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Studiens syfte var att studera förskolors fysiska miljö ur ett genusperspektiv med 
fokus på rummens utformning och på leksakerna de innehåller. Vilken roll spelar den 
fysiska miljön i att forma barns konstruktion av genus? För att få svar på detta 
utfördes observationer på fem förskoleavdelningar samt fem intervjuer av 
förskolepersonal. I observationerna kartlades rummets fysiska drag och de leksaker 
rummen innehöll. För att få en inblick i förskolepersonalens tankar kring den fysiska 
miljöns betydelse för barns konstruktion av genus utfördes intervjuer. Insamlad data 
bearbetades och kategoriserades in i tre huvudkategorier. Resultatet visade att alla 
intervjuade sa sig arbeta genusmedvetet men att det inte alltid avspeglades i den 
fysiska miljön och valet av leksaker. Undersökningens slutsats var att trots att Lpfö 
98 förespråkar en jämställd förskola så sågs att detta inte var fallet fullt ut. Pojkar 
tenderar att få större utrymme och fler leksaker som är avsedda för deras lek 
samtidigt som de stärker de traditionella könsrollerna.         
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1. Inledning  

I vår kommande yrkesroll anser vi att kunskaper kring genus är oerhört viktigt därför 
att det är ett av förskollärares uppdrag att behandla flickor och pojkar på lika villkor, 
att inte göra skillnader på grund av kön. Genus är ett ord som ofta benämns under 
denna utbildning och det nämns även upprepande hur oerhört viktigt kunskaper 
kring genus är för alla som arbetar i förskolan.  

Vi vill med detta examensarbete tillägna oss större och mer djupgående kunskaper 
om hur förskollärare genom att se över förskolans fysiska miljö kan arbeta 
genusmedvetet och på så sätt motverka traditionella könsmönster samt verka för 
jämlikhet i vårt kommande uppdrag som lärare.   

Forskning som finns idag handlar mestadels om lärares genusmedvetenhet och 
förhållningssätt, detta är oerhört viktigt men kanske är det inte bara det som är 
betydelsefullt i arbetet mot en mer jämställd miljö i förskolan. Något som är mindre 
diskuterat är på vilket sätt rummen barn vistas i bidrar till deras skapande av 
könsidentitet. Det fysiska rummet och leksakerna där i påverkar barnens 
identitetsskapande och därför är det viktigt att se över det fysiska rummet och dess 
innehåll för att nå en medvetenhet om hur barnen påverkas (Björklid, 2005). Vi har 
begränsat undersökningen till att bara se till rummets fysiska drag och då främst till 
de leksaker rummen innehåller. Vilka möjligheter och hinder bidrar den fysiska 
miljön och leksakerna till när det gäller samlek och könsöverskridande lekar? 
Uppmuntrar de leksaker som finns i rummen till samlek och könsöverskridande lekar 
och hur resonerar lärarna kring detta. 

Henkel och Tomicic (2009) påpekar att många barn spenderar ungefär åtta tusen 
timmar på förskolan under sin uppväxt, detta är ofta mer timmar än barnen 
spenderar vakna i hemmet. De belyser att det är under alla dessa timmar barnen 
formas, bygger sin identitet och lär sig bli flickor och pojkar. Pedagogers medvetenhet 
i ämnet genus och könsskapande är oerhört relevant för barnen i sitt skapande av sin 
identitet. Därför vill vi med detta examensarbete se över vikten av den fysiska miljöns 
betydelse och på sätt bredda begreppet genusmedvetenhet till att även involvera den 
fysiska miljön. Vår förhoppning är att på detta sätt kanske skapa bättre 
förutsättningar för en mer jämställd förskola. 

1.1  Syfte 

Detta examensarbetes syfte är att studera förskolors fysiska miljö ur ett 
genusperspektiv med fokus på rummens utformning och leksaker.  

1.2  Forskningsfrågor 



5 

 

Hur utformar personalen i förskolan den fysiska miljön när det gäller utsmyckning 
och leksaksinnehåll? 

Hur resonerar förskolepersonal kring frågor som rör den fysiska miljön och genus i 
den egna verksamheten?   

1.3  Begreppsdefinitioner 

Här redovisas definitioner av centrala begrepp i arbetet.  

1.3.1 Genus  

Vad är då genus och vad är det för kunskaper kring ordet som är så viktigt? Enligt 
Hedlin (2010) syftar ordet genus till socialt skapade kön. Hon belyser hur genus avser 
de föreställningar vi har om vad som är manligt respektive kvinnligt. Henkel och 
Tomicic (2009) påpekar att genus inte är de biologiska skillnaderna mellan män och 
kvinnor utan att det handlar om en social och kulturell förväntan om hur könen ska 
vara som skapar vad som anses vara manligt och kvinnligt i vårt samhälle. Ytterligare 
en viktig aspekt att ha i åtanke är att sättet att definiera genus varieras mellan olika 
kulturer och att det även har sett annorlunda ut under de olika tidsepokerna (a.a.).  

1.3.2 Jämställdhet 

Jämlikhet har en bred betydelse men syftar på likvärdiga villkor för olika grupper och 
dessa är inte bara förknippade till könsskillnader utan även till människor med 
funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, religion, politiska åsikter och ålder. Ordet 
jämställdhet däremot syftar enbart till likvärdiga villkor mellan män och kvinnor 
(Hedlin, 2010).  

1.3.3 Fysiska rummet 

Med det fysiska rummet menas i detta arbete väggarnas färgsättning, innehåll och det 
alster som där finns uppsatta. 

2. Litteraturgenomgång 

Forskning och litteratur om den fysiska miljön ur ett genusperspektiv är relativt 
outforskad. Detta märktes tydligt i sökandet efter empirisk material om ämnet. 
Därför presenteras nedan forskning och litteratur hämtad från större forsknings-
projekt där detta ämne berörs som en del av ett större forskningsområde. 

