverka att få in svar 

från respondenter utanför den avsedda urvalsgruppen kunde minimeras genom att 

publicera enkäten i forum för de avsedda respondenterna. Baserat på det så har enkäten 

endast publicerats i förskoleforum. Förskoleforumen avser tre facebookgrupper riktade 

mot personal verksamma inom förskolan och omfattar totalt cirka 130 000 medlemmar. 

Dock bör det tas i beaktande att flera medlemmar kan vara medlem en eller flera 

grupper, siffran 130 000 innebär därmed inte nödvändigtvis unika medlemmar. 

Att publicera en webbenkät i förskolerelaterade forum innebär att chansen att synas för 

de respondenter som är avsedda för studien ökar. Däremot innebär webbenkätens 

frivilliga karaktär att det krävs ett engagemang och intresse från respondentens sida för 

att de ska öppna och svara på enkätens frågor. Det kan innebära att enkätens svar färgas 
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av att respondenten har ett personligt intresse för ämnet. Vidare fungerar de inledande 

frågorna i enkäten samt informationen i det tillhörande missiv som ingick i enkäten som 

en indikator både för respondenterna men även för analysprocessen för att avgöra 

huruvida respondenten är avsedd för studien (Ibid.). Ytterligare en fördel med 

datainsamlingsmetoden är att den innebär en större frihet för respondenten att besvara 

enkäten. Att den är webbaserad bidrar vidare till respondentens möjlighet till att besvara 

enkäten som bäst lämpar sig för den specifika individen, till exempel i en mer privat 

sfär där respondenten kan ha vidare möjlighet att svara utan att känna sig övervakad och 

därmed mer ärligt (Statistiska centralbyrån, 2016). Däremot innebär webbenkätens mer 

privata och avskilda karaktär ett större krav på att frågorna är lätta för respondenten att 

förstå när möjligheten till att ställa frågor och få svar på funderingar är betydligt mer 

begränsad än vid till exempel en personlig intervju (Ibid.) För att i största möjliga mån 

motverka detta har frågorna formulerats utifrån begrepp som förekommer i förskolans 

läroplan, det begrepp som inte finns med i läroplanen har beskrivits i det tillhörande 

missiv som ingick i enkäten samt kortfattat med exempel i de specifika frågor som rör 

begreppet.  

Enkäten i sin helhet presenteras som bilaga. (Se bilaga 3) 

 

9.2 Pilotstudie 

 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie på fem yrkesverksamma inom 

professionen. Samtliga informerades om studiens syfte och frågeställning och fick 

därefter genomföra enkäten. Respondenterna svarade på enkätens utformning sett till 

respektive fråga samt övergripande. Därefter eftersöktes deras upplevelse av att förstå 

och besvara frågorna samt tillhörande svarsalternativ (Bryman, 2008).  

Resultatet av pilotstudien indikerade på att det fanns ett intresse av att få utveckla och 

göra tillägg för att få förklara tankegångar eller erfarenheter utöver det som fanns tillgå i 

enkäten. Valet att inte komplettera enkäten med ytterligare frågor för att innefatta de 

kommentarer som potentiellt kunde förekomma under frågan om tillägg beslutades 

utifrån enkätens redan innan mer omfattande storlek sett till antal frågor i relation till 

tiden för att besvara enkäten och därmed intresset hos respondenterna att ta sig tid till att 

genomföra enkäten. Den uppskattade tiden för att besvara enkäten kunde också 

synliggöras under pilotstudien och beräknades till ca 5–10 minuter, baserat på de fem 

respondenterna. 

 

9.3 Urval 

 

Informanter för undersökningen har valts baserat på yrkesroll. Syftet med arbetet är att 

undersöka förskollärares inställning och förhållningssätt och har därmed varit relevant 

för datainsamlingsmetoden och dess behov av professionens empiriska och teoretiska 

kunskap och förmodad hög nivå av medvetenhet gällande förskolans läroplan.  Vi utgår 

från att samtliga som arbetar i samma arbetslag strävar efter samma mål och har en 
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gemensam bild för hur inomhusmiljön i verksamheten utformar. Däremot så har vi valt 

att efterfråga förskollärares svar. Valet är baserat på det som står i den senast 

uppdaterade läroplanen. Förskolläraren framhävs som den som bär ansvaret för att 

läroplanens mål ska uppfyllas, samtliga i arbetslaget ska medverka i samma arbete 

(Skolverket 2018). Utifrån denna ansvarsfördelning anser vi att urvalet för 

undersökningen är relevant och landat i att utgå från yrkeskategorin förskollärare.  

Respondenterna kommer från olika delar av Sverige och inte en specifik del eller 

kommun. Det går därför inte att göra någon analys om huruvida platsen respondenten är 

verksam i har någon påverkan. Däremot kan det vara en fördel så till vida att det blir ett 

mer generaliserbart resultat att metoden påverkas inte av geografiska begränsningar.   

9.4 Databearbetning och analysmetod  

Totalt 110 respondenter svarade på webbenkäten, ett fåtal respondenter valde eller 

missade att svara på en eller flera frågor. Därav när enskilda frågor bearbetas syns detta 

genom att svarsfrekvensen på enskilda frågor skiljer sig åt.  

9.4.1 Kvantitativ 

 

Av de totalt 21 frågorna som ingick i webbenkäten så var 20 slutna. Den kvantitativa 

data som samlades in utifrån dessa frågor så sammanställdes samtliga svar i respektive 

fråga i diagram. De frågor som gav upphov till ett spritt resultat sammanställdes i 

grupper för att underlätta analysprocessen och ge en mer konkret bild av det faktiska 

resultatet. En fråga som kodades om genom gruppering var frågan om respondentens 

antal verksamma år som förskollärare, 109 svarande utgjorde 38 svarsvariationer. Vid 

detta svarsresultat samt liknande kodades svaren istället utifrån grupper, till exempel 

femårsspann eller examinerade innan förskolans läroplan infördes 1998, efter läroplanen 

infördes 1998 och efter den reviderades år 2010.  

Följande steg i processen efter insamlad data var att kategorisera frågorna. Tre 

kategorier har synliggjorts i den kvantitativa delen; respondentens bakgrund, anser du 

och utformning av inomhusmiljö, för att synliggöra specifika teman. Kategorierna har 

lyfts i syfte att synliggöra följande. Kategorin bakgrund belyser respondentens 

erfarenhet inom professionen samt år för utbildning för att synliggöra potentiella 

likheter och skillnader inom populationen. Följande kategori behandlar respondentens 

förhållningssätt och inställning till de frågor som ämnar att belysa arbetets syfte och 

frågeställning. Avslutningsvis så lyfter den tredje kategorin utformningen av den 

inomhusmiljö där respondenten är verksam, syftet är att synliggöra potentiella likheter 

och skillnader mellan de två föregående kategorier samt ge en bild av hur 

genusperspektiv lyfts fram i förskolans inomhusmiljö utifrån respondentens perspektiv. 

9.4.2 Kvalitativ 

 

Webbenkätens kvalitativa del utgörs av den avslutande frågan där respondenterna själva 

fick skriva en fri kommentar, om det var något de ville tillägga inom ämnet. Det var 
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sammanlagt 28 svarande av totalt 110, som valde att skriva en kommentar i enkäten. I 

analysarbetet av de 28 kommentarerna lästes dessa svar igenom flera gånger. Detta för 

att kunna urskilja och se mönster i respondenternas svar, i syfte att bilda sig en 

uppfattning och förståelse av resultatdatan (Bryman, 2018). Materialet analyserades 

tematiskt där kommentarer som påminner om varandra valdes ut, med en gemensam 

nämnare utifrån ett ämne som respondenterna upplevde som viktigt, och som står i 

relation till och av betydelse för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning 

(Bryman, 2018). Därefter analyserades varje utvald kategori för sig, för att se om det 

fanns likheter i hur dessa respondenter svarade i de slutna frågorna. Utav dessa slutna 

svar kopplat till den fria kommentaren fick vi fram tre olika kategorier. Dessa var: 

Förskollärares könsblinda förhållningssätt ger upphov till uppdelning av könskodat 

material, Förskollärares könsneutrala strategi, ger upphov till undanplockning av 

könskodat material, Förskollärares könsmedvetna förhållningssätt ger upphov till 

integrering av könskodat material. 

 

9.5 Forskningsetiska principer 

 

Innan studien genomfördes har etiska aspekter tagits hänsyn till. De fyra huvudkrav av 

individskyddskrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har tagits hänsyn till i undersökningen och kommer att presenteras mer 

ingående i följande avsnitt. Samtliga respondenter är informerade skriftligt om vad 

studien handlar om, och att deras medverkan är frivillig. Vidare är samtliga 

respondenter informerade att de när som helst kan hoppa av studien, och att deras svar 

då inte kommer att räknas med till resultatet (Vetenskapsrådet 2017). Vid 

enkätundersökningen är samtliga respondenter anonyma, vilket de också är i den 

återgivna texten i studien (Bryman, 2018). Samtliga deltagande respondenter som 

deltagit i enkätundersökningen är informerade om att studien kommer att publiceras i, 

och därmed finnas med i databasen DIVA. 

