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Syftet med föreliggande studie är att få kunskap samt skapa förståelse för hur 
några förskollärare tänker kring val och placering av könskodade material. Vi-
dare är studiens syfte att få kunskap kring hur stort utrymme som ges könsko-
dat material. Kvalitativa intervjuer samt observationer har använts som datain-
samlingsmetod. Resultatet visar på att informanterna har olika syn på materi-
alets betydelse. En viss omedvetenhet har visats gällande det material som finns 
på några förskolor. Slutsatsen blev att några förskollärare har ett medvetet för-
hållningssätt när det kommer till förskolans material men att materialet fortfa-
rande till stor del är könskodad på några förskolor. Några av förskollärarna har 



 

inte medvetet valt att blanda materialet då det fortfarande är väldigt uppdelat 
när det kommer till könskodade material, vilket kan ses som ett hinder för att 
lyckas bryta rådande könsstereotypa mönster. Studien visar att störst utrymme 
ges till det som enligt forskning anses vara pojkleksaker.  
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1 Inledning  

Vi är två förskollärarstuderande som tillsammans valt att skriva vårt arbete med fo-
kus på materialet i förskolan ur ett genusperspektiv. I vår studie i kursen forsknings-
metod för förskollärare, skrev vi om förskollärares förhållningssätt ur ett genusper-
spektiv. Vi hittade mycket forskning kring området förskollärares förhållningssätt 
kopplat till genusarbete i förskolan. Heikkilä (2015) skriver att arbetet med jäm-
ställdhet i förskolan innebär en förändringsprocess. Författaren skriver att förskollä-
rarens förhållningssätt är viktigt och antingen förstärker eller bryter könsstereotypa 
roller och mönster. Heikkilä (2015) menar att det i sin tur påverkar barnens genus-
konstruktion. Författaren menar att barnen genom lek och upplevelser tar till sig 
normer som blir en stor del av barnens lärandeprocesser. Författaren skriver att lä-
randeprocesserna är en stor del av jämställdhetsintegreringen.  
 
I Diskrimineringslagen (2008:567) står det skrivet att förskolan ska hindra diskrimi-
nering och ge alla barn lika möjligheter och rättigheter oavsett dess kön. Skolinspekt-
ionen (2017) kom ut med en granskning 2017 med fokus på hur jämställdhetsarbetet 
bedrivs i förskoleverksamheter i Sverige. Granskningens slutresultat visade bland 
annat på att många förskolor inte arbetar systematiskt och medvetet i planeringen av 
miljö och material ur ett genusperspektiv. Femtio procent av förskolorna har försko-
lepersonal som inte är medforskare med barnen i syfte att öka deras möjligheter till 
att pröva ett varierat material. Utredningen visar även att förskolepersonalen inte tar 
tillvara på tillfällen att medvetet erbjuda nytt material till barnen och utmana med 
materialet i barnens lek.  
 
Enligt Eidevald (2011) fick jämställdheten en större roll år 1995 då skollagen föränd-
rades. Vilket innebar att oavsett ditt kön, om du var flicka eller pojke skulle du ges 
samma möjligheter till lärande och utveckling. I förskolans styrdokument (Skolver-
ket, 2016) står det skrivet att förskoleverksamheten ska arbeta med jämställdhet och 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vidare går det att läsa i läropla-
nen för förskolan (Skolverket, 2016) att barnen inte ska begränsas utifrån könsstereo-
typa roller och kön. Det innebär att barnens biologiska kön (flicka eller pojke) inte 
ska ha någon betydelse, utan barnet ska ges lika möjligheter till att pröva och utöva 
sina intressen.  
 
I förskollärarutbildningen har det varit tydligt att lärmiljön kan ses som den tredje 
pedagogen och att förskollärare behöver ett medvetet didaktiskt reflekterande kring 
lärmiljön och materialet som erbjuds barnen. Då barn lär och utvecklas genom leken 
(Skolverket, 2016) är det viktigt att se över vilka värderingar, normer och förvänt-
ningar materialet i verksamheten speglar till barnen. När vi relaterat och tagit del av 
forskning eller kompetensutveckling upplever vi att genus och jämställdhet är något 
som haft mest fokus på förskollärarens förhållningssätt.  
 
Enligt Heikkilä (2015) är förskolans arbete med jämställdhet mer än bara förskollära-
rens bemötande. Flera rapporter pekar på att jämställdhetsarbetet behöver finnas i 
verksamhetens kärna som utgår ifrån barnets lärande och utveckling. Enligt läropla-
nen (Skolverket, 2016) ska förskolan bryta könsstereotypa mönster och barn lär och 
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utvecklas genom lek och i leken använder barnet materialet som finns tillgängligt i 
verksamheten.  
 
Vår upplevelse är att jämställdhetsarbetet i förskolan relaterat till val och användan-
det av material är ett viktigt område att studera. Delegationen för jämställdhet i för-
skolans (SOU 2006:75) betänkande visar att det behövs mer kompetensutveckling 
när det gäller jämställdhetsarbetet i förskoleverksamheter. 
 
I vår studie vill vi därför ta reda på vad forskning påvisar kring materialets betydelse 
för barns genuskonstruktion. Enligt Blakemore och Centers (2005) studie bär 
könskodat material på olika förväntningar. Forskarna skriver att pojkar respektive 
flickor kan lära och utvecklar olika egenskaper beroende på det material barnen an-
vänder i sin lek.  
 
Vi vill intervjua åtta förskollärare om deras tankar kring materialet. Är genusperspek-
tiv något som används vid införskaffande av material? Finns det en medveten tanke 
kring val av material ur ett genusperspektiv? Kan det visa sig vara så att materialet i 
den fysiska miljön är motsägelsefullt mot läroplanens intentioner om förskolan som 
jämställd arena? Vi är också intresserade av att se hur mycket utrymme olika material 
ges i verksamheten ur ett genusperspektiv. Går det att se några skillnader utifrån 
Blakemores m.fl. (2005) studie kring könskodade leksaker?   

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Utredningarna som Skolinspektionen (2017) och Delegationen för jämställdhet i för-
skolan (SOU 2006:75) har gjort visar på att det finns en bristande medvetenhet kring 
val och användande av material ur ett genusperspektiv i några förskoleverksamheter.  
 
Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna och förståelsen för åtta 
förskollärares tankar kring val och placeringar av material ur ett genusperspektiv 
samt hur stort utrymme materialet ges ur ett genusperspektiv. Syftet uppnås genom 
att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 
 
1.     Hur beskriver åtta förskollärare val och placering av material i lärmiljön ur ett ge-
nusperspektiv? 
 
2.     Hur stort utrymme ges material på några förskolor ur ett genusperspektiv? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna studie inleds med en bakgrund där vi sammanfört relevant litteratur, forsk-
ning, statliga utredningar och förskolans styrdokument under olika rubriker. Rubri-
kerna är formade utefter olika teman vi valt att begränsa studiens syfte utefter. Ge-
nusarbetet i förskolan berör många olika aspekter och vi kände att vi var tvungna att 
hitta teman för att inte arbetet skulle tappa fokus.  
 
Vi inleder med rubriken förskolan som jämställd arena. Denna rubrik behandlar för-
skolans genusuppdrag utifrån vad förskolans styrdokument skriver men även annan 
litteratur och statliga utredningar. Rubriken följs av förskollärarens genusuppdrag, 
här behandlar forskning, statliga utredningar och litteratur förskollärarens förhåll-
ningssätt och genusmedvetenhet. Sedan kommer rubriken barns genuskonstruktion 
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där finns det forskning, statliga utredningar och litteratur som behandlar påverkans-
faktorer för barns skapande av deras könsidentitet. Detta kapitel avslutas med rubri-
ken könskodat material dess utrymme och placering där finns forskning, litteratur 
och statliga utredningar med. Denna rubrik behandlar även materialet som normbä-
rande ur ett genusperspektiv.  
 
Sedan följer kapitlet teoretiskt perspektiv med underrubriken genusperspektiv. Ge-
nusperspektivet och den genusteori som ligger till grund för studien beskrivs under 
detta kapitel. Genusperspektivet används och genomsyrar vår studie i alla delar men 
är framförallt det viktigaste verktyget för att analysera insamlat data under resultat-
kapitlet. 
 
Därefter följer metodkapitlet som redogör för denna studies process och vårt tillväga-
gångsätt. Det kapitlet är uppdelat i rubrikerna metodologi, urval och genomförande. 
Rubriken genomförande har vi delat in i följande underrubriker datainsamlingsme-
tod, databearbetning. Metodkapitlet avslutas med studiens forskningsetiska övervä-
ganden och reliabilitet och validitet. Rubriken reliabilitet och validitet behandlar stu-
diens trovärdighet och pålitlighet. Metod kapitlet följs sedan av resultatdelen.  
 
Resultatkapitlet är uppdelat i rubriker utefter de mönster som blivit synliga i vår kva-
litativa analys av resultatdata. Mönstren är uppdelade i underrubrikerna förskollä-
rarnas genusmedvetenhet, introduktion av nytt material, könskodat material, ut-
rymme och tillgänglighet och barns könskonstruktion. Kapitlet avslutas med rubri-
kerna tolkning och resultatsammanfattning.  
 
Avslutningsvis kommer diskussionskapitlet med följande underrubriker resultatdis-
kussion med underrubrikerna förskollärares genusmedvetenhet, Förskollärares ge-
nusmedvetna val och placering av material i förskoleverksamheter, könskodat 
material samt slutsats. Det följs av rubriken metoddiskussion som följs av rubriken 
studiens relevans för förskollärarprofessionen.  Metoddiskussionen avslutas med ru-
briken fortsatt forskning.  

1.3 Litteratursökning 

Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar via Mälardalen högskolas 
biblioteks databas Eric (Proquest) samt Google scholar och vi har även sökt via Swe-
pub. Samtliga databaser gav oss resultat. Vi valde ut den forskning som vi ansåg var 
mest relevant för vår studie. Det innebär att de utvalda vetenskapliga artiklarna och 
doktorsavhandlingarna berörde området materialet i förskolan ur ett genusperspek-
tiv.     
 
På databasen Eric (Proquest) kryssade vi i peer-reviewed. Vi använde begreppen 
gender and toys and preschool som sökord, det gav oss 50 träffar. Vi använde även 
begreppen gender and preschool som sökord. Det gav oss 1587 pree-reviewed träffar. 
Begreppen Preschool and toys använde vi som sökord och fick 904 pree-reviewed 
träffar. Vi prövade även begreppen material and preschool och det gav oss 5175 pree-
reviewed träffar. Vi sökte även med begreppen material and preschool and gender 
som sökord. Dessa sökord gav oss 85 träffar. När vi sökte med tre begrepp istället för 
två fick vi mer begränsat antal träffar. Det var även då vi fann relevant forskning till 
vår studie.  
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På databasen Google scholar använde vi begreppen gender and toys in preschool. Där 
sökte vi forskning från 2013 och framåt för att finna aktuell forskning. Det gav oss 
12000 träffar. Vi använde även begreppen preschool, environment and gender. Vi 
sökte även här efter forskning från 2013 och framåt vilket gav oss 22800 träffar. 
 
Vi har hittat en del forskning som berör genusarbete och medvetenhet kring materi-
alet i förskolan. Vetenskapliga artiklar som vi valt ut är följande Characteristics of 
Boys´and Girls´Toys (2005), A Case Study of Gendered Play in Preschools: How 
Early Childhood Educators' Perceptions of Gender Influence Children's Play (2016), 
The Effects of Stereotyped Toys and Gender on Play Assessment in Children Aged 18-
47 Months (2003), Guys and Dolls: A Qualitative Study of Teachers' Views of Gende-
red Play in Kindergarten (2015). 
 
På databasen Swepub använde vi begreppen förskola och genus som sökord. Sökor-
den gav oss 31 träffar. Vi begränsade dessa 31 till doktorsavhandlingar och fick då 
fem träffar. Av dessa fem fann vi två doktorsavhandlingar som relevanta för studien. 
Följande två doktorsavhandlingar fann vi på Swepub, Bångstyriga barn: Makt, nor-
mer och delaktighet i förskolan (2013) och Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå 
kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009). 
 
Litteratur och vetenskapliga artiklar har inbegripit nationell och internationell forsk-
ning. En del relevant litteratur har vi upptäckt via avhandlingars referenslistor.  

2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar forskning, litteratur, statliga utredningar och förskolans 
styrdokument. Kapitlet är indelat i följande underrubriker förskolan som jämställd 
arena, förskollärarens genusuppdrag, barns genuskonstruktion och avslutas med 
könskodat material dess utrymme och placering.   

2.1 Förskolan som jämställd arena 

2003 bildades Delegationen för jämställdhet i förskolan för att påskynda jämställd-
hetsarbetet som beslutats börja redan i förskolan. Eidevald (2011) skriver genom att 
arbeta med jämställdhet i förskolan utefter förskolans läroplan är det meningen att 
förskolan ska bryta traditionella könsroller och mönster. Författaren menar att flick-
or och pojkar ska ges likadana möjligheter, rättigheter och skyldigheter att utvecklas 
och lära. Genom att arbeta ur ett medvetet genusperspektiv är tanken att barnen ska 
växa upp utan att leva utefter begränsningar kopplat till deras kön.  
 
