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Sammanfattning 
 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattning om och 

utformande av den fysiska inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studien 

utgår från det postmoderna perspektivet som i denna studie innebär att det ställs höga krav på 

den pedagogiska processen. Det vill säga att utforma en lärandemiljö som intresserar och 

utmanar barnen till att konstruera samt arbeta kreativt utan att begränsas av könsstereotypa 

normer. Detta innebär att miljöns utformning samt förskollärarens förhållningssätt påverkar 

barnens möjligheter till interaktion, lek och utforskande. I lärandeprocessen skapar barnen 

inte bara kunskap utan också identitet. Identitet är något som konstrueras och rekonstrueras 

hela tiden i de specifika sammanhang barnen befinner sig i.  

 

Studien undersöker förskollärarnas uppfattning om könsroller och genus i den fysiska 

lärandemiljön inomhus på förskolan samt hur de utformar denna med hänsyn till genus och 

jämställdhet mellan könen. Detta har gjorts genom intervjuer av tre förskollärare samt 

observationer av tre förskoleavdelningars inomhusmiljöer. 

 

I intervjuerna med förskollärarna framkommer att massmedia, samhället och olika 

hemförhållanden påverkar barns synsätt och könsnormer. Resultatet visar att förskollärarna är 

eniga om att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. Genusarbetet ses 

som en lång process som börjar med granskning av förskollärarens eget förhållningssätt och 

egna värderingar. Förskollärarna anser att genus handlar om individen, att se varje barn som 

barn, inte som flicka respektive pojke. Barnen ska inte begränsas av könsnormer i den fysiska 

inomhusmiljöns utformning utan alla ska få lika möjligheter oavsett kön. För att alla barn ska 

få möjlighet att leka könsneutralt är det viktigt att materialet i lärandemiljöerna är tilltalande 

för båda könen. Det handlar om att lägga till samt blanda material för att göra miljön 

intressant samt inbjudande för både pojkar och flickor, att till exempel i bygg- och 

konstruktionsrum lägga till tyger, mjuka djur och figurer. 

 

Lärandemiljön har enligt de intervjuade förskollärarna förändrats och blivit mer könsneutral 

vilket kan förankras i studiens observationer. Det framkommer i observationerna att 

förskolornas lärandemiljöer har uppblandat material som inbjuder till könsneutrala lekar. 

Lärandemiljön på förskolan har enligt litteratur och forskning förändrats från en hemlik samt 

kvinnligt präglad inredning till att bli mer skapande och verkstadslik med konstruktionsrum 

samt ateljéer. Observationerna och intervjuerna i denna studie bekräftar detta. 
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1 Inledning 
Människor har länge haft en tydlig och klar bild om vad kön innebär, vad det är för 

förväntningar för kön och könsroller i samhället (Connell, 2006). Redan på 1700-talet 

inordnades könen i en tvådelad mall som varit aktuell ända till modern tid. Dessa könsmyter 

har bidragit till förutfattade meningar om vårt beteende grundat på om vi är kvinnor eller män 

(Berg, 2000). Tidigare
1
 skildes spädbarnen åt redan från födseln med blå klädsel på pojkar 

och rosa klädsel på flickor. De blå barnen förväntades ha ett mer krävande, energiskt, tuffare 

och aggressivt uppträdande än de rosa. De rosa barnen hade förväntningarna på att vara mer 

medgörligare, passiva, sötare och snällare. Några år senare fick de blå barnen dataspel, 

fotbollar och leksakspistoler medan de rosa barnen fick sminkväskor, dockor och volanger på 

kläderna. I vuxen ålder lärde sig de före detta blå barnen att köra bil, skaffa sig ett jobb för att 

försörja det före detta rosa barnet. De före detta rosa barnen var duktiga på relationer, lärde 

sig laga mat, gjorde som de blev tillsagda och gjorde sig attraktiva inför de före detta blå 

barnen (Connell, 2006).  

 

Förskolan har till uppgift att arbeta utifrån de grundläggande demokratiska värdena i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Allt som sker i den dagliga verksamheten ska 

utgå från dessa värden. Förskolan ska arbeta med att motverka könsmönster och traditionella 

könsroller utifrån ett jämställt perspektiv (ibid). Det innebär att barnen oavsett kön i tidig 

ålder ska kunna utveckla sina intressen och förmågor utan begränsningar av könsstereotypa 

mönster och roller. Tidigare forskning visar på att istället för att bryta och utmana så befäster 

förskolan dessa könsstereotypa mönster (SOU, 2006:75; Brodin & Sandberg, 2008). 

Pedagogernas föreställningar om hur kön styr och påverkar barnens lärande och lek, hur det 

tolkas, organiseras samt utmanas kan vara en bidragande orsak. Det kan bero på att pojkar och 

flickor ges olika erbjudanden i språkbruk, lek, normer, krav och förväntningar. De olika 

förutsättningarna leder till att det skapas olikheter för pojkar och flickor i verksamheten. Det 

är därför av stor vikt att pedagoger erbjuder och bemöter barnets möjligheter att utveckla sin 

könsidentitet, sin kompetens samt sina förmågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Brodin & 

Sandberg, 2008). För att alla barn ska få möjlighet att påverka sina livsvillkor samt sin egen 

situation är det av stor betydelse att förskolan skapar en jämställd miljö. Den bidrar då till att 

både pojkar och flickor får samma möjlighet att uttrycka sig och utveckla sin kommunikativa 

kompetens (Odelfors, 1998).  

 

I tidningen Förskolan som Lärarförbundet ger ut står det att förskolan ska vara en plats där 

barn och pedagoger möts och skapar vänskap där de grundläggande värden som vårt samhälle 

står för får sin grund (Förskolan, 2004).  Därför bör förskolan grundläggas utifrån ett 

demokratiskt synsätt för att skapa olika miljöer där alla barn kan mötas, kommunicera och 

göra egna val. Det är av stor vikt att reflektera kring förskolans fysiska miljö ur ett 

genusperspektiv (Brodin & Sandberg, 2008). Den fysiska inomhusmiljöns utformning på 

förskolan kan bidra eller begränsa pojkars och flickors lek samt lärprocesser. Genom att utgå 

från de didaktiska frågeställningarna kan förskollärarna ta reda på hur miljön påverkar 

barnens interaktion med varandra. Vad tillgodoser miljön i pojkars och flickors 

lärandeprocesser? Hur är miljön utformad ur ett genusperspektiv, bidrar den till att varje barn 

har möjlighet att utvecklas utan att hämmas av traditionella föreställningar om kön? Varför 

ser lärandemiljön ut som den gör och till vem riktar den sig? (Förskoletidningen, 2010).  

 

 

                                                 
1
 Exakt tidsreferens saknas. Författarna till denna studie förmodar att det enligt uppgift bör handla om 1960-talet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas uppfattning om könsroller 

och genus i utformandet av den fysiska inomhusmiljön på förskolan samt hur lärandemiljön 

utformas ur ett genusperspektiv.  

 

1.2 Frågeställningar 

Vad är förskollärarnas uppfattning om könsroller och genus i den fysiska inomhusmiljön på 

förskolan? 

 

Hur utformar förskollärare lärandemiljön inomhus med hänsyn till genus och jämställdhet 

mellan könen? 
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1.3 Begreppsdefinition 

I denna del kommer centrala och relevanta begrepp som används i detta arbete att förklaras. 

 

1.3.1 Genus och kön 

Orden manligt och kvinnligt har ett långt förflutet och bottnar i könsmyter. De ingår i vår 

världsuppfattning om dualismen, det vill säga två motsatta och den spänning som finns mellan 

de två (dikotomin). Alla individer både har och inte har egenskaper som är könstypiska. En 

individs egenskaper kan även påverkas utifrån vilket intresse den har. Att vara djärv, försiktig, 

snäll eller elak har inget med könstillhörighet att göra (Berg, 2000). Könsmyterna finns 

fortfarande kvar i dagens samhälle bland annat i populärkulturen, reklam och modeindustrin. 

Genuskoder och symbolik används för att bestämma målgrupper till exempel i leksaks- och 

barnklädesaffärer. Där finns avdelningar med färgkoder och skiljelinjer för att markera flickor 

och pojkars tillhörighet (ibid). 

 

Biologiskt kön är betingat utifrån biologiska kriterier. I denna studie definieras genus som ett 

socialt kön. Odelfors (1998) anser att det sociala könet inte är medfött och naturligt utan det 

skapas utifrån interaktionen mellan individen och samspelet med dess omvärld. Genus kan 

beskrivas som en samlad benämning i modern könsforskning vilket omfattar det sociala, 

kulturella och biologiska könet. Diskussioner kring genus handlar om beskrivningar och 

upplevelser av könsidentiteten samt hanteringen av faktum av den gruppindelade 

mänskligheten (Berg, 2000).  

 

Connell (2006) beskriver att genus vanligtvis syftar på den kulturella skillnaden mellan män 

och kvinnor. Grunden ligger då i den biologiska uppdelningen i honor och hanar. Han anser 

att det finns många invändningar mot den definitionen och beskriver vidare att fokus bör 

sättas på relationerna inte skillnaderna. Genus är inte ett uttryck för biologi utan handlar 

framför allt om individer och gruppers agerande i sociala relationer. Detta kan även beskrivas 

som ett mönster i den sociala ordningen samt i de praktiker eller dagliga aktiviteter som styrs 

och utgörs av denna (ibid).  

 

1.3.2 Jämställdhet 

Jämställdhet innebär i den här studien ”att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är 

närbesläktat med jämlikhet.” (Nationalencyklopedin, 2014). 

Genusforskningen visar att det finns många missförstånd och förlegade föreställningar om 

kön och jämställdhet i samhället. För att öka jämställdheten behövs upprättelser för att 

konkreta åtgärder ska kunna vidtas. Det kan göras genom att synliggöra mäns och kvinnors 

positioner till varandra samt deras valmöjligheter utifrån påverkan av olika strukturer (Berg, 

2000).  

1.3.3 Fysisk inomhusmiljö 

Den fysiska miljön innefattar i den här studien rummen inomhus på förskolan samt inredning, 

material och leksaker, det vill säga barnens och pedagogernas lär- och arbetsmiljö. Miljön har 

betydelse för barns utvecklande av identitet. För de yngre barnen utgör den en stor del i deras 

kroppsliga och sinnliga utforskande (Björklid, 2005). 

 



 

4 

  

1.3.4 Stereotypa könsroller 

I denna studie innebär stereotypa könsroller att barn delas in i två fack som motsvarar 

flickigt/pojkigt. Detta innebär att maktfördelningen är olika mellan könen det vill säga att det 

manliga är norm och värderas högre än det kvinnliga (Olofsson, 2007). Stereotypa könsroller 

utgår enligt Weiner och Berge (2001) från uppfattningen om en standardfamilj med 

könsspecifika uppgifter. Det vill säga att kvinnan sågs som svagare och fick ta hand om hem 

och barn. Mannen däremot ansågs som starkare och gavs tillgång till utbildning samt arbete. 