9.5.1 Fyra huvudkrav 

Vetenskapsrådet presenterar de fyra huvudkrav som all forskning och undersökningar 

har att förhålla sig till och presenteras följande för föreliggande studie. (Vetenskapsrådet 

2019) Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen delges information 

gällande studien och deras uppgift i den, att deras medverkan är frivillig samt att de när 

som helst ska ha möjlighet att avbryta sitt deltagande. Följaktligen krävs att deltagande i 

undersökningen ger sitt samtycke att delta i studien, samtyckeskravet. Att en deltagare 

gett sitt samtycke innebär däremot inte att det är ett bindande beslut utan kan när som 

helst tas tillbaka utan att det får påverkas av negativa konsekvenser eller påtryckningar 

eller påverkan att fortsätta sitt deltagande. Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2019) 

konfidentialitetskravet som innefattar att samtliga deltagare och deras personuppgifter 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det innebär en medvetenhet om att 

information kan härleda till deltagarnas identitet och detta ska därmed strävas efter att 
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motverkas. Avslutningsvis så innebär nyttjandekravet att den insamlade datan endast 

ska användas för undersökningen och dess syfte. (Vetenskapsrådet 2019) 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att alla individer som medverkar i forskning ska 

skyddas från att komma till skada eller utsättas för kränkande behandling enligt 

individskyddskravet. Vidare finns forskningskravet som ger forskning som är angeläget 

för medborgarna och samhället i stort, och som därmed bidrar till förbättringar inom 

miljö, hälsa och människors livskvalitet rätt till att bedriva sin forskning, där en 

obetydlig skada inte får hindra forskningen. Den som bedriver forskning ställs ofta inför 

forskningsetiska problem där en vägning mellan dessa krav måste göras (ibid).  

 

9.6 Validitet och reliabilitet 

 

Metoden anses relevant för att mäta det som är avsett utifrån arbetets syfte och 

frågeställning. För att stärka studiens validitet och reliabilitet så är samtliga 

respondenter examinerade och verksamma förskollärare. Att studien vänder sig till den 

specifika målgruppen bygger på studiens syfte och frågeställning nämligen ett 

förskollärarperspektiv. Det är förskollärares förhållningssätt och inställning till 

utformningen av förskolans inomhusmiljö utifrån ett genusperspektiv som eftersöks. 

Populationen förskollärare är därmed lämpliga och tillförlitliga respondenter för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2018).  

Val av metod baserat på arbetets reliabilitet ses som kompatibel och fördelaktig bland 

annat eftersom samtliga respondenter får samma frågor och besvara dessa där det 

passar. Dessutom färgas inte svaren av att respondentens potentiella vilja att svara rätt 

eftersom den genomförs anonymt. Det bidrar även till att höja arbetets reliabilitet 

eftersom svaren inte påverkas av vem som ställer frågorna (Bryman, 2018).  

En enkäts tillförlitlighet ses delvis utifrån undersökningens stabilitet, test-retest, det ska 

finnas ett högt samband mellan två testtillfällen (Bryman, 2018). Sett till föreliggande 

studie finns vissa faktorer som kan komma att påverka utfallet av resultatet. Faktorer 

som kan ses som möjliga orsaker till förändrade svar hos respondenterna kan vara nya 

upplevelser eller erfarenheter som bidrar till en förändrad syn på ämnet hos 

respondenten, till exempel utbildning inom temat eller andra samhälleliga förändringar. 

Däremot menar Bryman (2018) att det inte ska gå alltför lång tid mellan de båda 

testtillfällena eftersom det innebär förändringar som påverkar resultatet. Utifrån det 

anses enkätens frågor och svar inte utsatta av större påverkan och bör ge ett procentuellt 

liknande resultat i samma population.  

9.6.1 Intern validitet 

 

För att testa metodens interna validitet så genomfördes inledningsvis en pilotstudie på 

de enkätfrågor som utformats utifrån syfte och frågeställning. Pilotstudiens utformning 

med adekvata respondenter och deras synpunkter som underlag för att testa enkäten och 

därefter omformulera det som varit otydligt bidrar till att skapa en bild av studiens 

validitet. Baserat på resultatet så ansågs enkäten mäta det som ansetts relevant för 
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studiens syfte (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Givetvis bör det tas i beaktande att det 

baseras på några få respondenternas subjektiva åsikter och innebär inte att samtliga 

förstår och håller med om utformningen av enkätens frågor. I ett försök att motverka 

potentiella missförstånd och skapa en förståelse för syftet med enkäten bifogades ett 

missiv i enkäten med information om syftet med studien och kort information om 

ämnet.  

Förutom pilotstudie så utvärderades även metodens mätinstrument. För att utöver de 

kvantitativa slutna frågorna även inkludera en öppen fråga med möjlighet för en 

kvalitativ analys och fördjupning av bakomliggande utgångspunkter i respondenternas 

svar. Kombinationen av metoderna och möjligheterna att utveckla analysarbetet bidrar 

med en fördjupad bild och minskad risk för att missa skillnader inom populationen 

(Ibid.).  

9.6.2 Extern validitet 

Arbetets externa validitet bör utifrån tidigare nämnda val av metod och säkerställande 

för metodens reliabilitet och interna validitet ge en bild av hur populationen ställer sig 

till arbetets syfte och frågeställning (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Däremot föreligger 

vissa potentiella, för arbetets externa validitet, negativa konsekvenser att ta i beaktande 

med metodens utförande. Webbenkäten baseras på respondentens frivilliga medverkan 

vilket kan innebära att endast de som är intresserade av ämnet deltar och besvarar 

frågorna. Därmed skulle resultatet inte nödvändigtvis vara generaliserbart på hela 

populationen förskollärare utan delvis färgat av intresse (Ibid.). Däremot anses metoden 

trots det relevant baserat på att arbetets syfte och frågeställning ingår förskollärarens 

uppdrag och förskolans läroplansmål och bör utifrån vara av ett intresse som speglar 

populationen.  

 

10 Resultat 

 

Under följande del presenteras resultatet av arbetets datainsamlingsmetod, 

webbenkäten. Inledningsvis de kvantitativa frågorna och dess svar följt av enkätens 

avslutande kvalitativa och öppna fråga. Den kvantitativa delen presenteras i form av 

diagram utifrån respondenternas svar på enkätens frågor och procentuell beskrivning av 

statistiska resultat. Diagrammen har delats in i kategorierna Bakgrund, Respondenten 

anser och Utformning av inomhusmiljö. Avslutningsvis redogörs för enkätens 

kvalitativa del och fria svar utifrån tre kategorier; Förskollärares könsblinda 

förhållningssätt ger upphov till uppdelning av könskodat material; Förskollärares 

könsneutrala strategi, ger upphov till undanplockning av könskodat material samt 

Förskollärares könsmedvetna förhållningssätt ger upphov till integrering av könskodat 

material.  
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10.1 Kvantitativa frågor  

  

10.1.1 Respondentens bakgrund 

 

Enkätens inledande del behandlade respondentens bakgrund. Följande tre frågor 

redovisar respondenternas erfarenhet inom professionen samt delaktighet vid planering 

av inomhusmiljö. Frågorna syftar till att synliggöra likheter och skillnader inom 

populationen förskollärare, samt en grund till efterföljande kategorisering. 

Initialt redogörs för antal år som respondenten varit verksam som förskollärare. 

Procentuellt högst andel respondenter har arbetat som förskollärare i 0–5 år, 60%. 

Siffran 0 representerar de förskollärare som angett att de ännu inte varit verksamma i ett 

helt år. Samtliga respondenter har angett att de avslutat sin förskollärarutbildning. 

Antalet respondenter som har varit verksamma i 11 år eller mer är 24 respondenter av 

totalt 108, andelen respondenter som varit verksamma i tio år eller mindre är 84. 

En sammanställning av respondenternas avslutade år för sin förskollärarutbildning, 

pekar på liknande resultat som ovanstående. Resultatet i fråga 2 har kategoriserats 

utifrån tre kolumner baserat på året då förskolans läroplan infördes, före år 1998, åren 

mellan att förskolans läroplan införts och fram till revideringen år 2010 samt efter den 

reviderade läroplanen år 2010. Procentuellt högst andel respondenter har tagit sin 

förskollärarexamen efter läroplanens revidering år 2010, 75 respondenter motsvarande 

69%. 18 respondenter tog examen mellan åren 1998 och 2010, det vill säga 17% och 

avslutningsvis 15 respondenter, 14%, tog examen innan förskolans läroplan infördes år 

1998.  

 

Figur 1. Har du varit delaktig i att planera inomhusmiljön? 