2.1  Hirdmans genusteori 

Hirdman (2001) nämner hur det västerländska genussystemet bygger på två grunder, 
hierarki och isärhållande. Hon menar att dessa grunder upprätthåller skillnader 
mellan de två olika könen. Isärhållande bygger på att dela upp könens roller och på så 
sätt hålla dem isär som manligt och kvinnligt. Hierarkin handlar om hur det i detta är 
det manliga som utgör normen, och att det även är det manliga könet som tillskrivs 
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ha högre status. Undersökningen kommer vidare att bygga på denna genusteori. Som 
tidigare nämnts avser genus föreställningar som knyts till vad som anses svara 
kvinnligt och manligt men det är också en fråga om makt och värdering. Könen har 
inte samma status. I dagens samhälle tycks det manliga vara högre värderat, alltså 
vara mer av normen, det vill säga att utgöra en position som självklart är det som 
stävas efter och att den aldrig behöver försvaras eller förklaras. Den som innehar 
normen är därmed i en bättre mer tilltalade position (Hedlin, 2010).  

2.2  Det fysiska rummet 

Den fysiska miljön ofta blir bortglömd som en viktig del i det pedagogiska arbetet på 
förskolan menar Björklid (2005). Hon menar att den fysiska miljön där barnen vistas 
spelar roll för barnens identitetskapande då barnen formas och tillskrivs det som 
anses vara flickigt respektive pojkigt i det samhälle de växer upp i. Den fysiska miljön 
på en förskola sänder ut många budskap, dessa budskap kan tala om vem och vilka 
som är välkomna i en miljö eller inte välkomna (a.a.). Davidsson (2008) belyser hur 
den fysiska miljön spelar stor roll i barns utveckling och i deras lärande genom att 
den kan öppna eller begränsa vad barnen kan göra. Hon påpekar att förskolans 
fysiska rum ofta bär på viktig information om sociala och kulturella regler och att 
denna information kan vara laddade med olika värderingar. Davidsson menar att 
rummets utformning, möblering och leksaker ger tydliga budskap angående regler 
om till exempel vilka som ska umgås i rummet och även hur de ska umgås. Den 
utformning och de leksaker som finns i rum ger information om vilken sort lekar som 
möjliggörs och stöds just där. Hon poängterar att detta är viktigt att betrakta ur ett 
genusperspektiv då forskning visat att många gånger förstärker förskolans fysiska 
rum de stereotypa könsmönstren och bidrar på så sätt inte till att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster som Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
2006) föreskriver. 

Den fysiska miljön innefattar också leksaker och material, men Nelson och Nilsson 
(2002) belyser hur dessa leksaker och material får väldigt lite utrymme i förskolans 
styrdokument. De nämner en koppling, och denna är att i Lpfö 98 står att 
användandet av material och teknik ska användas för främjande av barns utveckling 
och lärande. Detta kan tolkas som att personalen ges stor frihet i valet och därmed 
även ett stort ansvar för vilka leksaker som barnen får tillgång till på förskolan. De 
påpekar också att det kan tolkas som att förskolans leksaksutbud är en del av 
verksamhetens praktiska utformande och detta är ett område som läroplanerna inte 
behandlar.  

Många förskolor har omedvetet skapat miljöer i rum eller olika delar av rummen som 
tilltalar ett visst kön. Dessa rum könsmärks bland annat av vilka leksaker som 
erbjuds i rummen. Traditionellt flickiga och pojkiga leksaker skiljs ofta åt i separata 
områden och detta stärker de traditionella könsmönster som återfinns i samhället 
(Henkel, 2006). Att barn väljer leksaker efter de sociala stereotyperna är 
problematiskt menar Svaleryd (2005) eftersom det leder till att barnen begränsas i 
sina lekar, erfarenheter och i sitt lärande. Hon påpekar också att detta könsstereotypa 
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val påverkar hur de formar sin framtid. Könsstereotypa leksaker är saker som riktar 
sig att tilltala endera flickor eller pojkar (a.a). 

Henkel (2006) nämner att i arbetet kring att skapa en mer könsneutral miljö behöver 
förskollärare diskutera vad som anses vara flick- respektive pojkleksaker. Hon 
påpekar att detta måste göras innan förändringar i att skapa en könsneutral miljö kan 
genomföras. Vidare beskriver Henkel hur detta kan göras genom en genuskart-
läggning av förskolemiljön. Förutom att se över material, så som leksaker bör även 
rummets fysiska drag beaktas, till exempel kan rummets färger på väggarna och dess 
utsmyckning observeras ur ett genusperspektiv. Frågor som bör ställas är vad som 
tillexempel finns på väggarna. Är de bilder som finns uppsatta på flick- och 
pojkfigurer lika i antal? Är det någon skillnad på vilka färger som är förknippade med 
pojkar eller flickor samt vilka barns alster som är uppsatta (a.a.).   

Eidenvald (2009) och SOU:2004 (2004:115) beskriver att pojkar tenderar att leka i 
utrymmen på längre avstånd från de vuxna. På förskolor är de områden som tillskrivs 
pojkarna oftast de rum som de vuxna har minst insyn i. Det är vanligtvis i dessa rum 
de könstereotypa pojkleksakerna finns därför bör pojkarnas lekrum ses över så mer 
könsneutrala miljöer kan skapas (Eidenvald, 2009).  

2.3  Förskollärarnas roll i genusarbetet  

Kåreland (2005), Davies (2003) och Månsson (2000) belyser hur förskollärares 
medvetenhet kring genus påverkar barns utveckling av en könsidentitet. Både Nelson 
och Nilsson (2002) och Sandberg och Vuorinen (2005)  betonar hur vuxna är de som 
skapar barns lekmiljöer och därför är medvetenheten väldigt betydelsefull för 
förskollärare. Nelson och Nilsson (2002) nämner att just därför är det viktigt att se 
barns lekmiljöer ur ett barnperspektiv (a.a.).  

I arbetet med genus är det av stor vikt som förskollärare att utveckla en medvetenhet 
kring föreställningar och förväntningar som förekommer angående de två könen. 
Läraren måste använda den makt den innehar till att ändra det förlegade 
genussystemet genom att forma den fysiska miljön på ett könsneutralt vis (Svaleryd, 
2005). Henkel (2006) betonar också hur personalen på förskolan har en uppgift att 
försöka se till att förskolemiljön görs så könsneutral som möjligt. Olofsson (2007) 
nämner vikten av att pedagoger ser till att det inte skapas särskilda pojk- respektive 
flickrum på förskolan eftersom detta bidrar till att forma barns könsidentitet. 