  

1.4 Disposition 

Detta inledande kapitel innehåller en introduktion till området som ska undersökas, studiens 

syfte och underliggande frågeställningar samt begreppsdefinition. I andra kapitlet redogörs 

historik, olika perspektiv, tidigare forskning, normer och teoretiska ramverk utifrån 

genusperspektivet. Det tredje kapitlet innehåller studiens metoddel där tillvägagångssätt och 

urval samt analys och tolkning av det empiriska materialet presenteras. I det fjärde kapitlet 

redogörs resultatet av intervjuer och observationer. I det femte och sista kapitlet diskuteras 

studiens resultat och avslutas med förslag på vidare forskning. 

 



 

5 

  

2 Bakgrund  
Det här kapitlet tar upp historiska perspektiv, tidigare forskning samt olika teorier och 

perspektiv på genus. Vidare belyses förskolans läroplans strävansmål, förskollärarens roll, 

den fysiska inomhusmiljö och lekens strukturering ur ett genusperspektiv. Kapitlet avslutas 

med teoretiskt ramverk och en sammanfattning. 

 

2.1 Historiskt perspektiv på genus 

Begreppet genus börjar under 1970-talet att användas i teorietiskt syfte för att urskilja och 

förstå vad som formar det sociala könet (Brodin & Sandberg, 2008). Nya teorier framkommer 

om hur könsidentitet utmanas och formas. Utgångspunkten och grundtanken för hur det 

sociala könet konstrueras bottnar i ett kulturellt, socialt och historiskt i sammanhang. Det kan 

jämföras med de tidigare teorierna om att pojkar och flickors könsmönster och könsroller 

ansetts vara biologiskt nedärvda.  

 

Förskolans verksamhetsform och värdegrund har ur ett genusperspektiv förändrats under 

tidens gång. Fyra olika könsdidaktiska mönster har präglat förskolans verksamhet under olika 

tider. På 1830-talet låg fokus på den kristna uppfostran men den övergick i slutet av 1800-

talet i en mer särartsbetonad samkod som innebar att pojkar skulle fostras till familjeförsörjare 

medan flickor fostrades till den goda modern. Barnträdgårdens utbyggnad ses under den här 

tidsperioden som ett kvinnligt samhällsprojekt där uppväxtmiljön för de yngsta skulle 

förbättras. Anledningen till att just kvinnor var passande för barnträdgårdsyrket var att de 

ansågs ha en medfödd moderlig förmåga samt var moraliskt överlägsen i sin uppfostran av 

barn. I mitten av 1900-talet förändrades synsättet då det framträdde en könsneutral likhetskod. 

Demokratifrågorna som uppkommer sätter fokus på barnets allsidiga utveckling. 1980 

introduceras den pluralistiska könskoden vilket innebär att barnet ses som en egen individ ur 

ett demokratiskt synsätt där kön är komplext och mångfasetterat (Brodin & Sandberg, 2008). 

Detta synsätt är fortfarande aktuellt idag. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan följer ett urval av tidigare forskning som berör området genus och den fysiska miljöns 

betydelse i barns utveckling.  

 

Hyvönen (2008) visar i sin forskning att uppmuntran till gemensam interaktion mellan pojkar 

och flickor är viktigt i arbetet med genus. Det räcker dock inte med att endast uppmuntra utan 

det krävs ett djupt engagemang från pedagogerna med praktiskt arbete och könsneutrala 

miljöer. Att miljöns utformning är av stor vikt resonerar även Brodin och Sandberg (2008) om 

och hänvisar till forskning (Johnson, Christie & Wardle, 2005; Mårtensson, 2004) vars 

resultat visar att den fysiska miljön har betydelse för barns lärande samt hur de förhåller och 

använder sig av den utifrån kön. Flickors lekar är ofta stillsamma, platsbundna, gärna 

inomhus och i mindre grupper. Pojkar leker gärna i större grupper, på större ytor och deras lek 

är ofta mer högljudd och tävlingsinriktad är vad flickors är. Det som uppmärksammas på 

senare tid är betydelsen av materialets funktion för lekens utveckling i barns lärandeprocesser. 

Tidigare var förskolans roll att bygga upp en hemlik miljö för att komplettera hemmet. Det 

har på senare tid frångåtts mer och mer och den nuvarande fysiska miljön blir allt mer 

verkstadslik (ibid). I den verkstadslika miljön läggs fokus på skapande samt barnens 

kreativitet. Detta med utformandet av könsneutrala byggrum och ateljéer med blandat 

material. Hyvönen (2008) påvisar vikten av miljöns utformning och har uppmärksammat att 
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uppbyggda affärs- och frisörmiljöer inbjuder både pojkar och flickor till gemensam 

interaktion och kan på så vis motverka stereotypa könsroller. 

 

Ärlemalm-Hagsér (2010) lyfter fram i sin forskning att även om förskolan anser sig vara 

könsneutral och behandlar pojkar och flickor lika så har det visat sig att det är skillnader. Barn 

positionerar sig själva i olika situationer vilket bidrar till att det är svårt att utveckla 

genusarbete. Ärlemalm-Hagsér hänvisar till en Australiensisk studie vars resultat visar på 

samma problem. I studien framkommer det att maktstrukturerna inte utmanas tillräckligt i 

förskolan. Det kan påverkas genom att utveckla och skapa könsneutrala miljöer med material 

som främjar jämställdheten i barns interaktion med varandra anser de. Laevers och Verboven 

(2007) visar i sin forskning betydelsen av förskoleverksamhet i barns skapande av kön. Deras 

forskning har visat att barn i förskolor med ett utforskande arbetssätt och upplevelsebaserat 

lärande leder till mer könsöverskridande lekar. Stereotypa könsmönster är dock synliga i detta 

arbetssätt men i mindre omfattning. 

 

Resultatet av Sandberg och Pramling Samuelsson (2005) studie där 20 förskollärare deltog 

visar även den att samtliga betonade att det är av stor vikt att skapa inspirerande miljöer för 

lek och lärande i arbetet med genus. Det eftersom de flesta kunde se att de traditionella 

stereotypa könsrollerna, att flickor intar mera vårdande roller än pojkar, fortfarande 

förekommer bland barnen i deras dagliga lekar. Dock fanns det undantag som visade att en 

förändring skett i barns lek under de sista 10 åren. Idag leker färre flickor med dockor och 

pojkar använder dockvagnen till bland annat bilar. I hemvrån är det inte bara flickor som lagar 

mat utan även pojkar. Studien visar även på att flickor idag har större självförtroende och kan 

hävda sig i lekar med pojkar. Sandberg och Pramling Samuelsson (2005) refererar till Flising 

(1997) som anser att pojkar i förskolan inte får sina behov och intressen tillgodosedda i 

jämförelse med flickor. Det på grund av att det finns så få manliga förebilder i förskolans 

verksamhet. Fler manliga förskollärare skulle öka jämställdheten och ge flickor och pojkar 

samma förutsättningar. Flising anser att det kan finnas en risk att förstärka könsrollerna om 

det endast arbetar kvinnor i förskolan. Utifrån detta påstående påvisar Sandberg och Pramling 

Samuelsson att det är stor vikt att föra diskussioner både i samhället och i verksamheten för 

att nå högre nivåer av jämställdhetsperspektiv i förskolan. Genom att utgå från 

genusmedvetenhet i förskolan kan förskollärarna synliggöra sina egna förväntningar och idéer 

om kön (ibid). 

 

Eidevald (2009) anser i sin avhandling att det är till stor del pedagogernas förhållningssätt och 

sätt att bemöta barn som avgör hur flickor och pojkar kan konstituera sin syn på vad som 

finns tillgängligt och möjligt för dem. I hans avhandling kan utläsas att förskollärare har lätt 

att diskutera jämställdhet. De uttrycker att det handlar om att pojkar och flickor ska ha samma 

möjligheter utan att begränsas på grund av könstillhörighet. Han påvisar att förskollärare 

anser att det ska finnas material som både pojkar och flickor kan använda samt att det ska vara 

naturligt att pojkar till exempel kan leka med dockor. Vidare lyfter han föräldrars oro över att 

arbeta med jämställdhet i förskolan. Han påvisar att föräldrar visar större oro över att pojkarna 

ska bli ”feminina” än att flickor ska bli ”maskulina”. Eidevald hänvisar detta till Hirdman 

(2003) som anser att denna oro grundar sig i att mannen ses som norm i vårt samhälle. 

Eidevald visar också i sin avhandling att förskollärare sällan såg till sitt eget förhållningssätt 

när de diskuterade jämställdhet i förskolans verksamhet utan diskussionerna handlade oftast 

om förskolans miljö och leksaker. Han anser för att arbeta med jämställdhet behöver 

pedagogerna sätta fokus på sitt eget handlande. I detta arbete kan de behöva filma 

interaktionen med barnen för att kunna analysera och bli medveten om sitt eget handlande i 

samspelet med barnen. Eidevald anser att jämställdhet innebär möjligheter för individen att 
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kunna positionera sig på många olika sätt. Med detta menar han att individen inte ska 

begränsas utan erbjudas många möjligheter till positioneringar för att bidra till ett rikare liv.  

 

2.3 Olika teorier och perspektiv på genus 

Yvonne Hirdman är professor som arbetar med genusinriktad forskning. Hirdman har enligt 

Olofsson (2007) indelat genussystemet i två principer, hierarki och isärhållande. Dessa anses 

vara ett samhällsmönster som bestämmer relationer mellan kvinnor och män. Hirdman anser 

att det finns en tyst överenskommelse mellan kvinnor och män om vad som är passande, det 

så kallade Hirdmans genuskontrakt. Detta kontrakt innefattar isärhållande, om manligt och 

kvinnligt, samt hierarki, att det manliga generellt är norm som förs vidare i generationer. 

Svaleryd (2003) gör en koppling till att genussystemet kan ses som ett slags apartheidssystem 

där kvinnor och män är anvisade till olika egenskaper, jobb och platser. Detta synliggörs då 

kvinnor och män hålls isär genom att ha tillträde till vissa områden. Hon påvisar även att 

männen värderas högre än kvinnorna i genussystemet vilket leder till att mannen blir 

överordnad kvinnan. Kvinnan blir undantaget medan mannen blir modellen eller normen för 

det mänskliga varandet. Denna norm, att kvinnor kryper ihop och män tar plats, finns och tas 

uttryck i vårt tänkande, språk samt kultur (SIDA, 2006).  

 

Sandra Harding är en amerikansk filosof som delar in skapandet av kön i tre nivåer, den så 

kallade Hardings genusteori. Den strukturella nivån beskriver hierarki samt strukturellt 

särskiljande av män och kvinnors olika maktpositioner utifrån var de befinner sig i samhällets 

olika platser. Den andra nivån är den symboliska vilken innefattar könens beteende, förmågor, 

språk och utseende. I den tredje nivån ingår de enskilda individernas individuella tolkning 

utifrån symbolisk och strukturell nivå (Brodin & Sandberg, 2008). Det kan jämföras med 

Hedlin (2010) som beskriver att kvinnligt och manligt kan utgå från en tankefigur där 

isärhållande ses som ett motsatspar och två skilda saker. Denna tankefigur präglar tänkandet 

trots medvetenhet om att män och kvinnor varken är två homogena grupper eller motsatser i 

verkligheten. Detta påverkar samhället i stort och innebär att så länge det manliga är normen 

så finns det ingen möjlighet till jämställdhet mellan könen inom politiken, organisationslivet, 

utbildningsrådet eller arbetsmarknaden. Det för att fokus ligger på mannens intressen och det 

som räknas som kvinnliga verksamheter får en lägre status och inte riktigt passar in i normen 

(Hedlin, 2010). Simone De Beauvoir var en fransk feminist som i mitten av 1900-talet skrev 

boken ”Det andra könet”.  "Man föds inte till kvinna, man blir det" är ett känt citat ur den. 