På frågan om respondenten varit delaktiga i att planera inomhusmiljön, figur 1, så svarar 

101 respondenter, 91,8%, att hen har varit delaktig i planeringen medan 9 respondenter, 

8,2%, svarar att de inte varit delaktiga. Majoriteten av de som besvarat enkäten har 

baserat på denna procentuella fördelning varit med och skapat den inomhusmiljö som 

de verkar i.  
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10.1.2 Respondenten anser 

 

Följande kategori redogör för enkätens slutna frågor som riktade sig mot respondentens 

egna åsikter och upplevelse av avdelningens inomhusmiljö utifrån ett genusperspektiv.  

Initialt efterfrågades huruvida respondenten anser att det är viktigt att motverka 

könsstereotypa normer i förskolans inomhusmiljö.  94,4%, svarade Ja, 8.3% svarar Nej 

på frågan.  

 

 

Figur 2.  I vilken utsträckning anser du att avdelningens inomhusmiljö bidrar till 

könsstereotypa normer och beteenden upprätthålls?

 

Figur 3. I vilken utsträckning anser du att avdelningens inomhusmiljö motverkar könsstereotypa 

normer och beteenden? 

En fråga som inte visade på samma nivå av enighet hos respondenterna var i vilken 

utsträckning de, respondenterna, ansåg att avdelningens inomhusmiljö bidrog till att 

könsstereotypa normer och beteenden upprätthålls, figur 2. På skalans vänstra sida som 

pekar på att respondenten i låg grad eller inte alls anser att avdelningens inomhusmiljö 

bidrar till att könsstereotypa normer och beteenden upprätthålls är den procentuella 

fördelningen totalt 41,7%. Nästan identisk total procentuell fördelning, 40,8% återfinns 

på den högra sidan av skalan, som indikerar att respondenterna i hög grad anser att 

avdelningens inomhusmiljö bidrar till att könsstereotypa normer och beteenden 

upprätthålls.    

Figur 3, I vilken utsträckning anser du att avdelningens inomhusmiljö motverkar 

könsstereotypa normer och beteenden? representerar den motsatt formulerade frågan av 

figur 2.  Trots att frågan är ställd som en motfråga till föregående så är svarsprocenten 

olik figur 2. I figur 3 återfinns 9,1% av respondenterna i skalans vänstra del, som 
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motsvarar att avdelningens inomhusmiljö inte alls eller i låg grad motverkar 

könsstereotypa normer och beteenden. I skalans högra del återfinns 66% av 

respondenterna. Dessa anser att avdelningens inomhusmiljö i den högre delen av skalan 

att avdelningens inomhusmiljö tagit hänsyn till att motverka könsstereotypa normer.   

10.1.3 Utformning av inomhusmiljö 

 

I följande kategori presenteras de svar som respondenterna gett gällande inomhusmiljön 

och dess utformning där hen är verksam. Följande resultat framkom vid frågor om det 

könskodade materialets placering. 

 

Figur 4.  Var finns de flickkodade leksakerna representerade i inomhusmiljön? (Flickkodade 

leksaker avses här utifrån nuvarande samhälliga normer. Tex dockor och köks- 

hushållsleksaker) 

I figur 4 har respondenterna svarat på frågan om var det flickkodade materialet finns 

representerat på avdelningen. Under dessa frågor var det möjligt för respondenten att 

välja fler än ett svar utifrån alternativen Nära “hjärtat” av avdelningen, Långt ifrån 

”hjärtat” av avdelningen och I samtliga rum.  Fyra respondenter har valt mer än ett 

svar, se figur 4 och 5. Under frågan om var det flickkodade materialet finns 

representerat svarade 30,6% respondenter, nära hjärtat av avdelningen, 23,1%, långt 

ifrån hjärtat av avdelningen och slutligen 50% av respondenterna att det fanns 

representerat i samtliga rum.  
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Figur 5. Var finns de pojkkodade leksakerna representerade i inomhusmiljön? (Pojk-kodade 

leksaker avses här utifrån nuvarande samhälliga normer. Tex fordon och 

konstruktionsmaterial) 

Följande fråga behandlar istället det pojkkodade materialet och dess placering på 

avdelningen utifrån samma svarsalternativ. Här går att utläsa följande utifrån 

respondenternas svar. 41 respondenter, motsvarande 38%, menar att det pojkkodade 

materialet finns nära hjärtat av avdelningen, långt ifrån hjärtat av avdelningen svarade 

10,2% och 55,6% svarade att pojkkodat material finns representerat i samtliga rum.  

Ställs de båda frågorna mot varandra går det att se vissa skillnader mellan var det 

pojkkodade och det flickkodade materialet, enligt respondenternas svar, finns 

representerat. För svarsalternativen nära “hjärtat” av avdelningen och i samtliga rum 

så var det procentuellt fler som svarat att pojkkodat materialet fanns representerat, 38% 

och 55,6%, fördelningen för det flickkodade var 30,6% och 50%. Det svarsalternativ 

som var procentuellt fler svarande bland respondenterna för flickkodat i relation till 

pojkkodade materialet för det som fanns representerat långt ifrån “hjärtat” av 

avdelningen, 23,1% i kontrast till det pojkkodade 10,2%.  

Vidare för kategorin av frågor som berör utformningen av inomhusmiljön på 

respondenternas avdelningar ställdes frågan Skiljs flick- respektive pojkkodade leksaker 

åt på din förskola? Även här var det möjligt att välja fler än ett svarsalternativ, vilket tre 

av respondenterna har gjort. Följande procentuella fördelning av 109 svarande, 11% 

menar att flick- och pojkkodade leksaker skiljs åt, 62,4% svarar nej, det vill säga att 

flick- och pojkkodade leksaker inte skiljs åt på deras förskola. Avslutningsvis så var det 

29,4% som ansåg att flick- och pojkkodade leksaker delvis skiljs åt.  

 

10.2 Resultat kvalitativa del av studien 

Resultatredovisning av den kvalitativa delen i studien. Här presenteras svar från 

förskollärare som lämnat en kommentar i enkätens sista fråga och med en gemensam 

nämnare, att de svarat lika eller nästintill lika i de slutna frågorna. Resultatet presenteras 

utifrån följande tre kategorier:  

• Förskollärares könsblinda förhållningssätt ger upphov till uppdelning av 

könskodat material  

• Förskollärares könsneutrala strategi, ger upphov till undanplockning av 

könskodat material 

• Förskollärares könsmedvetna förhållningssätt ger upphov till integrering av 

könskodat material 

 

10.2.1 Förskollärares könsblinda förhållningssätt ger upphov till uppdelning av 

könskodat material 

 

Samtliga respondenter i denna grupp hade varit delaktiga i planeringen av 

inomhusmiljön, och ansåg att det var viktigt att motverka könsstereotypa normer i 
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förskolans inomhusmiljö. Vidare svarade samtliga respondenter att de inte upplevde att 

det fanns någon skillnad mellan vad flickor och pojkar leker med. Förskollärarnas 

förhållningssätt utifrån deras enkätsvar indikerar att barn väljer leksaker helt fritt, utan 

att påverkas av samhälleliga normer och värderingar. 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande små barn väljer för ögonblicket det som 

tilltalar dom och det leker dom med spelar inget så stor roll vad det är. 

I den här gruppen av förskollärare framkommer det ett förhållningssätt och en 

inställning till genus och könsstereotypa normer, som menar på att det inte finns 

strukturer som skiljer könen åt. 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande tycker inte de är så uppdelat längre, tycker 

att de ni skriver om dockor är tjejer och bilar killar. Är gammal sägen, tycker barnen 

blandar och ger vad de leker med. Byggmaterial leker många av våra barn med och 

tycker inte de finns någon könsidentitet.  

Samtliga förskollärare hade varit delaktiga i utformningen av förskolans inomhusmiljö, 

och tyckte att förskolans miljö bidrog till att motverka könsstereotypa normer och 

beteenden hos barnen. I inomhusmiljön skiljdes flick- och pojkkodade leksaker åt, och 

det finns inga, eller i väldigt låg grad, flick- och pojkkodade leksaker som är integrerade 

med varandra.  

En förskollärare uttryckte sig enligt följande att bilar inte finns i dockvrån handlar hos 

oss om att all material är indelad efter funktion i grunden. 

Förskollärarna ansåg att placeringen av könskodade leksaker inte hade någon påverkan 

på om flickor eller pojkar valde att leka med dem.   

En förskollärare uttryckte sig enligt följande för tydlighetens skull är allt 

konstruktionsmaterial på samma ställe, precis som allt material till lägenheten är på 

samma ställe och instrumenten är i musikrummet. Inte pga normer utan för att barnen 

behöver tydlighet. 

 

10.2.2 Förskollärares könsneutrala strategi, ger upphov till undanplockning av 

könskodat material 

 

Respondenterna i denna grupp anser att de inte har något könskodat material i 

inomhusmiljön på avdelningen, alternativt tagit bort det mest könskodade materialet. 