De allra flesta vuxna säger att de i sitt bemötande av barn utgår från barnets 
individuella personlighet menar Eidenvald (2009). Han beskriver dock hur forskning 
påvisat att de djupt traditionella föreställningarna om vad som är kvinnligt respektive 
manligt i allra högsta grad påverkar hur vi tolkar och bemöter barn redan från 
födseln. I den västerländska kulturen kläs barn oftast i könskodade kläder och även 
på andra sätt förstärks barnens könstillhörighet exempelvis genom deras frisyrer. 
Barns utåt sett ”påklädda” kön påverkar hur vuxna beter sig gentemot barn. Men det 
är inte bara är vuxnas bemötande av barn som förstärker och upprätthåller de 
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stereotypa föreställningarna om kön, även annat material så som tillexempel leksaker 
som vuxna förser barn med och vilken betydelse de har för barnen (a.a.). 

Wahlström (2004) nämner hur det är av allra största vikt att förskollärare ser på hur 
de bemöter pojkar och flickor. Det gäller att noga se över och värdera det arbete som 
bedrivs med barnen, hon förespråkar att med hjälp av videokamera spela in 
verksamheten och sedan bearbeta och analysera det som visar sig där. Oftast ter sig 
händelser efter flera tittar inte så som det såg ut vid första anblicken. Att utifrån detta 
sedan göra ändringar och förbättra det som tidigare inte syntes är ett steg på vägen 
att nå en mer jämställd förskola. I arbetet med jämställdhet är det dock viktigt att 
inte stoppa eventuella stereotypa lekar utan istället se till att bredda barnens 
möjligheter till att prova mer varierad lek. Förskollärare har i uppgift att se till att alla 
barn, får chans att leka lekar som ger dem möjlighet att öva på alla slags roller, 
exempelvis få vara hjälte, skurk, ledare, den ömsinte eller den omhändertagande. I 
arbetet med jämställdhet måste lärare vara medvetna om att det är deras bemötande 
och förhållningssätt som styr barnens möjligheter att erövra en bredare könsidentitet 
(a.a.).     

Enligt Örnstedt och Sjöfeldt (1999) finns det många olika vägar till hur barns syn på 
vad som är manligt respektive kvinnligt uppkommer. Ett sätt som starkt påverkar 
barnen är vuxna som direkta exempel, och då menar de vuxnas uppträdande mot 
varandra i egenskap av man och kvinna. De skriver om den ”pedagogiska påverkan” 
och menar då den påverkan föräldrar och andra vuxnas medvetna eller omedvetna 
antydningar om vad som tillskrivs könen. Ytterligare en aspekt är den allmänna 
kulturpåverkan barn utsätts för. Med den menas hur samhällets alla artefakter har en 
tendens att signalerar barnens olika könstillhörighet i sitt sätt att vara utformade 
eller färgade. Reklam (och annan medial samhälls information) påverkar också hur 
ting könskodas att tillhöra det manliga eller kvinnliga. De nämner även hur barn i 
förskolan påverkas av förskollärarna som arbetar där. De poängterar hur förskolan 
borde kunna vara en mer ofredad miljö för barn när det kommer till att förse dem 
med stereotypa könsmönster. Det krävs att personalen är starkt medvetna om de 
påverkningsfaktorer som finns. Förskollärare ska därför aktivt sträva och aktivt 
arbeta efter att göra verksamheten jämställd för barnen och i detta arbete se över hur 
pojkar och flickors miljöer i förskolan ser ut (a.a.).  

Olofsson (2007) skriver om hur förskollärare medvetet bör arbeta med genus i 
verksamheten. Som förskollärare är det relevant att inte ta bort tillexempel 
könstypiska leksaker utan istället lägga till mer leksaker vilket ger barnen större 
valmöjligheter. Att möta barnen där de befinner sig och fokusera på det positiva och 
förstärka det är också viktigt som pedagog att sträva emot i ett genusmedvetet 
arbetssätt menar (a.a.).  

Eidenwald (2009) och Månson (2000) betonar hur pojkar av många förskollärare 
anses behöva mer utrymme. De båda författarna påpekar också hur pojkarna 
tenderar att höras mycket mer och de får i regel mindre tillsägelser då de är 
högljudda och pojkarna får och även får mer utrymme än vad flickorna får. Att pojkar 
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tar och ges mer plats och utrymme meddelar indirekt barnen att pojkarna är viktigare 
eftersom de tillåts få ta den platsen (a.a.). Forskning visar också, enligt SOU:2004, att 
förskollärare ger pojkar mer fri tillåtelse att ”leva om” där flickorna förväntas sköta 
sig på helt andra villkor. 

2.4 Leksaker 

Svaleryd (2005) belyser hur barns val av leksaker och aktiviteter är styrda av de 
sociala och kulturella förväntningarna som tillskrivits könet i samhället. Hon påpekar 
det faktum att i den traditionella förskolan och skolan står alla barn, pojkar som 
flickor under samma läroplaner och de läser samma ämnen med gemensamma 
lärare. Detta borde ge pojkar och flickor samma formella villkor, dock påpekar hon 
att forskning visat att så sällan är fallet. Studier har visat att barnen i förskolan väljer 
att leka könsstereotypt under den fria leken, trots att barnen då ges fria möjligheter 
att välja inriktning på sina aktiviteter. Studierna visar också att pojkar ändå väljer att 
leka med varandra i ett speciellt rum och med särskilda leksaker.  

Martinsson och Reimer (2008) påpekar att barns leksaker i förskolan enligt 
forskning inte är fri från könsstereotypa roller förknippade till kön. De beskriver även 
hur det manliga föreskrivs som den ideella normen genom att huvudpersonerna i 
mycket av det material som finns i tillexempel i barnlitteratur, filmfigurer läromedel 
med mera oftast är en han person. Detta menar de leder till att manlighet värderas 
högre än kvinnlighet (a.a.). Hirdman (2001) beskriver hur denna norm förekommer 
överallt i samhället och att det i många yrken till exempel som brandman belyses att 
normen för de som bör ha detta yrke tillskrivs det manliga könet. Hon nämner att de 
kvinnor som arbetar som brandmän betraktas lite som abnormal, det vill säga att de 
skiljer sig från den kvinnliga normen. Edström (1998) nämner kring detta ämne ett 
intressant faktum, detta är att bilar och fordon är leksaker som tillskrivs att tillhöra 
pojkarna, Detta syns i allra högsta grad i reklam riktad till barn och till deras 
vårdnadshavare, här är leksaker som förknippas med brandmän och polis nästan 
alltid riktade till pojkar.  