Simone ansåg att miljön bidrog till att forma pojkars och flickors könsroller. Hon hävdade 

även att flickor under uppväxttiden uppmuntrades till passivitet och att de var svagare och 

mindre företagsamma. Pojkarna uppmuntrades däremot till att bli mer självständiga, starka 

och överlägsna (Beauvoir, 1986). 

 

Alla människor föds in i genussystemet enligt Hedlin (2010). Hon menar att barn lär sig i 

tidig ålder vad som anses vara manligt respektive kvinnligt utifrån hur olika förväntningar och 

egenskaper knyts till könen. Detta kan ses i en studie där det visade sig att redan i sjuårsålder 

relaterade barn omsorgsinriktningen till kvinnligt medan prioritering av sig själv relaterades 

till det manliga. Hedlin menar att värderingen av normer och könsordningen förs vidare av 

både män och kvinnor genom att vi präglas av samhällssynen och kulturen. Hur ska dessa 

normer och värderingar kunna förändras? Hedlin påvisar vikten av att diskutera och lyfta fram 

könsnormerna samt betydelse av att förändra dem. Grunden kan läggas redan i förskolan 

genom att lyfta fram både pojkar och flickors egenskaper med färre begränsningar och utökad 

repertoar. Målsättningen är en könsneutral miljö som öppnar upp för fler möjligheter där 
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flickor och pojkar har samma förutsättning att utvecklas och inte begränsas av könsnormer 

anser hon.  

 

Bronwyn Davies forskar inom samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturellt 

inspirerad forskning. Davies (2003) anser att det inte behöver finnas en koppling mellan ett 

hormonellt, genetiskt, beteendemässigt och genitalt kön. Hon påvisar att det genomförts en 

mängd forskning där de försökt övertyga att det finns orsakssamband mellan dessa kategorier. 

Davies teori visar att den självuppfattning vi bär på som kvinna eller man finns omedvetet 

inlagrad i kroppen. ”Alltså, en persons kön skrivs in i kroppen genom de aktiviteter som 

hänger ihop med vilket kön som personen har tilldelats” (Davies, 2003, s. 33).  Det kan 

medföra uteslutning eller tillåtelse till relationer med andra människor och omgivningen då 

vår kroppsuppfattning är kopplad till miljöns utformning. Hedlin (2010) menar ”att göra 

genus är att förhålla sig till dominanta könsnormer” (s. 22). Detta innebär enlig henne att 

normerna om vad som är kvinnligt samt manligt upprätthålls då vi ger uttryck och anpassar 

oss till dem. Könsnormerna förs vidare av både män och kvinnor på ett ibland oreflekterat sätt 

där maskulinitet och femininitet uppfattas som något naturligt och självklart. För att en 

förändring ska ske handlar det om att bryta och ifrågasätta mönster anser Svaleryd (2003). 

Med det menar hon att förändra samt förstå de processer som män och kvinnor ingår i och 

som upprepas generation efter generation. Det är en process som kräver mod eftersom det 

även handlar om att ifrågasätta sig själv (SIDA, 2006). 

 

2.4 Förskoleverksamhetens uppdrag enligt läroplanen 

Läroplanen är ett styrdokument för förskoleverksamheten. Alla som verkar i förskolan har 

som uppdrag att följa dess strävansmål och riktlinjer. Vad säger läroplanen om genus och 

miljön? 

 

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

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

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

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

”Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket, 2010, s. 9). 

 

2.5 Förskollärarens roll i genusarbetet 

Det räcker inte med att enbart förändra miljön för att skapa en könsneutral förskola. Att arbeta 

med genus i verksamheten innebär att förskolläraren först måste bli medveten om sitt eget 

förhållningssätt samt kunna ifrågasätta invanda arbetsformer och tankesätt. Det kan göras 

genom att granska sig själv utifrån sina egna normer och värderingar men även vilken 

medvetenhet samt förståelse man har om samhällets genusstrukturer. Dessa fördjupade 

kunskaper behövs för att se och kunna förändra strukturer (SIDA, 2006).   

 

I förskollärarens roll ingår att ge både pojkar och flickor samma möjligheter, förutsättningar 

samt talutrymme. Det kan hänvisas till Odelfors (1998) som anser att flickor och pojkar 

bemöts på olika sätt inom förskolan. Pojkar får mer uppmärksamhet än flickor. De är i regel 

mer pratsamma, aktiva och bryter mot regler. Flickor upplevs tystare, mer anpassningsbara 

och agerar ofta hjälpfröknar. Det kan ses vid olika situationer exempelvis vid matbordet då 
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pojkar tar sig friheter, är högljudda och stör ordningen. Flickorna är i regel tystare och har 

svårare att göra sin röst hörd. Wahlström (2003) påvisar att pedagogerna i förskolan ger 

flickor mer ord än pojkar. I en undersökning på Tittmyrans förskola utanför Gävle har de 

dokumenterat en påklädningssituation genom att videofilma för att se om det fanns skillnader 

mellan tal till flickor och pojkar. Resultatet visade att de behandlades olika även fast 

personalen upplevde att de behandlade flickor och pojkar lika. Videofilmen visade att det var 

stora skillnader i samtalen med barnen, pojkarna gavs kortare instruktioner och fick kortare 

svar än flickorna.  

 

Genom att använda ett kompensatoriskt arbetssätt kan förskollärarna medvetandegöra och 

kompensera det som fattas eller är svagt utvecklat i pojkar respektive flickors generella 

könsmönster. Pojkar som grupp behöver arbeta särskilt med närhet, kommunikation, omsorg 

och hänsyn. Flickor som grupp behöver stärka självförtroendet för att våga ta för sig och lita 

på sig själv (Olofsson, 2007; Wahlström, 2003). Wahlström (2003) anser liksom Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) att det är viktigt att observera hur verkligheten ser ut på förskolan 

genom att lyssna samt ta del av barnens tankar och handlingar. Detta för att kunna utforma en 

miljö där pojkar och flickor kan utvecklas fritt utan att begränsas av könsstereotypa normer 

och värderingar. Enligt Norell Beach (2004) är det av stor vikt att man som pedagog 

signalerar till barnen att olikheter är positiva och spännande. Det gäller att formulera likheter 

och skillnader, uppmärksamma samt hjälpa alla barn oavsett etiskt ursprung att känna stolthet 

över sitt utseende, sina kunskaper, särdrag och erfarenheter. 

 

2.6 Den fysiska inomhusmiljön på förskolan 

”Den fysiska miljön har både en social, emotionell, kulturell och en historisk dimension 

genom att den väcker minnen hos människor” (Brodin & Sandberg, 2008, s.13). I samspelet 

med olika miljöer utvecklar barn sina beteenden och färdigheter. Miljöerna som utgör 

vardagslivet skapar begreppet platsidentitet vilket innebär upplevelser av meningsfulla platser 

som är av stor vikt för barnets identitet. Barnet formas genom sociala relationer i 

omgivningen samt av den fysiska miljön. Platsidentiteten skapas i interaktionen med andra 

individer men även personliga och känsloupplevelser förstärker begreppet. Minnen, känslor, 

attityder tankar och värderingar som kopplas till en speciell plats och tillskriver den en 

identitet anser Brodin och Sandberg (2008). Vidare påvisar de vikten av att reflektera kring 

förskolans fysiska miljö ur ett genusperspektiv. De ställer sig frågande till om miljön 

möjliggör ett socialt samspel mellan flickor och pojkar samt om leksakerna är tilltalande samt 

könsneutrala. Begränsningar i miljöns utformning i form av att material eller en plats är avsett 

för ett visst kön kan försvåra för barnen att bli delaktiga i ett mer varierat utbud av aktiviteter 

(ibid). Det kan jämföras med Odelfors (1998) som beskriver att alla barn ska få möjlighet att 

påverka sina livsvillkor samt sin egen situation. Det är därför av stor betydelse att förskolan 

skapar en jämställd miljö. Den bidrar då till att både pojkar och flickor får samma möjlighet 

att uttrycka sig och utveckla sin kommunikativa kompetens.  

 

I ett demokratiperspektiv bör förskolan skapa olika miljöer där alla barn kan mötas, 

kommunicera och göra egna val. Förskolan ska vara en plats där barn och pedagoger möts 

samt skapar vänskap där de grundläggande värden som vårt samhälle står för får sin grund 

(Lärarförbundet, Tidningen Förskolan, 2004). Brodin och Sandberg (2008) påvisar vikten av 

arkitekturens och den fysiska miljöns betydelse för barns lärande samt utveckling. De anser 

att olika rum har olika uttryck vilket kan leda till att de antingen öppnar upp eller skapar 

begränsningar för barns meningsskapande och lärprocesser. Rummets och dess utformning 

ska inte styra vad barnet kan göra, rummets fysiska miljö ska istället ge barnet utrymme till 



 

10 

  

aktivt utforskande utan begränsningar. Brodin och Sandberg (2008) beskriver förskolans rum 

som en arena för samspel där barnen ska ges möjligheter till inflytande över sin vardag.  

 

Olika villkor påverkar hur flickor och pojkar uttrycker sig. Skillnader i uttrycken kan ses då 

de vuxna styr och har kontroll av villkoren. I de vuxenledda aktiviteterna, exempelvis 

samlingar, har pojkar större möjlighet till att uttrycka sig. Flickor har mer möjlighet till att 

uttrycka sig i leken som de själva styr över. Det villkor som har störst inverkan på barns 

deltagande är pedagogens sätt att bemöta barnen. Därför är det av stor vikt att pedagogerna är 

medvetna om villkoren för att skapa en jämställd miljö där pojkar och flickor har samma 

möjligheter att uttrycka sig. Genom att skapa utrymme, visa intresse samt bjuda in bidrar 

pedagogerna till att öka flickornas aktivitet så att de får möjlighet att framföra sina tankar och 

åsikter (Odelfors, 1998). 

 

2.7 Lekens strukturering ur ett genusperspektiv 

Leken innefattas inte i studiens syfte men ses ändå viktig att belysa då den har stor betydelse 

för barns lärande och interagerande i den fysiska inomhusmiljön.  

 

Synen på barn har förändrats från att sett barnet i en passiv roll ses det numer som en aktiv 

och upptäckande individ som genom lek samt erfarenheter skapar sin egen verklighet 

(Odelfors, 1998; Hislam, 1995). Med det menas att barnet prövar olika roller och idéer för att 

få en förståelse för sin omvärld och hitta sin identitet. Odelfors (1998) refererar till Kärrby 

(1991) som påvisar att leken är av stor betydelse i barns könsidentitetsutveckling. I den 

sociala interaktionen övar barnet sitt könsspecifika beteende samt konstruerar 

könsklassifikationer utifrån sina erfarenheter av den sociala verkligheten.  