Hälften av de svarande i denna grupp bjuder inte in flickor att leka med pojkkodat 

material och tvärtom. Respondenterna anser att förskolan i sin utformning av 

inomhusmiljö, inte har några problem med könsstereotypa normer och beteenden hos 

barnen. Detta har motverkats genom att endast erbjuda barnen könsneutrala leksaker i 

förskolans inomhusmiljö.    
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En förskollärare uttryckte sig enligt följande har inga bekymmer då våra pojkar 

och flickor leker med allt material oavsett kön. Dessutom så är montessorimaterialet 

könsneutralt och alla våra barn arbetar gärna med det mycket.   

Respondenterna anser att enkäten är svår för dem att svara på, vidare att det finns brister 

i enkäten, och de tycker att det är fel på frågorna i enkäten osv. Respondenterna i denna 

grupp har ett gemensamt förhållningssätt, att de arbetar mot könsstereotypa normer och 

beteenden genom att plocka bort könskodat material.   

En förskollärare uttryckte sig enligt följande jobbar på avdelning där vi valt bort 

leksaker, och har ist material som vi hämtar på Remida, de enda vanliga leksaker vi har 

inomhus är plastdjur i olika storlekar. Därav svårt för mig att svara på er enkät, 

eftersom ni utgår från att alla förskolor har vanliga leksaker, blir en brist i 

undersökningen. 

Samtliga respondenter har varit delaktiga i att planera inomhusmiljön, och anser att 

utformningen av avdelningens inomhusmiljö har tagit hänsyn till att motverka 

könsstereotypa normer. Respondenterna anser att det är viktigt att motverka 

könsstereotypa normer i förskolans inomhusmiljö.  

En förskollärare uttryckte sig enligt följande vi har rum som heter: Förvandlingsrummet 

(där finns tyger, stor spegel längst en hel vägg, väskor, glasögon, skor... material som 

både en flicka o pojke möter i sin vardag, alltså inga könsstereotypiska leksaker), sen 

finns en stor och liten bygg och konstruktionsrum där det finns material som är 

återanvänt (toarullar, kartonger, fejk blommor osv), sen finns ateljé och torg. På torget 

finns massor med saker att göra och har med vårt projekt - växa o gro, att göra. Så mkt 

växter att utforska och arbeta med. Mkt djur som är nära i vår skog - de vi kan relatera 

till. Så jag arbetar dagligen med att uppmuntra barnen att jobba med allt men det finns 

inga dockor, bilar etc på vår avdelning. “ 

Dock anser hälften av de svarande att deras inomhusmiljö bidrar till att könsstereotypa 

normer och beteenden upprätthåll enligt svar från enkätens slutna frågor. 

Respondenterna ansåg att de endast eller till största delen hade neutralt kodat material 

på avdelningen, varpå de upplevde enkäten svår att besvara. De ansåg att frågorna var 

felformulerade och inte gick att applicera på deras avdelning och inomhusmiljö. 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande enkätens upplägg gör det svårt att svara! 

Vi har på min avdelning valt bort de starkast könskodade materialen just nu för att 

istället erbjuda annat, mer neutralt kodat, material. Det valet fanns inte riktigt i 

enkäten.  

  



 

27 

 

10.2.3 Förskollärares könsmedvetna förhållningssätt ger upphov till integrering av 

könskodat material  

 

I denna grupp av svarande anser respondenterna att genus och jämställdhet är ett viktigt 

ämne. Samtliga respondenter har varit delaktiga i planeringen av avdelningens 

inomhusmiljö, och anser att det är viktigt att motverka könsstereotypa normer i 

förskolans inomhusmiljö. Respondenterna anser att avdelningens inomhusmiljö 

motverkar att könsstereotypa normer och beteenden upprätthålls i hög grad, med något 

undantag som anser detta i lägre grad. Hälften av respondenterna anser att de upplever 

att det finns skillnader mellan vad flickor och pojkar leker med, medan hälften inte 

upplever att det finns några skillnader. Respondenterna uppger att flick- och 

pojkkoddade leksaker finns representerade nära hjärtat av avdelningen, tillika uppger en 

liten del i samtliga rum. Flick- och pojkkodade leksaker är ett tillåtande inslag i 

inomhusmiljön, och plockas inte undan. 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande jätteviktigt ämne! Jag tror att man inte alls 

ska ta bort vissa leksaker som är könskodade, utan aktivt jobba med att barnen ska 

kunna leka med allt oavsett kön. Jag tror man får rannsaka sig själv och hela sitt 

beteende gentemot olika kön och försöka föra över "bra" värderingar på barnen. 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att arbeta med att utmana barnen att leka 

könsstereotypiskt gränsöverskridande. Flick- och pojkkoddade leksaker skiljs inte åt på 

avdelningen utan är integrerade tillsammans med varandra. 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande vi har ett stort rum, där alla kodade 

leksaker finns. Detta skapar att barnen leker könsöverskridande. 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande genusperspektiv i inomhusmiljö för mig 

och mitt arbetslag handlar inte om att sätta miljöerna i några fack utan vi vill att vår 

miljö ska anpassa och vara ”tillåtande” oavsett kön” 

Respondenterna anser att det finns ett erkännande av att leksaker kan var könskodade 

enligt samhälleliga normer och värderingar, och de ser det som ett problem att inte alla i 

arbetslaget har en kunskap om detta, för att tillsammans arbeta genusmedvetet. Vidare 

anser hälften av de svarande att det inte arbetas med att utmana barnen att leka 

könsstereotypiskt gränsöverskridande 

En förskollärare uttryckte sig enligt följande det är svårt att få med alla på tåget samt 

att få alla att se att det är könskodat. 

Samtliga respondenter bjöd in flickor till att leka med pojkkodade leksaker samt 

tvärtom i hög grad, mer än en gång per dag.  
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10.3 Resultatsammanfattning 

 

Utifrån respondenternas svar i den kvantitativa delen av enkätens frågor så framgår det 

att det finns en hög procentuell nivå av samstämmighet mellan respondenterna i de 

frågor som avser om respondenten anser att det är viktigt, det vill säga subjektiva svar. 

Där en tydlig majoritet anser att det är viktigt. I frågor som berör frågor om 

avdelningens praktik och utformning återfinns en annan procentuell fördelning mellan 

de svarande som inte indikerar på samma enighet, se till exempel figur 2 om vilken 

utsträckning anser du att avdelningens inomhusmiljö bidrar till könsstereotypa normer 

och beteenden upprätthålls. De inledande frågorna om respondentens bakgrund pekar 

också på en ojämn fördelning mellan spridningen inom populationen sett till erfarenhet, 

antal år som verksam förskollärare likväl som året då respondenten tog examen från 

förskollärarutbildningen. Majoriteten av respondenterna har varit verksamma i tio år 

eller mindre, 78%. Likväl är kategorin om examination övervägande från 2010 och 

framåt, 69%.  

 

För att återknyta till arbetets syfte och frågeställning så ger resultatet en indikation som 

pekar på att de förskollärarrespondenter som deltagit i enkäten anser att det är viktigt att 

arbeta med genus och könsstereotypa normer i utformningen av förskolans 

inomhusmiljö. Däremot finns det skillnader i hur detta arbete genomförs i verksamheten 

likväl vilka aspekter av arbetet som förskolläraren uppfattar som en viktig del i arbetet 

för att nå det målet.  

I den kvalitativa delen visade resultatet på två olika förhållningssätt hos förskollärare till 

genus och könsstereotypa normer. Det första förhållningssättet vilket framkom i första 

kategorin, Förskollärares könsblinda förhållningssätt ger upphov till uppdelning av 

könskodat material, var ett förnekande av genus och könsstereotypa normer, vilket 

resulterade i en påverkan på inomhusmiljön i form av att könskodade leksaker skildes 

åt. Förskollärarna i denna grupp ansåg inte att utformningen av inomhusmiljön kunde 

påverka barns lekbeteende och bidra till att könsstereotypa normer stärktes. Det andra 

förhållningssättet som förskollärare hade till genus och könsstereotypa normer framkom 

i andra, Förskollärares könsneutrala strategi, ger upphov till undanplockning av 

könskodat material, och tredje kategorin, Förskollärares könsmedvetna förhållningssätt 

ger upphov till integrering av könskodat material. I dessa två kategorier fanns ett 

erkännande av genus och att barn påverkas av könsstereotypa normer. I den andra 

kategorin påverkades utformningen av inomhusmiljön i form av att allt könskodat 

material plockades bort. Detta för att motverka könsstereotypiska normer hos barn, då 

förskollärarna ansåg att utformningen av inomhusmiljön har påverkan på 

könsstereotypa normer. I den tredje kategorin påverkades utformningen av 

inomhusmiljön i form av att könskodat material integrerades med varandra, för att skapa 

könsöverskridande lekar, då dessa förskollärare ansåg att utformningen av 

inomhusmiljön har påverkan på könsstereotypa normer. 
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10.4 Resultatanalys 

 

Följande avsnitt kommer att presentera analys av empiri i relation till arbetets syfte, 

frågeställningar samt teoretiska utgångspunkt inledningsvis utifrån arbetets kvantitativa 

del, följt av den kvalitativa för att avslutningsvis jämföra och sammanfatta de båda 

delarna. 