Sandberg och Vuorinen (2005) beskriver hur det finns olika sätt att klassificera 
leksaker. Att klassificera är att utgå från de specifika egenskaper som tillskrivits 
leksaken menar de och de nämner att en vanlig klassificering är huruvida leksaken 
betecknas som en flick- eller pojkleksak. Enligt en studie av Blakemore och Centers 
(2005) belyses att skillnaderna mellan pojkars och flickors leksaker stora. De 
beskriver hur studien visar att leksaker är starkt könskodade. De karaktäriserar 
flickors leksaker till att kopplas till lekar som har med babydockor, hushållsredskap 
och sådana saker som berör omsorg och skönhet. Som exempel på typiskt flickkodade 
leksaker nämns bland annat; utklädningskläder till prinsessa eller ballerina, Barbie 
och andra dockor, dockvagn, dockhus, leksakskök, hushållsredskap som strykjärn 
och strykbräda, hästar med mera. Pojkars leksaker är; svärd och vapen, polis- och 
brandstation, leksakssoldater, småbilar, Spiderman, rymdstation, verktyg och 
verktygsbänk, garage med mera.    
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Flickor tenderar i sin lek att utveckla sidor som leder till vardagsnära teman där 
omhändertagande roller tränas. I deras lek får skönhet och utseende aspekter stort 
fokus. Pojkleksaker uppmuntrar till mer fantasilek där fartfyllda och våldsamma 
beteenden uppmuntras. Pojkar tenderar också att ha fler leksaker och även ett större 
utbud än flickorna. 

Även Nelson och Svensson (2005) och Eidenvald (2009) betonar hur leksaker är 
utformade att tilltala de olika könen utefter könstillhörigheten. Samtliga författare 
menar att detta inte bara påverkar barnets könsuppfattningar utan även formar deras 
intellektuella förmåga. Leksaker som är sammankopplade med teknik är ofta 
framtonade som att tillhöra pojkarna, liksom omsorg och skönhet tillskrivs flickorna.  
Eidenvald (2009)menar att detta i sin tur riskerar till att senare påverka barnens syn 
på vad som är passande yrken för män och kvinnor.    

2.5  Förskollärares könsrelaterade uppdrag enligt läroplanen 

Förskollärare har ett uppdrag att följa de styrdokument och lagar som finns.  

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står 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 ska 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 – 
Lpfö, 2006, s.4) 
 

Där står också att arbetslaget i förskolan ska: 

verka för att flickor och pojkar får lika stort inflyttande över 0ch utrymme i 
verksamheten. 

Hedlin (2010) nämner att av läroplanerna framstår jämställdhet som att vara riktat 
mot genus. Hon menar att det avser uppfattningarna av förskollärares förväntningar 
kring vad som tycks tillhöra det manliga respektive det kvinnliga och hur detta visar 
sig i relationerna med barnen. Förskolans styrdokument ger en bild av att lärare i 
förskolan bör ha relativt goda kunskaper i ämnet genus. Hon påpekar även att 
kunskaperna behövs för att det ska vara möjligt att följa och nå det jämställdhetsmål 
som läroplanen förespråkar (a.a.). Björklid (2005) och Nelson och Nilsson (2002) 
nämner hur forskning kring förskolans och skolans fysiska miljöer är eftersatta, de 
belyser att den fysiska miljön inte heller är särskilt påtaglig i skollagen eller i 
läroplanerna. Det som nämns är i det stora hela att lokalerna ska vara 
ändamålsenliga men hur detta ska tolkas finns inga direkta direktiv om. (a.a.).  

3. Metod  

För att få svar på forskningsfrågorna har vi valt att kartlägga förskolors fysiska miljö 
och genomföra intervjuer med förskolepersonal. (tagit bort en mening här)Vi har i 
denna undersökning valt att använda oss av kvalitativa metoder för att göra en mer 
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grundlig studie med ett mindre omfång men med mer djupgående svar. Denscombe 
(2000) menar att kvalitativ undersökning ger en mer detaljrik information. 
Nackdelar som Denscombe nämner är att resultatet från en kvalitativstudie blir 
mindre generaliserbart.  

Fördelar med en kvalitativ datainsamlingsmetod menar Trost (2010) är att den ger 
bättre förutsättningar för relevanta svar i förhållande till undersökningens syfte. En 
kvalitativ undersökning är mer föränderlig, med det menas att mer information än 
precis det som frågas efter kan komma fram. Detta kan vara både positivt och 
negativt, det positiva är att ny intressant information kan framkomma. Det negativa 
är att detta tar betydligt längre tid att genomföra och analysera. En kvalitativ 
undersökning är att föredra om syftet är att förstå hur respondenterna resonerar och 
reagerar (a.a.). Eftersom vår studie berör frågan om vilka tankar förskollärare har 
kring förskolans fysiska miljö och de leksaker som där finns var en 
kvalitativundersökning att föredra.   

3.1  Urval 

Vi valde att genomföra undersökningen på fem olika förskolor i en stad i 
Mellansverige. Intervjuerna genomfördes med förskolepersonal från fem olika 
förskoleavdelningar. I vårt val av pedagoger och förskolor användes ett bekvämlig-
hetsurval då de som deltog i undersökningen var de som lättast fanns tillhands. Det 
betyder att vi redan tidigare haft kontakt med pedagoger verksamma på dessa 
förskolor under vår utbildning. Denscombe (2000) nämner att ett 
bekvämlighetsurval är ett rimligt alternativ då det är en mindre studie som ska 
utföras.   

 Vi är medvetna att denna undersöknings hade kunnat bidra till ett mer 
generaliserbart resultat om urvalet varit större. Denscombe (2000) påpekar att ett 
bekvämlighetsurval inte alltid hänger samman med den kanske mest givande 
metodvalet men att det kan vara ett rimligt praktiskt val när man står inför olika 
hinder.  

3.2   Datainsamlingsmetoder 

Data har insamlats med hjälp av både intervjuer och observationer, Denscombe 
(2000) beskriver hur en kombination av metoder kan användas och han kallar detta 
en metodtriangulering. Stukat (2005) belyser en metodtriangulerings fördelar är att 
det ger en möjlighet till ett grundligare och mer allsidigt resultat. Vi valde därför att 
göra en kombination av observation och intervju. 