 

I pojkar och flickors lek kan skillnader ses utifrån de könsnormer som generellt finns i 

samhället. Det kan vara att pojkar lämnas mer själva utan pedagogers närhet i sin lek. När de 

lämnas själva tränar de makt, kontroll och är ofta hårdhänta med varandra. Enligt Gens (2002) 

agerar sällan pedagogerna i denna situation. Han kopplar detta till den manliga normen som 

innebär att pojkar är och agerar på detta sätt. Hemmiljön, kuddrummet och bygghörnan kan 

vara typiska platser där begränsningar existerar (Gens, 2002; Davies, 2003). Gens (2002) 

anser att barn bygger upp hierarkier och rangordnar sig när de börjar på förskolan samt att 

flickor leker med flickor och pojkar leker med pojkar. De hierarkier som byggs upp följer 

sedan med barnen under förskoletiden och skoltiden det vill säga om barnen inte byter 

avdelning, gruppindelning eller klass. Leken ”Herre på täppan” anses vara en typiskt 

hierarkisk och brutal lek där till exempel kläder, glasögon kan påverka barnets möjlighet att 

klättra till toppen. Har en pojke till exempel röda kläder ”flickkläder” sjunker han genast på 

”rangordningslistan” och förväntas inte nå toppen (ibid).  

 

2.8 Teoretiskt ramverk 

Denna studie utgår från det postmoderna perspektivet som enligt Dahlberg, Moss och Pence 

(2013) innebär att inte kunna relatera sin kunskap som något absolut, konstant och universellt. 

I detta perspektiv läggs ansvaret på den enskilde individen för meningsskapande, lärande och 

moraliska val. Barnet ses som medkonstruktör i detta perspektiv och måste anpassa sig till 

förändringar, mångfald och komplexitet. Eftersom barnet ses som aktivt och föränderligt bör 

pedagogen anpassa aktiviteter utifrån barnets vardagsförståelse och sociala omgivning. Det 

postmoderna perspektivet ställer höga krav på den pedagogiska processen. Det vill säga att 

utformandet av lärandemiljön bör intressera och utmana barnen till att konstruera samt arbeta 
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kreativt. I processen skapar barnen inte bara kunskap utan också identitet. Identitet är något 

som konstrueras och rekonstrueras hela tiden i de specifika kontexter individen befinner sig i. 

 

2.9  Sammanfattning av bakgrund 

I det här kapitlet redogjordes en tillbakablick på historiska perspektiv, tidigare forskning samt 

olika teorier och perspektiv som ligger till grund för arbetet med genus. I kapitlet visades 

också förskoleverksamhetens uppdrag enligt läroplanen samt förskollärarens roll i 

genusarbetet. Vidare belyses den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns lärande samt 

lekens utformning ur ett genusperspektiv. Avsnittet avslutades med studiens teoretiska 

ramverk där det postmoderna perspektivet har lyfts fram.  
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3 Metod 
Detta kapitel innehåller metod och urval där vi kommer att beskriva hur vi gick tillväga för att 

komma fram till vårt resultat i examensarbetet samt medverkande i undersökningen. Vi 

kommer att redogöra för genomförandet av studien samt analys och tolkning av det empiriska 

materialet. Under rubriken studiens validitet och reliabilitet analyserar vi metodernas 

tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

3.1 Val av metod  

Syftet med examensarbetet är att undersöka förskollärarnas uppfattning om könsroller och 

genus i utformandet av den fysiska inomhusmiljön på förskolan samt hur lärandemiljön 

utformas ur ett genusperspektiv. För att besvara studiens syfte valde vi att utföra en kvalitativ 

studie med strukturerade intervjuer samt observationer som metod för datainsamling. Vår 

kvalitativa forskningsintervjus syfte var att få insikt i respondentens uppfattning om 

könsroller och genus i den fysiska inomhusmiljön på förskolan. I de strukturerade 

intervjuerna har vi utgått från samma frågeställning till varje respondent. Frågorna var mycket 

specifika till sin inriktning för att underlätta arbetet med att jämföra och sammanställa 

respondenternas svar (Bryman, 2011). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte att förstå respondentens perspektiv av upplevda erfarenheter. 

Formen liknar ett vardagligt samtal men dess utformning av tydligt strukturerade frågor gör 

det till en professionell intervju. I informationsbrevet informerades respondenterna att 

forskningsetiska riktlinjer följs vilket enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär att de 

medverkande garanteras anonymitet. 

 

För att få svar på vår andra frågeställning om hur förskollärarna utformar lärandemiljön 

inomhus med hänsyn till genus och jämställdhet mellan könen gjordes observationer. Det 

kopplades ihop med intervjuerna för att ge en bättre bild och förståelse samt kunskap om 

deras synsätt på genusperspektivet. Att använda sig av observationer av miljön är ett sätt att få 

reda på hur den fysiska miljön är utformad. Eftersom vårt syfte var att undersöka lärmiljöns 

utformning samt vilket material barnen hade att tillgå utgick vi från ostrukturerade 

observationer. Det innebär enligt Bryman (2011) att inte använda sig av något 

observationsschema utan i stället göra noggranna noteringar.  

 

Respondenterna informerades i ett brev ”Inbjudan till intervju” (bil.1)att forskningsetiska 

riktlinjer följs. De informerades sedan muntligt innan intervjun om informerat samtycke och 

konfidentialitet. Informerat samtycke innebär att respondenterna som deltar i studien är 

informerade om syftet med undersökningen, vad det innebär att delta samt att resultaten av 

intervjun kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

Vidare informerades de om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande samt att materialet behandlas konfidentiellt som innebär i studien att ingen 

enskild individ eller förskola skall vara möjlig att identifiera. Respondenterna informerades 

även om att materialet som inhämtats genom intervju och observation förvaras där inga 

obehöriga kan få tillgång till det samt att alla namn gjorts anonyma i intervjuerna och 

observationerna (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 
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3.2 Urval  

I vår undersökning har vi valt ut tre olika förskolor som vi anser har olika inriktningar och 

förutsättningar i arbetet med genus. Vi benämner dessa med romerska siffror för att 

anonymisera och avidentifiera dem så att inget av vårt material kan kopplas till respektive 

förskola (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Förskola I ligger i ett hyreshusområde i en stad. Den har sex avdelningar och är 

mångkulturell. Förskola II ligger i ett villaområde i en stad. Den har tre avdelningar och 

arbetar aktivt med genus. Förskola III ligger i ett litet samhälle några mil utanför staden och 

har fem avdelningar. Studiens undersökning grundar sig i om det finns någon skillnad i 

förskollärarnas uppfattning samt utformning av miljön utifrån förskolornas olikheter. 

Anledningen till att tre förskolor och tre förskollärare valdes var att vi ansåg att vi skulle få 

tillförlitliga resultat utifrån dessa. Valet att använda denna yrkeskategori i intervjuerna utgår 

från vår forskningsfråga (Backman, 2011). De förskollärare som intervjuades var två kvinnor 

och en man i åldrarna 42-59 år som varit verksamma inom yrket i 12-32 år. 

 

3.3 Genomförande av studien  

Examensarbetet inleddes med att samla in relevant litteratur för att få en grund att utgå från i 

vår studie. Genom att studera avhandlingar, kurslitteratur samt forskningsartiklar inom 

området förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv formulerades examensarbetets syfte 

samt frågeställningar som arbetet sedan utgått från.  

 

Intervjuer och observationer genomfördes under två veckor. I god tid innan hade de berörda 

förskollärarna kontaktats via ett informationsbrev som sedan följdes upp av ett telefonsamtal. 

De blev informerade om intervjuns planerade längd, syfte samt etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Datum fastställdes för intervjuer och observationer. För att 

förskollärarna skulle vara förberedda och få möjlighet att reflektera över intervjufrågorna 

(bil.2) skickades de via e-post innan intervjun. 

 

3.3.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur förskollärarna resonerar om inomhusmiljön och 

hur de utformar den. Tre intervjuer genomfördes med förskollärare på de utvalda förskolorna. 

På grund av rådande tid- och personalbrist gjordes en överenskommelse med en av 

förskollärarna. Då det inte fanns möjlighet att gå ifrån barngruppen under en längre tid skulle 

intervjun genomföras i den dagliga verksamheten. De andra två förskollärarna hade möjlighet 

till att intervjuas enskilt.  

 

De tre intervjuerna pågick i ungefär 30-40 minuter. För att få tillförlitliga svar baserades 

intervjufrågorna utifrån våra frågeställningar. Vi genomförde intervjuerna tillsammans för att 

vi båda skulle vara delaktiga men även att tillförlitligheten skulle vara större att uppfatta 

respondentens svar. Att vara två underlättade även i det senare skedet då materialet tolkades 

samt sammanställdes. Vid intervjutillfället ställde vi växelvis frågorna till respondenten 

medan båda antecknade med papper och penna, så kallade fullständiga fältanteckningar. 

Bryman (2011) beskriver olika generella principer som är viktiga att tänka på när det gäller 

fältanteckningar. Innehåll ska vara detaljerat och sammanfattande med levande och tydliga 

anteckningar som skrivs ner så snart som möjligt efter intervjun. Under intervjuerna följdes 

frågeställningarna men för att få så nyanserade svar som möjligt ställdes ibland följdfrågor. 

Direkt efter varje intervju sammanställdes materialet genom renskrivning. Efter att alla 
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intervjuer genomförts sammanställdes och jämfördes materialet för att få en grund att arbeta 

vidare med. I enighet med Bryman (2011) anser vi att det är av stor vikt att skriva ner 

detaljerade anteckningar för att tydliggöra eventuella intryck och samtalets innehåll. I enighet 

med 

  

3.3.2 Observationer 

Observationerna genomfördes vid tre tillfällen vid olika tider på dagen. För att få ut mesta 

möjliga resultat kom vi överrens med förskollärarna när det var lämpligast att utföra dem. 

Under genomförandet av observationerna reflekterade vi över hur miljön var utformad ur ett 

genusperspektiv men även vilket material barnen hade att tillgå. Vi valde att inte använda ljud 

eller videoupptagning i observationerna av miljön eftersom vi inte sökt tillstånd av 

vårdnadshavare. Anledningen till detta var att dessa tillstånd brukar ta mycket lång tid att få 

tillbaka enligt våra tidigare erfarenheter. Det var en fördel att vara två även i observationen då 

det fanns större möjlighet att uppfatta olika intryck. Med hjälp av fältanteckningar och 

fotografering dokumenterade vi miljön, det vill säga lärandemiljöns utformning samt 

uppbyggnad och material. I dokumentation av miljön har vi medvetet uteslutit fotografering 

av barn och personal för att skapa anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). Tanken med 

fotograferingen var att underlätta i jämförandet mellan miljöerna och förskollärarnas 

resonemang. Respondenterna var med när vi observerade. De beskrev syftet samt sitt 

perspektiv över hur de tänkt i utformandet av miljön. Direkt efter observationerna 

sammanställde vi materialet för att inte förlora något viktigt synintryck eller någon reflektion.  

  

3.4 Analys och tolkning av studiens empiriska material  

Vår studies empiriska material samlades in med hjälp av fältanteckningar och digital kamera. 

