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Syftet med studien var att ta reda på vilken betydelse förskolans fysiska miljö har för 
barns konstruktion av genus. För att ta reda på detta gjordes en kvalitativ 
undersökning, som byggde på observationer av den fysiska miljön på sju 
förskoleavdelningar samt intervjuer med sex pedagoger. Vid observationerna 
kartlades varje avdelnings könskodade material, planlösning samt materialens 
tillgänglighet. För att få en bredare bild av varför den fysiska miljön såg ut som den 
gjorde, intervjuades pedagoger på respektive avdelning. Dessa intervjuer 
genomfördes på plats i miljön, så kallade platsinteragerande intervjuer, då 
pedagogerna lättare skulle kunna prata om miljön när de befann sig i den. Insamlad 
data kategoriserades utifrån vilket kön materialet riktade sig till, eller om det kunde 
anses neutralt. Därefter analyserades materialet utifrån Hirdmans teorier om 
genussystemet. Resultatet visade att samtliga avdelningar hade mer material riktat 
till pojkar och att det materialet fick större utrymme på avdelningarna jämfört med 
materialet riktat till flickor. Slutsatsen av undersökningen, visar att den fysiska 
miljön på en del avdelningar tydligt avspeglar ett samhälle där mannen är norm och 
där det manliga värderas högre än det kvinnliga. Detta snarare underbygger än 
motverkar de traditionella könsrollerna och strider mot vad som framgår i Lpfö98.   

_______________________________________________ 
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1.Inledning 
När förskolan fick sin egen läroplan för 11 år sedan blev uppdraget att arbeta för 
jämställdhet tydligt och förankrat. Bland annat ska förskolan arbeta för att motverka 
traditionella könsmönster och ge flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas, 
oberoende av kön (Lpfö98, 2006, s. 4). Hur ser det då ut i verkligheten? Enligt den 
delegation som regeringen tillsatte år 2003, med syfte att skynda på 
jämställdhetsarbetet i svenska förskolor, går arbetet långsamt. Det visar också 
Skolinspektionens granskning av förskolorna i Eskilstuna (2008). Inspektionen kom 
där fram till att ett konkret och vardagligt arbete för att motverka traditionella 
könsmönster förekom mycket begränsat på kommunens förskolor och att åtgärder 
behövdes. De få arbeten som gjorts ur ett jämställdhetsperspektiv handlade om 
personalens beteende och förhållningssätt gentemot flickor och pojkar.  
 
I debatten om jämställdhet i förskolan, som ofta handlar om pedagogernas 
förhållningssätt, saknar vi diskussioner kring den fysiska miljöns betydelse för 
jämställhetsarbetet. Vi har heller inte sett någon forskning som fokuserat på enbart 
den aspekten. Har den ens någon betydelse? Björklid (2005) pratar om den fysiska 
miljön i stort som hon menar har en stor betydelse för barns identitetsskapande och 
lärande. Så vi tror att den även har en stor betydelse sett ur ett genusperspektiv. 
Björklid hävdar också att den fysiska miljön ofta är en bortglömd faktor i det 
pedagogiska arbetet. Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) menar också 
att den har stor inverkan på hur barn väljer att leka, med vad och med vilka. Det gör 
vårt intresse för genusaspekten i den fysiska miljön ännu större, med tanke på att 
genusarbetet också verkar vara en fråga i skymundan. Kan det vara så den fysiska 
miljön i själva verket motverkar intentionerna om en jämställd förskola? 

1.1Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken betydelse förskolans fysiska miljö 
har för barns konstruktion av genus. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur fördelas material och utrymme mellan pojkar och flickor på förskolan 
utifrån ett genusteoretiskt perspektiv? 
 

 Hur tänker pedagoger kring den fysiska miljön på förskola? 
 

2. Litteraturgenomgång 

Det finns inte så mycket tidigare forskning kring förskolans fysiska miljö ur ett 
genusperspektiv, vilket visat sig efter sökningar både på internet, bibliotek samt med 
hjälp av handledare. Den forskning som valts ut är främst delar av större 
forskningsprojekt som haft ett vidare perspektiv. Nedan presenteras således den 
litteratur och de forskningsrapporter som ändå berör detta område och som kommer 
ligga till grund för senare diskussion och analys av resultatet.  
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2.1 Genusteori 

Den genusteori som ligger till grund för detta arbete bygger främst på professor 
Yvonne Hirdmans tankar kring genussystemet som utgår från två grundläggande 
logiker – isärhållande och hierarki. Isärhållandet handlar om att vi delar upp världen 
i manligt och kvinnligt, vilket gör att vi håller isär könen. Hierarkin handlar om att 
det är mannen som är normen i samhället. Hierarkin legitimeras och upprätthålls av 
isärhållandet, det vill säga genom att skilja kvinnor och män åt möjliggörs och tillåts 
också att mannen kan utgöra normen. Den manliga överordningen och kvinnliga 
underordningen finns inbyggda i språket, tänkandet och kulturen (Hirdman, 1988). 
När inget annat sägs är det underförstått att den manliga normen är styrande. Det 
finns hockey och damhockey, till exempel, det finns präster och kvinnliga präster 
samt kvinnoöden i motsats till vanliga öden och så vidare (Olofsson, 2007). Det finns 
naturligtvis flera andra forskare som också utformat liknande teorier, så som bland 
andra Ås som myntat begreppet härskartekniker och Harding som talar om genus 
som en process indelat i tre olika nivåer (www.jamstallt.se).  
         
Historiskt sett började ordet genus användas inom den feministiska forskningen 
under 1980-talet och är en översättning av det engelska begreppet gender, som syftar 
på dels könsroll och dels socialt kön (Hirdman, 1988). Anledningen till att begreppet 
började användas var att svenska forskare ville komma ifrån ordet könsroll som de 
ansåg syftade mer på det biologiska könet än det sociala. Genus syftar alltså på hur 
man görs till sitt kön – de sociala och kulturella förväntningarna på hur man ska vara 
som kvinna eller man (Hirdman, 2001). Skillnaden mellan kön och genus är att kön 
står för det som är biologiskt, medan genus är det som läggs utanpå det biologiska 
könet. Genus handlar om de egenskaper som samhället och vi som lever i samhället 
tillskriver varandra beroende på vårt biologiska kön (Henkel, 2006). 
         
Idén om att det finns två kön, endast två, är djupt rotad i vårt västerländska samhälle 
och skapar en tudelning mellan män och kvinnor. Davies (2003) hävdar att den 
mening vi lägger i att vara antingen man eller kvinna vilar på antagandet om 
fysiologiska skillnader. Bland annat menar hon att barn, till exempel, lär sig att 
anamma manlighet respektive kvinnlighet som om det vore en oföränderlig del av 
deras personliga och sociala jag. Också Hirdman (2001) menar att uppdelningen 
mellan könen är så fundamental att man inte reflekterar över den eller ser den som 
ett problem. Hon talar om att det finns ett så kallat genuskontrakt i samhället som 
utgör den kulturella nedärvda överenskommelsen mellan könen – vi föds olika och 
har olika förutsättningar, förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Detta är så djupt 
rotat att vi inte reflekterar över det utan tror att det är så det ska vara, en tyst 
överenskommelse mellan könen (Hirdman, 2001).          

 2.1.1 Barns könsidentitet 

Barnets identitet bildas i samspel med de människor som omger det, vilket också 
innefattar upplevelsen av att vara antingen flicka eller pojke. När ett barn kommer till 
världen har det ingen uppfattning om sin könstillhörighet och under det första 
levnadsåret upplever det heller inte detta som något intressant, menar forskarna 
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991). De hävdar också att rosa kläder på en flickbebis 
har ingen betydelse för hennes könssocialisation, alltså hennes anpassning till 
samhällets krav, eftersom färger inte har någon kulturell betydelse för spädbarn. 
Rosa kläder på en femåring kan dock ha betydelse för hennes uppfattning om vad 
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som passar sig för en flicka. Enligt Bjerrum Nielsen m fl. kan rosa kläder på 
flickbebisen ändå få betydelse för hur hon upplever sig själv i förhållande till andra, 
om det leder till att vuxna till exempel bär henne försiktigare då än om hon hade haft 
blå kläder på sig. På samma sätt är det med barns personlighet och hur de förväntas 
vara – en pojke blir pojkaktig och en flicka blir flickaktig eftersom det är detta de får 
beröm för av människor som omger dem. När en flicka till exempel leker med dockor 
eller hjälper sina föräldrar och en pojke leker med bilar eller är aktiv får de 
bekräftelse av omgivningen. Om förhållandena vore tvärt om skulle respons utebli, 
hävdar Bjerrum Nielsen m fl. De påpekar också att dessa reaktioner utifrån barns kön 
medför att könstillhörigheten är starkt förankrad i barns identitet redan i 2-3 
årsåldern. På så sätt har det biologiska könet blivit ett socialt kön.  
         
Ovanstående kan ses utifrån Hirdmans teori om genuskontraktet som nämnts 
tidigare samt principerna för genussystemet (Hirdman, 1988). Principen om mannen 
som norm och isärhållandet mellan kvinnor och män/flickor och pojkar är tydliga när 
det handlar om barn. Inte minst att det värderas högre att vara som en pojke än som 
flicka, bland annat eftersom det är okej att vara en ”pojkflicka” och inte lika okej att 
vara en ”flickpojke”. Det är lättare för flickor att vidga könsgränserna och ta till sig 
traditionellt manliga värden, medan omgivningens förväntningar begränsar pojkars 
möjligheter till att göra tvärtom (Olofsson, 2007).   

2.2 Förskolan och genus 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, framgår bland annat att:  
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som 
är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster 
och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller (Läroplan för förskolan – Lpfö98, 2006, s. 4). 

 
Förskolan är en institution som i alla dimensioner av sin verksamhet förmedlar 
värden och normer som relaterar till kön, klass och etnicitet och har under senare 
decennier fått stort ansvar för att stödja och möjliggöra jämlikhet. Samtidigt sker 
detta inom ramarna för det samhälle vi lever i med tillhörande normer och 
värderingar, vilket medför att de könsstrukturer som finns i förskolan är en 
avspegling av samhället i stort. Det menar Delegationen för jämställdhet i förskolan, 
som på uppdrag av regeringen gjort en statlig utredning kring förskolans arbete ur ett 
genusperspektiv (2006). Delegation hävdar också att det finns ett starkt individ-
perspektiv inom förskolan samt en utbredd övertygelse att pedagogerna ser barnen 
som individer, vilket automatiskt leder till att de tror de behandlar barnen rättvist 
och likvärdigt. Som vuxen kan det vara svårt att förhålla sig kritisk till 
könsstrukturerna eftersom man lever mitt upp i dem och därför kan ha svårt att 
upptäcka dem menar Delegationen. Olofsson (2007) kallar detta för könsblindhet och 
menar att det är mer troligt att pedagoger i förskolan är blinda för könsaspekten, 
snarare än att de faktiskt arbetar jämställt och verkligen ser barnen som individer. 
Hon påstår också att de flesta människor i samhället är könsblinda och att man 
snarare ser undantagen och upphöjer dessa till en regel. Förskolepersonal kan till 
exempel betona att på deras förskola är det killarna som är lugna och snälla medan 
flickorna är kaxiga och tar för sig och att de redan arbetar jämställt ur ett 
individperspektiv (Olofsson, 2007). Samma uppfattning har Delegationen för 
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jämställdhet i förskolan i sitt delbetänkande (2004) som menar att det finns en risk 
att bli könsblind när man tror att man är könsneutral. 
         