10.4.1 Kvantitativ del 

Enligt respondenternas svar anser en övervägande majoritet om 94,4% att det är viktigt 

att motverka könsstereotypa normer i förskolans inomhusmiljö. Endast 9 av 108 

respondenter svarar att de inte anser att det är viktigt. Trots att de verksamma 

förskollärare som besvarat enkäten anser att frågan är viktig så framkommer en bild 

som pekar på att även om förskolläraren anser att det är viktigt att motverka stereotypa 

normer i förskolans inomhusmiljö så upplever 41,7% av respondenterna trots det att 

förskolans inomhusmiljö bidrar till att upprätthålla stereotypa normer. Det pekar på en 

ambivalens när förskollärare anser att det är viktigt att motverka men att många trots det 

anser att inomhusmiljön bidrar till att upprätthålla det som de i en tidigare fråga menade 

att de ville motverka. Sett till frågan om respondenten varit delaktig i att planera 

inomhusmiljön på avdelningen så menar majoriteten av respondenterna att de varit 

delaktiga, 91,8%. Trots det så upplever flera att inomhusmiljön bidrar till att 

upprätthålla könsstereotypa normer, som de också menar att de tycker är viktigt att 

motverka. Resultatet kan även peka på att ett kritiskt förhållningssätt till 

inomhusmiljöns utformning sett utifrån ett genusperspektiv och att 41,7% menar att 

förskolans inomhusmiljö bidrar till att upprätthålla könsstereotypa normer kan också 

vara en indikation på ett medvetet och inte ett passivt och tvetydigt förhållningssätt hos 

respondenterna.  

Tidigare forskning kring inomhusmiljön utifrån ett genusperspektiv pekar på att hur det 

i förskolans inomhusmiljö förekommer skillnader mellan könen sett till anspråk på 

avdelningens yta (Eidevald, 2009). Baserat respondenternas svar i frågorna som berörde 

placering av könskodat material så tycks det finnas ett visst samband mellan Eidevalds 

(2009) forskning och respondenternas egen upplevelse av inomhusmiljön. Resultatet i 

frågorna speglar att det finns skillnader i inomhusmiljön mellan flick- och pojkkodat 

material, där det likt tidigare forskning är det pojkkodade materialet som återfinns på 

procentuellt flest ytor i förskolans inomhusmiljö. Vidare kopplat till forskning av Børve 

et. al. (2017) som pekar på att starkt kodade rum eller platser i miljön påverkar barnens 

val i inomhusmiljön i större utsträckning än i svagt kodad där barnen har större frihet att 

styra. Resultatet pekar därmed på positiva tendenser baserat på forskning om placering 

av kodat material. En procentuell majoritet av respondenterna uppger att könskodat 

material blandas i inomhusmiljön och delas inte upp och förekommer på avdelningens 

samtliga delar. 

Syftet att i bakgrundsfrågorna strukturera diagrammen utifrån olika grupper var att 

synliggöra huruvida det fanns korrelationer mellan förskolans läroplan dess införande 
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och revidering i relation till inställning till arbetets frågeställningar. Indelningen av 

respondenterna menade att belysa huruvida skillnader i förskollärares inställning, 

förhållningssätt och ställningstagande har ett samband med den utbildningsbakgrund 

och erfarenhet hen besitter. Dock gick ingen sådan korrelation att utläsa i denna 

population. Vid ett test mellan grupperna och dess inställning till om de anser att det är 

viktigt att motverka könsstereotypa normer i förskolans inomhusmiljö gick ingen 

korrelation av statistisk signifikans att utläsa i ett Pearson r test. I denna undersökning 

fanns därmed ingen indikation som pekar på att utbildningsår i relation till läroplanen 

har någon koppling till förskollärares inställning och förhållningssätt till huruvida hen 

anser att det är viktigt att jobba med att motverka könsstereotypa normer i 

inomhusmiljön. Däremot kan orsaken föreligga i den fördelning av respondenternas 

utbildningsår kopplat till ett intresse för att delta i och genomföra en enkät av detta 

tema, det vill säga om frågan om genus och inomhusmiljö är relevant och ett ämne där 

respondenten upplever att hen har något att tillföra.  

Respondenternas examensår och den statistiska skillnaden mellan respektive grupp sett 

till antal är anmärkningsvärt. Gruppen utbildade förskollärare, som besvarat enkäten, 

efter år 2010 motsvarar 76 personer, gruppen mellan åren 1998–2010 är 18 personer och 

före 1998 15 personer. Vad som är orsaken till snedfördelningen inom gruppen 

respondenter går inte att svara på. De forum där enkäten publicerats går med säkerhet 

inte att sammanställa åldersfördelning på medlemmarna, uppfattningen är däremot inte 

att 76,8% är personer med ett examensår från 2010 och fram. Frågan blir då om det 

handlar om intresse hos respondenten att besvara enkäten utifrån ämnet som berörs. 

Eftersom gensvar på enkäten helt baserats på frivillighet och ett aktivt engagemang från 

respondenten så förmodas att det innebär ett visst intresse för att bidra till studien. Det 

vi rör oss mot är en fråga om bias.  

För att tolka de frågor som utgår från en femgradig skala från inte alls - i hög grad, så 

har resultatet valts att tolkas utifrån den del av skalan respondenten har valt att placera 

sig. Det vill säga i skalans vänstra del, 1–2, eller i skalans högra del, 4–5. Skalans mitt, 

3, har tolkats som neutral eller till viss del.  

10.4.2 Kvalitativ del 

 

Ett tydligt mönster som framkom i resultatet var hur de förskollärare i den första 

kategorin, som intog ett könsblint förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer, 

också ansåg att utformningen av inomhusmiljön inte kunde ha en påverkan på 

könsstereotypa normer hos barn. Detta synsätt styrker bilden av Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelssons (2009) forskning att förskollärare i större utsträckning än barnen 

bidrog till att upprätthålla könsstereotypa mönster i förskolans inomhusmiljö. En 

bidragande effekt av förskollärarnas könsblinda förhållningssätt till genus och 

könsstereotypa normer var att könskodat material i förskolans inomhusmiljö delades 

upp. Något som stärks av Nordin- Hultmans (2004) forskning som pekar på en bild av 

att det är vanligt i förskolan att flickor och pojkars lek och leksaker ofta hålls isär. En 

inomhusmiljö där könskodat material är uppdelat ger en tydlig indikation för barnen 

vilken typ av lek som förväntas lekas där, samt vilket kön som respektive yta riktas till 
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(Børve, 2017). En konsekvens av att inomhusmiljöns lekkodade material delas upp, är 

att det leder till att barns erfarenheter och upplevelser av kön påverkas och 

könsstereotypa normer förstärks (Lyttleton-Smith, 2017).      

 

Den andra kategorin som utkristalliserade sig i resultatet var den grupp med 

förskollärare som hade ett genusmedvetet förhållningssätt genom att de inte förnekade 

att det finns könsstereotypa normer i samhället, samtidigt som de förnekade att ett 

sådant problem skulle existera på deras förskola. För att motverka könsstereotypa 

normer hos barn intog förskollärarna en könsneutral strategi, vilket innebar att de 

plockade bort leksaker, enligt vad de ansåg vara könskodat. I de lämnade 

kommentarerna framkom bland annat att allt eller delvis allt könskodat material hade 

plockats undan från avdelningen i förmån för könsneutralt material. Enligt forskning av 

Nelson och Nilsson (2002) är exempel på flickkodat material babydockor och 

hushållsredskap och pojkkodade leksaker är bygg- och konstruktionsmaterial, samt 

verktyg och bilar. I de öppna kommentarerna i resultatet framgår det inte i någon större 

utsträckning vilka könskodade leksaker som har plockats undan till förmån för 

könsneutralt lekmaterial. Det framkom dock i några av kommentarerna exempel på 

vilken sorts leksaker som finns på avdelningen, som t ex plastdjur och vidare en bygg- 

och konstruktionshörna. Detta indikerar på att det pojkkodade lekmaterialet i större 

utsträckning än det flickkodade lekmaterialet anses som könsneutralt, och därför får 

stanna kvar inom avdelningen. Detta går i linje med Norberg (2005) forskning som 

visar att förskollärares genusuppdrag kan råka hamna i fällan för rådande normer och 

värderingar i samhället. I samhället finns en benägenhet att nedvärdera det flickiga. Där 

en flickpojke ses som något negativt, då femininitet nedvärderas medan en pojkflicka 

värderas högt då det manliga är normen i samhället. På ett liknande sätt får de 

flickkodade leksakerna lägre status och värderas som sämre än de pojkkodade 

leksakerna (ibid). Att det manliga är normen kan ge en förklaring till att förskollärare i 

denna grupp anser att pojkkodat lekmaterial är neutralt, medan flickkodat lekmaterial är 

könskodat.   