Det insamlade materialet bestod av ett flertal fotografier av förskolornas olika miljöer, ett 

flertal sidor transkript från intervjuerna och dokumentationerna av miljön. Backman (2008) 

anser att analysarbetets syfte är att ställa i ordning, i det här fallet det kvalitativa materialet för 

att ge tydlighet och ordning. Analysen innebär att materialet ges en funktionell och 

översättningsbar form så att observationsresultaten kan relateras till studiens 

problemställning. I tolkningen ges analysens resultat betydelse och substans. Det insamlade 

materialet tolkas för att för att komma fram till slutsatser som ger materialet innebörd (ibid). I 

vår analys har vi förankrat tidigare forskning samt litteratur för att ge resultatet av vår 

undersökning betydelse och substans. Detta ligger till grund för vår slutdiskussion där resultat 

och analys adderas utifrån de ställda frågeställningarna med stöd av litteratur samt tidigare 

forskning.  

 

3.5 Studiens validitet och reliabilitet  

I denna studie handlar validitet om att använda rätt verktyg för att mäta rätt sak vid rätt 

tillfälle. Reliabilitet beskrivs som ett stabilt och pålitligt verktyg som ger konsekvent resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka intervjuernas och observationernas validitet gjordes 

fördjupningar i relevant litteratur inom genus och könsroller för att få en hög tillförlitlighet i 

svarsalternativen. Intervjufrågorna var anpassade för att få svar på vårt syfte samt 

frågeställning. Vid intervjutillfällena ställde vi frågorna i samma ordning till alla 

respondenterna då det bidrar till att ge ett mer noggrant och tillförlitligt resultat. Vi noterade 

att frågorna tolkades lika av respondenterna trots deras skilda erfarenheter samt resonemang 

kring könsroller och genus i den fysiska inomhusmiljön. Validiteten kan dock vara svår att 

uppskatta av intervjuerna då det är lätt att som oerfaren undgå vissa tolkningar vid 

sammanställningen utifrån våra fältanteckningar.  
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Reliabilitet innebär enligt Bryman (2011) tillförlitlighet av studiernas resultat. Skulle 

resultatet bli detsamma om studien gjordes om på nytt? Är påverkan slumpmässig eller 

tillfälligt betingad? Våra observationer av miljöns utformning skedde under tre tillfällen på 

förskolorna vilket vi ansåg räckte då vi båda dokumenterade. För att öka intervjufrågornas 

reliabilitet kontrollerade vi dessa med två förskollärare som inte deltog i studien. Det för att 

undersöka om de hade samma förståelse och kontext för att minimera risken för felaktiga 

tolkningar i de kommande intervjuerna. Vid eventuella misstolkningar hade frågorna 

omarbetats. 

  

3.6 Sammanfattning av metod  

I det här kapitlet redogjordes val av metod och urval med beskrivning av tillvägagångssätt för 

att komma fram till resultatet i undersökningen. Detta genom att samla in relevant litteratur 

och genomföra intervjuer samt observationer. Studiens empiriska material har sedan 

analyserats och tolkats. Under rubriken validitet och reliabilitet analyserades metodernas 

tillförlitlighet. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel beskrivs resultaten som framkommit utifrån intervjuer och observationer av 

förskollärarnas uppfattning om könsroller och genus i utformandet av den fysiska 

inomhusmiljön på förskolan samt hur lärandemiljön utformas ur ett genusperspektiv. För att 

inte förskollärarna ska kunna identifieras används bokstäver istället för namn. Bokstäverna 

har ingen koppling till deras verkliga namn. Förskollärarnas svar följs av tolkningar och 

analyser. 

  

4.1 Förskollärarens uppfattning om utformandet av 

inomhusmiljön ur ett genusperspektiv 

 

4.1.1 Vikten av förskollärarens förhållningssätt i arbetet med genus  

Genusarbetet ses utifrån de intervjuade förskollärarna som en lång process som börjar med att 

rannsaka sina egna värderingar. Det kan göras genom olika strategier exempelvis självanalys, 

självvärdering och fortbildning. I självvärdering kan videofilmning vara ett användbart 

redskap. Detta framkommer även i intervjuerna där två av förskollärarna anser att det är 

viktigt att syna sitt eget förhållningssätt genom videodokumentation. I en videodokumentation 

finns möjligheten att reflektera över sitt förhållningssätt till varandra samt tal, röstläge, 

kroppsspråk och prioriteringar av barn.  

A: Många gånger tror man att man arbetar medvetet och gör rätt men sen när man synar 

sitt förhållningssätt så visar det sig att det inte är så.  

Det kan kopplas till Wahlström (2003) som påvisar vikten av att observera hur verkligheten 

ser ut på förskolan med videodokumentation för att få med det mänskliga samspelet, 

kroppsspråk och dialoger. Videodokumentation kan vara påfrestande för den enskilde 

individen. En förskollärare betonar att det är viktigt att känna trygghet i arbetslaget innan en 

sådan process påbörjas. 

 B: Trygghet i arbetslaget liksom att kunna bjuda på sig själv samt att det är tillåtet att 

göra fel är viktigt i arbetet med att undersöka sitt eget förhållningssätt. 

Dock anser förskolläraren att denna dokumentation är viktig för att synliggöra och reflektera 

över sitt förhållningssätt till kollegor och barn. Öhman (2008) anser att pedagoger bör arbeta 

med sin egen tolerans för varandras olikheter. Det är av stor vikt för att kunna kommunicera, 

samspela och skapa en lärandemiljö där barnen också kan lära sig av detta. En förskollärare 

påvisar att det är pedagogernas förhållningssätt som påverkar barnens möjligheter. Har inte 

pedagogen ett tillåtande förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv ges inte barnen 

möjligheter att överskrida könsgränserna.  

A: Vill en pojke ha klänning på sig, ska han få den möjligheten lika självklart som en 

flicka. 

Med det menas att förskolan ska ge barnen lika möjligheter oavsett kön. Samtliga 

förskollärare lyfter att i genusarbetet uppmärksammas och bekräftas barnets egenskaper. De 

berättar att det händer att barnen vill ha bekräftelse av sina nya kläder eller frisyrer och då 

läggs vikten på funktion och kvalitet. 
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B: Om en flicka kommer med en ny randig tröja till förskolan så kan jag som pedagog 

bekräfta det genom att säga; jag ser att du gillar randigt, är den skön? Istället för att 

säga, vilken söt tröja du har. 

Fokus flyttas från ett värderande av tröjan till plaggets egenskaper och barnets intresse. På så 

sätt blir barnet ett subjekt som gjort ett eget val i stället för ett objekt som innebär i det här 

fallet att bara vara söt (Olofsson, 2007). Två av förskollärarna har vid ett flertal tillfällen tagit 

diskussion med föräldrar då barnet kommit till förskolan i överdrivna könsspecifika samt 

opraktiska kläder. Förskollärarna har då ansett att kläderna har hindrat och påverkat barnets 

deltagande i verksamhetens aktiviteter. 

Samtliga förskollärare beskriver betydelsen av sitt arbetssätt där det är viktigt att behandla 

flickor och pojkar könsneutralt. Det kan vara vid exempelvis tröstande där vanligtvis flickor 

får ett mera omsorgsfullt hanterande än pojkar.  Pedagogerna i förskolan bör arbeta för att 

motverka de traditionella könsmönstren, det vill säga att det manliga är norm. Vid 

matsituationer lägger pedagogerna vikten på att benämna att barnen inte ska äta för att bli stor 

och stark, som anses manligt, utan för att bli mätt. En förskollärare anser att det är viktigt att 

nämna barnen vid namn för att stärka dess identitet och inte tilltala dem med pojkar och 

flickor. Förskollärarna beskriver arbetet med genus som att det inte är saker och material som 

spelar roll utan att det är deras eget förhållningssätt som är av största betydelse.  

B: Vi kan kontrollera vad och hur barnen leker, hur ska vi locka in flickor i 

byggrummet?  

På en av förskolorna berättar förskolläraren att de observerar barnen i interaktion med miljön 

sedan förändrar, tillför och tar de bort material. Två förskollärare poängterar dock att det 

handlar om att lägga till samt blanda material för att göra miljön intressant och inbjudande för 

alla. En förskollärare nämner att de gjort ändringar genom att ta bort dockorna för att fokus 

inte skulle ligga på dem samt att det är bra att tillföra neutrala saker samt återvinnings-

material. Det kan kopplas till Wahlström (2003) som menar att det är viktigare att satsa på 

kreativt material som är könsneutralt och fantasistimulerande än leksaker som innehåller 

färdiga lösningar till exempel bilar och dockor. Samtliga förskollärare berättar att de döpt om 

dockvrån till hemvrån på förskolorna för att göra den mer könsneutral. Att arbeta med genus 

utifrån läroplanens strävansmål innebär att aldrig bli färdig anser samtliga förskollärare. Det 

är viktigt att påminna varandra och hålla diskussionen vid liv då det finns risk att bli blind på 

sitt eget förhållningssätt.   

 

4.1.2 Förskolans verksamhet i ett genusperspektiv 

Det framgår i intervjuerna att förskolornas gruppaktiviteter planeras samt anpassas utifrån 

barnens individuella behov och intressen där alla ges samma förutsättningar oavsett kön. En 

av förskollärarna anpassar samlingen utifrån barnens behov och gruppaktiviteter efter barnens 

intresse. En annan förskollärare berättar att de arbetar med ett kompensatoriskt arbetssätt där 

barnen delas in i heterogena grupper utifrån deras ”svagare” och ”starkare” egenskaper. Det 

innebär att till exempel försynta barn är i en grupp där de har möjlighet att ta för sig, synas 

och höras. Detta arbetssätt övar mod och ger barnen likvärdigare möjligheter till att få en 

bättre grundtrygghet. Olofsson (2007) och Hedlin (2010) beskriver att tanken bakom det 

kompensatoriska arbetssättet är att pojkar och flickor som grupp behöver stärkas på olika sätt. 

Pojkar behöver träna mer kommunikation och omvårdnad medan flickor behöver stärka sitt 

mod, sin tuffhet och sin självständighet (Olofsson, 2007). Två förskollärare anpassar sånger 

samt ramsor och gör dem könsneutrala för att arbeta genusinriktat. Det är en viktig del i 
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genusarbetet menar Olofsson (2007) då det manliga inte blir norm och barnen kan få en 

förståelse att världen även handlar om flickor. 

A: När vi exempelvis sjunger ”Björnen sover” byter vi ut ”han är inte farlig” mot ”hon 

är inte farlig” för att barnen ska få en neutral bild. Vad är det som säger att björnen 

måste vara en han? 

Samtliga förskollärare är eniga att barnen är en stor inspirationskälla till utformning och 

planering av miljön. Barnen fyller på med idéer som kan leda till att det sker ett omskapande i 

förskolans fysiska inomhusmiljö. Genom att göra barnen delaktiga i beslutfattande, 

förhandling om regler, val av material och förhållningssätt kan förskolan få en miljö som 

fungerar och blir intressant för alla barn (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Förskollärarna ser 

även studiebesök på andra förskolor och studiedagar som inspirationskällor.  

C: Läroplanen, barnkonventionen, kommunens och husets krav måste uppfyllas i 

planeringen och dessa står till grund för hur vår verksamhet utformas.  