I läroplanen för förskolan, Lpfö98, framgår att arbetslaget i förskolan ”skall verka för 
att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.” 
(2006, s. 13). Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) menar dock att det 
finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar på förskolan och att dessa skillnader 
konstrueras av pedagogernas förväntningar på respektive kön. Det är vanligt att 
pojkar anses bråkiga, högljudda, otåliga och att de tar stor plats medan flickor anses 
tysta, lugna och följa de regler som finns. Forskaren Davies (2003) menar att dessa 
förväntningar i sin tur påverkar barnens uppfattningar om vad som är typiskt för 
pojkar respektive flickor. De blir själva också engagerade i att upprätthålla och 
befästa gränserna för vad som gäller för respektive kön. 

2.3 Förskolans fysiska miljö – den tredje pedagogen 

I forskning kring förskolans och skolans fysiska miljö, leksaker, litteratur och annat 
material används ofta begreppet den tredje pedagogen. Begreppet är hämtat från 
Reggio Emiliapedagogiken, där de vuxna och barnen ses som de två andra 
pedagogerna (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004). 
        
Med förskolans fysiska miljö avses i det här arbetet planlösning, möblering, 
utrustning i enskilda rum, material, väggar samt utformningen av rummen (Skantze, 
1995). Enligt Björklid (2005) diskuteras sällan den fysiska miljön på skolor och 
förskolor när det handlar om planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet. 
Hon menar att det finns en outtalad uppfattning om att en bra pedagog kan göra ett 
bra arbete oberoende av lokalernas utformning. Björklid kritiserar frånvaron av 
riktlinjer i styrdokumenten som i stort innefattar formuleringar om att lokaler ska 
vara ändamålsenliga, vilket hon anser är en otydlig definition. I Lpfö98 (2006) 
framgår att ”miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s. 8) samt att 
”förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet” (s. 5). Den fysiska miljön anses signalera om man är välkommen eller inte 
på just den platsen och den fysiska miljön har betydelse för hur barn utvecklar en 
identitet i relation till platsen (Björklid, 2005). 
         
Skolverkets nationella utvärdering om förskolans utveckling (2004) visar att många 
förskolors fysiska miljöer är trånga och inte är anpassade efter dagens stora 
barngrupper vilket begränsar personalens möjligheter att arbeta på det sätt som de 
skulle vilja. Samtidigt påpekar Björklid (2005) och Nordin-Hultman (2004), som 
gjort en avhandling om barns subjektsskapande i pedagogiska miljöer, att miljön 
påverkar människan direkt genom att den anger förutsättningar och sätter gränser. 
Nordin-Hultman menar också att rummens placering och utformning har stor 
betydelse för vad som är möjligt och inte möjligt för barnen att göra.  

2.3.1 De könsmärkta rummen 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) menar att de förskolor som deltagit i 
deras undersökning upptäckt att flera av deras rum var könsmärkta, det vill säga 
riktar sig till ett visst kön. Detta genom att det mest könskodade materialen var 
placerade i olika rum och därför åtskildes de mest ”flickiga” materialen från de mest 
”pojkiga” materialen. Enligt Nordin-Hultman (2004) bär material på föreställningar 
och normer kring vad barn bör hålla med och inte minst hur de bör vara som pojke 
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eller flicka. En del material är mer typiska för flickor, som att pyssla och leka med 
dockor, och vissa material är mer typiska för pojkar, till exempel att bygga med lego 
och köra med bilar. Nordin-Hultman menar således att material kan ses som en 
förutsättning för hur barn bemöts och uppfattas av andra samt hur de ser på sig 
själva som förskolebarn.    
         
Konsekvensen av uppdelningen av könsmärkta leksaker på de förskolor som deltog i 
Delegationen för jämställdhet i förskolans (2006) undersökning, var att pojkars och 
flickors lek skildes åt på ett effektivt men ofta omedvetet sätt. En sådan uppdelning 
av rummen kunde se ut så här, visar kartläggningen av en förskola i Härnösand: ett 
dockrum, ett klossrum, ett matrum och ett kuddrum. I dockrummet kunde det finnas 
spis, matgrupp, husgeråd, dockor med tillbehör, utklädningskläder och mjukisdjur. 
Klossrummet kunde innehålla byggmaterial, bilar, actiongubbar och plastdjur. 
Matrummet innehöll pysselsaker och böcker och kuddrummet kunde innehålla 
kuddar och madrasser för grovmotoriska lekar. Pedagogerna på den aktuella 
förskolan vittnade om att när det kom ett nytt barn till förskolan visste det direkt 
vilket rum som passade för dess kön – pojkarna lekte oftast i bygg- och kuddrummet, 
medan flickorna oftast lekte i mat- och dockrummet. Ibland kunde någon flicka leka i 
byggrummet, men det var väldigt sällan en pojke lekte i dockrummet till exempel. 
Delegationen menar att ett sätt för pedagogerna att ändra sitt förhållningssätt kan 
vara att göra förändringar i miljön och materialet. Många förskolor har under den tid 
Delegationen arbetat bytt ut namnet ”dockvrå” mot ”hemvrå”. Fler saker har flyttats 
in i rummet, så som nallebjörnar och actionfigurer, för att pojkarna ska vilja leka där 
inne, vilket också har gett positivt resultat. Detta genom att fler pojkar vistas i 
hemvrån och vågar leka lekar som tidigare varit förbehållna flickor.   
        
De flesta förskolor som deltagit i Delegationen för jämställdhet i förskolans (2006) 
undersökning vittnar om att sedan de börjat granska barnens lekmönster, den fysiska 
miljön samt det pedagogiska materialet, sett att det finns ett nära samband mellan 
rummens organisering och åtskillnaden av flickors och pojkars lek. De har också 
kunnat dra slutsatsen att rummens och materialens placering bidragit till att 
förstärka denna uppdelning. Som en åtgärd för att bryta detta lekmönster har 
förskolorna ändrat den fysiska miljön och undviker numera att placera det mest 
könskodade materialet i olika rum. Istället ser pedagogerna till att alla rum på 
förskoleavdelningen innehåller många olika sorters material som kan locka både 
pojkar och flickor att leka där. Resultatet har blivit att pojkar och flickor leker mer 
tillsammans och mer könsöverskridande än tidigare.  
 
Förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle har blivit kända över hela Sverige för 
sitt jämställdhetsarbete. När de tittade över sina miljöer bestämde de sig för att ta 
bort allt könskodat material och behålla mera könsneutrala saker som skapande 
material, klossar, lego, kuddar, madrasser och utklädningskläder. Anledningen till 
den omstruktureringen var, precis som tidigare beskrivningar, att leksakerna skilde 
flickors och pojkars lek åt samt att de inte uppmuntrade dem till att lära sig nya 
saker. Denna åtgärd resulterade i att barnen lekte i större grupper och mer 
könsblandat samt att kreativiteten och språket fick en mer betydande roll i leken 
(Wahlström, 2003). 
 
Det finns alltså olika strategier för hur förskolor valt att arbeta med sitt material ur 
ett genusperspektiv – ta bort eller lägga till. På Tittmyran och Björntomten tyckte 
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man alltså att genom att man tog bort vissa leksaker gynnades barnens utveckling 
(Wahlström, 2003). Pedagoger på andra förskolor har varit kritiska mot att ta bort 
material då de ansett att detta försvårat möjligheten att kunna ge de könskodade 
leksakerna en ny innebörd och uppmuntra barnen att leka med dessa över 
könsgränserna. De hävdar också att det är vuxna som kodar materialet och lekarna 
samt att barnen ändå kommer i kontakt med dessa leksaker utanför förskolan 
(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006). 

2.3.2 Könskodade leksaker         

Hur den svenska förskolans leksaksutbud ser ut ur ett genusperspektiv är ett relativt 
outforskat område, enligt Nelson och Svensson (2005). De har forskat kring 
leksakernas roll för barns lek och lärande. Det saknas dock inte föreställningar om 
förskolans leksaksutbud ur ett genusperspektiv, menar de, då det finns en diskurs där 
det ingår att vara kritisk mot könsstereotypa leksaker. Både Almqvist (1991) och 
Nordin-Hultman (2004) hävdar i sina undersökningar att det finns mycket material i 
förskolan som kan klassificeras som könsneutralt. Nelson m fl. beskriver 
könsneutrala leksaker som djur, natur – och skapande material och menar samtidigt 
att bilden av förskolan som könsneutral inte är trovärdig då den verkar i en omvärld 
som är starkt stereotypiserad. De understryker sina argument med att 
konstruktionen av byggrum och dockvrå, som två separata områden på förskolan 
illustrerar detta. 
         
När det handlar om de könskodade leksakerna har forskarna Blakemore och Centers 
(2005) gjort en studie kring leksakers egenskaper och vilket kön de betraktas som 
passande till. I studien har de karakteriserat flick- respektive pojkleksaker, där 
flickleksaker bland annat utgörs av dockor, mjukisdjur och husgeråd och 
pojkleksaker av fordon, bollar, vapen och konstruktionsleksaker. Leksakerna har 
således olika egenskaper beroende på vilket kön de riktar sig till. Pojkleksakerna 
uppmuntrar mer till fantasilek medan flickleksakerna uppmuntrar mer till 
vardagsnära lekar. Pojkar kan med andra ord använda sina leksaker till att 
konstruera nya saker eller resa till fjärran galaxer. Flickor å andra sidan kan använda 
sina leksaker till att stryka och diska med mera. Egenskaper som dessa leksaker 
bidrar till, menar Blakemore och Centers, är att pojkar blir mer tävlingsinriktade, 
aggressiva och lär konstruera saker medan flickorna blir mer kreativa, 
omhändertagande och lär sig att fokusera på sitt utseende. Forskarna har också 
kommit fram till att pojkar i allmänhet har större variation av leksaker och mera 
leksaker jämfört med flickor. Det har även Nelson m fl. (2005) kommit fram till och 
de visar också att pojkars leksaker är dyrare än flickors. 
 