Denscombe (2000) nämner att intervjuer är bra datainsamlingsmetoder då dessa ger 
större och mer ingående information. Svaren blir under intervjuer i regel mer 
omfattande än svar som kommer från enkäter och frågeformulär menar författaren. 
Nackdelen med intervjuer kan vara intervjuareffekten, då den intervjuade ger svar 
utefter vad denne tror att forskaren förväntas höra. Han belyser också hur 
observationer är ett bra och tydligt sätt att insamla data på. Vi valde att göra 
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observationer i form av en kartläggning av den fysiska miljön och leksakerna i den. 
Denscombe (2000) påpekar att observationen innefattar vad observatören med egna 
ögon ser i den faktiska miljön, han nämner dock att nackdelen med observationer kan 
vara att de som blir iakttagna anpassar sitt agerande eftersom att de vet att de blir 
observerade. I denna undersökning var detta inte ett problem då observationerna 
inte innehöll några händelser utan bara rum utan agerande människor i. I 
observationerna iakttogs den fysiska miljön och främst färgsättningar, utsmyckning 
och leksaker. 

För att kunna kartlägga miljön på ett tydligt och konkret sätt filmades rummen och 
intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Detta för att inte missa viktig 
information och för att ha tillgång till observationerna för eventuella behov senare i 
analysen. 

3.3  Genomförande  

Berörda förskolor kontaktades och tid för möten, observationerna och intervjuer 
bestämdes. Observationerna genomfördes först och följdes upp av intervjuerna. 
Observationerna ägde rum i tomma lokaler då barnen och vuxna var ute och alla rum 
på avdelningarna kartlades. Möjlighet för eventuell komplettering av observationer 
och intervjuerna hölls öppen genom att en telefon kontakt. Samtliga intervjuer 
spelades in på band och de tog cirka fyrtio minuter var att genomföra, detsamma 
gällde observationerna.  

3.4   Databearbetning 

Det insamlade materialet bearbetades i flera olika steg. Först tittade vi igenom de 
inspelade filmerna av miljön för att få en bild av helheten. Sedan började vi granska 
materialet utifrån vårt syfte och våra frågeställningar och slutligen började vi 
kategorisera det vi såg vilket resulterade i följande kategorier; förskollärares roll i 
genusarbetet, fysiskmiljö och leksaker. Det inspelade intervjumaterialet lyssnades på 
och skrevs ner, sedan gjorde vi en analys och bearbetning av intervjuerna. Efter detta 
sammanställde vi det bearbetade materialet från både observationer och intervjuer. 
Utifrån Blakemore och Centers (2005) studie om vilka leksaker som anses tillhöra de 
olika könen har förskolors leksaksutbud kategoriserats.  

3.5   Etiska ställningstagande 

Hänsyn har i denna undersökning tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra 
forskningsetiska principerna, dessa är; 

Samtyckeskravet: I denna studie har samtyckeskravet beaktats och det betyder att 
respondenterna redan inledningsvis meddelats om sin rätt att avbryta sin medverkan 
närsomhelst om känner att de inte längre vill delta. 

Informationskravet: Innebär att deltagarna i undersökningen blir informerade om 
studien syfte och villkoren för det egna deltagandet. I denna undersökning fick de 
deltagande skriftlig information om syftet, där gav de deltagande sitt medgivande. I 
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den skriftliga informationen upplystes även de medverkande om konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet.  

Konfidentialitetskravet: Detta betyder att det inte kommer att framgå i resultatet 
vilka som har deltagit i studien eller vilka förskolor de är verksamma i.  

Nyttjandekravet: Detta har beaktats genom att resultatet endast kommer att 
användas i detta examensarbete. 

4.  Resultat 

I denna studie har fem förskoleavdelningar på fyra olika förskolor deltagit. Två av 
avdelningarna hade verksamhet för barn mellan 1 - 5 år och de tre andra för barn 
mellan 3 - 5 år. På tre av avdelningarna gick det ungefär lika många pojkar som 
flickor. På en avdelning var pojkarna i majoritet och på en annan var det flickorna 
som var flest. De intervjuade i undersökningen är alla kvinnor och de var mellan 23 - 
46 år, fyra av dem utbildade förskollärare och en var barnskötare.  

Fyra av dem har minst femton års arbetslivserfarenhet och en har fyra års erfarenhet. 
De olika avdelningarna kommer att benämnas som A, B, C, D och E och lärarnas 
intervjusvar från de olika avdelningarna presenteras i den löpande texten.  

I undersökningen är den fysiska miljön begränsad att endast avse väggarnas 
färgsättning och deras utsmyckningar, med det menas tavlor, planscher och andra 
alster.  Då undersökningen syfte var att se till vilka leksaker rummen innehöll så har 
inte kapprum eller toaletter inkluderats i observationerna då inga leksaker fanns i 
dessa utrymmen, med undantag för en av observationerna där hallen var medräknat 
som ett lekrum.  

4.1  Fysisk miljö, leksaker och förskollärares roll i 

genusarbetet 

Resultatet för varje avdelning redovisas nedan var och en för sig. Intervjusvaren 
kommer att redovisas integrerat med observationsredovisningen från varje avdelning 
för att lättare kunna förstå och se lärarens intervjusvar med den aktuella miljön som 
observerats samt vilka leksaker de ger sina svar kring. 

4.1.1 Avdelning A; 3 – 5 års avdelning. 

På denna avdelning fanns fyra rum tillägliga för barnen. Alla rum på denna avdelning 
var ljusa. Ett av rummen kallades för ”lägenheten”, där fanns leksaker främst för dock 
och familjelek (dockor, docksängar, spis, husgeråd) men där fanns också 
konstruktionsleksaker som lego, en kassaapparat och en verktygslåda.  Majoriteten av 
mängden leksaker i detta rum var förknippat till dock och familjelek och var på så 
sätt flickkodade och verktygslådan var pojkkodad. Dockorna var mjuka, av olika kön 
och hudfärg. Det fanns även ett ”mjukrum”, det var inrett med en stor madrass på 
hela golvytan och kuddar. På väggarna i detta rum fans en ”Björnes magasin” bård. I 
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nästa rum sågs flest pojkkodade leksaker som garage med bilar, bollar och Fischer 
Price gubbar. Där fanns även ett legobord med duplolego. Väggarna i detta rum är 
sparsamt dekorerade, med bland annat en affisch på Bamse, Skalman, Lilleskutt, 
Husmusen och katten Janson. I det sista rummet på denna avdelning, fanns leksaker 
som kritor, pussel och även barnböcker.  