Skolinspektionens (2017) kvalitetsgranskning och Delegationen för jämställdhet i 
förskolans (SOU 2006:75) utredningar visade bland annat att förskolepersonalen inte 
planerade miljö och material ur ett medvetet genusperspektiv. Däremot arbetar 85 
procent av förskolepersonalen med ett arbetssätt som möjliggör för flickor och pojkar 
att pröva och utveckla olika intressen och förmågor. Men samtidigt visar samma ut-
redning att förskolepersonalen inte ger flickor och pojkar vägledning att pröva nytt 
material och nya miljöer.  
 
Enligt Skolinspektionens (2017) kvalitetsgranskning framgick det att ungefär tre fjär-
dedelar av förskolechefer och huvudmän inte gav de rätta förutsättningarna till för-
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skolepersonalen att motverka traditionella könsroller och mönster. Slutsatserna som 
drogs efter kvalitetsgranskningen var att förskolans jämställdhetsuppdrag behöver 
integreras i det systematiska kvalitetsarbetet, samt att förskolepersonalen ges möjlig-
heter till kompetensutveckling. Förskolepersonalen kan behöva integrera och tolka 
jämställdhetsuppdraget som står skrivet i förskolans läroplan i verksamheten. För-
skolepersonalen kan dessutom behöva ge barnen vägledning så deras möjligheter att 
pröva nytt material och nya miljöer breddas.  Heikkilä (2015) skriver att ett flertal 
rapporter visat på att jämställdhetsarbetet behöver integreras i barns utveckling och 
lärande som är grundstenen i förskoleverksamheten.   
 
Eidevald (2011) skriver att förskollärarens förhållningssätt har en väldigt stor bety-
delse om förskolans jämställdhetsarbete uppfyller målen som står skrivna i försko-
lans läroplan. Salmson & Ivarsson (2015) menar när förskolepersonalen arbetar 
normbrytande ges barnen möjligheter att utvecklas till unika individer som vi alla är. 
Det utökar handlingsutrymmet för alla i förskolan inte bara barnen utan även de 
vuxna. En metod enligt författarna är att filma verksamheten och sig själv för att syn-
liggöra genusnormer för sig själv som förskolepersonal. Därefter kan filmen användas 
som ett verktyg för att reflektera och diskutera hur förhållningssätt, språk, agerande 
och miljön kan förändras för att bli tillgänglig för alla barn. 
 
En viktig aspekt att ha i åtanke är att involvera föräldrarna i genusarbetet. Salmson 
m.fl. (2015) skriver att många föräldrar är oroliga när deras barn bryter rådande ge-
nusnormer. Författarna skriver att föräldrarna främst uttryckt oro över att deras barn 
ska bli retat och uteslutet ur kompiskretsen och oftast har oron rört sig om pojkarna.  
 
Salmson m.fl. (2015) skriver att det är viktigt att förskolepersonalen arbetar medvetet 
med genus. Författarna menar att det kan möjliggöra för pojkar och flickor att skapa 
könsidentiteter som bryter traditionella könsroller. Detta kan tolkas som Heikkilä 
(2015) skriver att förskollärarna kan vara den viktigaste faktorn i genusarbetet. För-
fattaren framhåller att förskollärarens förhållningssätt är viktigt när det kommer till 
barnens skapande av könsidentiteter. Heikkilä (2015) skriver vidare att förskollära-
rens förhållningssätt antingen förstärker eller bryter könsstereotypa roller och möns-
ter. Författaren skriver att där är leken en konkret upplevelse, det är genom konkreta 
upplevelser barn lär och tar till sig normer. Enligt författaren är det därför viktigt att 
blanda leksaker i förskolan så barnen ges möjligheter till att bryta traditionella 
könsmönster och roller.  

2.2 Förskollärarens genusuppdrag 

Hellman (2010) skriver att det är svårt att hitta studier om genusforskning i förskolan 
tidigare än 2000 talet.  Det är under 2000 talet som genusforskning och att studera 
normer om maskulinitet blivit bredare och inte minst internationellt. Därför lyfts vik-
ten av mer kompetensutveckling inom jämställdhetsarbetet i förskolan. Eidevald 
(2011) menar att förskollärarens förhållningssätt har en stor betydande roll för hur 
och om förskolan klarar av att uppnå målen som berör jämställdhet i förskolans styr-
dokument. Inom svensk forskning och internationell forskning stärks de statliga ut-
redningarnas slutsatser att det finns en variation huruvida förskolor stärker eller bry-
ter traditionella könsroller. Detta sker enligt Eidevald (2011) oftast genom omedvetet 
bemötande av barnen där personalen låter traditionella uppfattningar kring hur en 
flicka respektive pojke ska vara påverka bemötandet. Enligt Chapmans (2016) studie 
kan traditionella könsroller i dagens samhälle vara begränsande och det är därför 
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viktigt att vara genusmedveten. Därför är det som Wernersson (2006) skriver viktigt 
att förskolan intar ett genusperspektiv för att utmana de maktförhållanden som råder 
i dagens samhälle. 

Dolk (2013) skriver att förskolepersonal som arbetar med jämställdhet oftast tolkar 
barn som leker med könskodat material som stärkande av könsstereotypa mönster. 
Författaren menar att i genusarbeten på förskolor skiljer sig förväntningarna åt bero-
ende på om det är en vuxen eller ett barn. Dolk (2013) menar att det är problematiskt 
då vuxnas uttryck utefter traditionella könsmönster blir mer accepterade än när bar-
nen gör detsamma. Författaren menar att om en flicka väljer att leka med dockor och 
en pojke väljer att ha en tröja med traktorer på sig så är det inte lika accepterat som 
om den vuxne hade gjort detsamma. Dolk (2013) skriver då att barnens stereotypa 
könsmönster blir därmed mer problematiska än vuxnas.  
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) skriver att det inte bara är 
förskollärarens förhållningssätt som påverkar om barnen stärks eller bryts i könsste-
reotypa roller eller mönster, utan detta gäller även materialet. Enligt Delegationen för 
jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) ingår det i förskollärarens genusuppdrag att 
observera verksamheten ur ett genusperspektiv vilket kan innebära att synliggöra 
könsmärkta rum och leksaker. I utredningen går det att läsa att oftast synliggörs 
sambandet mellan pojkar och flickors lek i relation till de olika rummen.  
 
I utredningen från Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) har 
materialet i förskolorna varit en gemensam nämnare för flera förskolor som bidragit 
till isärhållande mellan flickor och pojkar. I utredningen framgår det att det könsko-
dade materialet lockar både pojkar och flickor att leka tillsammans när det blandas. 
Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) har flera rapporter 
från förskolor som förändrat miljön, blandat könskodat material och gjort rum i 
rummen, bidragit till att pojkar och flickor leker mer tillsammans. Enligt Delegation-
en för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) är åtgärder som förskollärare gjort 
bland annat att göra om miljön med färger och material samt döpa om dockvrån och 
byggrummet. Dockvrån kan till exempel ändrats till ett café eller affär. Byggrummet 
kan förändras genom att blanda in annat material exempelvis rollek och djur. Rolle-
kar kan stimulera båda könen genom att erbjuda ett varierat utbud av maskeradklä-
der t.ex. läkare, snickare, sjörövare och hårfrisör.  
 
Andersson Tengnér & Heikkilä (2017) beskriver olika förskolors genusarbete där fo-
kus legat på miljön och dess materialutbud. Författarna beskriver att några förskollä-
rare började genusspana för att synliggöra sina egna genusnormer. Dessa skrevs se-
dan upp på post-it lappar i personalrummet. Utifrån post-it lapparna diskuterade och 
reflekterade förskolepersonalen genusnormer och ökade sin medvetenhet kring vad 
som kunde behövas utvecklas. 
 
Andersson m.fl. (2017) skriver att introduktion av material är en viktig aspekt i ge-
nusarbetet. Författarna ger förslag på en metod vid introduktion av nytt material. 
Metoden går ut på dela upp barnen i mindre grupper och observera hur barnen möter 
det nya materialet. Författarna skriver att olika mönster kan bli synligt utifrån bar-
nens visade intressen för materialet. Andersson m.fl. (2017) föreslår att förskoleper-
sonalen då kan omstrukturera grupperna utefter de mönstren som blivit synliga. Ef-
ter introduktion av det nya materialet kan det placeras ut på avdelningen tillgängligt 
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för alla barn. Författarna påpekar att det kan öka möjligheterna för att både flickor 
och pojkar leker med materialet.  
 
Lynchs (2015) forskning visar på att flickor och pojkar föredrar olika lekar och leksa-
ker. I studien framgår det att lärares omedvetenhet kan stärka traditionella 
könsmönster och roller istället för att bryta dem. Förskollärarnas omedvetenhet blev 
även synligt i Skolinspektionens (2017) granskning. I Skolinspektionens (2017) kvali-
tetsgranskning framgick det att förskolepersonalen inte tog tillvara på de möjligheter 
som gavs att utmana barns lek och erbjuda nytt material.  
 
Andersson m.fl. (2017) skriver att leken är kärnan i förskoleverksamheter. Därför kan 
materialet vara en viktig aspekt i förskollärarens genusuppdrag. Eidevald (2011) be-
skriver miljön och materialet som normbärare. Författaren föreslår därför att förskol-
lärare kan observera materialet för att synliggöra vilka normer materialet lär ut till 
barnen i deras lek. Enligt Eidevald (2011) behöver förskolläraren kontinuerligt analy-
sera och problematisera sitt eget förhållningssätt och verksamheten då normer är en 
ständigt pågående process. Författaren påpekar att när förändringar görs utifrån rå-
dande normer så skapas det nya normer, därför är normer en pågående process.  

2.3 Barns genuskonstruktion 

Blakemore och Centers (2005) skriver i sina studier att små barn tillbringar många 
timmar att leka med sina leksaker. Forskarna menar att leksakerna med stor sanno-
likhet bidrar till barnens utveckling och skapande av deras könsidentitet. Enligt en 
amerikansk studie som författats av Cherney, Kelly-Vance, Gill Glover, Ruane & Oli-
ver Ryalls (2003) har det visat sig att leksaker bidrar till könsstereotypa roller. 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) och Salmson m.fl. (2015) 
uppmärksammar att det kan upplevas mer provocerande att flickor väljer könstradit-
ionellt än pojkar. Enligt Salmson m.fl. (2015) och Delegationen för jämställdhet i för-
skolan (SOU, 2006:75) blir det gemensamma för pojkflickan och flickpojken det flick-
iga, det feminint kodade kan ses som negativt och på så vis nedvärderas.  
 
Heikkilä (2015) skriver att könsidentiteter skapas vid lek och att miljön har en bety-
dande roll för hur barns kön görs. Författaren påpekar att genus kan vara problema-
tiskt då förskolepersonal omedvetet kan föra vidare och stärka könsstereotyper i bar-
nens lek. Författaren menar att en konsekvens av omedvetet stärkande av könsste-
reotyper kan vara att barnen börjar sträva efter att leva upp till dessa förväntningar. 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan göra det möjligt för 
flickor och pojkar att pröva och utveckla olika förmågor och sina intressen utan att bli 
begränsade av könsstereotypa roller eller mönster. 
 
Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) visar studier på att 
isärhållande av pojkar och flickors leksaker fortfarande är stora och att de ökat ännu 
mer bara de senaste åren. Enligt Blakemores m.fl. (2005) studie framgår det att poj-
kar leker med bilar, verktyg och olika yrkesredskap. Enligt studien leker flickorna 
med dockor, husgeråd och sådant som har med omhändertagande och utseende att 
göra. Enligt Blakemores m.fl. (2005) studie utvecklade flickorna egenskaperna krea-
tivitet, omhändertagande och utseendefixering genom leksakerna de lekte med. För-
fattarna menade att pojkarna utvecklade förmågor som konstruktivitet och konkur-
rens samt våldsamma tendenser. Cherney m.fl.(2003) studie visar det samma som 
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Blakemores m.fl. (2005) studie, samt att pojkars lekar leder till mer utveckling av 
rörelse och aktiviteter. 
 
Andersson m.fl. (2017) menar att barns lek bemöts olika beroende på om det är en 
flicka eller pojke oavsett om det är samma lek. De beskriver en leksituation där en 
bror och syster leker samma lek fast med olika dockor. Pojken har en docka av hård-
plast som bankas i golvet upprepade gånger medan flickan härmar pojkens lek med 
sin mjuka docka och då reagerar den vuxna mot flickans lek. Flickan får en tillrätta-
visning av den vuxne som ber henne akta och vara försiktig med dockan då dockan 
kunde bli ledsen när flickan bankar henne i golvet. Eidevalds (2009) avhandling visar 
på att vuxna bemöter barn olika beroende på deras kön trots att barnen handlar på 
samma sätt som i leken med dockorna. Flickorna bemöts oftast hårdare än pojkar. 
Studien som gjorts av Cherney m.fl.(2003) visar att flickor blir mer uppmuntrade till 
att leka med pojkleksaker medan pojkar möter på motstånd när de leker med flickko-
dat material. 
 