Blakemore och Centers (2006) menar att leksaker har stor betydelse när det handlar 
om hur barn gör kön. De hävdar också att både pojkar och flickor skulle tjäna på att 
leka mer könsöverskridande för att lära sig att bli mer omhändertagande och bli 
duktiga på att konstruera saker. Nelson m fl. (2005) lyfter frågan om hur det kommer 
sig att barn väljer att leka med leksaker som är könsstereotypa. De menar att vissa 
tror att det har en biologisk förklaring, däribland många småbarnsföräldrar som 
hänvisar till egna erfarenheter, medan en stor del av forskning kring ämnet ger en 
social och kulturell förklaring till barns val av leksaker. Almqvist (1991) talar om 
habituering, vilket i det här sammanhanget innebär att barnet redan tidigt blir 
tillvant att leka med vissa typer av leksaker. På så sätt grundläggs barnets smak för en 
viss sorts leksaker. Nelson m fl. menar att leksaker spelar en viktig roll i barns 
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identitetsskapande då dessa skapar förväntningar på hur barnen ska leka, vad de ska 
leka med samt hur de ska vara som flicka eller pojke. Campenni (1999) som 
undersökt hur föräldrar och andra vuxna ser på stereotypa leksaker, menar att 
barnen själva helst leker med leksaker som är typiska för just deras kön. Hon hävdar 
också att föräldrar har ett väldigt stort inflytande på vilka leksaker barnen väljer att 
leka med, och att föräldrar helst köper leksaker som barnen vill ha, vilket då blir de 
mest stereotypa. Hennes studie visar att det är främst pojkar som har svårt att leka 
med leksaker anses riktade till det motsatta könet. Enligt Almqvist (1991) är det också 
oftast pojkar som av sina föräldrar avråds leka med leksaker avsedda för barn av 
motsatt kön. Samma restriktioner finns inte för flickorna som i allmänhet ges större 
spelutrymme när det gäller leksaker. En flicka som leker med pojkleksaker anses ofta 
tuff, medan en pojke som leker med flickleksaker ofta bemöts med skepsis. Det i sin 
tur speglar Hirdmans (1988) genussystem där mannen är norm, vilket gör det svårare 
för pojkar att frångå normen då det anses suspekt av omgivningen. Isärhållandets 
logik blir också tydlig i uppdelningen mellan flickleksaker och pojkleksaker. 
 
Resultat från Delegationen för jämställdhet i förskolans (2006) kartläggning visar att 
det pojkkodade materialet på många förskolor ofta har högre status än det 
flickkodade. Det verkade också viktigare för pojkar att ta avstånd från det material 
som förknippas med flickor, precis som Almqvist (1991) påpekade. Bland annat 
vittnade en förskola i Partille, sedan pedagogerna gått igenom materialet, att det 
fanns betydligt mer material som förknippades med pojkar och pojkars lek än 
flickors. Detta material hade också högre status än det material som flickor ansågs 
leka med. Den här förskolan valde att köpa in flera typiska flickleksaker för att 
utjämna skillnaden och samtidigt arbetade pedagogerna med att avkoda allt material 
för att ge det samma status. Målet var att barnen skulle få bredare erfarenheter av att 
leka med allt material och att pojkar och flickor skulle leka med samma saker 
(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006). Eisenberg och Shells (refererad i 
Nelson m fl. 2005) har i sin studie kommit fram till att barn som leker med barn av 
samma kön leker mer med könsstereotypa leksaker än barn som leker med någon av 
motsatt kön. Raag (1999) hävdar också, i sin studie om sociala förväntningar relaterat 
till genus och leksaker, att de barn som lekte med kamrater som tog avstånd från 
könsöverskridande lekar påverkades att istället välja könsstereotypa leksaker.  
 
 

3.Metod 
De metoder som användes var i första hand kvalitativa, bara viss del av data-
insamlingen kan anses kvantitativ. Det kvalitativa metodvalet motiverades med att 
intentionen inte var att dra generella slutsatser. I stället var syftet med metodvalet att 
se hur den fysiska miljön kunde se ut på olika avdelningar vad gällde fördelning av 
könskodat material och utrymme och samtidigt kunna ta del av pedagogernas tankar 
kring miljön. Detta för att få en bild av den fysiska miljöns betydelse för barns 
konstruktion av genus.  

3.1 Urval 

Undersökningen fokuserade på den fysiska miljön på sju förskoleavdelningar, 
fördelade över sex förskolor, i en stad i Södermanland samt på intervjuer med sex 
pedagoger på de berörda avdelningarna. Anledningen till att antalet pedagoger var 
färre än antalet avdelningar berodde på att en pedagog arbetade på två avdelningar. 
Valet av förskolor styrdes först och främst av viljan att inkludera pedagoger på 
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avdelningar som i början av 2000-talet ingick i ett genusprojekt initierat av den 
aktuella kommunen. Detta för att få exempel på om det avspeglas i den fysiska 
miljön. Fem förskoleavdelningar i undersökningen var delaktiga i genusprojektet. 
Vidare har också två avdelningar på en förskola som bland annat profilerar sig genom 
att tillmäta den fysiska miljön stor betydelse deltagit. Urvalet var alltså subjektivt 
eftersom förskolorna som kontaktades valdes ut medvetet då tanken var att se hur 
förskolor som deltagit i genusprojekt, eller som på andra sätt tänkt kring den fysiska 
miljön, arbetade med genus i den fysiska miljön (Denscombe, 2000). En av 
fördelarna med denna metod är att det tillåter forskaren att komma i kontakt med 
dem eller det som kan vara avgörande för hela undersökningen. 
         
Vid val av pedagoger användes tillgänglighetsurvalet då de som kunde och ville ingå i 
undersökningen intervjuades (Denscombe, 2000). Stukàt (2005) benämner samma 
tillvägagångssätt som ett bekvämlighetsurval. Samtliga förskolor som blev 
kontaktade valde att delta. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in med hjälp av observationer och intervjuer, med utgångspunkt i 
både strukturerade observationer och platsinteragerande intervjuer, så kallad 
metodtriangulering (Stukàt, 2005). Enligt Stukàt ger metodtriangulering, det vill 
säga att man använder flera undersökningsmetoder, en möjlighet att belysa ett 
område på ett grundligare och mer allsidigt sätt. Observationerna av den fysiska 
miljön åtföljdes således av intervjuer med pedagoger på plats. Detta för att se om 
pedagogernas tankar avspeglades i miljön. 

3.2.1 Observationer 

Anledningen till valet att göra observationer var att kunna se hur miljön verkligen såg 
ut. Enligt Stukàt (2005) är en fördel med observation som metod att man, till skillnad 
från med enkäter och intervjuer, får kunskap som är direkt hämtat från sitt 
sammanhang.     
 
Observationerna genomfördes utifrån fasta kategorier som iakttogs i den fysiska 
miljön: planlösning, möblering, färgsättning, material och materialens tillgänglighet. 
Det betyder att planlösningen och möblernas placering i rummen ritades upp, allt 
könskodat material som fanns i rummen nedtecknades samt var det var placerat. För 
att inte missa något fotograferades allt.  
         
Vid valet av upplägg på observationerna var Nordin-Hultman inspirerande, då hon i 
sin doktorsavhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2004) 
använde ett liknande schema när hon kartlade miljön på ett antal förskolor i Sverige 
och Storbritannien. När kategorierna i vår studie formulerades var dock 
utgångspunkten saker i miljön som kan ha en betydelse ur ett genusperspektiv, till 
exempel könsmärkta leksaker, att pojkars lekar och material värderas högre än 
flickors, rummens placering och materialens tillgänglighet (Delegationen för 
jämställdhet i förskolan, 2003).  
                 
Den kritik som både Stukàt (2005) och Denscombe (2000) riktat mot observationer 
som metod handlar bland annat om att observatörens förväntningar och hypoteser 
kan påverka kvaliteten på observationen samt att det inte är ett holistiskt 
tillvägagångssätt då det inte ger en helhetsbild av något. Eftersom denna 
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undersökning utgått från den fysiska miljön, som ju i det närmaste är konstant, har 
den kritiken mindre betydelse för det här resultatet. Tänkvärt är dock det Nordin-
Hultman (2004) tar upp när hon beskriver hur hon systematiskt dokumenterat den 
fysiska miljön i sin studie. Hon talar om att dokumentationen av det man observerat, 
blir som en första del i tolkningsprocessen. Detta stämmer överens med den här 
undersökningen då utgångspunkten, utifrån frågeställningen, var att ha ett 
genusperspektiv på observationerna. Därigenom har vissa saker bortsetts ifrån, som 
inte har någon betydelse för resultatet, som till exempel vilken sorts pennor som 
fanns, siffror och bokstäver på väggarna och så vidare. 
 

3.2.2 Platsinteragerande intervjuer 

För att få reda på hur pedagogerna tänkte kring miljön på sin arbetsplats och hur det 
kom sig att de utformat den som de gjort, användes en så kallad platsinteragerande 
intervjumetod då pedagogerna intervjuades samtidigt som de befann sig i den miljö 
som de intervjuades kring. Inspirationen till denna metod stod forskaren Cele (2007) 
för, som använde ett sådant tillvägagångssätt för att förstå barns känsla för platser. 
Hon menar bland annat att en fördel med en sådan här metod är att det är lättare att 
kommunicera om platser man befinner sig i och inte behöva dra sig till minnes. Hon 
hävdar också att i hennes fall hamnar inte barnen i en utsatt situation som annars 
kan uppstå vid en vanlig intervju. Detta torde även stämma när man intervjuar 
vuxna. Vidare säger Cele att en sådan här metod sammanför de intervjuades tankar 
med de egna observationerna vilket ger en helhetsbild, en mångsidig förståelse och 
ett mer pålitligt resultat. Detta var ett av huvudargumenten till valet av den här, inte 
helt vanliga, metoden. Ett annat argument till valet av denna typ av intervjusituation, 
istället för semistrukturerade intervjuer, var att synliggöra pedagogernas tankar om 
miljön där och då. Frågor som, ”hur tänkte ni när utformade miljön i det här 
rummet?”, ”hur kommer det sig att ni valde att göra så här?”, ”hur tänker ni kring det 
här?” och så vidare, ställdes. Förutom en grundstomme av frågor ställdes självfallet 
olika följdfrågor beroende på hur miljön såg ut och pedagogens tankar. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades.  
         
Den kritik som Cele (2007) tar upp kring den här metoden handlar bland annat om 
att den kan vara tidskrävande, att det kan vara svårt att vara objektiv och det kan 
uppstå frågor kring dokumentationen. Detta gäller kanske främst när man, som hon, 
använt metoden utomhus tillsammans med små barn. I den här undersökningen 
fanns inga problem med dokumentationen till exempel, eftersom intervjuerna skedde 
inomhus och diktafon användes. Det tog heller inte någon längre tid än en vanlig 
intervju. Vad gäller objektiviteten är det alltid en svår fråga och i förlängningen 
kanske man får fundera över om det någonsin går att vara helt objektiv när det ändå 
finns ett särskilt syfte med undersökningen. Däremot är upplevelsen inte att 
respondenterna leddes i någon särskild riktning, förutom den påverkan vår blotta 
närvaro kan ha haft.          