En av förskollärarna ger exempel på hur de har strukturerat ett ”rum i rummet” med en 

sjukvårdshörna utifrån barnens önskan. Den har tillkommit efter att barnen besökt 

barnavårdscentralen där de har mätt längd, gjort synkontroll samt vägt sig. På en förskola har 

kuddrummets existens diskuterats i både personal och barngrupp. På grund av kränkningar 

ville personalen ta bort det men barnen ville ha det kvar. Resultatet av diskussionerna på 

förskolan ledde till att rummet blev kvar med en gemensam överenskommelse att endast tre 

barn får leka tio minuter i taget. Det har lett till en lugnare och tryggare atmosfär för alla. En 

av förskollärarna berättar att de bland annat använder sig av följande frågeställningar när de 

kartlägger den fysiska inomhusmiljön.  

B: Vilka rum använder barnen att leka i? Är det någon skillnad för pojkar och flickor? 

Vad leker, aktiverar barnen sig med? Vilket material, vilka leksaker väljer barnen att ha 

med i sin lek? Med vilka och hur många barn leker tillsammans? Är det någon skillnad 

mellan pojkar och flickor? Vad är det barnen tränar i leken eller med materialet? Är det 

någon skillnad mellan pojkar och flickor? Var befinner sig den vuxne under dessa 

lekar?  

Det resultat som framkommer utifrån frågeställningarna analyseras i arbetslaget och bidrar 

sedan till förändringar till lärandemiljöns utformning. Resultatet visar att miljöns utformning 

även utgår från observationer av barnens interaktioner med varandra och miljön flera gånger 

per år. Samtliga förskollärare observerar barngruppens behov och anpassar miljön därefter. 

När barnen inte finner intresse, byts visst material ut och platsen förändras. Detta 

överensstämmer med vad Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser. De beskriver att 

verksamheten har sin grund i demokratin vilket innebär att pedagogerna alltid bör observera 

samt lyssna på barnen. Detta för att kunna skapa en miljö som väcker barnens lust och 

nyfikenhet till lärande i samspel med varandra samt delaktighet i miljöns utformning. 

Pedagogerna på en av förskolorna brukar regelbundet ge barnen inflytande till förändringar i 

den fysiska inomhus miljön. Dessa förändringar genomförs 3-4 gånger per år. 

 

Förskollärarna anser att det är barnens egna viljor som styr var de vill leka samt att alla 

lekmiljöer ska vara tillåtna och tillgängliga för alla barn oavsett kön. För att alla barn ska få 

möjlighet att påverka sina livsvillkor samt sin egen situation är det av stor betydelse att 

förskolan skapar en jämställd miljö. Den bidrar då till att både pojkar och flickor får samma 

möjlighet att uttrycka sig samt utveckla sin kommunikativa kompetens (Odelfors, 1998).  En 

förskollärare berättar att de använder sig av en enkät och diskuterar tillsammans med barnen 
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när de ska ändra om i miljön. Detta för att göra alla barn delaktiga och att deras önskemål är 

med i utformandet av lärmiljön.  
 

C: Vi låter materialen mötas för att skapa intresse för båda könen. Vi har riddare och de 

möter vi upp med hästar, dockskåp möts upp med människofigurer, djur och fordon.  

 

Rummets utformning är avgörande för vilka aktiviteter som kan utföras eller begränsas anser 

Åberg och Lenz Taguchi (2005). Förskolläraren betonar att hemvrån inte behöver 

kategoriseras som tjejig. 
 

C: När ska barnen leka könsneutralt när det inte finns hemma? Vi har inte tänkt 

speciellt pojkigt och flickigt utan tänkt på att blanda material för att det ska intressera 

alla. 

 

A: Barn påverkas inte bara på förskolan utan hemifrån och från massmedia. Här på 

förskolan kan jag se att pojkar leker mer ”jobbarkillar” och det kan ses könsstereotypt 

men det är bra att leka blandat. Jag kan se att förskolegruppen leker mycket mixat. 

 

En av förskollärarna anser att det är viktigt att namnge rummen på förskolan och att namnen 

ska kopplas till rummets aktivitet. Lugna rummet kan anpassas för läsning och lugna 

aktiviteter. På en av förskolorna har barnen fått bestämma namn på rummen. De heter 

pysselrum, kuddrum, samlings/vilrum och läsvrå berättar förskolläraren. I den fysiska miljön 

kan könsmarkerade mönster uppstå. Dessa kan begränsas genom att bland annat använda 

neutrala namn på rummen (Öhman, 2008).  
 

B: Vi ser det som barnens arbetsmiljö och har anpassat den för barnen. Vi följer 

barnens intressen, arbetar för tillgänglighet och inte för begränsning. Vi har bra lokaler 

med flera små rum som ger oss möjlighet att dela in barnen i mindre grupper. 

 

En förskollärare berättar att miljön har gått från att likna en hemmiljö till att vara en lekmiljö 

där materialet serveras tillgängligt och inbjuder barnen till egna val. Även forskning och 

litteratur visar att miljön ändrats från att vara hemlik till att bli mer verkstadslik med ateljéer 

och konstruktionsmiljöer (Brodin & Sandberg, 2008; Johnsson, Christie & Wardle, 2005; 

Mårtensson, 2004). Två av förskollärarna menar att lokalernas utformning i nuläget innebär 

begränsningar. Det är bland annat genomgångsrum på avdelningarna som ibland skapar 

störningar i verksamhetens aktiviteter. Att matborden behöver fylla olika funktioner leder 

också till begränsningar i barnens aktiviteter. Utifrån frågeställningen om önskade resurser 

blev förskollärarnas svar olika. En menade att det inte blir bättre med mer pengar till material. 
 

C: De önskade resurserna skulle i så fall läggas så att det blev färre barnantal i 

barngrupperna.  

  

En annan önskade att det fanns speciellt utformade och anpassade lokaler för matsal, lekhall, 

ateljé och vattenlek.  

 
A: Det skulle även finnas bygg- och snickarrum där barnen inte alltid behövde avbryta 

för städning utan kunde fortsätta med sina projekt vid senare tillfällen.  

 

Den tredje var nöjd och ansåg i nuläget att inget behövde förändras eller tillkomma i miljöns 

utformning. 
B: Det skulle i så fall vara några små plastfigurer som barnen kan leka med. 
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Dock var samtliga förskollärare eniga om att mycket sitter i pedagogens fantasi och det är 

oftast den som sätter gränser för miljöns utformande. 

 

 

4.2 Utformning av förskolornas fysiska inomhusmiljö  

I denna del redogörs hur den fysiska inomhusmiljön samt material är uppbyggt och utformat 

utifrån vad som framkommit i observationerna.  

4.2.1 Lokalens utformning   

Förskola I 

Förskolan som är mångkulturell har en gemensam hall för de sex avdelningarna. 

Avdelningens första rum är en genomgång till toalett samt till den övriga avdelningen. 

Lokalen består av ett stort rum som är inrett med köksinredning och indelat i mindre 

lekmiljöer så kallade ”rum i rummet”. Dessa miljöer är hemvrå, bygg- och konstruktions- 

hörna, ateljé samt spelhörna. Hemvrån är placerad centralt. Avdelningen består även av två 

mindre rum som används till samling, bokläsning samt legobyggande.  

Förskola II 

Förskolan som arbetar aktivt med genus och jämställdhet har en egen hall samt delar toaletter 

med den närliggande avdelningen. Det första rummet är ett genomgångsrum som fyller flera 

funktioner bland annat vid måltider, högläsning, spel och pysselaktiviteter. Köket och ett 

mindre konstruktionsrum ligger i anslutning till detta. Lokalen består även här av ett stort rum 

som är inrett med ”rum i rummet”. Det innehåller hemvrå, rutschkana, samlingshörna, bord 

som används till lek och måltid samt flera mindre hyllor. Hemvrån är centralt placerad i 

lokalen. Det finns även två mindre rum, ateljén och ”lugnarummet” som används till läsning.  

Förskola III 

Avdelningen på förskolan fungerar som genomgång till angränsande avdelningar. 

Avdelningen har en egen hall där legohörnan är placerad. Det första rummet från hallen är 

bygg och konstruktion. Kuddrummet ligger i anslutning till detta rum. Hemvrån är avsides 

placerad intill angränsande avdelning. I lokalen finns ett stort rum som är indelat i ”rum i 

rummet”. Det innehåller en läshörna, ett område för pyssel, ritande och spelande samt en 

sjukvårdshörna och ett stort bord för måltider. Rummet är avdelat med en stor hylla. Intill det 

stora rummet finns ett lekrum och en ateljé. 

4.2.2 Material i de olika miljöerna 

Förskola I 

Genomgångsrummet är sparsamt möblerat med dator, ett lågt bord och några små stolar. 

Hemvrån består av ett litet lågt bord, två små stolar, en spis och husgeråd i plast. I bygg- och 

konstruktionshörnan finns blandat material, pappersrör, träklossar, smått och stort samt 

leksaksbilar. Spelhörnan har matematiskt material samt spel och pussel. Ateljén består av ett 

staffli där barnen kan måla samt ett bord där de kan rita och skapa. Det material som barnen 

har fri tillgång till är placerat i deras höjd. Annat material är placerat synligt men högt för att 

barnen ska kunna begära det. Läsrummet är i ett av de mindre rummen. Det är inrett med en 

soffa och en liten bokhylla med böcker. Det andra mindre rummet är inrett med ett bord, 

samlingsmatta och hyllor med lego samt madrasser och filtar som används vid vila. 



 

21 

  

Förskola II 

Genomgångsrummet består av en läshörna med en soffa och boklister på väggarna med 

många böcker. Ett stort bord är placerat mitt i rummet och används till kreativa aktiviteter 

samt vid måltider. Datorn är placerad i ett hörn. Spel och pysselmaterial finns synligt och 

tillgängligt för barnen. I köket finns ett högt bord som används till måltider samt att barnen 

kan sitta där för att bygga med lego och pussel. I konstruktionsrummet finns kaplastavar, 

pappersrör, tyg, plastdjur och människofigurer. I hemvrån finns utklädningskläder, dockor, 

dockvagn, affärsdisk, kassaapparat, spis, diskbänk, ett litet bord och små stolar samt husgeråd. 

Samlingshörnan består av en stor rund matta, en hylla högt placerad med samlingsmaterial, 

frisör och sjukvårdsmaterial. I hyllorna i stora rummet är materialet blandat med bland annat 

dockor, bilar, byggmaterial, nallar, plastdjur och lego. Ett av de mindre rummen används som 

ateljé med mycket material tillgängligt för målning och skapande aktiviteter. I det ”lugna 

rummet” finns en tjock madrass, en fåtölj samt kuddar och böcker.  

Förskola III 

I bygg- och konstruktionsmiljön består materialet av kaplastavar, återvunnet material, 

leksaksbilar, stora mjuka legoklossar, plastdjur, hästar och riddare. Datorn är placerad i ett 

hörn i detta rum. Kuddrummet har en mjuk matta på golvet samt stora byggbara kuddar. 

Hemvrån har köksinredning, husgeråd, bord och stolar. I det stora rummet finns madrasser 

som fungerar som en soffa i ett hörn ovanför finns tavellister med böcker placerade synligt 

och i barnens höjd. Mitt i rummet finns en sjukvårdshörna. I lekrummet finns en stor rund 

matta som används till samlingar, en ribbstol, en stor tjock gymnastikmadrass. Här finns även 

ett dockskåp med djur, figurer och möbler, en dockvagn med docka, en koja under ett bord, en 

stor back med utklädningskläder och stora tygstycken. Rummet innehåller också en stor hylla 

med många backar med diverse blandade leksaker. Ateljén har mycket och varierat material 

tillgängligt i barnens höjd.  