Enligt Cherney m.fl. (2003) visar forskning på att flickor och pojkar redan från arton 
månaders ålder leker med olika leksaker. Mellan arton och tjugo månaders ålder har 
man kunnat se att pojkar och flickor väljer könskodat material. Studien har visat att 
barn och deras utveckling påverkas av vilka leksaker de leker med långt upp i åldrar-
na. Flickorna leker helst med könsneutralt material medan pojkarna leker med köns-
kodade material. I Cherney m.fl. (2003) studie rekommenderas det att ha mer flick-
kodade material då båda könen kommer leka med det då, och könen blir mer jäm-
ställda. Enligt Cherney m.fl. (2003) är pojkarnas kön fortfarande starkare än flickor-
nas i dagens samhälle. 
 
Andersson .m.fl. (2017) skriver för att öka möjligheterna för barns skapande av kön-
sidentiteter, är det viktigt med rum där barnen kan känna sig trygga. Detta kan ske 
genom att göra rum i rummet och att blanda olika material i lådor. Författarna skri-
ver att det samtidigt är viktigt att utgå ifrån barnens intresse och säkerhetsställa att 
dom har inflytande över valet av material som blandas i lådan. Eidevald (2011) skri-
ver att genom att blanda könskodat material så ges flickor och pojkar samma möjlig-
heter att använda material som kan vara kodat för det motsatta könet. Det kan öppna 
upp för lekar som går emot könstereotypa mönster. Samtidigt måste förskolepersona-
len reflektera kring vad det är för normer som ska brytas enligt Eidevald (2011) och 
vilka nya normer som skapas. Normer kommer alltid att ge möjligheter men även 
begränsningar och därför behöver de systematiskt granskas.  

2.4 Könskodat material dess utrymme och placering 

Förskollärarens förhållningssätt och medvetenhet kring genus påverkar självklart 
barnens vardag och subjektskapande och på så vis val av material och barnens könsi-
dentitet. Materialet i form av leksaker och hur det är placerat i den fysiska miljön har 
även det en stor påverkan på barns subjektskapande. Leksaker kan vara könskodade 
vilket innebär att de bär på osynliga eller synliga föreställningar och normer på vad 
som förväntas av barnen. Materialet kan på så vis ge budskap och en syn till barnen 
på hur de uppfattas och hur de ska förstår sig själva (SOU 2006:75).  
 
Som nämndes tidigare i föregående rubrik 2.3 har Blakemore m.fl. (2005) gjort två 
studier om vilka leksaker som är könskodade för flickor respektive pojkar. Deras stu-
die visar att flickor oftast leker med dockor och köksredskap. Flickornas leksaker är 
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ofta benägna att fokusera på utseende och omhändertagande. Blakemore m.fl. (2005) 
menar att dessa könskodade normer bidrar till att flickorna utvecklar egenskaper 
som kreativitet, omhändertagande samt lägger mycket fokus på sitt utseende. I stu-
dien framgår det att flickor skulle gynnas av att leka med typiskt material som vänder 
sig mot pojkar, vilket då skulle utveckla den konstruktiva förmågan. Författarna skri-
ver att pojkar skulle gynnas av att leka med material som vänder sig mot flickor som 
dockor och husgeråd. Blakemore m.fl. (2005) menar att pojkar då kan utveckla för-
mågan att bli mer omhändertagande. Enligt författarnas studie leker pojkar oftast 
med bilar, vapen, actionfigurer och konstruktionsleksaker. Pojkars leksaker bär nor-
mer och förväntningar om våldsamhet, konkurrens, spänning och de upplevs roligare 
enligt studien. Blakemore m.fl. (2005) skriver att det är problematiskt med att poj-
karnas leksaker fokuserar på våldsamhet och aggressivitet. Forskarna menar att små 
barn tillbringar många timmar med att leka med sina leksaker vilket med stor sanno-
likhet bidrar till utveckling och skapande av deras identitet. Genom lek utforskar, ut-
vecklas och lär barnen sig nya kunskaper enligt förskolans läroplan (2016). Då blir 
materialet en viktig aspekt att reflektera kring då även Blakemore m.fl. (2005) menar 
att leksaker kan bidra till barnens könserfarenheter.  Författarna lyfter vikten av att 
pojkarna skulle kunna gynnas av möjligheten att leka med leksaker som flickor leker 
med. 
 
Dolk (2013) skriver att i ett genuspedagogiskt arbete lyfter ofta förskolepersonalen 
barnens val av leksaker som viktiga symboler för ett mindre lyckat genusarbete. För-
fattaren menar att i och med att förskolor anses vara genusförskolor så ställs det krav 
utifrån den aspekten. Vad blir då ett misslyckande? Är det ett misslyckande med poj-
kar som leker med bilar och en flicka som gärna vill ha den rosa klänningen på sig? 
Dolk (2013) lyfter en viktig aspekt med förskolor som arbetar genusmedvetet och det 
är att barnet hamnar i centrum och deras val av material och lek som ses som ett 
lyckat jämställdhetsarbete eller inte. Författaren menar att förskolepersonalen som är 
genusmedvetna oftast är så kritiska i sitt genusarbete och att om en flicka har rosa på 
sig så kan det uppfattas som ett misslyckande i genusarbetet.  Frågan är istället vad 
som sker runt omkring barnen och hur atmosfären ser ut och vilka möjligheter som 
finns för lek mellan pojkar och flickor. Enligt förskolans styrdokument (2016) ska 
förskolans personal tänka på att de förväntningar som ställs på barnen bidrar till 
barnens uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
 
Delegationen för jämställdhet i förskolans (SOU 2006:75) granskning visar att det är 
viktigt att blanda könskodat material med varandra så att statusen på både flick och 
pojkleksaker jämnas ut. Enligt Blakemore m.fl. (2005) är det förvånande att så lite 
forskning ägnats åt leksakers påverkan på barns utveckling, lärande och beteende 
med tanke på att leksaker är en så stor del av barns liv. Blakemore m.fl. (2005) menar 
att leksaker spelar en viktig roll i barnens liv och stimulerar till lek och lärande. Fors-
karna skriver att flickor och pojkar i allmänhet har olika leksaker, det är därför viktigt 
att veta hur dessa påverkar deras utveckling. I studien framgår det att pojkar oftast 
har fler och mer varierade leksaker än flickor. 
 
Enligt Heikkilä (2015) ingår det i jämställdhetsuppdraget att utgå med fokus på barns 
lärande och utveckling i verksamheten, där miljön är innehållet i verksamheten. För-
fattaren skriver att en aspekt av förskolors genusarbete är att miljön görs tillgänglig 
för alla barn. En annan aspekt är materialet motverkar traditionella könsroller och 
mönster. Detta kan göras genom att kombinera dockvrån med byggvrån, se över 
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maskeradkläderna och att de är till för alla och att granska litteratur och vilket bud-
skap materialet för över till barnen.  
 
När könskodat material blandas kan det enligt Heikkilä (2015) skapa möjligheter för 
barnen att pröva och utveckla flera kompetenser. Författaren skriver att det är viktigt 
att tänka på hur personalen introducerar nyinköpt material för barnen. Därför kan 
det behövas en rutin för att motverka att materialet blir könskodat. Författaren me-
nar att oftast kan det ske könsmärkning av material när ingen introduktion görs till-
sammans med barnen.  
 
Heikkilä (2013) skriver om förskolor på Island där förskolepersonalen påminner sig 
själva om att inta ett genusperspektiv vid val av böcker. Författaren beskriver att på 
Island har förskolepersonalen en rutin med en komihåg lapp på bokhyllan för att öka 
förskolepersonalens genusmedvetenhet och hålla det levande. 
  
Vidare skriver Heikkilä (2013) att på Färöarna är genusarbetet fokuserat på det flera 
år gamla undervisningsmaterialet. Författaren beskriver att på Färöarna tar det tid 
att uppdatera och byta ut undervisningsmaterialet som oftast speglar gamla tradit-
ionella könsroller. Heikkilä (2013) beskriver även Finlands genusarbete som hade 
fokus på förskolans material. Författaren skriver att i Finlands genusarbete blev det 
synligt att förskolans material var väldigt uppdelat med flickleksaker för sig och pojk-
leksaker för sig.  Heikkilä (2013) skriver att Finlands genusarbete i förskoleverksam-
heter ledde till ökad genusmedvetenhet och där förskolepersonalen började blanda 
material och byta plats på materialet.  

3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår ifrån ett genusperspektiv och i följande underkapitel förklaras perspek-
tivet och genusteorin som ligger till grund för det.  

3.1 Genusperspektiv 

Genus berör allt från människokroppen till samhällets tankar kring vad som är man-
ligt eller kvinnligt, arbete och situationer. Hirdman (2003) skriver att begreppet ge-
nus kan vara bra för att belysa och synliggöra hur individer formas och formar sin 
könsidentitet sin könsroll, det vill säga formas till man och kvinna genom sociala pro-
cesser. Genus betyder även kön (Hirdman, 2003). Eidevald (2011) skriver att begrep-
pet kön är ett socialt konstruerat begrepp och delar upp flickor för sig och pojkar för 
sig. I studien används begreppet för att belysa det som är könskodat för pojkar re-
spektive flickor. Ylva Odenbring (2014) skriver att genom att använda begreppen kön 
eller genus kan vi belysa den gemensamma nämnaren som är hur vi skapas till an-
tingen flickor eller pojkar.  
 
Studien utgår från ett genusperspektiv och genusteorin som ligger till grund för den 
är Yvonne Hirdmans (2003) tankar kring genussystem. Wernersson (2006) beskriver 
genusperspektivet som ett verktyg som kan hjälpa till att belysa de maktförhållanden 
som råder i förskolan, vad som är jämställt och ojämställt. Genussystemet är studiens 
teoretiska verktyg som hjälper till att beskriva ojämställdhet genom dess två principer 
som behandlar isärhållande. Den ena principen i genussystemet är när de olika könen 
hålls isär, pojkar för sig och flickor för sig. Den andra principen är hierarkin som 
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finns i samhället, vilket innebär att mannen ses som den bärande normen (Hirdman, 
2003). 
 
 Enligt Skolinspektionens utredning (2017) beskrivs genussystemet vara ett bra ge-
nusverktyg för förskoleverksamheter. Genussystemet kan hjälpa personalen i försko-
lan att analysera sin verksamhet för att se om förskolan omsätter målen om jäm-
ställdhet i förskolans läroplan i sin verksamhet. Genussystemet kan hjälpa till att be-
lysa hur genus görs och verkar i förskoleverksamheter för att i sin tur kunna agera för 
att bryta rådande genusnormer och förväntningar. Delegationen för jämställdhet i 
förskolan (SOU 2006:75) beskriver att genom att använda genussystemet som ett 
teoretiskt verktyg kan isärhållande och hierarki synliggöras i förskoleverksamheten. 
Hur är materialen placerade, blandas leksakerna eller är de uppdelade efter kön? Vil-
ket kan kopplas till principen om isärhållande. Vilket lekmaterial har hög status, är 
leksakerna könskodade och då flick- eller pojkkodat?  Då används ett genusperspek-
tiv för att se vilken hierarki som råder och ger möjligheten att utmana dessa principer 
som genussystemet består av.  
 
Läroplanens mål att arbeta med att bryta normer och om vad som uppfattas kvinnligt 
och manligt menar Andersson m.fl. (2017) inte berör det biologiska könet. Författar-
na menar på att könsroller och mönster skapas genom det sociala samspelet. Vidare 
så skriver de att de rådande normerna återspeglas av samhället.  

4 Metod 

Under detta kapitel presenteras vår metod och tillvägagångssätt och hur vi säkerhets-
ställt studiens trovärdighet under rubrikerna metodologi, urval och genomförande. 
Rubriken genomförande har vi delat upp i följande underrubriker datainsamlingsme-
tod och databearbetning. Kapitlet avslutas med forskningsetiken för studien.  

4.1 Metodologi 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer som datain-
samlingsmetod för att besvara studiens forskningsfrågor. Enligt Bryman (2011) ger 
kvalitativa metoder oss möjligheten att få en djupare förståelse av våra informanter 
till skillnad mot kvantitativ metod med mer strukturerade frågor och givna svar. För-
fattaren menar att det ger oss möjligheten att tolka och försöka förstå informanternas 
egna åsikter och tankar. Den kvalitativa metoden passar studiens syfte som är att ta 
reda på hur åtta förskollärare beskriver val och placering av material i lärmiljön ur ett 
genusperspektiv. Syftet är även att ta reda på hur stort utrymme könskodat material 
ges på några förskolor. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då det passade 
studien bäst och gav oss möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuerna. Det in-
nebär att vi skrivit en intervjuguide (Bilaga 2) med frågor som berör studiens forsk-
ningsfrågor. Frågorna ger informanterna möjligheter till fylliga svar utifrån deras 
åsikter och tankar samtidigt som vi kunde ställa följdfrågor baserade på informanter-
nas svar (Bryman, 2011). 
 