3.3 Genomförande 

Efter samtal med berörda pedagoger, som valt att delta i undersökningen, bestämdes 
tid för observation och efterföljande intervju. Samtliga observationer ägde rum under 
förmiddagarna när barnen var utomhus. Observationerna skedde rum för rum. 
Endast på en förskola var barnen inomhus under observationen på grund av yttre 
omständigheter. Observationerna gjordes enskilt utan pedagog närvarande med 
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undantag på en avdelning där en pedagog följde med runt hela tiden. Därefter 
genomfördes de platsinteragerande intervjuerna med respektive pedagog och även 
här var barnen inne på en avdelning. Intervjuerna innebar att pedagogen fick gå runt 
på avdelningen till varje rum och berätta hur och varför den fysiska miljön såg ut som 
den gjorde. En intervju genomfördes några dagar efter observationen, på grund av 
sjukdom, annars intervjuades samtliga pedagoger i direkt anslutning till 
observationen. Samtliga intervjuer tog cirka 45 minuter.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Insamlad data från observationer och intervjuer bearbetades med hjälp av kvalitativ 
analys. För att göra analysen möjlig organiserades data först i kategorier utifrån olika 
teman och gemensamma ämnen (Denscombe, 2000). Det gällde både observationer 
och intervjuer då de analyserades och sattes i relation till varandra. De kategorier 
som resultatet presenteras utifrån är: könskodat material samt utrymme och 
tillgänglighet. Under varje kategori blandades observationerna med intervjuerna. Då 
ambitionen var att ge en tydlig bild av pedagogernas tankar kring den miljö som 
observerats. Resultatet har analyserats med Hirdmans (1988) tankar om 
genussystemet – isärhållande och hierarki – i åtanke. Det vill säga om det var så att 
pojkars och flickors leksaker hölls isär och var placerade i olika rum samt vilka 
leksaker som var dominerande på varje avdelning.  
 
Uppdelningen av material har gjorts utifrån Blakemore och Centers (2005) 
kategorisering av flick- respektive pojkleksaker, där flickleksaker utgörs av dockor, 
och husgeråd, medan pojkleksaker utgörs av fordon, bollar och konstruktions-
leksaker. Konstruktionsleksaker innefattar lego och byggklossar i den här studien. 
När det gäller neutrala leksaker har Nelsons m fl. (2005) kategorisering fått stå som 
mall då de menar att djur, natur och skapande material är neutrala. Med skapande 
material menas här de estetiska materialen, så som målarsaker, musik, pärlor, 
utklädningskläder och kaplastavar med mera. En viss svårighet att kategorisera visst 
material har ändå funnits då det inte funnits direkta riktlinjer i tidigare forskning. 
Det har då uteslutande handlat om huruvida ett material/leksak är neutral eller 
pojkkodad, så som visst konstruktionsmaterial, stora kuddar och lekmadrasser samt 
dinosaurier. Enligt den undersökning som Delegationen för jämställdhet i förskolan 
presenterar i sitt slutbetänkande (2006) menar deltagande förskolor att det är främst 
pojkar som befinner sig i kuddrum, vilket torde tala för att kuddar och lekmadrasser 
är pojkkodade. Här är bedömningen att det dock främst är rummet i sig som är 
pojkkodat och inte materialet som sådant, därför tolkas dessa material som neutrala. 
En subjektiv bedömning är också att dinosaurier tillhör pojkmaterialet.  
 
Utifrån ovanstående indelning delades materialet som observerats på 
förskoleavdelningarna in i pojkleksaker respektive flickleksaker samt neutrala 
leksaker. Därefter jämfördes hur mycket flickleksaker gentemot pojkleksaker som 
fanns. Resultatet av jämförelsen visar på en faktisk skillnad, som dock kunde ha varit 
betydligt större om indelningen varit mer detaljerad. Med det menas att en låda bilar 
räknades som lika många som en dockvagn trots att bilarna var många fler. Detta för 
att det varken fanns tid att räkna alla enskilda saker eller ett behov av det, då syftet 
var att se vilket material det fanns mest utav och det gick att se genom att räkna 
sorterna i varje rum i stället för det faktiska antalet. Analysen av observationen fick 
således kvantitativa inslag, men avsikten inte är att ge en detaljerad redogörelse för 
omfattning och fördelning då fokus istället ligger på att analysera en eventuell 
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snedfördelning utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. I det observerade materialet 
ingår inte litteraturen ute på förskolorna, då detta skulle bli ett för stort arbete.           

3.5 Reliabilitet och validitet 

Några fördelar med kvalitativ analys är, enligt Denscombe (2000), att den är 
förankrad i verkligheten och att materialet är detaljerat. Han menar också att det 
finns tolerans för tvetydigheter och motsägelser i högre grad än vid en kvantitativ 
analys samt att det finns möjlighet till flera olika förklaringar. Eftersom resultatet i 
den här undersökningen handlar om att skildra en verklighet ute på några förskolor 
utifrån både fysisk miljö och pedagogernas tankar är en kvalitativ analys nödvändig.   
         
Nackdelar med kvalitativ analys är att det kan vara svårt att generalisera resultatet 
och att tolkningen är subjektiv, det vill säga utgår från forskaren själv. Det finns också 
en risk att betydelsen lyfts ur sitt sammanhang och att innebörden då går förlorad vid 
en kategorisering (Denscombe, 2000). Det finns ingen intention om att generalisera 
resultatet i det här fallet, och vad gäller subjektiviteten har analyserna utgått från en 
genusteori samt vad andra forskare kommit fram till när det handlar om 
kategorisering av leksaker. Då både observationer och intervjuer presenteras 
integrerat torde detta leda till att betydelsen inte lyfts ur sitt sammanhang. 
 
Vid kvalitativ forskning är forskaren en del av forskningsinstrumentet, vilket gör att 
frågan om tillförlitlighet, reliabilitet måste ställas – skulle resultatet av 
undersökningen bli detsamma om någon annan genomförde undersökningen? 
(Denscombe, 2000). Observationerna i den här undersökningen torde ha ganska hög 
reliabilitet, då det är troligt att en annan forskare skulle kunna komma fram till 
liknande resultat om denne observerade den fysiska miljön på samma avdelningar 
vid samma tidpunkter (Denscombe). Detta eftersom den fysiska miljön är i det 
närmaste konstant. Dock kan det hända saker på kort tid, så tidpunkten är viktig för 
om resultatet skulle bli detsamma för en annan forskare. Självklart förändras även 
den fysiska miljön på sikt. Men tillförlitligheten i det här fallet, då två observationer 
per avdelning genomfördes och dessa visade på i det närmaste identiska resultat 
borde höja reliabiliteten. Denscombe (2000) menar att tillförlitligheten på en 
observation blir hög om två personer använder samma sorts schema och får 
möjlighet att jämföra sina resultat för att upptäcka likheter och eventuella skillnader. 
En annan aspekt som höjer reliabiliteten är det faktum att observationerna 
genomfördes när barn och pedagoger var utomhus, vilket gjorde att det var lugnt på 
avdelningarna och det fanns gott om tid att observera allt. Tilläggas bör att barnen på 
en avdelning, på grund av särskilda omständigheter, var inomhus vid en observation. 
Dessa befann sig dock inte i de rum som just då observerades, vilket i sin tur inte 
borde sänka reliabiliteten i det specifika fallet. 
 
Reliabiliteten på intervjuerna är svårare att bedöma, då dessa bedöms mer subjektivt 
och har ett större tolkningsutrymme. Men att pedagogerna befann sig i miljön som 
frågorna ställdes kring gjorde frågorna konkreta och det fanns inte så mycket 
tolkningsutrymme i dem, vilket borde höja reliabiliteten. Att vi båda var med under 
varje intervju, sammanställde intervjuerna tillsammans och spelade in varje intervju 
borde även det höja reliabiliteten. 
         
Att se saker ur olika perspektiv och möjlighet att bekräfta resultatet kan öka 
validiteten i data, så kallad metodtriangulering (Denscombe, 2000, Stukát, 2005). 
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Genom att använda samma ordningsföljd bland undersökningsmetoderna blir en mer 
strukturerad och noggrann undersökning (Denscombe, 2000). I denna undersökning 
har observationerna alltid föregått intervjuerna och det båda insamlingsmetoderna 
har gett ett bredare perspektiv på resultatet. 
 
Observationernas validitet, trovärdighet, kan anses hög då dessa gav en detaljerad 
bild av hur den fysiska miljön verkligen såg ut. Det i sin tur gjorde det möjligt att göra 
en analys ur ett genusteoretiskt perspektiv och därmed få svar på en av 
frågeställningarna. Intervjuernas validitet är hög i det avseendet att pedagogerna 
vistades i den miljö som de pratade om, platsinteragerande intervju, vilket borde ge 
en mer avslappnad intervjusituation. Att frågorna anpassades efter varje enskild 
pedagog, men ändå utgick från samma utgångspunkt kan också ge en högre validitet. 
Ju större utrymme den intervjuade får i intervjun ju större möjlighet att nytt och 
spännande material kommer fram. Samtidigt minskar jämförbarheten mellan de 
olika intervjuerna. En kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer 
kan ibland ge bäst resultat (Stukát, 2005). 
 
Om man ser till reliabilitet och validitet i de analysmetoder som använts i studien, 
menar Denscombe (2000) att några fördelar med kvalitativ analys är att den är 
förankrad i verkligheten och att materialet är detaljerat. Han menar också att det 
finns tolerans för tvetydigheter och motsägelser i högre grad än vid en kvantitativ 
analys samt att det finns möjlighet till flera olika förklaringar. Eftersom resultatet i 
den här undersökningen handlar om att skildra en verklighet ute på några förskolor 
utifrån både fysisk miljö och pedagogernas tankar var en kvalitativ analys nödvändig.   
         
Nackdelar med kvalitativ analys är att det kan vara svårt att generalisera resultatet 
och att tolkningen är subjektiv, det vill säga utgår från forskaren själv. Det finns också 
en risk att betydelsen lyfts ur sitt sammanhang och att innebörden då går förlorad vid 
en kategorisering (Denscombe, 2000). Det fanns ingen intention om att generalisera 
resultatet i det här fallet, och vad gäller subjektiviteten har analyserna utgått från en 
genusteori samt vad andra forskare kommit fram till när det handlar om 
kategorisering av leksaker. Då både observationer och intervjuer presenteras 
integrerat torde detta leda till att betydelsen inte lyfts ur sitt sammanhang. 
     