På intervjufrågor om den fysiska miljön svarade förskolläraren att arbetslaget för 
några år sedan gjorde om den så kallade dockvrån där andra leksaker sattes in för att 
locka in, enligt förskolläraren, pojkarna. Samtidigt byttes namn från dockvrån till 
lägenheten. Det främsta målet med arbetet med den fysiska miljön är att skapa 
trygga, roliga och lärorika rum och rummen har fyllts av de leksaker barnen är 
intresserade av och som ger dem stimulans. Barnen uppmuntras till att leka med allt. 
Färgerna på väggarna här är ljusa och om varför har de inte har reflekterats så 
mycket kring, inte heller om det som sätts upp på väggarna men det finns en 
noggrannhet kring att inte göra flickor rosa och pojkar blå svarade förskolläraren. 

På frågor om leksaker svarade att tidigare föreställningar om leksaker har varit att 
alla leksaker måste vara för hälften flickor och hälften pojkar och resten vara 
könsneutralt. Den insikt som framkommit senare är att det är inte det som är det 
viktiga, utan att utgå från det individuella barnets intresse oavsett kön. När leksaker 
köps in görs det efter vad barnen gillar och personalen köper gärna det som är 
populärt som till exempel duplo och smålego. Förskolläraren säger: 

Vi köper inte bara könsneutrala leksaker men vi försöker välja bort sånt som 
extremt tjejigt eller pojkigt, vi slängde nyligen en av våra gamla leksaksspisar för 
att den var rosa och byte ut den mot en träfärgad. 
 

På frågor angående medvetenheten poängterar hon att vuxna är otroligt viktiga 
förebilder för barnen och det är viktigt att visa att på att de vågar sig på olika 
uppgifter. Likväl som att ta fram en deg kan vi spika, såga, bygga, skotta snö och så 
vidare. Detta är vikigt att ha i åtanke särskilt när det endast jobbar kvinnor på 
avdelningen. 

4.1.2  Avdelning B; 3 – 5 års avdelning. 

På den här avdelningen fanns fem rum. Det första rummet hade olika färger på 
väggarna, en röd, en blå och de två andra var vita. I detta rum fanns olika former av 
målarmaterial. På en vägghylla fanns en låda med Barbie-dockor och kläder. I en 
bokhylla fanns smålego, pussel och spel. Här fanns foton på alla barn uppsatta på 
väggen där deras namn stod under bilden med stora bokstäver. Alla flickors namn 
stod med rött och alla pojkars namn med blått. I det andra rummet var alla väggar 
vita. Här hade ett rum i rummet skapats med skärmväggar för att göra en datahörna. 
Där fanns dataspel, de spel som låg synligt var Kalle Kunskap och Alfons Åberg. I en 
av hyllorna fanns det backar, med mestadels pojkkodade leksaker, dinosauriefigurer, 
actionfigurer, Playmobilgubbar samt med tillbehör och en med bondgård plus djur. 
Ett annat rum var barnens ateljé, detta rum hade vita väggar. Här fanns många av 
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barnens teckningar uppsatta på väggen och majoriteten av dessa var gjorda av flickor. 
Här fanns målarredskap och ett staffli.  

Ett annat av rummen kallades lägenheten, detta rum var vitmålat. Här fanns bara 
flickkodade leksaker, fem flickdockor (med vit hudfärg), en rosa dockvagn, en rosa 
leksaksspis, lite köksredskap i blandade färger men flest i olika nyanser av rosa. Det 
fanns även ett torkställ och strykbräda. Både dessa rum saknade dörrar. Det sista 
rummet hade ljusblå väggar med fiskar och havsbottendetaljer målade på. I detta 
rum fanns det övervägande pojkkodade leksaker. Det fanns leksaksbackar som 
innehöll olika varianter av byggklossar och bilar. På golvet låg en ”bilvägsmatta” och i 
ett hörn av rummet stod ett bilgarage. Ett dockhus som fanns i rummet hade 
trämöbler men inga dockor. Detta rum hade en dörr som gick att stänga och det fanns 
även ett fönster på ett av rummens vägg. 

På intervjufrågor om den fysiska miljön svarade förskolepersonalen att barnen fått ta 
stor del i hur utformningen ska se ut. Hon berättar att alla barn har fått möjlighet att 
delta i möbleringen och väggarna har dekorerats efter barnens önskemål. Hon 
förklarade att de genom att göra detta får barnen att känna sig delaktiga i besluten 
som fattas här på avdelningen.   

På frågor om leksaker berättar respondenten att barnen har fått vara med och 
bestämma i vilka rum vissa leksaker ska vara i och att pojkar och flickors vilja är lika 
viktiga. Men inköpen bestäms av de vuxna.   

På frågor angående medvetenheten svarade förskolepersonalen att de uppmuntrar till 
könsöverskridande lek. Hon berättar att pojkar och flickor ska få samma möjlighet till 
valfri utveckling och en fotbollsgrupp för endast flickor har startats. Hon säger: 

Båda könen ska behandlas lika. Vi uppmuntrar barnen och motiverar dem att 
leka med alla leksaker som exempel bilar och dockor. 
  

4.1.3 Avdelning C; 1 – 5 års avdelning. 

Denna avdelning består av fyra rum. Ett av rummen benämns ”byggis” och har 
genomgående blåa väggar som saknade utsmyckning. Här inne fanns mestadels 
pojkkodade leksaker så som hammare, spikar, brädor, tänger och annat 
leksaksmaterial kopplat till olika byggkonstruktioner. Ett annat rum har 
benämningen bilrummet där det på golvet finns en bilmatta och i flera backar 
innehållande småbilar, traktorer, lego med trafikinspiration. Väggarna var målade i 
ljusgrönt. Det tredje rummet benämns som dockvrån och är ett rum med 
genomgående vita kulörer på väggarna. Här finns leksaker kodade som flickleksaker 
rummet hade dockor med tillhörande vagnar och kläder, strykbräda, miniatyr porslin 
och kramdjur. Det fjärde rummet är lekhallen där fanns en blandning av leksaker 
men även där var det en majoritet av pojkkodade leksaker som fordon, verktyg, 
klossar och bilar. På lekhallens väggar satt tavlor med Emil i Lönneberga motiv på 
och väggarna var ljusgula. 
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På intervjufrågor om den fysiska miljön svarade förskollärare att arbetslaget försöker 
på avdelningen skapa den fysiska miljön på sådant sätt att den passar flickor och 
pojkar lika mycket och barnen väljer själva var de vill leka. Det upplevs ändå som om 
flickorna väljer att leka i dockvrån medan pojkarna oftast är i bilrummet eller byggis. 
När det gäller väggarnas färgsättning har det sett likadana ut sedan hon började 
arbeta på avdelningen och bara bilrummet har målats om under hennes tid där och 
det är bilrummet vars väggar fått färgen blå efter barnens önskemål.  