Ett tydligt mönster som framkom i den tredje kategorin, där förskollärarna i likhet med 

gruppen förskollärare i andra kategorin också var genusmedvetna och inte förnekade att 

det fanns könsstereotypa normer i samhället, visade resultatet utifrån de kommentarer 

som lämnades att deras strategi för att förebygga könsstereotypa normer hos barn inte 

gick i linje med gruppen förskollärare i andra kategorin. Förskollärarna i tredje 

kategorin hade ett annat förhållningssätt till hur inomhusmiljön kunde verka för att 

främja gränsöverskridande lekar. Forskning av bla Hellman (2010) visar hur 

utformningen av förskolans inomhusmiljö påverkar barns identitetsskapande och kan 

antingen främja eller motverka skapandet av könsnormer hos barn. Gruppen av 

förskollärare i den tredje kategorin har aktivt valt att behålla könskodade leksaker i 

förskolans inomhusmiljö, och har på ett medvetet plan valt att integrera dessa leksaker 

med varandra. Forskning visar att könskodade leksaker som integreras med varandra ger 

upphov till könsöverskridande lekar hos barn, när leksakerna blandas ges flickor och 

pojkar samma möjlighet att närma sig leksakerna och leka med dessa (Eidevald, 2011). 
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Förskollärarna i denna grupp arbetade aktivt med att låta barnen leka könsöverskridande 

vilket bidrar till att både flickor och pojkar tränas i att visa omvårdnad och upplevelser 

av närhet, vilket de flickkodade leksakerna är avsedda att framkalla, samt att både 

flickor och pojkar får chansen att leka mer aktiva och rörliga lekar, vilket de pojkkodade 

leksakerna är avsedda att framkalla (Caldera, et.al.,1989; Eidevald 2009).      

En sammanfattning av resultatet av respondenternas svar i den kvantitativa och den 

kvalitativa delen av enkäten pekar på att övervägande delen av respondenterna är 

medvetna om de könsstereotypa normer och mönster som finns i samhället, men att 

arbetet på de olika förskolorna skiljer sig åt. En liten grupp respondenter intog ett 

könsblint förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer, och på dessa förskolor 

bedrevs inget aktivt genusarbete. Resultatet indikerar på att det pojkkodade 

lekmaterialet får ta störst plats i förhållande till hur centralt det placeras på avdelningen, 

samt att det finns representerat i flest rum jämfört med de flickkodade leksakerna. 

Vilket gör att rådande genussystem med den hierarkin som finns i samhället där mannen 

ses som norm förstärks (Hirdmans, 2003).   

 

11 Diskussion 

 

I följande avsnitt presenteras studiens diskussion där samtliga delar knyts ihop och 

redovisas i underrubriker, som behandlar studiens syfte och frågeställning kopplat till 

studiens resultat i relation till tidigare forskning och förskolans praktik. Följt av en 

metodreflektion och en sammanfattande slutsats, samt förslag för vidare forskning inom 

ämnet.   

11.1 Förhållningssätt som bidrar till ett missgynnande genusarbete 

 

Studiens resultat pekar på hur förskollärares förhållningssätt till genus och 

könsstereotypa normer hänger ihop med utformningen av förskolans inomhusmiljö. 

Vidare att det är förskollärarnas eget intresse och kunskap inom ämnet som är det 

avgörande om och hur ett genusarbete bedrivs på förskolan, vilket i sin tur påverkar om 

det finns en bakomliggande tanke om hur inomhusmiljön bör utformas för att motverka 

könsstereotypa normer. Frödén (2019) belyser vikten av att vara medveten om de 

normer som existerar i den kultur förskollärare verkar i som en viktig faktor för att 

aktivt och produktivt kunna förmedla ett förhållningssätt som inte bidrar till att 

upprätthålla könsstereotypa normer. 

Resultatet synliggör en grupp förskollärare, se kategori 1, som har ett könsblint 

förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer, där de menar att det inte existerar 

genussystem. En inställning som kan uppfattas som motsträvigt det som ligger i 

förskollärarens uppdrag att följa läroplanen där det står framskrivet att förskolan har ett 

ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och 

lärande (Skolverket, 2018, s. 7). Förskollärarna, i kategori 1, säger emot sig själva flera 
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gånger, först svarar de ja, i en av de slutna frågorna om att det är viktigt att motverka 

könsstereotypa normer i förskolans inomhusmiljö, därefter förnekar de i enkätens “fria 

fråga” att dessa existerar i samhället. Dessutom menar dessa respondenter att barn inte 

påverkas av samhälleliga könsnormer, som inte existerade enligt förskollärarna, vilket 

är en direkt motsägelse av tidigare forskning (Eidevald, 2009; Hellman, 2010). Detta 

indikerar på att det finns en bristande kunskap hos respondenterna inom ämnet. Dessa 

indikationer i relation till tidigare forskning kan bidra till en kontraproduktiv 

inomhusmiljö utifrån ett genusperspektiv, trots en inställning hos förskollärare att det är 

viktigt att motverka könsstereotypa normer i inomhusmiljön. Bland annat är en negativ 

konsekvens, sett till utformningen av inomhusmiljön och baserat på respondenternas 

svar, att könskodat lekmaterial hålls segregerat från varandra. Enligt Delegationen för 

jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) ger det upphov till att flickor och pojkars lek 

delas upp och att könsstereotypa normer och mönster stärks. Ovanstående grupp av 

respondenter menar dessutom att placeringen av könskodat material inte har någon 

påverkan på om flickor eller pojkar leker med dem. En inställning som också går i 

direkt motsats till forskning och styrdokument. Placeringen av könskodat material 

påverkar barn, och en isärhållning av dessa gör att flickor och pojkars lek hålls isär, 

vilket har visat sig påverka pojkar som redan i förskoleåldern har fastställt hur pojkar 

respektive flickor är och ska uppträda, att vara pojkig är något som inte är flickigt och 

detta värderas högre (SOU, 2006:75). Därmed stärks de två grundläggande logiker som 

genussystemet består av, den första som är den rådande hierarki som finns i samhället 

där mannen ses som norm, och den andra som är isärhållande av könen (Hirdman, 

2003). Ovanstående utformning av inomhusmiljön går i linje med vad Nelson och 

Nilsson (2002) forskning har visat att uppdelningen mellan flickors och pojkars leksaker 

har förstärkts och blivit större de senaste åren vilket skapar könseffekter på flickor och 

pojkars lekbeteenden.  

Vidare är det intressant att det finns två grupper av förskollärare, kategori 2 och 3, som 

gemensamt anser att det är viktigt att arbeta för att motverka könsstereotypa normer. 

Trots samstämmigheten hade grupperna olika strategier i utformningen av 

inomhusmiljön. Det kan tänkas att förskollärares egen erfarenhet och förhållningssätt, 

samt den egna tron på hur könsstereotypa normer hos barn kan motverkas, har större 

påverkan på hur inomhusmiljön utformas än kunskap om vad forskningen säger inom 

ämnet. Den grupp förskollärare (kategori 3) som blandade könskodat lekmaterial var 

troligen de som höll sig uppdaterade om resultat och indikationer från forskning inom 

ämnet.  

Respondenterna i kategori två svarade att de endast hade könsneutralt lekmaterial på 

sina förskolor, dock framkom det i resultatanalysen att delar av det lekmaterial som 

förekommer på deras avdelningar, och som de ansåg vara könsneutralt, enligt forskning 

definieras som pojkkodat lekmaterial. Detta kan te sig problematiskt om det pojkkodade 

lekmaterialet finns representerat men att det finns en avsaknad av det flickkodade 

lekmaterialet. Vilka normer skapas respektive upprätthålls då? Eidevald (2011) menar 

att rådande normer alltid är en pågående process, vilket gör att de normer som råder i 

vårt samhälle idag är i ständig förändring som innebär att nya normer skapas. Ur ett 
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genusperspektiv kan de normer och könssystem som skapas och omskapas, när det 

pojkkodade lekmaterialet får dominera i inomhusmiljön, få konsekvenser som inte är 

förenliga med varken förskolans styrdokument (Skolverket, 2018) eller en strävan för 

att motverka missgynnande könssystem. För att återknyta till Hirdmans (2003) 

genussystem och dess två viktiga grundläggande logiker, dels den hierarki som råder i 

samhället där mannen ses som normen, och dels isärhållande av kön, är den första 

logiken intressant att diskutera i det här fallet. När det är övergripande pojkkodat 

lekmaterial som dominerar inomhusmiljön, signalerar detta att både flickor och pojkar 

ska närma sig det pojkkodade lekmaterialet, och vidare att det pojkkodade lekmaterialet 

ses som viktigare än det flickkodade lekmaterialet och får därmed högre status. Även 

forskning av bland annat Norberg (2005) har visat att det finns en tendens att 

nedvärdera det flickiga. Detta stärks av vad Delegationen för jämställdhet i förskolan 

(SOU, 2006:75) tar upp där det framkommer att det typiskt pojkiga värderas högre än 

det typiskt flickiga, som att förskollärare kan se det som ett misslyckande om en flicka 

klär sig i rosa, och att det upplevs som mer provocerande om en flicka väljer något 

könstraditionellt än när pojkar gör det. Därmed stärks den rådande hierarkin som finns i 

samhället med mannen som norm (Hirdmans, 2003). Vilket leder till att förskollärare i 

sin tro att arbeta genusmedvetet istället motverkar detta arbete, och nya normer skapas 

som signalerar att mannen stärks som norm i samhället när det pojkkodade lekmaterialet 

ges högre status av förskollärarna än det flickkodade lekmaterialet.  