3.6 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav 
beaktats. Informations- och samtyckeskravet uppfylldes här genom att deltagarna fått 
muntlig information om förutsättningar för sin medverkan samt villkoren för denna. 
Deltagarna informerades även om rätten att bestämma över sin medverkan och 
därmed också möjligheten att när som helst avbryta densamma. 
 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna, innan medverkan, gavs 
tydliga instruktioner om att uppgifter kring deras identitet inte skulle återfinnas i 
undersökningen. Det framgick också tydligt vid samtalet med respektive deltagare att 
informationen endast skulle användas i denna specifika undersökning, vilket 
uppfyller nyttjandekravet.   
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4. Resultat 

Sju förskoleavdelningar, på fem olika förskolor, har deltagit i studien. Fem av 
avdelningarna var 1-5 årsavdelningar och de resterande två var för åldrarna 4-5 år 
och 3-4 år.  På de flesta avdelningarna gick det lika många pojkar som flickor, på en 
avdelning gick det hälften så många flickor som pojkar och på en gick det hälften så 
många pojkar som flickor. Förskolorna kommer att benämnas som avdelning 1, 2, 3 
och så vidare. De sex pedagoger som intervjuades är i åldrarna 33 till 48 år och de har 
arbetat inom förskolan mellan 10 och 25 år. Alla är utbildade förskollärare utom en 
som är utbildad fritidspedagog. 
 
Resultatet från observationer och intervjuer kommer att redovisas integrerat i 
löpande text under varje kategori. Detta för att man ska kunna koppla samman 
pedagogernas tankar kring den miljö som observerats. De två kategorier som 
resultatet delats upp i är, som tidigare nämnts, könskodat material och utrymme och 
tillgänglighet. Under den första kategorin kommer observationer och pedagogernas 
kommentarer kring materialet på respektive avdelning att presenterats utifrån om 
det anses vara en typisk pojkleksak eller flickleksak. Med pojkleksak menas bland 
annat lego, byggklossar, fordon, dinosaurier, verktyg, bollar och järnväg. 
Flickleksakerna utgörs bland annat av dockor med tillbehör, dockvagn, dockhus, 
husgeråd, spis. Efter kategoriseringen kommer pojk – respektive flickmaterialet att 
jämföras med varandra för att få en bild av hur fördelningen ser ut. Till neutralt 
material räknas bland annat utklädningskläder, målarsaker, pysselsaker, kaplastavar, 
geometriska former, pussel, spel, lekkuddar, stora madrasser gunghästar och 
rutschkanor. Mycket av det här materialet återfinns på samtliga observerade 
avdelningar och detta är inget som kommer att synas i resultatredovisningen.  
 

Resultatet anges i bråkform för att ge en tydlig bild av hur fördelningen av det 
könskodade materialet, pojkkodat respektive flickkodat, ser ut. Fördelningen avser 
enbart det könskodade materialet, vilket betyder att de avdelningar som har mycket 
könskodat material kan ha samma skillnad i fördelningen mellan pojkkodat material 
och flickkodat material, som de avdelningar som har lite könskodat material. Det är 
alltså skillnaden som avses, inte mängden. Det betyder också att det kan vara större 
skillnad i fördelningen på avdelningar som lite könskodat material jämfört med de 
som har mycket könskodat material. Viktigt är dock att poängtera att resultatet 
endast ger en övergripande bild av en eventuell skillnad.  
 
I den andra kategorin ges en bild av hur mycket utrymme som vigts åt det 
könskodade materialet, även här jämförs flick- och pojkleksakerna med varandra. 
Därefter kommer även materialets tillgänglighet att redovisas. Här presenteras också 
pedagogernas tankar kring varför den fysiska miljön ser ut som den gör och hur de 
talar om, och benämner, sina olika rum.  

4.1 Könskodat material 

På avdelning 1 går något fler flickor än pojkar, i åldrarna 4-5 år. 
 
Om man ser till det könskodade materialet på avdelningen, finns det inte så mycket 
men av det som finns är fördelningen cirka 2/3 pojkleksaker och 1/3 flickleksaker. 
Pedagogen kommenterar materialet med att man på avdelningen precis börjat arbeta 
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med ett genusprojekt där de vill få barnen att göra val som de annars inte brukar 
göra. Hon säger: 

 
Det har till exempel inte varit så vanligt att flickorna här leker med lego, men 
sedan vi arrangerat olika aktiviteter där alla ska leka med lego har det släppt lite. 
Det handlar om att lägga till saker för båda könen och inte ta bort, det tror jag är 
jätteviktigt. 

 
På avdelning 2 går något fler pojkar än flickor i åldrarna 3-4 år. 
 
På avdelning 2, som ligger på samma förskola som avdelning 1, råder samma 
fördelning av det könskodade materialet som på avdelning 1, där 2/3 av materialet 
var pojkkodat och 1/3 var flickkodat . Skillnaden är alltså lika stor, fast det på den här 
avdelningen finns något mer könskodat material än på avdelning 1. Pedagogen på 
avdelningen säger: 
 

Det måste finnas valmöjligheter för barnen, det är viktigt att ge barnen olika 
alternativ så att de inte alltid väljer att leka med samma saker och samma 
personer. 
 

Hon poängterar också att det är svårt att vara genusmedveten då man präglats av sin 
egen uppväxt och bär på fördomar sedan barndomen. Därför, menar hon, är det 
viktigt att bemöta barnen med en medvetenhet och att göra det från början när 
barnen är små. 
 
I det gemensamma stora rummet (lekhallen, vår anm.) för avdelning 1 och 2 utgörs 
det könskodade materialet av 4/5 pojkkodat och 1/5 flickkodat. 
 
På avdelning 3 går dubbelt så många pojkar som flickor i åldrarna 1-5 år.  
 
Pojkmaterialet utgör cirka 4/5 av det könskodade materialet. Flickmaterialet utgörs 
således av 1/5. Sammantaget finns relativt mycket könskodat material på 
avdelningen. Pedagogen säger: 

 
Vi hade ett dockskåp uppställt förut, men det tog vi undan efter ett tag för att ta 
fram något annat i stället. De större pojkarna här på avdelningen är de som leker 
mest med lego.  

  
På avdelning 4, som ligger på samma förskola som avdelning 3, går det dubbelt så 
många flickor som pojkar i åldrarna 1-5 år. 
 
På den här avdelningen är fördelningen mellan flick- och pojkleksaker 2/5 respektive 
3/5. Det finns något färre könskodat material här jämfört med avdelning 3. 
Pedagogen, som är densamma för avdelning 3 och 4, säger: 
 

De här bilarna och det här garaget använder vi vid samlingen. Alla barn har en 
egen bil med sitt namn på. Anledningen till att vi valt just bilar vid samlingen var 
att vi ville ha något konkret att bygga vidare på och att barnen ska bli så 
bekräftade som möjligt. 

 
I det gemensamma rummet för avdelning 3 och 4 finns mer flickkodat material än 
pojkkodat. Sammanställningen visar 3/5 flicksaker jämfört med 2/5 pojksaker. 
Pedagogen förklarar: 
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Vi flyttade dockvrån på den första avdelningen (avdelning 3, vår anm.) ut till det 
här rummet. Det har lett till att barnen leker mycket tillsammans och inspireras 
av varandra. Fler pojkar vill leka i dockvrån nu. Rollekarna har förändrats och 
barnen använder sig av andra material som också finns i rummet. Förut blev 
flickorna mer isolerade.  

 

På avdelning 5 går lika många pojkar som flickor, i åldrarna 1-5 år.  
 
Här är fördelningen så pass jämn mellan pojksaker och flicksaker, med en liten 
övervikt på pojksaker. Det är dock inget som kan synas i det här sättet att räkna, 
vilket ger ungefär 2/4 pojksaker och 2/4 flicksaker. Den här avdelningen är den som 
har mest könskodat material av alla undersökta avdelningar. Pedagogen på 
avdelningen berättar: 

 
För inte så länge sen hade vi en spis här med tillbehör, men den användes inte så 
flitigt så vi tog bort den ett tag.  
 

Hon berättar också om det genusprojekt som avdelningen deltog i för sju år sedan 
och som gjorde att de började observera vilka leksaker pojkar och flickor lekte med.  

 
Vi märkte att det bara var pojkar som lekte med lego och att de körde undan 
flickorna när de ville vara med. Då gick vi pedagoger in i leken och pratade 
mycket om att det inte finns något rätt och fel när man bygger. När det kom nytt 
byggmaterial till avdelningen introducerade vi det först för flickorna så att de fick 
vara experter på något som annars varit pojkarnas område. Sen gjorde vi på 
samma sätt för pojkarna när det kom typiskt flickmaterial. 
  

Enligt den här pedagogen är det svårt att upprätthålla ett genusmedvetet 
förhållningssätt och det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Hon påpekar vikten 
av självvärdering och att som pedagoger hjälpa varandra. Hon berättar: 

 
Just nu har vi mest små barn och de har inte fallit in i rollerna än, men genus är 
något man måste tänka på hela tiden. 

 
Avdelning 6 består av hälften pojkar och flickor i åldrarna 1-5 år. 
 
Pojksakerna på avdelningen utgör 3/5 av det könskodade materialet och flicksakerna 
av 2/5. Den här avdelningen har nästan lika mycket könskodat material som 
avdelning 5. Pedagogen berättar:  

 
Jag upplever att alla barn leker med allt här, oavsett kön. För några år sedan hade 
vi många flickor i barngruppen vilket resulterade i att pojkarna lekte mycket med 
flickorna och de pojkarna, som är stora idag, har fortsatt leka med flickorna. Det 
behövs alltid en pappa eller en storebror. Ja, en tjej kan ju också vara storebror.  
 

Avdelning 7 innefattar hälften pojkar, hälften flickor i åldrarna 1-5 år. 
 
På den här avdelningen är fördelningen mellan pojkmaterial och flickmaterial 7/10 
respektive 3/10. Det finns en hel del könskodat material på avdelningen. Pedagogen 
på avdelningen kommenterar: 

 
Just nu känns det lite torftigt här, vi skulle vilja ha mer material som talar till 
sinnena. Vi har talat om att ta in byggmaterial utifrån så att barnen kan spika och 
snickra men dit har vi inte kommit än. Vi har även haft barbiedockor, men dem 
var de ingen efterfrågan på så vi plockade undan dem. Rent generellt känns det 
som om vi skulle behöva förändra miljön på avdelningen. Vi kommer även 



18 

 

påbörja ett genusprojekt snart där det ingår att observera barnens lek och hur vi 
vuxna förhåller oss till den. Men fram till nu har vi fokuserat på språkutveckling.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det på samtliga avdelningar finns mer 
pojkkodat material jämfört med flickkodat, en avdelning visar dock så pass liten 
skillnad att detta inte syntes i uträkningen. En sammanställning av allt könskodat 
material på alla avdelningar visar att medelskillnaden är cirka 3/5 pojkkodat material 
jämfört med 2/5 flickkodat material. Skulle materialet undersökts än mer detaljerat 
skulle skillnaden bli ännu större, då denna undersökning inte innefattat exakta 
antalet av varje artikel. Det finns väldigt mycket fler bilar på en avdelning jämfört 
med dockor till exempel. Vissa avdelningar, som avdelning 1, har inte så mycket 
könskodat material överhuvudtaget och rent generellt är det mest neutralt material 
på alla avdelningar. Samtidigt är också skillnaden större mellan flickmaterial och 
pojkmaterial på de avdelningar som inte har så mycket könskodat överhuvudtaget. 
Den avdelningen som har absolut mest könskodat material är också den avdelningen 
där fördelningen är mest jämn.  
 