På frågor om leksaker berättar respondenten att personalen vid införskaffning av 
leksaker inte lägger någon värdering i om leksakerna anses vara könsstereotypiska 
eller inte, här får alla barn leka med allt. Av erfarenhet säger hon att vissa leksaker 
använda mer av flickor än pojkar och vice versa och flickor brukar leka mer med 
pyssel och i dockvrån och pojkar leker med bilar, olika gubbar och lego. Det är 
ekonomin som styr inköpen så det säkra tas före det osäkra och leksaker som hon 
säger sig veta att barn leker med köps in. Hon säger:  

Det är vi vuxna som tar beslut om vad vi ska köpa hem för leksaker men vi vet ju 
ungefär vad barnen vill ha. 

   

På frågor angående medvetenhet svarade respondenten att de genom att ha 
genusglasögon på och genom att vara åskådare i hur barnen väljer lekar och leksaker 
uppmuntrar personalen till könsöverskridande lek. När det ses att barnen visar 
intresse för något försöker de stötta upp dem i leken. Det kan vara i vilken lek som 
helst men oftast behövs mest stöttning när de vill leka med något de vanligtvis inte 
leker med.  De arbetar medvetet med att uppmuntra till könsöverskridande lek 
genom att erbjud leksaker och olika aktiviteter.  

4.1.4  Avdelning D; 1 – 5 års avdelning. 

På denna avdelning finns fyra rum till förfogande. Inget av rummen på denna 
avdelning har någon slags benämning över huvudtaget. Vad som gick att se var att två 
av rummen innehöll endast pojkkodade leksaker. Ett av dessa rum hade mycket 
byggmaterial i olika former så som pinnar, korkar, verktyg, spikar med mera. Det 
andra var ett bilrum som innehöll till exempel bilar, vägmatta, garage, piratskepp och 
olika gubbar med mera. Det fanns inget rum som direkt riktade sig bara flickor. Men i 
det största rummet fanns dock enbart leksaker som ansågs vara flickkodade. Dessa 
saker fanns i backar och de var leksaker som Barbie med tillbehör, utklädningskläder 
i form av Tingeling kläder och prinsesskläder i rosa. Detta rum hade även dockvagnar 
med nerbäddade dockor i stående utmed väggarna. Det sista rummet på denna 
avdelning hade mörkblåa väggar med gula stjärnor målade på. Rummet innehöll 
stora kuddar i blandade färger, filtar och en boklåda. 

På intervjufrågor om den fysiska miljön svarade förskolläraren att de medvetet valt 
att inte ha namn på de olika rummen just för att inte göra kategoriseringar som 
stärker om rummen är för flickor eller pojkar berättar förskolläraren om den fysiska 
miljön. Exempelvis har de nyligen gjort om den gamla dockvrån till ett rum med 
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kuddar och filtar. Dockleksakerna har istället flyttats ut till det största rummet där 
förhoppningen är att de blir mer tillgängliga för alla. Hon säger att de hoppas att 
detta ska leda till att lekarna med dessa saker blir mer könsöverskridande. 
  

På frågor om leksaker svarade respondenten att de inköp som görs av leksaker beror 
på hur den ekonomiska situationen ser ut.  Personalen observerar vad barnen leker 
med och personalen lyssnar även på deras önskemål innan inköp av leksaker görs. 
Hon säger:  

 
Det finns en lång och gammal tradition om föreställningar vad flickor och pojkar 
väntas leka med. Här försöker vi göra allt för att bryta dessa föreställningar, vi 
erbjuder alla barn att ta del av alla leksaker oavsett kön. Det är svårt att bryta de 
invanda beteenden barnen har med sig hemifrån beträffande vad som anses vara 
leksaker för pojkar och flickor. Vi försöker bryta dessa genom ett genusmedvetet 
arbetssätt. 

   

På frågor angående den fysiska miljön berättar respondenten att de ser till barnet och 
inte könet och att de medvetet arbetar för att främja könsöverskridande lekar. De 
presenterar olika material för alla barn och även olika aktiviteter och uppmuntrar alla 
barn att leka med alla saker som finns på förskolan. Om personalen hör att barnen 
påpekar att något är bara för killar eller tjejer tas detta i en diskussion med barnen. 

4.1.5  Avdelning E; 3 – 5 års avdelning. 

Denna avdelning hade tre stora rum och här användes även hallen som ett lekrum. 
Det var beiga väggar överallt. Det var sparsamt med väggdekorationer men i hallen 
fanns en stor tavla i tyg med ett stort piratskepp på. I denna fanns små fickor som 
barnen skulle stoppa sin docka i när de kom till förskolan. Pojkdockorna var blå 
medans flickdockornas mestadels var i ljusare pastellfärger. Leksaker som fanns i 
hallen var mestadels pojkkodade leksaker som bil- och tågbana, garage med bilar och 
stora golvpussel. I ett av de andra rummen hade små rum i rummet skapats med 
hjälp av hyllor. Här fanns en hemmavrå, där fanns mestadels flickkodade leksaker. 
Det fanns en spis, docksängar, dockor av båda kön, samt diverse husgeråd och en 
leksaksdammsugare. I hyllorna som utgjorde hemmavråns väggar fanns lådor med 
blandade leksaker, till exempel dinosaurier, bondgård, lego, bilar, barbiedockor, och 
böcker. Dessa leksaker gick att nå från tvåsidor av hyllan. I detta rum fanns även 
dockvagnar av trä och ”hopphästar” parkerade utmed väggarna. Det tredje rummet 
var matsalen och här fanns leksaker som målarsaker, pussel och spel och även sådant 
som ansågs vara av pyssel karaktär till exempel pärlor, vävar med mera.     