4.3 Analys  

Utifrån observationerna framkommer att samtliga förskolor har byggt upp sin fysiska 

inomhusmiljö i mindre indelande lärandemiljöer så kallade ”rum i rummet”. Dessa har olika 

funktioner och utformning. Gemensamt är att de använt höga och låga hyllor för att skapa 

dessa miljöer. Alla tre förskolor har en hemvrå och på två ligger den centralt placerad. En 

förskollärare lyfter vikten av att den ligger centralt då barnen gärna leker i närheten av 

personalen.  

 

I intervjuerna med förskollärarna framkommer att de ser vikten av att blanda material för att 

skapa könsneutrala miljöer. Detta ses även i observationerna. I samtliga förskolors 

lärandemiljöer har de blandat upp material till exempel klossar, tyger, figurer och djur för att 

göra miljön inbjudande och intressant för båda könen. Det som skiljer en förskola mot de 

andra är att dockorna är borttagna. Förskolläraren på denna förskola belyser att fokus inte ska 

läggas på dockorna i barnens rollek. Endast en förskola har kuddrum, stor gymnastikmadrass 

och ribbstol. Dock poängterar förskolläraren på denna förskola att kuddrummets existens 

diskuterats i både arbetslag och barngrupp.  

 

 

Alla tre förskollärarna är eniga att barnen är en stor inspirationskälla till utformning av 

lärandemiljön. De tar tillvara barnens intressen vilket kan ses i observationerna. Det är bland 

annat en sjukvårdshörna som tillkommit efter barnens önskemål på en av förskolorna. 

Samtliga förskolor har miljöer med tillgängligt material placerat i barnens nivå. I intervjuerna 
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framkommer det att förskollärarna observerar barngruppens behov. Detta för att skapa en 

könsneutral miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet till lärande.  

 

 

 



 

23 

  

5 Diskussion och slutord 
Detta avslutande kapitel inleds med en metoddiskussion. Det återföljs av resultatdiskussion 

med studiens resultat och analys utifrån de ställda frågeställningarna med stöd av litteratur 

samt tidigare forskning. Detta följs av didaktisk implikation där det redogörs vad studien kan 

tillföra förskoleverksamheten. Kapitlet avslutas med vidare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valde vi att utföra en kvalitativ studie med strukturerade 

intervjuer samt observationer som metod för datainsamling. Observationerna gjordes genom 

fältanteckningar samt fotografering och ingen checklista användes. Detta anser vi i efterhand 

skulle ha underlättat resultatsammanställningen då vi haft en tydligare struktur att utgå från. 

Videodokumentation av miljön hade varit ett bra alternativ i observationerna då det gett 

möjlighet att återgå ett flertal gånger i vår analys.  

 

De strukturerade intervjuerna motsvarade våra förväntningar och vår metod att föra 

fältanteckningar gav oss det material vi behövde. Eftersom vi båda var med under 

intervjuerna och förde anteckningar blev de tillförlitliga. Hade vi gjort dessa intervjuer var för 

sig har ljudupptagning varit ett bra redskap. En av våra respondenter hade inte möjlighet att 

lämna barngruppen så intervjun genomfördes i verksamheten. Vi anser att detta inte påverkat 

vårt resultat men det är lättare att ha fokus om intervjuerna utförs i avskildhet. Att intervjua 

fler förskollärare har kunnat ge oss en bredare empirisk bas men på grund av tidsbrist ansåg vi 

att det fick räcka med tre respondenter samt observation av tre avdelningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att genusarbetet ses som en lång process som börjar med granskning av sitt 

eget förhållningssätt och egna värderingar. I intervjuerna framkommer det att genus handlar 

om individen, det vill säga att se varje barn som barn, inte som flicka respektive pojke och att 

detta har betydelse i utformandet av lärandemiljön inomhus. Resonemanget om vad begreppet 

genus handlar om samstämmer då samtliga förskollärare anser att barnen inte ska begränsas 

av könsnormer utan att alla ska få lika möjligheter oavsett kön. Hedlin (2010) menar att vissa 

förväntningar men även egenskaper för pojkar och män respektive flickor och kvinnor 

grundläggs i tidig ålder. Det kan kopplas till resultatet där samtliga förskollärare är eniga om 

att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i verksamheten.  

 

Enligt Wahlström (2003) och Eidevald (2009) anser många förskollärare att de arbetar 

jämställt men när de börjar granska sitt förhållningssätt upptäcker de stora skillnader i 

verksamheten. I intervjuerna framkommer vikten av att använda videofilmning för att 

utvärdera och syna sitt förhållningssätt i jämställdhetsarbetet. En av förskollärarna berättar att 

de många gånger anser sig arbeta utifrån ett genusperspektiv men vid granskning 

framkommer det att det inte förhåller sig så. Att arbeta med en medveten genuspedagogik 

leder enligt Svaleryd (2003) till positiva förändringar men för att kunna vidareutveckla arbetet 

med genus är det viktigt att vara trygg i arbetslaget. Det innebär att kunna bjuda på sig själv 

samt att det ska vara tillåtet att göra fel inför varandra anser förskollärarna.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna ofta arbetar med barnen i heterogena grupper. 

En av förskollärarna beskriver att de arbetar kompensatoriskt med att stärka barnens 

egenskaper i olika gruppindelningar. De använder sig inte av könsuppdelade homogena 

grupper såsom SOU (2006) och Wahlström (2003) beskriver att det kompensatoriska 
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arbetssättet utgår från. Berg (2000) påvisar att nackdelen med arbetet i könsuppdelade grupper 

kan göra att skillnaderna mellan könen förstärks. Det har förskollärarna tagit fasta på och de 

delar istället upp barnen utifrån vilka egenskaper de behöver stärka till exempel tysta barn i en 

grupp och livliga i en annan. Olofsson (2007) poängterar dock att det är viktigt att arbeta med 

individanpassat med genus och inte enbart i kompensatoriska utformningar.  

Alla förskollärare använder barnen som inspirationskälla till planering och utformning av den 

fysiska inomhusmiljön. De anser att barnen alltid kommer med nya idéer och bidrag till 

utvecklandet av miljön. Barnen görs även delaktiga genom enkäter där de får möjligheter att 

uttrycka sina önskemål. Förskollärarna gör barnen till medkonstruktörer vilket kan förankras i 

det postmoderna perspektivet (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). De menar att barngruppen 

ständigt förändras därför bör lärmiljön anpassas och aldrig bli konstant. Samtliga förskollärare 

använder sig av observationer och kartläggning av barnens interaktioner med varandra och 

lärandemiljön. I dessa används frågeställningarna som bland annat utgår från vart barnen 

leker, vilket material de använder, vilka och hur många barn leker tillsammans. 

Frågeställningarna utgår från ett genusperspektiv då de observerar om det är några specifika 

könsskillnader. Dessa observationer utförs och dokumenteras ett flertal gånger under året eller 

vid behov när de märker att barnen inte finner intresse i miljöns utformning. Efter observation 

och kartläggning anpassas miljön efter barnens behov samt önskningar för att väcka lust och 

nyfikenhet till lärande (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; SOU 2006:75). Studiens resultat visar 

på att förskollärarna utgår från didaktiska frågeställningar när de utför observationerna. Vad 

tillgodoser miljön i pojkars och flickors lärandeprocesser? Hur är miljön utformad ur ett 

genusperspektiv, bidrar den till att varje barn har möjlighet att utvecklas utan att hämmas av 

traditionella föreställningar om kön? Varför ser lärandemiljön ut som den gör och till vem 

riktar den sig? (Förskoletidningen, 2010).  

 

En av förskollärarna lyfter betydelsen av att namnge rummen på förskolan. Namnen bör enligt 

denne förskollärare kopplas till rummets aktivitet men Öhman (2008) påvisar att det kan leda 

till att könsmarkerade mönster uppstår. För att undvika detta bör neutrala namn användas. 

Samtliga förskollärare anser att alla lärandemiljöer ska vara tillåtna och tillgängliga för alla 

barn oavsett kön. Det bör vara barnens egna viljor som styr vart de vill leka. På grund av 

lokalernas utformning anser förskollärarna att det är viktigt att bygga ”rum i rummet” det vill 

säga att bygga upp små angränsade lekmiljöer med olika syften. Detta för att erbjuda barnen 

fler lärandemiljöer, närhet till flera olika lekmaterial samt att barnen kan interagera över 

könsgränserna med varandra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 

I jämförandet mellan intervjuer och observationer framgår att det förskollärarna påvisar 

synliggörs i lärandemiljön. I observationerna kan ses att samtliga miljöer har material som är 

uppblandat för att det ska inbjuda till könsneutrala lekar trots att lärmiljön är uppdelad i 

indelningar och avgränsningar. Björklid (2005) påvisar vikten av lärmiljöns utformning som 

bör inspirera barnen till utforskande samt lärande genom olika typer av verksamheter och 

handlingar. Massmedia, samhället och olika hemförhållanden påverkar barns synsätt och 

könsnormer anser förskollärarna och för att alla barn ska få möjlighet att leka könsneutralt är 

det viktigt att materialet i rummen är blandat för att tilltala båda könen. Två av förskollärarna 

förklarar att det handlar om att lägga till samt blanda material för att göra miljön intressant 

samt inbjudande för både pojkar och flickor. Med uppblandning av material menar de att till 

exempel i bygg- och konstruktionsrum lägga till tyger, mjuka djur och figurer. I hemvrån kan 

konstruktions- samt affärs- och frisörsmaterial läggas till för att få en mer könsneutral lek som 

blir inbjudande för både pojkar och flickor. Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att 

utforma miljön så att material samt leksaker finns tillgängligt, synligt och inbjuder barnen till 

egna val utan begränsningar. En av förskollärarna berättar att de tagit bort bland annat 
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dockorna och istället tillfört könsneutralt återvinningsmaterial. Detta kan förankras till 

Wahlström (2003) som menar att det är viktigare att göra satsningar på kreativt material än på 

leksaker som innehåller färdiga lösningar. Vi ifrågasätter varför dockorna är bortplockade när 

bilarna finns kvar på denna förskoleavdelning.  