Det finns inget samband mellan barnens könsfördelning och könskodat material om 
man ser till de avdelningar där det går flest flickor – där är det ändå mer material 
riktat till pojkar. På de avdelningar som har en övervikt av pojkar, däremot, finns det 
mycket mer leksaker riktat till dem jämfört med till flickor.  
 
Vissa pedagogernas kommentarer speglar en vilja om att göra mer för att ändra bland 
materialet, medan en del har en klar uppfattning om varför avdelningen ser ut som 
den gör. Pedagogen på avdelning 3 menar att leken blivit mer könsöverskridande 
sedan de flyttat dockvrån till lekhallen. En pedagog talar om att det är viktigt att lägga 
till och inte ta bort något för att barnen ska lära sig leka med alla sorters leksaker. 
Pedagogerna visade inte någon direkt medvetenhet om att det fanns mer material 
riktat till pojkar på avdelningarna.     
 

4.2 Utrymme och tillgänglighet 

På avdelning 1 finns de könskodade leksakerna i samma rum och pedagogen uppger 
att pojkar och flickor leker tillsammans på ett helt annat sätt än innan de hade det 
upplägget. Hon säger: 
  

Sedan vi flyttade in dockhuset och legot i samma rum blandas materialet och 
används på andra sätt än tidigare. Nu använder barnen legot till att bygga 
möbler till dockhuset till exempel. Vi jobbar mycket med den fysiska miljön och 
rummen förändras hela tiden utefter barnens intressen.  

 

Hon berättar om ett rum som kallas ”Kontoret” där både pojkar och flickor leker 
rollekar tillsammans, som pedagogen menar är ganska otraditionella. Hon säger: 
 

Pojkar kan lika gärna vara mammor och flickorna pappor. Det är kul att se. Då 
känns det som om man lyckats med något. Vi vill inte ha traditionella rum som 
dockvrå och byggrum, för vi tycker att det begränsar barnen. 

 

På avdelning 2 finns det i första stora nästan bara pojkkodat material om man ser till 
det som är könskodat. Allt är placerat för att barnen ska nå det. Avdelningen har ett 
rum lite längre in som de kallar för hemrum, där barnen leker affär och rollekar. Här 
inne finns det mer flickkodat än pojkkodat material. Pedagogen säger: 
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Vi har valt att kalla det här rummet för ”hemrummet” i stället för dockvrå, för 
ordet dockvrå signalerar att rummet bara är till för flickor. Nu leker både pojkar 
och flickor rollekar här och deras lekar handlar om saker som sker i hemmet, till 
exempel som att se på Bolibompa eller ha fredagsmys. Sen ville barnen ha en 
affär här också, så då har vi byggt upp det. Våra rum är föränderliga utefter 
barnens intressen.  

 

Det gemensamma rummet för avdelning 1 och 2 är väldigt stort och innehåller, som 
tidigare nämnts, nästan uteslutande neutralt och pojkkodat material. Pedagogerna på 
båda avdelningarna kommenterar rummet med att det är under uppbyggnad.  
 
På avdelning 3 finns lego i det första rum man kommer in i. Vidare in i det stora rum 
som pedagogen kallar för ”första rummet” finns det inget flickkodat material men en 
hel del pojkkodat. Det mesta materialet är placerat så att barnen själva ska kunna ta 
fram det. I rummet längst in, som inte används så ofta och som är stängt under en 
stor del av dagen då de små barnen sover, finns två lådor med barbiedockor 
uppställda på en hylla. Pedagogen kommenterar detta: 
 

Vi hade barbiedockorna framme ett tag, men det fanns inte något stort intresse 
kring dessa, så nu har vi ställt dem här inne ett tag. Här inne var också dockvrån 
förut, som vi nu flyttat ut i stora ”djungelrummet”. Det var inte så bra att ha 
dockvrån i det här rummet eftersom det är stängt en stor del av dagen.  

 

I personalutrymmet står ett dockskåp som tagit undan. Det flickkodade material som 
finns på avdelningen utgörs av det som finns i dockvrån i ”djungelrummet” 
(lekhallen, vår anm.) och som är tillgänglig för både avdelning 3 och 4. På frågan om 
flickorna tillåts ta plats, då det går flest pojkar på avdelningen, svarar pedagogen: 
 

Det är svårt att svara på om flickorna får ta plats eftersom de är färre och många 
är små, men jag tycker nog att de gör det. Jag upplever dock inte att det är en 
levande diskussion om detta på avdelningen.  

 

På avdelning 4 innehåller det största rummet, förutom det som anses neutralt, i stort 
sett bara pojkkodat material. I rummet längre in finns mest flickkodat material, i 
dockvrån. Pedagogen menar att dockvrån endast är tillgänglig under tidiga morgnar 
och sena eftermiddagar, då rummet är stängt när de yngre barnen sover i rummet 
intill.  
 

I dockvrån leker främst 2-3 åringar. Både pojkar och flickor leker tillsammans, 
de är så unga att de inte fastnat i könsrollerna än.   

 
I det stora rummet, som kallas ”gula rummet”, på avdelning 5 finns mycket mer av 
pojkkodat material jämfört med flickkodat. I det ”röda rummet” är det tvärt om. 
Pedagogen säger: 
 

När vi fick renoverat här på avdelningen fick vi vara med och bestämma färger. 
Innan kallade vi två av rummen för dockvrå och byggrum, men nu är rummen 
döpta efter sina färger istället. Förr begränsade rummens namn barnens 
valmöjligheter, eller i alla fall vad de själva trodde att det kunde välja emellan. I 
en dockvrå trodde de att man bara kunde leka dockor till exempel. Bara genom 
att byta namn på rummen till röda och blåa rummet, har vi öppnat upp för fler 
lekmöjligheter för barnen.  
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I det ”blå rummet”, som är det största efter ”gula rummet”, finns det en övervikt av 
pojkkodat material. Här inne sker också samlingarna på avdelningen. Pedagogen 
menar att det ska finnas utrymme för dans, musik och lek där inne. Hon säger: 
 

Här inne det blir mycket lego och så de här små dockhusen som både flickor och 
pojkar leker med. 

 

På avdelning 6 innehåller det första och största rummet mer pojkkodat material än 
flickkodat. Pedagogen menar att vissa material är placerade högt upp för att de yngre 
barnen inte ska komma åt dem. På avdelningen är man också noga med att sortera 
alla saker efter vad de föreställer och förväntas användas till, för att det ska vara lätt 
att hålla ordning. Första rummet till höger är ”dockvrån” och den innehåller bara 
flicksaker, sånär som på en neutral sak. Rummet är inte så stort och innehåller 
mycket saker så det är ganska trångt. 
 

Det här rummet har sett ut så här i ungefär två år, innan dess var byggrummet 
här. Men vi märkte att det krävdes större utrymme för byggrummet, så därför 
bytte vi. Det blir ju lite trångt här inne nu med, men då kan vi flytta ut 
utklädningskläderna. Här inne leker barnen rollekar, mamma-pappa-barn och 
så vidare. Det är både pojkar och flickor som leker här inne. Inte så ofta bara 
pojkar, men det händer.  

 

Andra rummet till höger är ”byggrummet”, och det innehåller inget flickkodat 
material. Det är lite större än dockvrån. Pedagogen menar att barnen konstruerar och 
bygger där inne, flickor och pojkar blandat. Anledningen till att barnen leker 
könsöverskridande förklarar hon med att det bara blivit så och att barnen valt det 
själva. Hon poängterar: 
 

Jag upplever inte att vår uppdelning i dockvrå och byggrum separerar barnens 
lek. Här i byggrummet har vi också disco med musik med alla barn. 

 
På avdelning 7 i de så kallade ”mittenrummet” eller ”stora rummet” finns något fler 
pojkleksaker än flickleksaker. Pedagogen på avdelningen poängterar att rummet 
främst är anpassat efter de yngre barnen, som gärna vill vara där pedagogerna mest 
är. Hon menar att mycket material är placerat högt på grund av detta. Hon säger 
också att de yngre barnen inte är påverkade av kön utan leker med allt. Rummet in 
till höger är ”byggrummet”. Där inne finns inga flickleksaker. Hon säger: 
 

Här har vi förändrat miljön efter vad barnen efterfrågar. Det är främst pojkarna 
som leker här. Förra året hade vi en dockvrå här. Just nu upplever jag att det är 
mycket billek här inne. Vi som pedagoger behöver tänka till här för att göra 
rummet attraktivt även för flickor, så att de känner att de också får vara här. 

 

Nästa rum till höger är ”storbarnsrummet”. Där inne fanns inte heller några 
flickkodade leksaker. Pedagogen berättar att det tidigare varit ”meckrum” där inne, 
där barnen fått skruva isär olika apparater. Hon menar att just nu är det bara de stora 
barnen som får leka där inne och att det blir mycket rollekar. Hon säger: 
 

Det är främst flickor som leker här inne, de brukar flytta in utklädningskläderna 
hit. Men både pojkar och flickor är med i rolleken. Fast det är alltid en tjej med i 
de lekarna, men inte alltid en pojke. I alla fall upplever jag det så, men vi skulle 
behöva observera och se hur det är i verkligen.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla förskolor har ett stort rum som på något sätt 
utgör centrum på avdelningen. I samtliga stora rum på de undersökta avdelningarna 
finns mer pojkkodat material än flickkodat. Vanligt är att det mesta flickkodade 
materialet är hänvisat till ett rum. Så även de avdelningar som har mycket flickkodat 
material har detta i det rum som traditionellt sett kallats för dockvrån. På en del 
avdelningar har man bytt namn på dockvrån och byggrummet till något mer neutralt 
och de pedagogerna menar att det gjort att pojkarna leker mera där. Även de 
pedagoger, som arbetar på en avdelning där det könskodade materialet blandats, 
vittnar om en mer könsöverskridande lek mellan barnen. De flesta pedagoger menar 
att de anpassar miljön utifrån barnens intressen och vad de efterfrågar. På de 
avdelningar som har någon form av byggrum, är det rummet större än dockvrån. Det 
är också anpassat efter annan form av rörelselek, såsom dans och dylikt. Så gott som 
alla pedagoger menar att barnen på deras avdelning leker könsöverskridande, oavsett 
hur miljön ser ut. De avdelningar som har rum som påminner om dockvrå och 
byggrum, även om de kallas något annat, har väldigt könsuppdelat material i de 
rummen. Sammantaget visar resultatet att pojkars material på det flesta avdelningar 
tillåts ta större plats, de sprids ut i flera rum och på vissa avdelningar finns inget 
självklart utrymme för flicksaker.  
 