 

 

11.2 Förhållningssätt för ett givande genusarbete 

 

Det är viktigt att som förskollärare ha en väl genomarbetad plan för hur förskolans 

inomhusmiljö ska utformas ur ett genusperspektiv för att lyckas främja jämställdhet, 

denna plan ska också vara förankrad i vad forskningen säger inom ämnet. När forskning 

ligger till grund för hur arbetet med utformningen av förskolans inomhusmiljö ska se ut 

bidrar detta till att barn inte hindras av könsstereotypa normer och mönster. Forskningen 

pekar på vikten av att integrera könskodat lekmaterial i inomhusmiljön (Eidevald, 

2011). Vilket var något som förskollärarna i kategori 3 gjorde. Utformningen av 

förskolans inomhusmiljö har stor påverkan på barns identitetsskapande och skapande av 

könsnormer (Hellman, 2010; Heikkilär, 2015). När könskodat lekmaterial integreras 

med varandra möjliggör det för flickor och pojkar att leka med alla leksaker, vilket ger 

upphov till könsöverskridande lekar (Eidevald, 2011). Detta bidrar också till att 

förhindra att det rådande genussystem, där isärhållande av kön är en av de 

grundläggande logikerna, får fortgå (Hirdman, 2003). Normer och värderingar är en 

ständigt pågående process och är ständigt i förändring (Eidevald, 2011). Därmed kan 

förskollärare i sitt arbete med utformningen av förskolans inomhusmiljö vara med och 

förändra normer samt motverka stereotypa könsmönster. I det arbete är det viktigt att 

höja flickornas status. Norberg (2005) skriver om hur samhället nedvärderar det 

flickiga, och en flickpojke ses som något negativt i kontrast till en pojkflicka som 

värderas högt. För att bryta det rådande genussystemet som råder i samhället, där 

mannen ses som norm (Hirdman, 2003), är det viktigt att arbeta för att höja den låga 
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status och värde som flickkodade leksaker har (Norberg, 2005). Cherney et.al., (2003) 

rekommenderar förskolor att tillhandahålla mer flickkodat lekmaterial i inomhusmiljön 

för att främja jämställdhet mellan könen. Då flick- och pojkkodade lekmaterial 

signalerar olika lekar, där det flickkodade ger upphov till att framkalla känslor av närhet 

och omvårdnad i kontrast till pojkkodat lekmaterial som riktar in sig mot mer aktiva och 

rörliga lekar (Caldera et.al., 1989; Eidevald, 2009), är det viktigt att både flickor och 

pojkar får träna sig i att vara omvårdande. Både flickor och pojkar ska bli föräldrar i 

framtiden, samt att både flickor och pojkar har behov av att röra sig och därmed ska ges 

chansen att leka mer aktiva och rörliga lekar. 

 

11.3 Potentiella orsaker till skiftande inställning till genusarbete i 

inomhusmiljön 

 

Det är utifrån arbetets resultat värt att diskutera om läroplanens strävansmål men inte 

faktiska direktiv kan vara en bidragande faktor till varför det skiljer sig så mycket i 

inställningen till hur arbetet med inomhusmiljön utifrån ett genusperspektiv ska 

bedrivas. När samstämmigheten mellan förskollärare ändå är så procentuell stor i frågan 

huruvida det är viktigt att arbeta med. Bör det inte vara främjande, för att nå dessa mål, 

som både skolverkets granskning och förskolans läroplan pekar på om arbetets drivs 

utifrån en forskningsbaserad grund? 

För att återknyta till syfte och frågeställningen om huruvida förskollärare anser att det är 

av vikt att motverka könsstereotypa normer så har arbetet bidragit med en insikt kring, 

specifikt de nyexaminerade förskollärare, inställning som pekar på ett stort intresse och 

ett engagerat förhållningssätt. Mer än 4 av 5 respondenter svarade i enkäten att de ansåg 

att det är viktigt att motverka könsstereotypa normer i förskolans inomhusmiljö och 

87% anser planering av inomhusmiljön där respondenten är verksam har tagit hänsyn 

till att motverka könsstereotypa normer. Kanske kan det ge en indikation om att 

framtida granskningar likt Skolverkets kvalitetsgranskning (2017) kommer att bidra 

med ett mer positivt resultat. Den höga procentuella samstämmighet som finns mellan 

de 110 förskollärare som deltagit i enkäten ger ett intryck av att det finns ett driv och en 

vilja att arbeta med dessa frågor i förskolan. Oavsett om det skiljer i tillvägagångssätt 

och implementering så tycks det ändå finnas en vilja. 

 

11.4 Metodreflektion 

 

För att undvika urvals-bias innebär metoden en fördel sett till geografiska möjligheter, 

den har även möjligheter för att nå en större mångfald av populationen och därmed 

främja ett representativt urval (Bryman 2018). Ytterligare fördel med webbenkät kan 

även ses utifrån sin anonyma karaktär med möjlighet att motverka tendenser som att 

respondenten vill svara “rätt och riktigt” eller i enlighet med det som hen upplever att 

forskaren önskar (Ibid.).  

En förändring av utformningen av enkäten som även respondenter har påpekat är att vi 

använt oss av begreppet leksaker. Det menar flera av respondenterna inte är relevant för 



 

36 

 

deras specifika verksamhet eftersom de inte använder just leksaker utan annat material. 

Ett annat ordval och begrepp för att söka svar på utformningen av inomhusmiljön hade 

därför varit ett mer neutralt begrepp som till exempel, material. Det skulle ha 

möjliggjort för att fler respondenter hade upplevt sin verksamhet och dess utformning 

som inkluderad.  Valet av ordet leksak var i det här fallet grundat i den tidigare 

forskning som presenterar könskodat material där kategorierna för pojk- och flickkodat 

material var just specifika leksaker. Se till exempel Cherney et.al. (2003) och Nelson 

och Nilsson (2002). 

Ytterligare förbättringspotential sett till enkätens utformning är de frågor som bad 

respondenten att svara utifrån den femgradiga skalan från inte alls-i hög grad. Att inte 

ge en mer specifik förklaring till vad siffrorna 2–4 indikerar för respondenten ger en 

öppning för fri tolkning. Potentiella tolkningar kan bland annat vara att skalans mitt, 3, 

är neutral eller ett vet ej. Att aktivt skriva ut vad respektive siffra i skalan representerar 

kan bidra till att minska risken för missförstånd och skillnader i tolkningar, vilket i sin 

tur ger ett resultat som inte heller löper risk att misstolka respondentens intention.  

En möjlighet att vidareutveckla studien och undersöka och skapa en bredare bild av 

resultatet hade varit den valda metoden i kombination med en observation av den 

faktiska avdelning som respondenten beskriver i enkäten. Det hade bidragit med 

möjligheten att utföra en mer grundlig analys, till exempel, av hur svaren 

överensstämmer med verkligheten. För att besvara undersökningens syfte och 

frågeställning bidrar däremot den valda metoden med kunskap kring respondenternas 

förhållningssätt och utformning av inomhusmiljö utifrån könsstereotypa normer på ett 

adekvat sätt. 

 

11.5 Slutsats 

 

Utifrån en sammanställning av det kvantitativa och kvalitativa resultatet så bidrar 

arbetet med två aspekter; en generell bild av att förskollärare, i huvudsak examinerade 

inom de senaste fem åren, anser att ämnet är viktigt och de använder olika strategier för 

att arbeta utefter den inställningen. Däremot går det att se att de olika strategierna kan 

vara av olika nivå av produktivt respektive kontraproduktivt arbete med att motverka 

stereotypa normer och främja barnens möjligheter oavsett kön när dessa relateras till 

tidigare forskningsresultat. Att arbetet genomförts med en kombination av metoder har 

bidragit med ett resultat som både speglar en generell bild av förskollärares uppfattning 

och inställning men i relation till det även en fördjupning i den kvalitativa delen som 

synliggör faktiska arbetssätt som går under samma grupp av inställning. Det vill säga att 

även om förskolläraren anser att det är viktigt så är inte det en garanti för att arbetet är 

främjande utan kan rent av, som resultatet av den kvalitativa analysen pekar på i relation 

till tidigare forskning, motverka syftet. 