Vi valde att komplettera studien med deltagande observationer av fyra olika mötes-
platser med hemvrå, litteratur, dockor och bilar på fyra olika förskolor varav sex olika 
avdelningar. Då vi enbart var intresserade av att se utbud av material och tankarna 
bakom placering av materialet, så genomfördes observationerna enbart av den fysiska 
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miljön utan barn. Vi kompletterade observationerna med fotografier vilket gjorde det 
lättare för oss att analysera och få en djupare förståelse och information till våra 
forskningsfrågor. Informanterna var tillgängliga för frågor som kunde uppkomma vid 
den deltagande observationen. Vi såg fördelar med att använda både intervju och ob-
servation som metod. Då intervjun ger oss informanternas synsätt och åsikter ur ett 
kvalitativt synsätt. Observationerna ger oss en bredare bild av vilket könskodat 
material som finns i verksamheten och hur det är placerat (Bryman, 2011).   

4.2 Urval 

Vi började med att sammanfatta ett missivbrev (bilaga 1) som vi valde att distribuera 
till fyra förskolor i två olika städer i Sverige. Vi använde oss av som Bryman (2011) 
skriver om, bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att vi har valt ut fyra 
olika förskolor i Sverige. Vi tillfrågade åtta förskollärare om de ville och hade möjlig-
het till att medverka, samtliga tackade ja. Efter det så kontaktade vi de förskollärare 
som tackat ja till att medverka i vår studie för att boka in tid för intervjuer. Vi valde 
att fokusera på förskollärare, anledningen till att vi valde förskollärare var för att det 
passade och var relevant för syftet med detta arbete. Syftet är att ta reda på åtta olika 
förskollärares val och placering av material i lärmiljön ur ett genusperspektiv samt 
vad de tycker att materialet har för betydelse för barns konstruktion av könsidentitet. 
Vi har valt att titulera förskollärarna informanter 1-8 i arbetet. Observationerna har 
vi valt att titulera observation 1-5.  
 
Samtliga förskolor som vi distribuerade missivbrevet till valde även att medverka i 
vår studie. Vårt urval vill vi även belysa som målinriktat (Bryman, 2011) då vi valde ut 
informanter som var relevanta för studiens syfte. En av de fyra förskolorna valde vi 
att tillfråga om medverkan främst för deras genusarbete i förskoleverksamheten.  

4.3 Genomförande 

Genomförande beskriver hur vi gått tillväga när vi valt datainsamlingsmetod och hur 
vi bearbetat data. 

4.3.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetod som vi har valt är kvalitativa intervjuer med öppna frågor och 
observationer av materialet i den fysiska miljön. Syfte med valda metoder var att få 
informanternas personliga tankar och erfarenheter. Intervju med öppna frågor gav 
oss möjligheten att föra en muntlig dialog och ställa följdfrågor och försäkra oss om 
att vi uppfattat svaret korrekt där på plats med informanterna vilket inte en enkät 
hade gett samma möjligheter till (Bryman, 2011).  
 
Vidare så ville vi observera verksamhetens material i den fysiska miljön. Vid obser-
vationerna så fotograferade vi materialet på sex avdelningar. Två av avdelningar var 
på en förskola, två andra avdelningar var på en annan förskola. Sedan var det två för-
skolor varav en avdelning på varje observerades. Genom att fotografera materialet så 
kunde vi efteråt jämföra detta med vad informanterna sagt under intervjuerna. Gunt-
her Kress och Theo van Leeuwen (2006) menar på att se saker med sina egna ögon är 
mer pålitligt än det vi hör med våra öron, de skriver även att kameran inte ljuger. 
Därför fotograferade vi materialet för att kunna göra en analys av det material som 
förskolorna faktiskt erbjuder barnen. 
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4.3.2 Databearbetning 

Vi har intervjuat fyra förskollärare var och därefter delat ljudinspelningar och tran-
skriberingar med varandra.  Allt eftersom intervjuerna utförts transkriberades det 
insamlade materialet som samlats in.  Detta skedde i ett gemensamt dokument på 
internet via Google drive, då vi båda skulle ha tillgång till samtligt material. Vi har 
analyserat resultatet av intervjuerna och observationerna genom en kvalitativ analys. 
När vi analyserade resultatdata letade vi mönster och vad som såg lika ut och vad som 
skiljde sig. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att se mönster i insamlad data för 
att få en förståelse för resultatdata och att begränsa mängden vid datasortering.  

Vi har utgått ifrån ett genusperspektiv i vår analys vilket innebär att vi försökt se 
mönster kring leksakerna i miljön och om en skillnad kan ses i mängd och könskodat 
material. I analyserna av intervjuerna och observationerna har vi reflekterat kring 
skillnader som blivit synliga och hur dessa kan bidra till pojkar och flickors skapande 
av könsidentitet. 

Vid observation av materialet på förskolorna så jämfördes fyra olika mötesplatser på 
sex avdelningar på fyra olika förskolor. Vi valde att se närmare på mötesplatser för 
litteratur, hemvrå, bilar, bygg och maskeradkläder. Dessa material är något som lyfts 
både i litteratur och forskning kring genusperspektiv på förskolans fysiska miljö. Vi 
fokuserade på förskollärarnas syn och tankar kring materialet på förskolan ur ett ge-
nusperspektiv och dess betydelse för barns könskonstruktion.  
 
Vid genomförande av de semistrukturerade intervjuerna följde vi några av Brymans 
(2011) metodikpunkter. Intervjuerna skedde på förskollärarnas arbetsplats och i ett 
enskilt rum i verksamheten där vi fick vara ifred och kunde stänga dörren om oss. 
Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att informanten känner sig trygg och inte 
oroar sig över att någon annan person stör eller hör intervjun. 
 
Vid transkriberingen av intervjuerna från åtta informanter och observationer från sex 
avdelningar framkom det olika mönster.  Dessa mönster är uppdelade i olika under-
rubriker då de är relevanta för att kunna besvara våra två forskningsfrågor.   

 
Vi har valt att väva samman intervjuerna och observationerna så att de kompletterar 
varandra. Vi hänvisar till informant när det är resultat från intervjuerna som lyfts 
fram. När vi vill påvisa resultatet från observationerna så hänvisar vi till observation-
erna. 
 
Intervjuer gjordes med åtta informanter och när vi påvisar resultat frekvensen an-
vänder vi olika begrepp som ett par vilket innebär två av åtta informanter, flertal in-
nebär tre av åtta informanter, hälften innebär fyra av åtta informanter, majoriteten 
innebär fem till sju informanter och samtliga innefattar alla åtta informanter. 
 
När vi påvisar resultatet av observationerna använder vi liknande begrepp och ett par 
innebär två av fem observationer, flertal innebär tre av fem observationer, majorite-
ten innebär fyra av fem observationer och samtliga innefattar alla fem observationer. 
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4.4 Forskningsetiska övervägande 

Every precaution must be taken to protect the privacy of the research subjects and the confiden-
tiality of their personal information and to minimize the impact of the study on their physical, 
mental and social integrity (Vetenskapsrådet, 2011, s.69). 

I den här studien har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) etiska kodexar och Bry-
mans (2011) metodikpunkter. Informationskravet och samtyckeskravet som innebär 
att de tillfrågade förskollärarna informerats om forskningens problemområde har 
genomförts. De förskollärare som valt att delta i forskningen är informerade om att 
de kan avbryta sin medverkan när som helst. Vi har erbjudit de deltagande förskollä-
rarna att läsa igenom intervjuerna och observationerna efter transkriberingen. Syftet 
är att ge förskollärarna en möjlighet att stämma av om det känns sanningsenligt, om 
de ville tilläga eller ändra på något. Det resulterade i att en informant ville komplet-
tera transkriberingen.  
 
De deltagande informanterna är upplysta om att denna studie kommer finnas på da-
tabasen DIVA. Vi värnar om förskollärarnas identitet och integritet som inte får ska-
das enligt konfidentialitetskravet vilket vi informerat informanterna om. Det innebär 
att informanterna är helt anonyma, inga namn uppges i vare sig inspelningar eller 
transkriberingar. Förskollärarna kommer därför benämnas som informanter 1-8. Vi 
har tagit nyttjandekravet i beaktande och uppgifter och resultat som framkommit i 
forskningen används enbart i vårt arbete och informanterna är informerade om att 
fotografier, inspelningar och transkriberingar kommer raderas efter examinationen 
(Vetenskapsrådet, 2011). 

4.5 Pålitlighet och trovärdighet 

Då vi ville uppnå största möjliga pålitlighet och trovärdighet i vår studie har vi samlat 
in och behandlat datan på ett pålitligt sätt utifrån Brymans (2011) metodikmetoder.  
 
Semistrukturerade intervjuer format i ett bra intervjuunderlag gav oss möjligheten 
till personliga intervjuer som gav oss tillgång till informanternas tankar och ärliga 
svar. Stukát (2011) skriver att en risk med semistrukturerade intervjuer är att infor-
manterna omedvetet försöker ge det svar som informanten tror att vi som intervjuare 
vill höra.  
 
En annan risk som författaren lyfter är att intervjufrågorna kan misstolkas av infor-
manten eller att vi som intervjuare tolkar informantens svar fel. För att minimera 
riskerna som författaren lyfter har vi följt olika steg utifrån Brymans (2011) olika me-
todiksteg att tänka på i kvalitativ forskning. Vi har båda behandlat svarsinnehållet 
från intervjuerna i form av ljudinspelningar och transkriberingar. Transkriberingarna 
har vi skickat vidare för respondentvalidering för att minska riskerna för feltolkning-
ar av svarsinnehållet. Alla informanter tackade ja till den möjligheten. Det innebar att 
vi mailade ut varje transkribering till den informant det berörde för godkännande. 
Alla informanter godkände sin transkribering (Bryman, 2011). 
 
Val av deltagande observation blev ett komplement till intervjuerna. Då vi ville se hur 
informanternas tankar stämde överens med utrymmet till flickor respektive pojkars 
material. Vi transkriberade all data tillsammans vilket minimerade risken för att vi 
skulle misstolka den insamlade data/materialet. Vi är medvetna om oss själva som 
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tolkande subjekt och att denna studie skulle kunna se annorlunda ut om några andra 
personer genomfört den.  Dock är det mer troligt att resultatet av observationerna 
blivit detsamma om det utförts vid samma tidpunkt på samtliga berörda avdelningar 
(Bryman, 2011).  
 
Vår användning av öppna frågor har gett informanterna möjlighet att svara på frå-
gorna utan press från oss att vi skulle vänta oss ett visst svar. Då vår forskning var 
begränsad till endast åtta informanter och sex observationer på sex avdelningar för-
delat på fyra förskolor, så avser arbetet ett väldigt begränsat område. 

5 Resultat 

Resultatdata är från intervjuer av åtta förskollärare och observationer av materialet 
på fem olika förskolor i Sverige. Resultatet av intervjuerna ges stort utrymme och ob-
servationerna är ett komplement till intervjuerna. Vi inleder med rubrikerna förskol-
lärarnas genusmedvetenhet, introduktion av nytt material, könskodat material, ut-
rymme och tillgänglighet och barns könskonstruktion. Kapitlet avslutas med rubri-
kerna tolkning och resultatsammanfattning. Under rubriken tolkning har vi tolkat 
resultatdata utifrån våra forskningsfrågor och genusperspektivet.  

5.1 Förskollärarnas genusmedvetenhet 

Vid intervjuerna beskrev samtliga informanter sin syn på sin roll och sitt ansvar med 
genusarbetet i förskolan. En informant svarade: 

Min roll tycker jag är att se till att alla barn oavsett kön känner att dom har rätt att få vara som 
dom är och leka med det dom vill, oavsett vilket material det är. Det ska inte kännas som ett för-
bud eller som ett hinder att få leka med det dom vill eller att få ha dom kläderna dom vill eller 
att vara på det sättet dom är (Informant 2). 

Detta svar liknar det som majoriteten ansåg vara deras roll i förskolans genusarbete. 
Samtliga informanter uttrycker en medvetenhet kring deras roll som förskollärare 
och ur ett genusperspektiv. Detta blir synligt när samtliga informanter påpekar att 
genusarbete finns med i förskolans styrdokument. Samtliga informanter beskriver att 
målet är att ge alla barn möjligheten att vara den individ de vill, en informant var 
osäker på om hen gör rätt. Ett par informanter berättar att de förändrat miljön för att 
locka fler pojkar till hemvrån. Hemvrån har förändrats till caféer vilket öppnat upp 
för lek mellan både flickor och pojkar på den mötesplatsen enligt de två informanter-
na. 
 