5. Resultatanalys och diskussion 

Här sätts resultatet av undersökningen samt metoden för datainsamling i ett större 
sammanhang. Tidigare forskning kopplas samman med resultatet som 
problematiseras och analyseras.  

5.1 Metoddiskussion 

Valet av metoderna, observation och platsinteragerande intervjuer, visade sig fungera 
bra tillsammans. De kompletterade varandra på ett sådant sätt att undersökningen 
fick både bredd och djup, i enlighet med det både Denscombe (2000) och Stukát 
(2005) nämner kring metodtriangulering – olika metoder som samspelar ger större 
trovärdighet och noggrannhet i undersökningen.  
 
Förutsättningarna under observationerna var lite olika, då barnen var inne på 
avdelningen under en observation och då en pedagog gick med runt under en annan 
observation. Bedömningen är att detta inte påverkade resultatet i vid mening då 
barnen höll sig i en annan del på avdelningen och pedagogens närvaro förändrade 
inte utformningen av den fysiska miljön. Men samtidigt utgjorde det ändå ett 
stressmoment i observationsprocessen. Ultimat är alltså att göra observationerna 
ensamma på avdelningen för att kunna gå runt och anteckna i lugn och ro. Sen är det 
självklart viktigt att vara flexibel och medveten om att förutsättningar kan förändras 
när undersökningar inbegriper människor. Vid senare observationstillfällen 
tydliggjordes önskan än mer om att få vara ensamma på avdelningarna under 
observationen.  
 
Även vid intervjutillfällena uppstod lite olika förutsättningar. Vid ett tillfälle saknades 
möjligheten att genomföra intervjun i samband med observationen av miljön, då den 
pedagog som skulle intervjuas hade blivit sjuk. Intervjun ägde då istället rum några 
dagar efteråt. Nackdelen med detta skulle kunna vara att visst material flyttats till ett 
annat rum. I det här fallet hade detta ingen inverkan på slutresultatet då materialet 
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var detsamma, men det kunde ha haft det. Vid en intervju var också barnen inne på 
avdelningen, men dessa höll sig i andra rum vilket bidrog till att intervjun ändå 
kunde genomföras fokuserat och utan avbrott. Detta kan dock ses som en nackdel 
med just platsinteragerande intervjuer då miljön inte är lika lugn som om intervjun 
ägt rum i ett enskilt rum. Det kan i sin tur ha påverkat pedagogen. Fördelarna med 
platsinteragerande intervjuer torde dock vara större än nackdelarna. Cele (2007) 
menar bland annat att det är lättare att kommunicera om platser man befinner sig i 
än att försöka dra sig till minnes, samt att den intervjuade inte hamnar i en utsatt 
situation som annars kan uppstå vid en vanlig intervju. Detta märktes även under 
dessa intervjuer, som mer liknade ett avslappnat samtal än en vanlig intervju. Detta 
har troligtvis att göra med att pedagogen fick gå omkring, i en för henne bekant miljö 
och berätta om denna. Självklart påverkade vår närvaro och vårt syfte svaren på 
frågorna som kanhända ibland var tillrättalagda utefter vad pedagogen trodde var det 
rätta att svara. Men det är avväganden som måste göras vid intervjusituationer 
överhuvudtaget. Det faktum att intervjuerna, i det här fallet, analyserats tillsammans 
med observationerna ger ändå en helhetsbild av den fysiska miljön i enlighet med 
undersökningens syfte. 
 
Databearbetningen av det observerade materialet tog avstamp i olika grupp-
indelningar av materialet, så som pojkkodat, flickkodat samt neutralt. Svårigheten 
här låg inte i att urskilja det könskodade materialet, snarare i att utse vilket material 
som skulle anses neutralt. Vissa riktlinjer finns i Nelson och Svenssons (2005) 
kategorisering, denna är dock inte heltäckande. Intressant är att de diskussioner som 
uppstod kring det neutrala materialet uteslutande handlade om huruvida materialet 
var neutralt eller pojkkodat. Aldrig neutralt eller flickkodat. Hur bedöms egentligen 
att något är neutralt? Vilka är premisserna och varifrån kommer de? Är det så att 
gränsen är tunn mellan det som anses neutralt och det som anses vara riktat till 
pojkar på grund av att det manliga värderas högre än det kvinnliga i samhället? 
(Hirdman, 1988). 

5.2 Resultatanalys och diskussion   

Resultatet av studien visar att det på samtliga avdelningar finns mer material riktat 
till pojkar, jämfört med till flickor. Pojkars material tar också större plats på 
avdelningarna, då de är spridda över flera rum. Det mesta av flickors material 
återfinns i ett och samma rum. Ett par avdelningar har placerat största delen av det 
könsmärkta materialet i olika rum, ett för flickor och ett för pojkar.  Detta är 
intressant att analysera utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, då snedfördelningen 
inom området visar att pojkars och flickors material ofta hålls isär och att pojkars 
material ges högre status. Det gör att Hirdmans (1988) teori om genussystemet där 
isärhållande och hierarki, det vill säga att kvinnligt och manligt hålls isär och mannen 
är överordnad kvinnan, blir tydlig i praktien. I ett av världens mest jämställda länder, 
med en förskola vars läroplan tydligt poängterar vikten av att arbeta för att motverka 
traditionella könsroller, känns det synnerligen relevant att lyfta en fråga som berör 
genusaspekten ur ett perspektiv som inte belyses så mycket i tidigare forskning.   
 
Att forskningen kring ämnet fysisk miljö i kombination med genus är tunnsådd 
visade den litteraturinventering som föregick undersökningen. Den fysiska miljöns 
betydelse för barns utveckling framhävs av Björklid (2005) som också menar att den 
fysiska miljön är en bortglömd faktor i skola och förskola. Nordin-Hultman (2004) 
poängterar att de fysiska rummen i en förskola visar barnen vilka möjligheter och 
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begränsningar som finns där. Hon säger också att de bär på föreställningar och 
normer för vad barn bör hålla på med som flicka eller pojke. Blakemore och Centers 
(2006) menar att material/leksaker i ett rum har stor betydelse för hur barn gör kön. 
De hävdar att leksaker bär på föreställningar om hur flickor respektive pojkar bör 
vara. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att den fysiska miljön i förskolan har 
betydelse för hur barn konstruerar genus. Samtidigt är förskolan som institution en 
spegling av det samhälle vi lever i, med tillhörande normer och värden (Delegationen 
för jämställdhet i förskolan, 2006). Det kan, i sin tur, leda till det som Olofsson 
(2007) kallar för könsblindhet, det vill säga att man tror att man behandlar barnen 
efter person och inte kön.  
 
Detta med individperspektivet var något som var tydligt bland flera av de pedagoger 
som intervjuades. Många av dem menade att de anpassade miljön på avdelningen 
efter barnen egna intressen. Det i sig är bra med tanke på barnens inflytande över sitt 
lärande och så vidare, men det kan också problematiseras utifrån ett 
genusperspektiv. Om barnens intressen styr den fysiska miljöns utformning, kan man 
fundera över hur deras intressen skapats och vilka som påverkat dem att tycka om 
vissa saker och andra inte. Kan barnens intressen isoleras från det faktum att de är 
också är pojkar och flickor, inte bara individer, och att det i sin tur kan spela en stor 
roll för vad barnet tycker om att göra? Forskning visar också att när barnen själva får 
bestämma väljer de ofta könstereotypt (Campenni, 1999), vilket ytterligare påvisar 
risken med att hela tiden utgå från barnens intressen. Man måste vara medveten om 
att barnens intressen faktiskt styrs av barnens föreställningar om sig själva. Det är 
också ett av problemen med genusarbetet i förskolan – att det finns ett sådant rotat 
individperspektiv (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006).  
 
Som nämnts tidigare visade resultatet av undersökningen att det fanns en stor 
skillnad mellan material som riktas till pojkar på förskolorna jämfört med det som 
riktas till flickor. Skillnaden var så stor som 7/10 respektive 3/10 på vissa ställen. Det 
är troligtvis inget som pedagogerna på dessa avdelningar tänker på eller gör 
medvetet, och det visar på hur djupt rotat den manliga normen är i samhället. Det är 
fortfarande mer okej för en flicka att vara som en pojke än tvärtom (Olofsson, 2007). 
Den parallellen kan också dras utifrån undersökningens resultatet om att det 
pojkkodade materialet ges större utrymme, finns mer tillgängligt och i större volym.  
 
Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006) finns det tydliga skillnader 
mellan pojkar och flickor i förskolan och dessa skillnader konstrueras av 
pedagogernas förväntningar – pojkar anses bråkiga, högljudda, ta stor plats medan 
flickor anses tysta, lugna och följa de regler som finns. En sådan bild framträdde även 
på en av de undersökta avdelningarna där pedagogerna hade bytt plats på dockvrån 
och byggrummet, eftersom byggrummet behövde större utrymme. Intressant i detta 
är att dockvrån hade mycket mer möbler och stora saker och därmed blev väldigt 
trång till skillnad från byggrummet som hade mycket tom golvyta. Rent generellt kan 
sägas att de avdelningar som hade könsmärkta rum, sådana som riktar sig till ena 
könet, var rummet för flickor mindre. Det fanns också en tendens till att de 
avdelningar som hade könsmärkta rum också hade mest könsmärkt material och 
samtidigt en jämnast fördelning mellan materialet. Den avdelning som enbart hade 
ett byggrum och ingen dockvrå var den avdelningen där skillnaden i fördelning var 
som störst. Även på avdelningen där majoriteten var pojkar var skillnaden stor, till 
pojkarnas fördel. Detsamma gick inte att säga om den avdelning där majoriteten var 
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flickor, där fanns fortfarande mest pojkkodat material, vilket stödjer Hirdmans 
(1988) teori om hierarkin där det manliga värderas högst. Den här tendensen 
synliggörs också av Delegationen för jämställdhet i förskolans (2006) kartläggning 
där flera förskolor vittnade om att de hade mest pojkkodat material.  
 
Det är dock inte bara mängden könskodat material och könsmärkta rum som är 
intressanta. Resultatet blir mer tydligt om även materialens placering tas med i 
beräkningen. I så gott som alla stora rum, de som utgör centrum på avdelningarna, 
fanns mer pojkkodat material än flickkodat. På en avdelning fanns bara neutrala 
saker i det rummet. Flera pedagoger vittnade också om att en del flickkodat material, 
som dockhus, köksdel, barbiedockor, tagits undan för att det inte fanns något stort 
intresse att leka med dessa. På en avdelning hade man bytt ut dockvrån mot byggrum 
för att barnen ville det. Samtidigt menade man att det bara var pojkar som lekte i 
byggrummet, vilket återigen får en att fundera över de normer som styr och vilka 
röster som hörs mest, eller tillåts höras mest i förskolan – pojkars eller flickors. 
Konsekvensen av detta kan bli att förskolan blir ytterligare en arena där den manliga 
hierarkiska överordningen slår igenom.  
 