 

11.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

För vidare forskning inom ämnet skulle djupgående till exempel en etnografisk studie 

kunna bidra med en mer grundlig insikt i och för de olika strategierna som framkommit 
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i detta arbete. Genom att finnas på plats i de verksamheter där förskollärare från de olika 

grupperna är verksamma skulle en fördjupad studie av inomhusmiljön vara möjlig och 

objektivt studeras utan att endast grundas i respondenternas egen uppfattning och 

skildring av sin verksamhet.  

Vidare skulle resultatet av detta arbete kunna utvecklas genom att utföra en mer jämnt 

fördelad population sett till erfarenhet och utbildningsår för att undersöka vad och om 

utbildning och uppdaterad kunskap kring tidigare forskning har för inverkan på 

förskollärares inställning till att arbeta med genus i förskolan.  
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Bilaga 1. Metod för sökning av forskning och litteratur 

 

För att söka relevant forskning inom området har databaserna Discovery och ERIC via 

EBSCO använts för att söka efter tidigare forskning. Sökorden valdes ut för att närma 

sig och belysa syfte och frågeställningarnas tema utifrån olika aspekter. Vid sökning har 

avsikten varit att se till just förskolan och utifrån det valdes initialt sökord utifrån 

begreppet förskola, exempelvis; preschool, kindergarten, förskola. Därefter användes 

sökord kopplat till genus, även här användes både ord på svenska och engelska; gender 

roles, könsstereotypa normer, gender codes, könskod, gender. Till sist angavs ord som 

syftade till det område av förskolans verksamhet, det vill säga miljön. Sökorden som 

valdes utifrån det var; social environment, miljö, classroom environment, artefacts, 

materials. 

Utifrån det resultat som framkom av sökorden gjordes en ytterligare avgränsning genom 

att välja artiklar som var peer reviewed, publicerade mellan åren 2000–2019 samt fanns 

tillgängliga i fulltext. Artiklarna i kunskapsöversikten valdes ut efter en genomgång av 

de sammanfattningar eller abstract som fanns tillgänglig till respektive artikel. Det gav 

en uppfattning om huruvida innehållet korrelerade till syfte och frågeställning. Exempel 

på artiklar som sållades bort var de som inriktade sig mot påverkan av manliga 

förskollärare i förskolan utifrån en könsstereotypisk aspekt.  

Utifrån de artiklar som bidrog med relevant forskning för föreliggande arbete studerades 

även de referenser som angivits i artikeln för att vidare undersöka specifika områden av 

tidigare forskning.  

 

Söktjänsten DiVA portal användes för att söka vetenskapliga avhandlingar, doktor eller 

licentiat. Vid sökningarna som gjordes i DiVA portal så angavs form av publicering, det 

vill säga en doktorsavhandling eller en licentiatavhandling samt ämneskategorin 

utbildningsvetenskap för att få fram relevant resultat. Relevanta sökord var likt tidigare 

sökningar fortsatt området för förskola i relation till genus. 

 

Litteratur i bokform som användes i arbetet var dels tidigare studentlitteratur som 

förekom i kurser som berört genus och jämställdhet. Övrig litteratur lånades från 

stadsbiblioteket. Detta var böcker med ett specifikt fokus inom ämnet genus.    

 

Information om de styrdokument och lagar som förskolan har att förhålla sig till har 

erhållits genom Skolverket och Regeringens hemsida samt hemsidan för 

Barnombudsmannen.  
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Bilaga 2. Missiv 

 

Informationsbrev, enkät.  

Hej,  

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete på förskollärarprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Syftet med vårt arbete är att undersöka förskollärares inställning 

till och medvetenhet kring utformningen av inomhusmiljön och placeringen av material 

utifrån ett genusperspektiv. 

Arbetet utgår från ett förskollärarperspektiv och vi söker därför svar från verksamma 

förskollärare. Dessa svar kommer att ligga till grund för vår studie och belysa vad 

inställning och förhållningssätt kan ha för påverkan på arbetet med könsstereotypa 

normer utifrån förskolans inomhusmiljö. 

Ett begrepp som förekommer i tidigare forskning kring ämnet är könskod. Vi har utifrån 

denna forskning delat upp begreppet i flick- och pojkkodat material/leksaker och det 

avser till exempel fordon och konstruktionsmaterial för pojkar samt dockor och köks- 

hushållsleksaker för flickor. Dessa uppdelningar är baserade rådande kulturella normer. 

(Se till exempel Kajsa Svaleryd - Genuspedagogik)  

Det är frivilligt att delta i studien och du kan närsomhelst kontakta någon av oss för att 

avsluta ditt deltagande. Inga namn eller uppgifter som kan identifiera dig eller din 

förskola kommer att användas i studien och svaren kommer endast att användas i 

arbetet.  

När examensarbetet är inlämnat och godkänt kommer det att laddas upp och sparas på 

högskolebibliotekets databas DIVA. 

I övrigt kommer all annan information och data att raderas. 

Enkäten uppskattas ta ca 5 minuter att genomföra. 

Dina svar är betydelsefulla så tveka inte att kontakta någon av oss om du har några 

frågor. 

  

Vänliga Hälsningar, 

Linnea Hagström & Susanne Forsman 

Linneaag@gmail.com, S.forsman@telia.com 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

• Inledande frågor om informanten: antal år som verksam, ålder på avdelning 

(barnen). 

• Informantens inställning till könsstereotypa normer. 

• Informantens syn på inomhusmiljön utifrån könsstereotypa normer. 

• Utformningen av inomhusmiljön på informantens avdelning. 

• Informantens syn på könsstereotypa normer bland avdelningens barn. 

  

1.     Hur många år har du varit verksam som förskollärare? 

  

2.     Vilken ålder är det på barnen på den avdelning som du arbetar på? 

 

3.     Hur länge har du varit verksam på avdelningen? 

 

4.     Har du varit delaktig i att planera inomhusmiljön? (Ja eller nej.) 

 

5.     Anser du att planeringen av avdelningens inomhusmiljö har tagit hänsyn till att                                                   

motverka könsstereotypa normer? (Ja eller nej?) 

 

6.     Anser du att det är viktigt att motverka könsstereotypa normer i förskolans 

        inomhusmiljö? (ja eller nej?) 

 

7.     I vilken utsträckning anser du att nuvarande inomhusmiljön främjar 

könsstereotypa normer och beteenden? (Svar utifrån skala) 

 

8.     I vilken utsträckning anser du att nuvarande inomhusmiljön motverkar 

könsstereotypa normer och beteenden? (Svar utifrån skala) 

 

9.     Upplever du att det finns skillnad mellan vad flickor och pojkar leker med? 

 

10.   Var finns de flickkodade leksakerna på avdelningen placerade? (Nära/långt 

från “hjärtat” av förskolan) 

 

11.   Var finns de pojkkodade leksakerna på avdelningen placerade? (Nära/långt 

från “hjärtat” av förskolan) 

 

12.   Skiljs flick- respektive pojkkodade leksaker åt på din förskola? (Ja eller nej) 

 

13.   Finns flick- respektive pojkkodade leksaker integrerade med varandra? Till 

exempel bilar i dockvrån. (Ja eller nej fråga) 
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14.   Anser du att placeringen av könskodade leksaker påverkar om flickor eller 

pojkar väljer att leka med dem? (Ja eller nej. Om ja, hur?) 

 

15.   I vilken utsträckning anser du det viktigt att arbeta med att utmana barnen att 

leka könsstereotypiskt gränsöverskridande i inomhusmiljön? (Svar utifrån skala) 

 

16.   Anser du att ni arbetar med att utmana barnen att leka könsstereotypiskt 

gränsöverskridande i inomhusmiljön? (Ja eller nej) 

 

17.   Bjuder du in barnen till att leka med leksaker stereotypiskt kodat för det andra 

könet? (Om ja, hur? Om nej, fortsätt med fråga 19) 

 

18.   Hur ofta bjuder du in flickor till att leka med pojkkodade leksaker? 

(Svarsalternativ: tex en gång i månaden, en gång i veckan, en gång per dag, mer 

än fem gånger per dag) 

 

19.  Hur ofta bjuder du in pojkar till att leka med flickkodade? leksaker?  

(Svarsalternativ: tex en gång i månaden, en gång i veckan, en gång per dag, mer 

än fem gånger per dag) 

 

20.   Har du något som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