 Vid observationerna såg vi att barnen hade varit delaktiga i skapandet av caféet. Bar-
nens delaktighet i skapande av caféerna blev synlig då det fanns skyltar och menyer 
där barnen hade skrivit öppet eller stängt samt dagens lunch. Däremot när frågor 
kring könskodat material och dess betydelse för barns utveckling och lärande disku-
teras, anses inte materialet vara könskodat av samtliga informanter. 

Nej jag anser inte att något material är könskodat utan allt material som vi har är till för alla och 
det är upp till var och en att använda det. Självklart måste man ha bilar och man måste ha dock-
or för det är ju barnens leksaker (Informant 1). 

Ja då är det väl dockor och bilar som man tänker är typiskt könskodat. Men jag tycker det ska 
finnas men man ska inte vara så att här är dockorna och här är bilarna utan det ska finnas över-
lag (Informant 3). 
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Det skulle väl vara dockor, bilar, bollar och sen köket som vi har här även om både flickor och 
pojkar är där (Informant 7). 

Det är en svår fråga. Man vet ju litegrann vad man tycker om det men samtidigt så är det svårt. 
Man tänker i huvudet att dockor är något flickor leker med och bilar är något killar leker med 
(Informant 4). 

Hälften av informanterna menar att det var länge sedan som tankarna kring könsko-
dat material fanns i förskoleverksamheter. Det vill säga att bilar är pojkleksaker och 
dockor är flickleksaker. Ett flertal av informanterna reflekterar kring att tankar om 
könskodade leksaker är något som mer existerade mellan 1970- 1980- talet. Vid följd-
frågor svarar ett flertal att könskodade leksaker var mer tydligt under den tidspe-
rioden och att flickor då lekte mer med dockor och pojkar mer med bilar och att så är 
inte tankarna nu 2017 utan så var det mer förr. 
 
Hälften av informanterna uttrycker att de inte har planerat och placerat material i 
verksamheten ur ett genusperspektiv. Medan ett par informanter uttrycker att de har 
försökt förändra olika mötesplatser med genus i fokus. En informant berättar att hen 
inte har placerat ut något könskodat material då förskolan ska vara ett komplement 
till hemmet. Därför är förskolans material endast könsneutralt enligt informanten.  
 
Det framgår att ett flertal informanter hävdar barnens rätt till att få välja material 
själva. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan ge barnen reellt inflytande och 
delaktighet i verksamheten vilket i sig innebär att de ska få välja själva. Där har förs-
kollärarna en roll att se över materialet som är tillgängligt för barnen och vilka nor-
mer och könsstereotyper som lärs ut eller ställs på barnen. 

Om du är tillåtande i din arbetsplats gentemot barnen och inte sätter värderingar på leksakerna 
och att det är upp till var och en att använda dom som man vill, så kan det väl inte vara något 
problem? (informant 1). 

Samtliga informanter lyfter ett tillåtande klimat som viktigt i genusarbetet. Samtidigt 
reflekterar informanterna kring materialet som erbjuds i verksamheten. En infor-
mant menar: 

Men om man t.ex. vill att flickor ska bli intresserade av bilar då måste det ju också finnas bilar 
på avdelningen annars kan dom ju aldrig få den möjligheten. Så samtidigt måste det ju finnas 
sånt material (Informant 2). 

Medan en annan informant menar: 

Vi har inget könskodat material på avdelningen just nu.(Informant 6). 

Informant två lyfter problematiken om könskodat material tas bort ur verksamheten 
helt och hur förskolläraren då ska kunna erbjuda barnet att pröva nytt material. In-
formant sex lyfter att de inte har något könskodat material på deras avdelning. In-
formanternas svar visar på att det finns olika tillvägagångssätt att tänka och förändra 
lärmiljön utifrån ett genusperspektiv. Ett par informanter lyfter att det är viktigt att 
ha könskodat material för att medvetet kunna erbjuda barn nytt material som barnet 
annars kanske aldrig skulle ha provat. Informant sex menar även att:   

Du kan ju jobba med genus även om du bara har Barbiedockor och He-mans. Det har jag gjort 
många gånger, då blir Barbiedockorna superhjältar som kan flyga jättehögt och fort. Man kan 
jobba med väldigt könskodat material på annat sätt. Men jag tycker också förskolan kan få vara 
en arena där det inte är så kodat material, gillar okodat generellt. Eftersom ofta så har dom ju 
redan den uppsättningen hemma (Informant 6). 
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Informant sex lyfter att förskolan kan vara ett komplement till hemmet ur genussyn-
punkt. Då barnen ofta har könskodade leksaker hemma så kan förskolan ta vara på 
möjligheten att erbjuda okodat material på förskolan. Vid observation sex på infor-
mant sex avdelning framgick det däremot att majoriteten av litteraturen innehöll for-
don och hade manliga huvudkaraktärer. På samma förskola fanns det även bilar men 
inga dockor. Informant sex berättar att de haft könskodat material men att de valt att 
plocka bort det materialet och enbart ha könsneutralt material.  
 
Samtliga informanter diskuterar val av material och inköp av material och majorite-
ten menar att oftast vid inköp av material så är det sådant som barnen har erfaren-
heter av innan. 

5.2 Introduktion av nytt material 

Vid ett flertal av förskolorna sker introducering av nytt material på samlingar medan 
majoriteten av informanterna menar att en introducering ofta inte sker alls. En in-
formant menar att ibland kan materialet presenteras för barnen och barnen kan då få 
gissa vad det kan användas till och komma på egna sätt att använda materialet. På så 
vis arbetar förskolläraren med att komma ifrån att materialet blir könskodat. 

Har inget speciellt sätt för att introducera materialet (Informant 5). 

Vi introducerar det på samlingar och så pratar vi med dom om att vara rädda om våra saker och 
att vi tänker nog inte så mycket mer på det (Informant 4). 

Det beror lite på vad det är för material. Oftast är barnen redan bekanta med det som vi handlar 
in så då kan de börja använda det direkt (Informant 8). 

Vid inköp av nytt material till några förskolor så svarar samtliga Informanter utom en 
att de har en tanke när de gör sina inköp. Majoriteten av informanternas tankar vid 
inköp av material till barnen är inte utefter kön utan efter vad som behövs förnyas, 
om någon docka gått sönder eller sådant som barnen redan använt. Ofta köper de in 
förbrukningsmaterial och bygg samt konstruktionsmaterial som anses vara könsne-
utralt. Den informant som skiljde sig från de övriga köper in material baserat på 
barns kön och tidigare intressen som t.ex. dockor och bilar. Majoriteten av informan-
ter försöker köpa in blandat material men det framgår av flertalet informanter att en 
medveten tanke på att köpa okodat material inte alltid finns i medvetandet. En in-
formant berättar: 

Ja som sagt det var så länge sen jag köpte något material så det vet jag knappt men om man tän-
ker eller sitter och bläddrar i kataloger och ska köpa saker så försöker vi köpa endera könsne-
utrala saker eller en mix att det ska finnas som sist när vi köpte figurer så köpte vi yrkesfigurer. I 
olika yrken med blandade kulturer, raser, kön blandade yrken och ålder. Det kändes ändå som 
att det var könsneutralt så det var inget som var rätt, inget som var fel utan att man kunde vara 
olika (Informant 2). 

Informant 7 menar att: 

Vet inte om jag har direkt genus i fokus när jag handlar material utan det sker mest efter bar-
nens intressen, vad de vill leka med och så. Inte tänkt så mycket på om det är flickor eller killars 
intressen jag tar i beaktande utan jag försöker att se alla barnens intressen (Informant 7). 

Att se till barnens intressen vid inköp av material var något majoriteten av informan-
terna lyfte och att det inte gjordes så ofta då de förändrar lärmiljön utifrån barnens 
intressen. Hälften av informanterna medger att de inte har på sig genusglasögon vid 
förändring av lärmiljön och borttagande och tillägg av nytt material. Detta förstärks 
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vid observationerna som gjorts då samtliga förskolor har könskodat material i lärmil-
jön. 

5.3 Könskodat material, utrymme och tillgänglighet 

På en förskola så har de valt att plocka bort maskeradkläder, anledningen har varit 
att barnen inte varit intresserade och att informanten velat förändra miljön. Det har 
inte varit ett medvetet beslut ur ett genusperspektiv. De förskolor som har maskerad-
kläder kvar menar att både pojkar och flickor använder sig av kläderna. En av infor-
manterna säger att det oftast är pojkarna som har klänningar på sig. Medan majorite-
ten menar att det generellt är yrkeskläder som är populära hos båda könen. De för-
skolor som fortfarande hade maskeradkläder kvar, vilket var majoriteten, så visar vår 
observation att de maskeradkläder som fanns att tillgå för barnen var damskor, klän-
ningar, kjolar, djurkostymer och några få yrkeskläder. Detta visar på att det inte finns 
några möjligheter för flickorna att klä ut sig till pojkar om de så hade önskat.  

Vi har tagit bort utklädnads kläderna som vi hade, barnen var inte så intresserade. Det enda som 
var intressant var att oftast var det våra pojkar som klädde ut sig i prinsessklänningar osv, det 
tror jag har med att många föräldrar här är medvetna om normer, genus m.m (Informant 6). 

Jag upplever att det är mera yrkeskläderna som används av både pojkar och flickor (Informant 
2). 

Det material som hälften av förskolorna har idag är könskodat och det motiveras av 
hälften av informanterna med att alla barn får leka med vad de vill. En informant sä-
ger att de har en prinsessklänning på avdelningen som är populär och som flickorna 
ofta använder, om någon pojke vill ha den så menar informanten att de stöttar pojken 
i det. En tanke som en informant hade var att de skulle introducera de bilar och bollar 
de har på avdelningen för flickorna då det i nuläget var pojkarna som använde dem.  
 
Observationerna visade på att samtliga förskolor hade bilar på avdelningarna, det 
fanns även garage och bilbanor. Observationerna visade att bilar gavs ganska stort 
utrymme på samtliga förskolor.  Vidare så hade även majoriteten av förskolorna 
dockor, några hade även dockvagnar och dockkläder. Dessa var mer utspridda på av-
delningen och bara några hade speciella platser för dockorna och dessa var då mini-
mala till utrymme. 
 
Samtliga observationerna visade att bilar, bygg och lego gavs störst utrymme och det 
fanns mycket av detta material på samtliga avdelningar. Dockor gavs mindre ut-
rymme men gick att finna på olika platser i lärmiljön dock inte blandat med annat 
material förutom på en avdelning. På en avdelning fanns det en docka i legolådan. 
 
Litteraturen på några förskolor granskas av majoriteten av informanterna utom en. 
Majoriteten av informanterna föredrar litteratur som bryter könsstereotypa normer. 

Nej vi granskar inte litteraturen utifrån ett genusperspektiv (Informant 1). 

Tidigare gjorde vi inte det men nu är vi mer genusmedvetna men det finns typiska flick och 
pojkböcker det är svårt att undvika dom helt men sen har vi då flickböcker där flickan är super-
hjälten och det finns böcker där pojken då är den här mjuka, försiktiga och blyga (Informant 3). 

Det är viktigt att granska litteraturen vi väljer men sen vill man inte heller alltid välja bort litte-
ratur då vi ser det som ett verk ett konstverk. Man kan använda litteraturen till att diskutera att 
det här kan ju även pojkar eller flickor göra (Informant 4). 



 19 

Finns det litteratur som stärker könsstereotypa roller så menar samtliga informanter 
att det kan diskuteras med barnen. Genom att ta vara på det som ett verktyg till att 
diskutera könsstereotypa roller. Samtliga informanter menar även att i vissa fall har 
barnen en favoritbok där informanterna kan ändra kön på eller namn på huvudper-
sonerna i boken eller på handlingen. 
 
Gemensamt för samtliga förskolor var att de hade böckerna tillgängliga för barnen. 
Vid observation så fann vi att böckerna hade varierat innehåll. Något som även in-
formanterna framhållit vid intervjuerna. Böcker som var mest förekommande var 
populärkultur som Frost, Hitta Nemo men även gamla klassiker som Pippi Lång-
strump och Alfons Åberg. Vidare så hade många böcker djur som huvudpersoner.  Vi 
kunde se att böckerna ibland var utefter barnens intressen som till exempel på en 
förskola där fordon var väldigt intressant just nu. Bokhyllan på den förskolan inne-
höll nästan enbart fordonsböcker, ur ett genusperspektiv så saknades kvinnliga ka-
raktärer i samtliga böcker om fordon. 

5.4 Materialets påverkan på barnets könskonstruktion 

Samtliga informanter uttryckte att det är svårt att riktigt veta hur materialet påverkar 
barns könskonstruktion. Tre av informanterna svarade följande: 

Vilken svår fråga. Jag tycker så här att pojkar är pojkar och flickor är flickor jag vill inte stryka 
bort det. Men materialet som vi har framme är till för alla och det behöver inte betyda att flickor 
leker på något särskilt sätt med bilar och blir något annorlunda än vad pojkarna blir när de leker 
med bilar (Informant, 1). 