I resultatet går alltså att urskilja flera olika strategier för hur de olika avdelningarna 
valt att organisera sin miljö. Vissa avdelningar har dockvrå men kallar den för något 
annat, som ”hemrummet” och ”röda rummet”. Pedagogerna på de avdelningarna 
menar att namnet dockvrå signalerar att rummet enbart är till för flickor. De menar 
också att genom en namnändring har pojkar och flickor börjat leka mer tillsammans. 
I dessa rum är dock pojkmaterialet skilt från flickmaterialet, vilket kan ses ur 
Hirdmans princip om isärhållande, något som är vanligt bland leksaker för barn 
(Almqvist, 1991).  
 
Andra avdelningar har placerat de könskodade materialen i samma rum, vilket 
pedagogerna på de avdelningarna hävdar har lett till en mer könsöverskridande lek. 
Vissa avdelningar har inte speciellt mycket könskodat material överhuvudtaget 
medan andra har väldigt mycket. Andra förskolor som deltagit i jämställdhetsprojekt 
har här agerat på olika sätt för att göra om sina miljöer (Delegationen för 
jämställdhet i förskolan, 2006). En del har köpt in mer flickkodat material så att det 
skulle bli lika mycket som det pojkkodade och en del har tagit bort allt könskodat 
material. Motiveringen till att behålla det könsmärkta materialet och att köpa in mer 
motiverades med att barnen då kunde få lära sig alternativa sätt att leka med sakerna, 
samt att de ändå kommer i kontakt med dem utanför skolan. Motiveringen för att ta 
bort det könsmärkta materialet var att barnen skulle lära sig att använda sig mer av 
sin fantasi och inte fastna i det som man förväntades leka med de olika sakerna 
(Wahlström, 2003).  
 
Det är intressant att diskutera vilken av dessa strategier som är mest rätt. Frågan är 
om det finns något rätt svar. Risken med att ha mycket könskodat material är att 
barnen, trots goda intentioner från pedagogerna, fortsätter att leka könsstereotypt 
och var för sig. Risken med att ta bort det könsneutrala å andra sidan väcker åter 
debatten om vad som är neutralt. Enligt vår erfarenhet, från när vi själva skulle 
kategorisera det neutrala materialet, är att det dels är svårt att veta vad som är 
neutralt och dels drar det neutrala ofta åt det pojkkodade materialet – som olika 
konstruktionsmaterial, kuddar, madrasser med mera. Somt sagt, varifrån kommer 
definitionen av att något är neutralt?  
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Vad är då bäst? Hur organiseras den ultimata miljön sett ur ett genusteoretiskt 
perspektiv? Kanhända finns det inget riktigt svar på den frågan, för varje avdelning 
har olika förutsättningar förutbestämda i den fasta planlösningen. Men att inte ta 
bort, utan lägga till, som en pedagog uttryckte det, är kanske en bra utgångspunkt och 
att man ger barnen möjlighet att kunna leka utanför de snäva ramarna som det är att 
vara pojke eller flicka. Genom att integrera olika material med varandra har både 
tidigare forskning (Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2006) och resultatet 
från den här undersökningen visat att barnens lek vidgats, både till att flickor och 
pojkar leker mer tillsammans och att barnen leker på andra sätt. Det är dock tänkvärt 
att så gott som alla pedagoger som deltog i undersökningen hävdade att barnen på 
deras avdelningar redan lekte könsöverskridande oavsett miljön. Med 
könsöverskridande menade de flesta att barnen lekte blandat pojkar och flickor 
tillsammans. En pedagog menade också att barnen på hennes avdelning brukade leka 
rollekar där pojkar kunde vara mammor och tvärtom, något hon såg som att 
pedagogerna på avdelningen lyckats. Antagligen tänkte den här pedagogen på att 
barnen på hennes avdelning var ovanligt öppna för att leka könsöverskridande och 
att de inte låst sig vid sina könsroller, vilket ju kan ses som positivt. Samtidigt kan det 
inte ses som ett mål i sig, då det inte riktigt är vad jämställdhetsarbete handlar om, 
att uppmuntras till att överge sin könsidentitet, utan snarare att vidga sina 
egenskaper och intressen. De andra pedagogernas uppfattning om att barnen redan 
leker tillsammans oavsett kön är också intressant. Här kan det som Olofsson (2007) 
säger om könsblindhet och att man ofta ser undantagen och upphöjer dessa till en 
regel tas i beaktande. Skulle det verkligen vara så på de undersökta avdelningarna att 
alla barn leker tillsammans, går det tvärt emot vad den tidigare forskningen säger 
som i stället menar att om man till exempel separerar de könsmärkta leksakerna, 
separerar man också barnens lek (Delegationen för jämställdhet i förskolan). Svaret 
på hur det egentligen ligger till med pojkars och flickors lekmönster är inget som den 
här undersökningen tar upp, men det är intressant att fundera över.      
 
I diskussionen kring resultatet av den här undersökningen kan bilden av flickor som 
de stora förlorarna framträda, men precis som flera författare hävdat (Blakemore & 
Centers, 2006, Almqvist, 1991, Campenni, 1999) tjänar både pojkar och flickor på att 
leka könsöverskridande och lära sig både att konstruera och bli mer 
omhändertagande. Pojkar har dessutom ofta färre valmöjligheter och svårare att 
vidga könsgränserna på grund av omgivningens förväntningar (Olofsson, 2007). Det 
gör det än mer viktigt att låta dem utveckla sin empatiska förmåga. 
 
Så vad har då den fysiska miljön för betydelse för barns konstruktion av genus? Om 
man tänker sig en flicka och en pojke som varje dag vistas i en miljö där material, 
som de båda lärt sig riktas till pojkar får större utrymme, där materialet som riktas 
till flickor finns samlat i ett rum och där mycket av det material som anses neutralt 
syftar till att utveckla barnens konstruktionslust, något Blakemore och Centers 
(2006) menar är en egenskap som ofta förknippas med pojkleksaker. En sådan miljö 
kan signalera att pojkar kräver större utrymme, de är lite vildare, och deras material 
har högre värde eftersom det finns i större mängd och mest synligt. Flickor å andra 
sidan gillar att ta det lugnt och vara tillsammans i ett rum för att lära sig att ta hand 
om och sköta om en framtida familj. Om då även det neutrala materialet utesluter 
typiskt ”flickiga” egenskaper, som att ta hand om och vårda och bygga relationer 
(Blakemore & Centers) och mer riktar in sig på att utveckla experimentlusta, bygga 
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och konstruera, ges även där det typiskt ”pojkiga” företräde. Det kan ge en bild som 
snarare underbygger de traditionella könsmönstren snarare än motverkar dem, som 
ju faktiskt är förskolans uppdrag enligt Lpfö98. 

5.3 Slutsatser 

Resultatet från undersökningen visar att det finns mer pojkkodat material på 
samtliga deltagande avdelningar och att detta material också tillåts ta större plats än 
det som riktas till flickor. Många pedagoger visar således på ett medvetet genustänk 
som inte alltid avspeglas i miljön på deras avdelning.  
 
Slutsatserna är att miljön på de undersökta förskolorna på många sätt avspeglar 
Hirdmans (1988) genussystem och de rådande normerna i samhället. Pojkars och 
flickors material värderas olika – pojkars har högre status, vilket mängden och 
utrymmet det fick ta vittnade om. På många avdelningar hölls också det pojkkodade 
materialet och det flickkodade materialet isär, vilket borde leda till att man håller isär 
flickors och pojkars lek. Detta vittnar även tidigare forskning om (Delegationen för 
jämställdhet i förskolan, 2006). Studien visar också att många av de miljöer som 
observerats är utformade på ett sätt som gör det svårt att arbeta utifrån läroplanens, 
Lpfö98, intentioner om en jämställd förskola. 

5.4 Pedagogisk relevans 

Som tidigare nämnts är detta område ett relativt outforskat sådant. I förskolans 
uppdrag ges inget alternativ till att välja bort genusaspekten, så den här 
undersökningen har absolut en pedagogisk relevans. Den kan också vara av intresse 
för alla som arbetar inom förskolan, även om de inte själva deltagit i undersökningen, 
då den kan öppna ögon för hur det ser ut på den egna avdelningen. Den kan även ge 
en tankeställare om hur man själv, som pedagog, tänker kring den fysiska miljön. 
Varför den ser ut som den gör och så vidare.  
 
För att få en bild av miljön på sin egen avdelning skulle man kunna börja med att 
göra en materialinventering liknande den som ingick i denna studie. Detta för att som 
pedagog få en verklig bild av hur materialfördelningen ser ut. I arbetslaget skulle 
även synen på olika material kunna diskuteras. Vilka material anses passa till pojkar 
respektive flickor? Varför tycker vi så? Vad anses vara neutralt? Hur kommer det sig? 
Det är också viktigt att fundera över varför miljön på avdelningen ser ut som den gör. 
Vad styr utformningen? Vilka förändringar skulle vara möjliga? Materialinköp är en 
annan aspekt som kan funderas över. Vad köps in och varför?  
 
Med studiens resultat och litteraturinventering som bakgrund kan en bra miljö ur 
genussynpunkt börja med att pedagoger faktiskt ser till att det finns lika mycket, eller 
lite, material som riktar sig till pojkar respektive flickor. Diskussion kring strategier, 
exempelvis ta bort eller lägga till material, bör också finnas. Det som känns rätt för en 
avdelning kanske inte gör det för en annan. Rummens utformning bör också 
diskuteras då dessa i sig kan separera barnens lek. Genom att blanda det könsmärkta 
materialet kan man förhoppningsvis öppna upp för annan sorts lek och användning 
av materialet.  
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Slutligen är det också pedagogernas förhållningssätt och attityder som avgör hur bra 
resultatet kommer att bli. Kanhända måste allt ovanstående arbete inledas med att 
pedagogerna läser in sig på ämnet genus. 

5.5 Nya forskningsfrågor 

Den här undersökningen har fokuserat enbart på den fysiska miljön och inte på 
samspelet i den. En intressant fortsättning på detta arbete skulle vara att även 
studera barns lekmönster och hur pedagogerna interagerar med barnen i miljön. Då 
skulle man också få reda på om pedagogernas uppfattning om att barnen på deras 
avdelning leker könsöverskridande stämmer med verkligheten. Det i sin tur skulle ge 
ytterligare en dimension av den fysiska miljöns betydelse för barns konstruktion av 
genus samt det genusarbete som återstår i förskolan. 
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