 

Vardagen i förskolan formas inte bara av barnen och pedagogerna utan även den fysiska 

miljön, material och leksaker påverkar (SOU, 2006). Nordin Hultman (2004) beskriver att 

material delas och hålls isär genom att rummen är uppbyggda utifrån olika indelningar samt 

avgränsningar. Dessa avgränsningar kan leda till att könskodat material delas upp och håller 

isär pojkar och flickors lek anser hon. Observationerna visar att på två av avdelningarna har 

rumsindelningar gjorts med höga hyllor och draperier. Den tredje förskolan har gjort sina 

indelningar med lägre hyllor vilket skapar ett rörigare intryck. I denna miljö har pedagogerna 

på avdelningen dock bättre överblick på barnens aktiviteter. På samtliga förskolor har miljön 

byggts upp med ”rum i rummen”. Det för att barnen ska få tillgång till flera lekmiljöer men 

även för att undvika öppna ytor som inbjuder till springlekar (Berg, 2000). I dessa miljöer 

finns bygg- och konstruktionshörna, hemvrå, ateljéer samt pysselhörna. Genom att ändra 

benämning på ”dockvrån” som anses mer flickigt till ”hemvrån” som är mer neutralt inbjuds 

pojkarna att leka där (SOU, 2006:75).  Ordet dockvrå kan begränsa användningsområdet men 

ordet hemvrå gör att aktiviteterna och rekvisitan blir mer flexibel (Förskolan, 2004). Nordin-

Hultman (2004) anser att vissa material är könsbundna till exempel förknippas 

konstruktionsmaterial med pojkar och ritmaterial med flickor. Enligt henne kan materialet 

leda till och påverka hur barn uppfattas och bedöms av andra men också i barnets egen 

självuppfattning. På en av förskolorna är hemvrån inredd med en affärsinredning vilket kan 

inbjuda till fler könsneutrala lekalternativ. På två förskolor var hemvrån centralt placerad på 

avdelningen medan den låg avsides på den tredje. Genom att placera miljöerna centralt får 

pedagogerna både insikt och möjlighet att uppmuntra barnen till gemensam interaktion. Vid 

en avsides placering är det viktigt att pedagogerna medvetet positionerar ut sig för att barnen 

gärna leker där de är. Medlekande pedagoger kan stärka barnen och kan ge dem lekalternativ. 

Det kan vara att tillföra material så som tyger, pappersrullar och figurer så att miljön blir mer 

lockande för båda könen. Detta bidrar till att barnen kan interagera mer över könsgränserna 

(Hyvönen, 2008).  

 

Lokalernas storlek och utformning kan skapa begränsningar. Observationerna visar att 

samtliga förskolor har genomgångsrum som behöver passeras för att komma in i avdelningens 

övriga rum. En av de observerade avdelningarna fungerar också som passage för intilliggande 

avdelning. I intervjuerna framkommer det att trots detta har två av de tre förskolorna utformat, 

utnyttjat och format miljön i dessa rum så det blir intressanta lekmiljöer som stimulerar 

barnens lärprocesser. Den tredje förskolan har provat olika alternativ för sitt genomgångsrum 

men inte kommit till någon bra lösning.  

 

Grundmaterial exempelvis färger, pennor, pärlor, konstruktionsmaterial, bilar, spel, pussel, 

böcker samt utklädningskläder fanns tillgängligt för barnen på samtliga förskolor. 

Observationerna visar att miljön är neutral utan att riktas till något specifikt kön. Det finns en 

tanke bakom materialets placering då det är tillgängligt och synligt för barnen. Material som 

används dagligen finns lättillgängligt och placerat i barnens höjd på samtliga förskolor.  

  

Endast en förskola hade kuddrum, ribbstol och tjock gymnastikmadrass. Det kan tolkas som 

de lägger vikt på att stärka barns grovmotoriska träning även inomhus. Gens (2002) och 

Wahlström (2003) påvisar att problem med kränkningar är typiska i dessa miljöer. Kuddrum 

signalerar ofta spring, skrik samt kasta kuddar och det är oftast pojkar som leker där. Leken i 
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detta rum bidrar ofta till ovänskap och tårar (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Även Wahlström 

anser att kuddrum och lekhallar är pojkarnas revir. Enligt henne härskar ”Herren på täppan” 

hierarki där. Dessa rum saknar ofta pedagogernas insyn för de anser att det är för högljutt och 

ansträngande att vistas där. Gens beskriver att kuddrummet ofta är en plats där enkönade och 

våldsamma lekar äger rum. Den aktuella förskolan har uppmärksammat detta problem och 

gjort en fungerande lösning tillsammans med barnen. Olofsson (2007) beskriver ett typiskt 

lekmönster är att pojkar håller sig till kudd- eller byggrum medan flickor leker i mat- eller 

dockrum. Olofsson beskriver vidare att pojkar påträffas sällan i dockrummet men att flickor 

ibland kan ses i byggrummet.  

 

Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att förskollärarna använder sig av 

uppblandat material såsom tyger samt konstruktionsmaterial för att utforma den fysiska 

inomhusmiljön. Detta för att lärandemiljön ska bli könsneutral och inbjuda både pojkar och 

flickor till interaktion med varandra (Hyvönen, 2008). Det postmoderna perspektivet blir 

synligt genom att förskollärarna belyser vikten av att utforma en könsneutral lärandemiljö 

som intresserar och utmanar både pojkar och flickor (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). Denna 

miljö och förskollärarnas förhållningssätt bidrar till vilka möjligheter barn ges i sitt 

identitetsskapande. Studiens resultat visar att de tre förskolornas utformning av den fysiska 

inomhusmiljön samt deras material är relativt likvärdiga. Lärandemiljön har enligt de 

intervjuade förskollärarna förändrats och blivit mer könsneutral vilket också kan förankras i 

studiens observationer, litteratur samt forskning (Sandberg, 2008; Johnson, Christie & 

Wardle, 2005; Mårtensson, 2004). 

 

 

5.3 Didaktiska implikationer 

Studiens resultat kan bidra till att öka förståelsen för vikten av lärandemiljöns utformning 

inomhus ur ett genusperspektiv samt vikten av förskollärarens förhållningssätt. Anledningen 

till att vi tagit upp förskollärarens förhållningssätt i vår studie är att det under våra intervjuer 

framkom att det är grundläggande i arbetet med genus. Granskandet av egna normer samt 

förhållningssätt ligger till grund för att skapa en jämställd förskola där både pojkar och flickor 

ges samma förutsättningar och möjligheter.  

 

Även om inte alla förskollärare anser att de arbetar aktivt med genus i verksamheten visar 

resultatet av vår studie en medvetenhet i deras resonemang och utformandet av miljön. 

Arbetet med genus innebär en lång process som får ta tid och det betyder att förskollärare bör 

se till sitt eget förhållningssätt samt vikten av miljöns utformning. Genusarbetet kan inledas 

med att ta små steg i taget. Det kan vara att blanda samt lägga till material som inbjuder och 

intresserar både pojkar och flickor. Vår studie visar vikten av att regelbundet observera och 

utvärdera den fysiska inomhusmiljön. Detta för att kunna utforma samt anpassa miljön utifrån 

barngruppens behov och intressen.  

 

Studien innehåller både intervjuer av förskollärare och observationer av den fysiska 

lärandemiljöns utformning inomhus ur ett genusperspektiv. Tidigare forskning inom detta 

område är begränsad och denna studie kan bidra till hur arbetslag på förskolor planerar och 

utformar sin lärandemiljö. Tanken med denna studie är att inspirera till att vidareutveckla 

arbetet med genus i förskolors verksamheter och att det ska ge en inblick i vad det innebär. 

Genusarbetet handlar inte om, som många kan tro, att förändra pojkars och flickors 

beteenden. Det handlar om att ge båda könen lika möjligheter utifrån ett medvetet 
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förhållningssätt samt utformning av miljön. Läggs denna grund bör det leda till att alla barn 

kan utvecklas fritt utan att begränsas av könsstereotypa normer och värderingar.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Vår undersökning grundar sig på endast tre förskolor. I en vidare forskning skulle en större 

undersökning med fler förskolor och respondenter vara av intresse för att se om resultatet blir 

annorlunda. Det har även varit intressant att undersöka förskolor med olika inriktningar 

exempelvis Waldorf, Montessori och Reggio Emilia. Det för att få en insikt hur de arbetar 

med jämställdhet samt genus och om det skiljer sig mellan dessa inriktningar.  

 

Vår undersökning kan ligga till grund för vidare forskning om hur miljön samt förskollärarnas 

resonemang stämmer överens och fungerar i verksamheten. Det som inte framkommer i vår 

undersökning är hur barnens interaktioner fungerar i verkligheten. Detta skulle kunna utföras 

genom observationer av barns lek i interaktion med den fysiska inomhusmiljön. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som heter Christina Björk och Lotta Eriksson. Vi går sista terminen på 

Förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi ska skriva vårt examensarbete där syftet är 

att undersöka hur den fysiska inomhusmiljön på förskolan är uppbyggd utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

I vårt arbete avser vi att intervjua förskollärare samt att genomföra observationer i 

verksamheten på utvalda förskolor i XXX kommun. Du inbjuds härmed att delta i en intervju 

där Du har möjlighet att dela med Dig av Dina erfarenheter och synpunkter. Om Du väljer att 

delta anpassar vi oss till Dig vad gäller tid och plats för intervjuernas genomförande.  

 

Vi kommer inte att använda oss av ljud/videoinspelningar eller foton på barnen i 

verksamheten. Resultatet av intervjuer och observationer kommer att sammanställas så att 

ingen enskild individ eller förskola skall vara möjlig att identifiera. Sedvanlig 

forskningsetiska riktlinjer följs. Resultaten kommer att avrapporteras i form av ett 

examensarbete vid Högskolan i Gävle. 

 

Vi kommer om några dagar att kontakta Dig för att höra om Du vill delta eller inte. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christina Björk  Lotta Eriksson 

XXX-XXX XX XX  XXX- XXX XX XX 

  

 

Studenter i kursen ”Examensarbete i didaktik” Högskolan i Gävle. 

 

 

Handledare:  Dr Davoud Masoumi, Akademin för Utbildning och Ekonomi,  

 Högskolan i Gävle,  

 

 

 

 



 

 

7.2 Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
 

Ålder? Lärarbehörighet?  

När tog du din examen? Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Din erfarenhet som lärare på den här förskolan? 

 

1. Hur reflekteras jämställdhet i förskolans barngrupp? 

2. Vad innebär begreppet genus? 

3. Hur arbetar ditt arbetslag utifrån ett genusperspektiv? Kan du beskriva det? 

4. På vilket sätt behandlas flickor och pojkar i förskolan? Finns det några skillnader?   

5. Anser du att det förekommer stereotypa könsroller i förskolans barngrupp?  

6. Hur arbetar ni för att motverka stereotypa könsroller i lekar och aktiviteter?  

7. Hur utgår ni från genusperspektivet i planerade aktiviteter? 

8. Hur delar ni in barnen i gruppaktiviteter? Heterogena/homogena grupper?  

9. På vilket sätt strukturerar ni den fysiska inomhusmiljöns utformning och 
inredning (möblering och leksaker) på avdelningen? Hur ser du på den/tycker att 
den fungerar?  

10. Var får ni er inspiration till utformningen av den fysiska inomhusmiljön?  

11. På vilket sätt uppmuntrar och utmanar lärmiljöns utformning barnen att utforska 
och leka könsöverskridande? 

12. Har barnen möjlighet till att vara delaktiga och påverka utformningen av 
inomhusmiljön?  

13. Hur väljer ni material, leksaker och litteratur till den fysiska inomhusmiljön?  

14. Hur och på vilket sätt benämner ni era rum?  

15. Hur ofta förändrar ni den fysiska inomhusmiljön på avdelningen? 

16. Finns det något som begränsar er i utformningen av lärmiljön på avdelningen?  

17. Om du skulle få obegränsat med resurser för att utveckla den fysiska 
inomhusmiljön på förskolan vad skulle du göra då? 

 