Jag tror att vårt material är så pass könsneutralt att det inte spelar någon roll men däremot så 
tror jag att det är hur vi om jag då skulle när vi sitter och äter säga till alla pojkar att då kan ju du 
gå och leka med bilar och ni kan gå in i dockvrån till flickorna. Då skulle jag motverka könsneu-
tral sammansättning. Då skulle jag liksom tala om för barnen vad som är okej för dom och inte. 
Även om vi tittar på materialet så tror jag ändå att det är vårat eget förhållningssätt som är vik-
tigare i verksamheten (Informant 2). 

Jag hoppas att det påverkar dom på ett positivt sätt så att dom tänker att flickor kan göra precis 
vad dom vill och pojkar likaså. Det är det vi säger till barnen och det är vårt förhållningssätt där 
vi stärker barnen i att du kan bli precis vad du vill när du blir stor (Informant 4). 

Informant ett lyfte att hen inte ville ta bort barnens biologiska kön men att materialet 
självklart var till för alla samt att frågan är komplex. Informant två menade att för-
skolans material troligtvis var så pass könsneutralt så att det inte skulle ha någon på-
verkan för barns könskonstruktion. På informant tvås förskola så visade observation-
er att det fanns en hemvrå, maskeradkläder i form av yrkeskläder, litteraturen som 
fanns var allt från Frost till fotboll. Maskeradkläderna var könsneutrala då de var yr-
keskläder och litteraturen vände sig både till pojkar respektive flickor även om den 
till viss del var könskodad. 
 
Däremot lyfter informant två att förhållningssättet är viktigt ur ett genusperspektiv. 
Vilket innebär att vara medveten om vilka könsnormer som överförs till barnen och 
att inte stärka könsstereotypa roller genom sitt förhållningssätt till barnen. Förhåll-
ningssättet är något som samtliga informanter lyfter som det viktigaste bidragande 
faktorn till barns könskonstruktion. Materialet lyfts inte fram på samma sätt utan 
diskuteras ganska snabbt sedan tar förhållningssättet ett stort utrymme i aspekten 
barns könskonstruktion. 
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5.5 Tolkning av resultat 

Tolkning av resultat har vi valt att dela upp i två underrubriker som berör våra forsk-
ningsfrågor. Vi tolkar svar på forskningsfrågorna och använder oss av genusperspek-
tivet.  

5.5.1 Förskollärares genusmedvetenhet kring materialet i förskolan 

Vid intervjuerna uttrycks det som ett komplext område med materialet som könsko-
dat. Samtliga informanter vill helst inte se material som könskodat och ett flertal me-
nar att det existerade mer under 1970- 1980- talet. Vid frågan om informanterna 
hade könskodat material och vart i verksamheten, svarade samtliga, det skulle väl 
vara dockor eller bilar. Genom leken utforskar, utvecklas och lär barnen sig nya kun-
skaper enligt förskolans läroplan (2016). Barn lär och utvecklas till stor del genom lek 
därför blir det viktigt med medvetenhet kring materialet som budbärare av förvänt-
ningar och könsnormer. Blakemore m.fl. (2005) menar att små barn tillbringar flera 
timmar lekande med sina leksaker. Författarna påpekar att det med stor sannolikhet 
kan bidrar till utveckling och skapande av barnens könsidentitet.  
 
Att inte se på förskolans material ur ett genusperspektiv skulle kunna tolkas utifrån 
ovan nämnd forskning som en risk. En risk där könstraditionella mönster och roller 
stärks istället för att brytas. För att minimera den risken skulle materialet kunna tän-
kas observeras. Observationerna skulle kunna gå till så att förskollärarna observerar 
vad barnen leker med för material samt vilka könsstereotypa normer och värderingar 
materialet lär ut till barnen.  En informant lyfte förskolans samverkan med hemmet 
som viktigt i genusarbetet på förskolan. Informanten uttryckte att barn oftast har 
könskodade leksaker hemma och då behövs det inte på förskolan. Förskolan ska sam-
verka med hemmen enligt förskolans styrdokument (2016) och det kan vara ett bra 
arbetssätt att arbeta utefter ur ett genusperspektiv.  
 
En informant uttryckte att de medvetet plockat ut könskodat material ur verksamhet-
en medan observationen visade att det fanns könskodat material kvar men då endast 
bilar och lego som enligt Blakemore m.fl. (2005) kan ses som könskodat material åt 
pojkar. Enligt Hirdmans (2003) genussystem kan det ses som isärhållande av pojkar 
och flickor, där traditionella könsroller stärks. De traditionella könsrollerna stärks då 
enbart pojkarnas könskodade material finns kvar i verksamheten.  
 
Majoriteten av informanterna kom med ett flertal bra förslag på hur förskollärare 
medvetet kan arbeta med material för att bryta könsstereotypa roller och mönster. 
Litteratur kunde ändras om under läsningen eller användas för diskussioner och re-
flektioner efter läsningen, dockor kunde göras om till superhjältar. Vidare gavs det 
inget förslag på hur könskodat material för pojkar kunde användas för att bryta trad-
itionella könsroller. Återigen blir genussystemet som Hirdman (2003) skriver om, 
synligt. Varför stärks det som kan anses pojkigt? Dockor som blir superhjältar skulle 
kunna tolkas som pojkflickor. Samtidigt skulle det behövas vara normbrytande ur 
både pojkar och flickors perspektiv. Exempelvis en superhjälte som är hemma med 
barnen och lagar mat.  
 
Däremot så köpte inte majoriteten av informanterna in så mycket nytt material till 
barnen. Material som köptes in var oftast något som informanterna trodde sig veta 
att barnen redan hade förkunskaper kring. Vi tycker det kan vara bra att i förskollä-
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rarprofessionen vara medveten och reflektera kring vad materialet ska användas till 
innan det köps in. Vi menar att det är viktigt att ställa frågor som är normkritiska och 
i syfte att bryta könsstereotypa roller och mönster.  Lynchs (2015) studie stärker 
dessa tankar.  I studien framgår det att lärares omedvetenhet kan stärka traditionella 
könsmönster och roller. Vad händer om förskollärare bara köper in och byter ut det 
material som går sönder mot likadant?  
 
Ur ett genusperspektiv skulle det vara bra att introducera visst nygammalt material 
igen för barnen i mindre grupper. Detta för att observera hur barnen möter materi-
alet och använder materialet. Det skulle även vara bra för barnen att lära känna 
materialet och känna sig trygga i användandet utav det både som flicka och pojke. 
Andersson m.fl. (2017) ger detta som förslag på metod för introduktion för nytt 
material.  Författarna lyfter att mindre grupper kan ge barnen möjligheten att känna 
sig trygga i användandet av nytt material. Författarna påpekar dessutom att det kan 
öka möjligheterna för att både flickor och pojkar leker med materialet. Vi tror att 
denna metod även skulle kunna fungera bra med gammalt material. 

5.5.2 Materialet ett verktyg för barns könskonstruktion 

Samtliga informanter uttryckte att det var svårt att veta hur materialet påverkade 
barns könskonstruktion. En informant uttryckte sig att flickor är flickor och pojkar är 
pojkar. Informanten uttryckte att det biologiska könet inte går att ta ifrån eller att 
hen inte vill ta ifrån barnen det.  Hirdmans (2003) genussystem är ett bra teoretiskt 
verktyg som går att använda för att försöka synliggöra och reflektera kring materialet 
i verksamheten. Det skulle kunna vara ett första steg i riktning att synliggöra vilket 
lärande materialet ger barnen möjligheter till och om materialet är tillgängligt för alla 
barn eller isärhållande. 
 
Flertalet av informanterna ser som sin roll att stärka barnens könskonstruktion ur ett 
genusperspektiv och de arbetar aktivt med att stärka individen. Materialet som bi-
dragande faktor till barnets könskonstruktion uttrycktes inte i lika stor utsträckning 
som informanternas förhållningssätt. Materialet lyfts inte fram på samma sätt utan 
diskuteras ganska snabbt sedan tar förhållningssättet ett stort utrymme i aspekten 
barns könskonstruktion. Salmson m.fl. (2015) beskriver att det är viktigt att förskole-
personal arbetar genusmedvetet. Enligt författarna kan ett medvetet förhållningssätt 
möjliggöra för pojkar och flickor att skapa könsidentiteter som bryter traditionella 
könsroller. Heikkilä (2015) skriver att förskollärarna kan vara den viktigaste faktorn i 
genusarbetet och men att arbetet är mer än förskollärares förhållningssätt. Författa-
ren framhåller samtidigt att förskollärarens förhållningssätt är viktigt när det kom-
mer till barnens skapande av könsidentiteter. Att informanterna fokuserar mer på 
förhållningssättet i intervjuerna kan tyda på att förhållningssättet har diskuterats och 
reflekterats kring i deras genusarbete. Det kan även tyda på att informanterna har ett 
väl inarbetat genusarbete med en tillåtande miljö där flickor och pojkar använder 
samma material. Det kan även vara ett tecken på att det finns behov av kompetensut-
veckling inom området genus i förskolan för att öka genusmedvetenheten. Samtidigt 
har samtliga informanter visat på en medvetenhet i hur könskodat material kan an-
vändas för att på ett positivt sätt bidra till barns könskonstruktion och brytande av 
könsstereotypa roller.  
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5.6 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att samtliga informanter har olika syn på sin roll som förskollärare i 
sitt arbete med genus. De olika synerna är att en informant är medveten om att det 
står i läroplanen men att hen är osäker på om hen gör rätt. Hirdmans (2003) genus-
system skulle kunna vara ett bra verktyg att utgå ifrån ifall förskollärare känner sig 
osäkra på om de arbetar genusmedvetet. En annan informant lyfter att förskolan ska 
vara ett komplement till hemmet och därmed endast ha könsneutralt material. Samt-
liga informanters olika förhållningssätt visar sig även när det kommer till inköp av 
material till förskolan och deras syn på könskodat material. Det blir tydligt att ett par 
informanter var genusmedvetna vid inköp av material. Dessa informanter försökte 
köpa in könsneutralt material. Medan hälften utgick från barnens intressen vid inköp 
av material. En köpte in utefter barnens kön som exempel dockor och bilar. Det 
framgår inte att materialet har observerats för att se över vilka materialet är tillgäng-
ligt för. Det skulle kunna synliggöras om materialet är isärhållande eller tillgängligt 
för alla barn genom att observera materialet. Genussystemet som Hirdman (2003) 
skriver om, skulle kunna vara ett bra genusteoretiskt verktyg att använda som per-
spektiv i observationerna.   
  
Vidare så köptes mest förbrukningsmaterial samt bygg och konstruktionsmaterial in 
till förskolorna. Förhållningssättet till dockor och bilar skiljer sig mellan de olika in-
formanterna. En informant föreslog att dockorna kunde förvandlas till superhjältar 
när flickorna lekte med dem och när pojkarna lekte med dockorna skulle de upp-
muntras till att vara försiktiga med dem och ta hand om dem.  Vidare gavs det inget 
förslag på hur könskodat material för pojkar kunde användas för att bryta tradition-
ella könsroller. Genussystemet som Hirdman (2003) skriver om blir synligt. Varför 
stärks det som kan anses pojkigt? Dockor som blir superhjältar skulle kunna tolkas 
som pojkflickor. Samtidigt skulle det behövas vara normbrytande ur både pojkar och 
flickors perspektiv. Exempelvis en superhjälte som är hemma med barnen och lagar 
mat.  
 
Majoriteten av informanterna hade medvetna strategier för att bryta könsstereotypa 
mönster när det kom till litteraturen på förskolan. Några valde att diskutera eventu-
ella könsstereotyper som fanns i litteraturen och några informanter gjorde om i 
handlingen. En informant skiljde sig däremot från de andra genom att inte granska 
den litteratur som barnen fick ta del av.  Samtliga informanter menar att de sällan 
eller aldrig introducerar nytt material för barnen och hälften av informanterna reflek-
terade över att det kan vara något de behöver göra i fortsättningen.  

6 Diskussion 

Det här kapitlet presenteras i följande underrubriker resultatdiskussion med under-
rubriken några förskollärares genusmedvetenhet, några förskollärares genusmed-
vetna val och placering av material i några förskoleverksamheter, könskodat material 
samt slutsats. Det följs av rubriken metoddiskussion där vi kort diskuterar hur meto-
den har bidragit till studiens syfte. Den följs av rubriken studiens relevans för förs-
kollärarprofessionen och avslutas med fortsatt forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Samtliga informanter anser att materialet i deras verksamhet är könsneutralt. Ett par 
informanter uttrycker en omvandling av hemvrån till café för att göra materialet till-
gängligt för både flickor och pojkar. Dock uttrycks det inget om förändringar i verk-
samheten för att göra något material tillgängligt för flickor. Samt en informant ut-
trycker att de valt att plocka bort allt könskodat material ur verksamheten men ob-
servationen visar att det finns könskodat material kvar i form av bilar och böcker men 
övergripande manliga huvudkaraktärer.  
 
På samtliga observationer blir det synligt att det könskodade materialen är tydligt 
uppdelade och på en av observationerna ligger det en docka i lådan med lego. Materi-
alen är till stor del könskodade på några förskolor. Några av förskollärarna har inte 
medvetet valt att blanda materialet då det fortfarande är väldigt uppdelat när det 
kommer till könskodade material, vilket kan ses som ett hinder för att lyckas bryta 
rådande könsstereotypa mönster. Studien visar att störst utrymme ges till det som 
enligt forskning anses vara pojkleksaker. Detta svarar på vår första forskningsfråga 
kring åtta förskollärares beskrivningar kring val och placering av material ur ett ge-
nusperspektiv. 
 
Observationerna visade på att könskodat material och dess utrymme och mängd 
skiljde sig åt. På en av sex avdelningar bestod det könskodade materialet enbart av 
det som enligt Blakemores m.fl. (2005) studie anses vara könskodade pojkleksaker. 
Observationerna av de andra fem avdelningarna visade väldigt liten mängd av 
könskodat material som enligt studien anses vara könskodade flickleksaker. Däremot 
fanns det mycket material som anses vara könskodade pojkleksaker enligt studien. 
Husgeråd i hemvrå eller café fanns det en uppsättning av, dessutom fanns det en eller 
upp till fyra dockor på avdelningarna.  Det fanns mycket byggleksaker så som lego 
och klossar. Samt fanns det bilar och väldigt många av dessa.  
 
Vi tycker Hirdmans (2003) genussystem synliggörs då det som enligt forskning anses 
vara könskodat pojkmaterial ges övergripande större utrymme än det som anses vara 
könskodat flickmaterial. Vi tycker det är intressant hur tydligt vi har sett detta i ob-
servationerna. Vi tänker att även fast det är övergripande könskodat pojkmaterial så 
kan det finnas förutsättningar till att bryta traditionella könsroller.  Vi tror att om 
förskollärare är medvetna och reflekterar och utvärderar sin egen profession och 
verksamheten så kan traditionella könsroller och mönster utmanas under en ständigt 
pågående process. Detta svarar på vår andra forskningsfråga kring hur stort utrymme 
pojkars respektive flickors material ges på några förskolor ur ett genusperspektiv. 
 
Syftet med föreliggande studie har därmed uppnåtts. I resultatdiskussionen möter 
resultatet bakgrundslitteraturen. Resultatet lyfter tre olika aspekter som är följande: 
Förskollärarens genusmedvetenhet, förskollärares genusmedvetna val och placering 
av material i förskoleverksamheter och könskodat material. Samtliga aspekter ger 
svar på studiens forskningsfrågor.  

6.1.1 Några förskollärares genusmedvetenhet  

Studiens resultat visar att några förskollärare anser sig arbeta medvetet kring materi-
alet på förskolan ur ett genusperspektiv. Material som tidigare ansetts könskodat 
menar de är en förlegad syn. Chapman (2016) skriver att traditionella könsroller kan 
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vara ett hinder och begränsa barnen. Det blir ännu viktigare att motverka detta när 
forskaren Cherney m.fl. (2003) lyfter i sin studie att pojkarnas kön fortfarande är 
starkare än flickornas.  
 
När förskollärare inte tar del av ny forskning så riskerar deras förhållningssätt ur ett 
genusperspektiv att för alltid bli densamma. Det skulle kunna innebära att om de tror 
sig vara genusmedvetna idag men inte är det så kommer deras förhållningssätt inte 
ändras. Skolinspektionens (2017) utredning lyfter Hirdmans(2003) genussystem som 
ett bra genusverktyg för förskoleverksamheter för att synliggöra de maktförhållanden 
som råder. Det är viktigt att förskolepersonalen arbetar normbrytande för att barnen 
ska ges möjligheten att utvecklas till unika individer. Att arbeta normbrytande utökar 
enligt Salmson m.fl. (2015) handlingsutrymmet för både barn och vuxna.   
 
Förskollärare ska även ge barnen möjligheter att bryta könsstereotypa roller. Delegat-
ionen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) framhåller att förskollärares för-
hållningssätt och medvetenhet kring genus påverkar val av material och barnens 
könskonstruktion. Resultatet visar på en viss medvetenhet samtidigt som genus ver-
kar vara ett känsligt ämne att diskutera. Detta baserar vi på att förskollärarna gärna 
vill hänvisa till att könskodade leksaker var något som fanns förr. Förskollärare hade 
olika strategier på hur de kunde arbeta med könskodat material. En förskollärare var 
även inne på att genusarbetet handlade om att inte ta ifrån barnen det biologiska kö-
net. Andersson Tengner m.fl. (2017) framhåller detsamma. Författarna menar att 
utifrån läroplanens mål ska förskolan arbeta med att bryta uppfattningar och normer 
kring kvinnligt och manligt. Det innebär att barnens biologiska kön inte är något som 
ska tas ifrån barnen, utan istället handlar det om att ge barnen möjligheter att bryta 
könsstereotypa roller och mönster i bland annat leken. 
 
Förskollärare kan använda olika metoder för att öka sin genusmedvetenhet och en 
metod som Salmson m.fl. (2015) skriver om är att filma sig själv. Dokumentationen i 
form av filmen blir då ett verktyg som kan användas i diskussion och reflektion kring 
genusmedvetenhet och jämställdhetsarbetet. Denna metod är bra att kontinuerligt 
återupprepa så att reflektionerna inte stannar upp. Det kan krävas mod för att som 
förskollärare utsätta sig för att bli filmad och det kan vara jobbigt att se sig själv i det 
filmade materialet. Men om förskollärare inte vågar utmana sina egna uppfattningar 
och hur dessa omsätts i praktiken, hur ska de då utvecklas? Eidevald (2011) skriver 
om att förskolepersonal behöver problematisera sitt förhållningssätt då genusnormer 
är i en ständig process. Med andra ord när förskolläraren förändrar något behöver 
det observeras och utvärderas för att se vilka positiva eller mindre positiva följder 
förändringen ger.  
 
En informant lyfter vikten av att förskoleverksamheten ska komplettera hemmet. De 
har då valt att endast ha könsneutralt material. Dock framkom det i observationerna 
att det fanns bilar på avdelningen som enligt Blakemore m.fl. (2005) är könskodade 
pojkleksaker. Dolk (2013) problematiserar detta och menar att jämställdhet med fo-
kus på materialet, oftast kopplas till barns lek med könskodat material. Är det ett 
misslyckande om en pojke leker med bilar och flicka med dockor? Eller om en flicka 
har en rosa klänning på sig och pojke har en tröja med bilar på sig? Dolk (2013) me-
nar att när vuxna utrycker sig utefter traditionella könsmönster accepteras detta, men 
inte när barnen gör detsamma. Det ses då mer som ett misslyckande ur ett genusper-
spektiv. Frågan är om könskodat material verkligen ska behövas tas ifrån verksam-
heten för att komplettera hemmet ur ett genusperspektiv.  
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Däremot tar Salmson m.fl. (2015) upp att det är viktigt att förskolepersonalen invol-
verar föräldrarna i genusarbetet. Dels för att föräldrarna ska känna sig trygga men 
framförallt för att öka deras förståelse kring varför förskolan erbjuder visst material 
och vilken tanke som finns bakom materialet. Vissa föräldrar kan bli oroliga när de-
ras barn bryter traditionella könsroller och oron kan grunda sig i att barnet ska 
hamna utanför sin kompiskrets och bli ensam. Oftast är det som Salmson m.fl. (2015) 
skriver, föräldrar som har svårt med sina pojkar som är normbrytande i leken. Detta 
är vanligt ur ett genusteoretiskt perspektiv och då kopplat till Hirdmans (2003) ge-
nussystem, beror det oftast på mannen kan anses som normen i samhället. Därför är 
det viktigt att förskolepersonalen får med sig föräldrarna i genusarbetet och även 
förmedlar att det står skrivet i förskolans läroplan (2016). Materialet får en viktig roll 
i genusarbetet och hur det är fördelat på avdelningen.  

6.1.2 Några förskollärares genusmedvetna val och placering av material i 
några förskoleverksamheter 

En slutsats som vi kan dra av våra observationer är att materialet fortfarande är upp-
delat och könskodat. I studien har Wernerssons (2006) tankar kring genusperspekti-
vet som ett verktyg använts. Detta för att belysa de rådande maktförhållanden kring 
materialets uppdelning på avdelningarna. Hirdmans (2003) teori om genussystemet 
och principerna isärhållande och mannen som normen var väldigt tydlig på samtliga 
avdelningar. Det pojkkodade materialet fanns på majoriteten av mötesplatser i verk-
samheten. På en avdelning fanns det inga flickkodade leksaker överhuvudtaget. Det 
rådande maktförhållandet blev då väldigt tydligt på de observerade avdelningarna 
där mannen/pojken var den rådande normen. Eftersom materialet som fanns på av-
delningarna var övergripande pojkkodat.  
 
Det visar troligen på att informanterna inte använt ett genusperspektiv vid planeran-
det av materialet i lärmiljön. Eller så kan det vara så att förskollärarna tror att 
materialet är placerat för att bjuda in både pojkar och flickor till lek. Salmson m.fl. 
(2015) skriver att det könskodade materialet behöver blandas med varandra och i 
rum i rummen. Gärna så att förskolepersonalen kan överblicka leken men även så att 
barnen kan leka utan normerande blickar.  
 
Dessutom var inte de könskodade material som fanns, blandade med varandra. En-
ligt Heikkilä (2013) har studier gjorts i Finland där det framkommit att efter försko-
lorna blandat material började både pojkar oh flickor att leka med allt material. I 
samtliga observationer blev det synligt att det kunde finnas olika mötesplatser i ett 
rum men uppdelningen med bilhörna, hemvrån och bygghörna var tydlig.  Enligt De-
legationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) lyfts vikten av att blanda 
könskodat material med varandra. Det är viktigt för att höja statusen på flickornas 
material vilket utmanar rådande könsnormer som råder i förskolans verksamhet. Det 
leder till att pojkar och flickor ges större möjligheter till att leka med könskodat 
material. Vilka konsekvenser får det då om avdelningen bara har könskodat materi-
al?  Risken finns att gamla normer lever vidare och att det blir ojämställt mellan kö-
nen. Cherney m.fl. (2003) rekommenderar i sin amerikanska studie dessutom försko-
leverksamheter att ha mer flickkodat material då könen blir mer jämställda då. Vilket 
i sin tur utmanar rådande könsstereotypa roller.  
 



 26 

Observationer av materialet i samspel med barnen är något som Salmson m.fl. (2015) 
upplyser som ett verktyg för att synliggöra rådande genusnormer i verksamheten.  
Det är viktigt hur personalen placerar material i verksamheten och hur detta har in-
troducerats för barnen. Heikkilä (2015) skriver att det är viktigt att ha en rutin för hur 
materialet placeras och introduceras för att undvika att materialet könsmärks.  

6.1.3 Könskodat material 

Att det är övergripande pojkkodat material eller avsaknad av flickkodat material kan 
ses som komplext. Vilka normer skapas beroende på övervägande könskodat material 
som erbjuds i verksamheten? Vi anser att det är viktigt att se möjligheterna istället 
för svårigheterna och att utmana de rådande könsstereotypa rollerna och mönstren 
som finns i dagens samhälle. Resultatet i det här arbetet visar på att det finns olika 
tillvägagångssätt att använda könskodat material till att bryta könsstereotypa möns-
ter. Enligt informanterna kan litteratur ändras om under läsning eller användas för 
diskussioner och reflektioner efter läsningen. Dockor kan göras om till superhjältar. 
På ett sätt synliggörs här komplexiteten med genus. Då tanken är att som vi tolkar 
informanten vara normbrytande. Samtidigt så stärks den manliga normen men inte 
den kvinnliga då det enbart är det könskodade flickiga som beskrivs bryta tradition-
ella könsroller utifrån resultatbearbetningen. Det skapas nya normer under själva 
normbrytandet. Enligt Eidevald (2011) är normer en ständigt pågående process. För-
fattaren påpekar att när förändringar görs utifrån rådande normer så skapas det nya 
normer, därav är normer en pågående process. Informantens intentioner att bryta 
rådande traditionella könsroller kan därav skapa nya normer som kan behövas disku-
teras och reflekteras kring ur ett genusperspektiv.  
   
Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) skriver att flertalet rappor-
ter kommit in om förskolor som förändrat miljön genom att blanda könskodat 
material, gjort rum i rummen och dockvrå har blivit café. De positiva följderna är att 
det då har skett mer lek mellan barnen som inte är lika könsstereotyp som tidigare 
enligt informanterna. Från den här studiens intervjuer framgick det att förskollärarna 
ansåg miljön vara ganska så könsneutral.  Två förskollärare lyfte att hemvrån åtgär-
dats och bytt skepnad till ett café och följderna blev att både pojkar och flickor leker 
där lika mycket. Det framgår att observationer har gjorts där informanterna reflekte-
rat och diskuterat material och mötesplatsen för att göra materialet tillgängligt för 
alla barn oavsett kön. Salmson m.fl. (2015) skriver att oftast räcker det inte med att 
byta namn på en mötesplats utan material kan behöva tas bort eller läggas till. Ett 
förslag som författarna lyfter är att göra om hemvrån till ett café.  
  
Studiens observationer visade att som vi nämnt i rubriken ovan att de könskodade 
materialen inte är blandade med varandra. Hirdmans (2003) tankar kring genussy-
stemet är tydligt då pojkleksakerna ges störst utrymme vilket skulle kunna ge bud-
skapet till flickorna att pojkarnas leksaker är viktigare. Enligt Heikkilä (2015) är 
materialet viktigt för att motverka traditionella könsroller och mönster. Det övergri-
pande utbudet av pojkkodade leksaker skulle kunna innebära att traditionella köns-
roller och mönster stärks istället. Ur ett genusperspektiv kan det vara så att i och med 
att det övergripande är pojk kodat material kan flickorna uppmuntras mer till att an-
vända pojk kodat material i leken. 
 
Studien som gjorts av Cherneys m.fl.(2003) visar på samma aspekt att flickor blir 
mer uppmuntrade till att leka med pojkleksaker. Medan pojkar möter på motstånd 



 27 

när de leker med flickkodat material. Riskerna blir ur ett genusperspektiv att rådande 
traditionella könsroller förstärks där mannen är den rådande normen. Flickornas 
leksaker får ingen hög status utan de tappar status medan pojkarnas leksaker kan 
framhållas som mer viktiga, med högre status. Ur Hirdmans (2003) tankar kring ge-
nussystemet blir det tydligt på ett isärhållande där materialet kan bli en viktig bidra-
gande faktor för barnens könskonstruktion. Där barnen stärks i könstraditionella 
mönster snarare än att motverka dessa. 

6.1.4 Slutsats 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur några förskollärare beskrev sitt genusar-
bete i förhållande till förskolans material. Vidare var studiens syfte att få kunskap 
kring hur stort utrymme som gavs till det könskodade materialet i några verksamhet-
er. Slutsatserna vi drar är att det finns en viss omedvetenhet kring förskolans materi-
al ur ett genusperspektiv. Observationerna visar att maktförhållandena ur ett genus-
perspektiv väger över mot att stärka den traditionella könsnormen, som fortfarande 
är övervägande mannen som den styrande normen. Detta blev synligt då det övervä-
gande materialet var pojkkodat.  
 
Det pojkkodade materialet gavs dessutom större utrymme än det flickkodade vilket 
gav oss svar på vår andra forskningsfråga. Förskollärarna hade ingen direkt tanke 
kring hur de placerat materialet i verksamheten ur ett genusperspektiv. Detta blev 
synligt då de könskodade materialen inte var blandat med varandra utan istället 
fanns det många mötesplatser. På mötesplatserna var det tydligt med könskodat 
material antingen bara pojkars eller bara flickors. Det som skiljde sig åt var att två av 
sex avdelningar hade gjort om hemvrån till ett café vilket resulterat till lek mellan 
pojkar och flickor enligt informanterna. Vi fick därmed svar på vår första forsknings-
fråga. Detta stärker de slutsatser som statliga utredningar kommit fram till (Skolin-
spektionen, 2017; Delegationen för jämställdhet i förskolan, SOU 2006:75) att det 
finns en variation i genusarbetet, och att vissa förskolor brister i det arbetet då 
materialet inte används medvetet till att bryta könsstereotypa roller. 
 
Resultatet där pojkkodade materialet ges störst utrymme och att det är störst utbud 
av detta material, speglar Hirdmans (2003) genussystem och de rådande normer i 
dagens samhälle. Detta kan tänkas försvåra läroplanen för förskolans (2016) intent-
ioner om förskolan som en jämställd arena. Då förskolan ska ge barnen möjligheten 
att pröva nytt och varierat material och bryta traditionella könsroller och mönster.   

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur åtta förskollärare beskrev val och placering 
av material i lärmiljön ur ett genusperspektiv. Samt hur stort utrymme som gavs till 
pojkar respektive flickors material på några förskolor ur ett genusperspektiv. Utifrån 
dessa forskningsfrågor anser vi att valet av kvalitativ intervju och deltagande obser-
vation var rätt val för denna studie. Kombinationen av dessa forskningsmetoder gav 
oss en rik datainsamling som blev tillförlitlig och de olika metoderna kompletterade 
varandra bra.  
 
Valet att kombinera semistrukturerad intervju med deltagande observation med fo-
tografi gjorde att vi till viss del kunde få en uppfattning om tanke och realitet bildade 
en helhet. 
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De semistrukturerade intervjuerna gjorde vi iordning ett intervjuunderlag till som vi 
hade med oss vid intervjutillfället. Vid intervjuerna ställdes det ibland följdfrågor för 
att vi ville försäkra oss om att vi förstått informanten rätt. Vi spelade in intervjun för 
att lättare kunna fokusera på samtalet med informanten och vi känner att vi lättare 
kunde lägga fokus på att lyssna på informanterna och ställa följdfrågor istället för att 
skriva ner det med penna och papper. Inspelningarna underlättade transkriberingen 
av datainsamlingen.  
 
Vid deltagande observationerna var alla barn ute på gården vid tillfället förutom på 
en avdelning. Vi känner att även om det blev lite mer komplicerat i och med fotogra-
feringen som vi valt att göra och få det att samspela så att inga barn var vid den mö-
tesplats vi tänkt observera, så fortlöpte det bra ändå. Vi känner inte att det har påver-
kat resultatet på något negativt vis.  
 
Informanterna på majoriteten av avdelningarna gick inte med hela tiden vid obser-
vationen utan fanns i anknytning till oss ifall vi hade frågor och funderingar. På en 
avdelning ville informanten följa med och förklara varför miljön var planerad som 
den var. De olika förutsättningarna har inte påverkat resultatet utan vi upplever att 
resultatet blivit detsamma om det varit lika förutsättningar på alla observationer. 
 
Databearbetningen av observationsunderlaget delades upp utefter utvalt material vi 
valt att fokusera på. Vilket underlättade databearbetning då denna studie annars 
hade kunnat få ett ännu bredare fokus och blivit övermäktig. Kress m.fl. (2006) skri-
ver att när vi ser saker med våra egna ögon, så är det mer pålitligt än det vi hör med 
våra öron. Samt skriver författarna att kameran inte ljuger. Därför blev det ett bra 
verktyg för oss att använda kameran vid observationerna då vi ansåg att det kunde 
vara ett bra komplement till intervjuerna.  
 
I vår roll som intervjuare och observatörer har vi intagit en objektiv roll vi har försökt 
varit medvetna att inte låta våra egna förutfattade meningar kring genus påverka 
slutresultatet. Vilket är en förutsättning i forskning för att inte påverka datainsamling 
och resultat enligt Bryman (2011). 

6.3 Studiens relevans för förskollärarprofessionen  

Det har framgått i forskning och statliga utredningar att vår studie lyfter ett ämne 
som är av relevans för förskollärarprofessionen. Det har framgått att det fortfarande 
råder ett ganska tydligt maktförhållande i förskolans verksamhet där mannen enligt 
forskning fortfarande är normen. Det blir synligt genom att flickor accepteras vara 
pojkflickor men att pojkar som är flickpojkar inte är lika accepterade. En annan 
aspekt som lyfts är att förskollärare inte medvetet utmanar barnen till att bryta köns-
stereotypa mönster genom att blanda material. Vilket tyder på att förskolor inte med-
vetet motverkar att traditionella könsroller bryts.  
 
Syftet med vår studie är att fördjupa kunskapen kring val och placering av material i 
lärmiljön ur ett genusperspektiv. Vidare är studiens syfte att få kunskap kring hur 
stort utrymme som det könskodade materialet ges i förskoleverksamheter. Genom att 
genomföra vår studie så hoppas vi på att förmedla verktyg och relevant forskning för 
personal inom förskola. Förhoppningen är att studien bidrar till ökad medvetenhet 
kring att bryta traditionella könsstereotypa roller. Detta är något som även läropla-
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nen för förskolan (2016) styrker att förskolan ska motverka traditionella könsmönster 
samt könsroller. I förskolan så ska flickor och pojkar ges samma möjligheter, de ska 
inte begränsas av stereotypa könsroller.   

6.4 Fortsatt forskning 

I vår studie så upplevde vi att det finns begränsat med forskning kring könskodat 
material och dess betydelse för barns könskonstruktion. Fler studier kring metoder 
som möjliggör arbetet med material kan vara önskvärt. Studien vi gjort är inte till-
räckligt stor för att ge en generell bild av hur förskollärare är medvetna kring materi-
alet ur ett genusperspektiv. 
 
I vår studie har vi fokuserat på det könskodade materialet och vilket utrymme och 
placering det har i några förskoleverksamheter. Det skulle vara intressant att forska 
kring hur det omsätts i praktiken, då de flesta informanter hävdat att materialet är så 
gott som könsneutralt. En vidare forskning hade kunnat vara att se hur förskollärare 
och barn använder materialet i samspel med varandra ur ett genusperspektiv. Det 
hade kunnat ge en djupare dimension och eventuellt fler metoder för hur genusarbete 
genomförs i olika förskolor. Då hade vi kunnat få en fördjupning för att se om materi-
alet var tillgängligt för alla barn eller om det fanns synliga maktförhållanden.  
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Bilaga 1 

 

 
 

Deltagande i studie 

 

Vi är två studenter som studerar termin sju på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. 
Vi heter Jessica och Maria och ska nu skriva vårt självständiga arbete. Undersökningen vi ska göra 
handlar om att ur ett genusperspektiv undersöka förskolans material och hur det påverkar barns 
genuskonstruktion.  

Härmed tillfrågas du om att delta i vår undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt fri-
villigt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. Vår datainsamling kommer ske genom metoderna observation och 
intervjuer. Observationen går ut på att vi kommer studera materialet på er avdelning och dokumen-
tera det genom att fotografera.  Intervjun av dig som förskollärare kommer spelas in och pågå i ca 
30 minuter. Vi spelar in intervjun då det underlättar för oss vid transkriberingen. Transkribering 
innebär att vi kommer skriva ner det du sagt under intervjun till en text. Du får gärna ta del av vår 
transkribering då vi vill ha dina åsikter om du tycker att det överensstämmer med det du sagt under 
intervjun. Vi ser gärna att du tar den möjligheten för att vi ska kunna säkerhetsställa tillförlitlighet-
en för vår undersökning.  

Insamlad data kommer enbart hanteras av oss Jessica och Maria. Ni är anonyma i vår undersök-
ning då vi värnar om er integritet och behöver leva upp till de forskningsetiska kraven. Det innebär 
att förskolan också är anonym. Fotografierna av materialet kommer finnas med i vår undersökning. 
Det kommer dock inte gå att identifiera er förskola utifrån fotografierna.  

Ljudinspelningarna kommer vi att radera efter att undersökningen är färdig och sammanställd. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva och om du vill, så kan vi maila undersökningen till dig. 

Vid frågor eller funderingar kan ni nå oss som är ansvariga för undersökningen på: 

Jessica Eklund  jed14002@student.mdh.se telefonnummer 073 7022324 

Maria Sundberg msg14001@student.mdh.se telefonnummer 076 2062709 

 

Vår handledare Mia Heikkilä mia.heikkila@mdh.se  021-103117 

Västerås 29 mars 2017 

 
 

--------------------         ---------------------     

Jessica Eklund          Maria Sundberg 
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

1. Vilken roll har du som förskollärare i ert arbete med genus? 
 

2. Hur introduceras nytt material för barnen? 
 

3. Hur tänker ni kring införskaffande av material i förskoleverksamheten med 
genus i fokus? 

 

4. Hur ser användandet av utklädningskläder ut? 
 

5. Hur har ni tänkt vid val och placering av material ur ett genusperspektiv? 
 

I läroplanen står det skrivet: att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att ut-
veckla och pröva sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller 

 

6. Hur tänker ni kring det material som finns framme med tanke på att bryta 
könsstereotypa roller? 
 

7. Hur tänker ni kring er valda litteratur? Granskar ni litteraturen för att mot-
verka könsstereotypa mönster och roller? 
 

8. Hur ser användandet av materialet på er avdelning ut? Vilka skillnader kan ni 
se beroende på vilket kön barnet har i användandet av material?  

 

9. Vilket material anser ni är könskodat i verksamheten? Ser ni några risker med 
att ha könskodat material? Vilka? 

 

10. Hur har ni tänkt med placeringen av könskodat material? Har ni medvetet 
valt att kombinera olika material? Hur och varför? 

 

11. Hur tror ni att ert material i verksamheten påverkar barnens könskonstrukt-
ion?  

 