På intervjufrågor om den fysiska miljön svarade förskolläraren att personalen på 
denna avdelning vill att deras fysiska miljö ska vara så ljus som möjligt. Just nu är de 
nöjda med hur de har det och att det var längesedan det målades om, hon anser att 
det är bättre att liva upp rummen med barnens skapande saker istället. Hon säger:
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Vi försöker blanda pojkiga och flickiga saker på samma utrymmen så båda 
könen ska känna att de är välkomna i de rummen. 

På frågor om leksaker svarade respondenten att de försöker se till att de leksaker som 
finns framme används ungefär lika mycket av både tjejer och killar. Ett sådant 
material på avdelningen är duplo, berättar hon. De köper inte in så mycket leksaker 
för inomhus lek, just nu är det mest utomhus leksaker. Det brukar hända att de 
bytlånar leksaker mellan avdelningarna för att få variation. När det beställs nytt 
brukar barnen få vara med och tycka till men det är de vuxna som valt vad barnen får 
välja mellan. 

På frågan angående medvetenhet berättar förskolläraren att när hon hör barnen säga 
vad föräldrarna kan och inte kan, exempelvis att pappa aldrig tvättar, det gör alltid 
mamma. Då uppmuntras de till att alla kan tvätta, laga mat, reparera bilar och så 
vidare. Hon säger: 

Barnen här leker mycket tillsammans både flickor och pojkar. Att vara nära 
varandra, känna trygghet och gemenskap. Det är inte så viktigt med en specifik 
kompis, utan alla leker med alla och detta uppmuntrar vi.  

 

5.  Resultatanalys och diskussion 

Här presenteras analys och resultat under följande rubriker; fysiska miljön, leksaker 
och förskollärares medvetenhet. Nedan besvaras forskningsfrågorna; hur utformar 
personalen i förskolan den fysiska miljön när det gäller utsmyckning och 
leksaksinnehåll samt hur resonerar förskolepersonal kring frågor som rör den fysiska 
miljön och genus i den egna verksamheten? 

5.1 Fysisk miljö, leksaker och förskollärares roll i 

genusarbetet 

5.1.1 Hur utformar personalen i förskolan den fysiska miljön när det 

gäller utsmyckning och leksaksinnehåll 

Det är viktigt att värdera det genusarbete som bedrivs på förskolan nämner 
Wahlström (2004). Hon förespråkar att bearbetning och analys av det arbete som 
gjorts behövs. På en av avdelningarna framkom det i intervjun att de bara målat om 
ett rum sen den intervjuade började där. Då målades det så kallade bilrummet, efter 
en röstning bland barnen, om till blått. Då kan frågan ställas om förskollärarna på 
denna avdelning innan röstningen tagit hänsyn till om antalet pojkar och flickor i 
barngruppen var lika? Det kan också vara så att flickorna röstade på den blå färgen 
eftersom de tillskrev rummet att tillhöra pojkarna och därför valde en färg de ansågs 
passade dem. Ur ett demokratiskt perspektiv är röstning bra, men ses det ur ett 
genusperspektiv kan det vara ett misstag då det tydligt kanske markerar blått som en 
pojkfärg. I sådana fall förstärktes här de könsstereotypa rollerna och det motsäger 
vad läroplanen förespråkar. Här har förskollärarna till viss del tappat jämställdhets 
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fokuset, Wahlstöm (2004) påpekar att det alltid är lärares förhållningssätt som styr 
över hur barnen ges möjligheter att tillägna sig en bredare könsidentitet.  

På många förskolor är de rum som riktar sig till pojkar i färg och leksaksval ofta 
placerade där förskollärare har minst insyn. Eidenvald (2009) och SOU:2004 
(2004:115) poängterar att pojkars lekrum i regel har mindre vuxenöversyn än 
flickorna. På en av de observerade avdelningarna var det rum som innehöll flest 
pojkkodade leksaker det enda av rummen som hade en dörr att stänga om sig. Detta 
rum hade även ett fönster som gav möjlighet att utan öppna dörren se vad barnen där 
inne gjorde. Här blir det tydligt att pojkars lekrum inte har samma närvaro av 
förskollärare. En av fönstrets syfte skulle kunna vara att förskollärarna får en viss 
kontroll på pojkarna utan att behöva konfronteras med dem. Detta kan leda till att 
pojkarnas lek sker utan gränssättning av vuxna, det vill säga de lämnas till att reda ut 
saker och konflikter själva.       

I en av avdelningarna som observerats var det enda alster som fanns uppsatt på 
väggen en affisch på Bamse, Skalman, Lilleskutt, Husmusen och Katten Jansson och 
en bård av Björne från Björnesmagasin. Dessa figurer är endast av pojkkön. 
Martinsson och Reimer (2008) betonar att när det saknas kvinnliga figurer som 
förebilder leder det till att det manliga speglas att vara normen. Att barn ges manliga 
figurer som förebilder leder till att det manliga värderas högre än det kvinnliga. 
Hirdmans (2001) teori om hierarki blir således tydlig i denna praktik. Målet enligt 
förskolläraren på denna avdelning vara att skapa trygga roliga och lärorika rum. En 
fråga som kan ställas då är om det inte vore berikande att lägga till alster med 
kvinnliga förebildsfigurer för att skapa en mer jämlik miljö för barnen. Det är av 
relevant betydelse att inte ta bort utan snarare lägga till material för att nå en jämvikt 
poängterar Olofsson (2007). På en annan av avdelningarna fanns till datorn endast 
data spel med manliga figurer som Kalle Kunskap och Alfons Åberg vilket också kan 
kopplas till hur det manliga är det som anses vara det högre värderade könet och att 
det därför oftare är pojkar som är huvudfigurer i media.  

På två av avdelningarna i undersökningen tillskrevs olika färger de olika könen. Blått 
ses vara en pojkfärg och rött eller ljusa pastellfärger flickigt. Detta sågs på den ena 
avdelningen genom att det på alla barns foton hade skrivit flicknamnen i rött och 
pojknamnen i blått. På den andra avdelningen var de pojkdockor som gavs barnen att 
sätta i pirattavlan också färgade utefter vilket kön barnen hade. Pojkdockorna var här 
ljusblå och flickdockorna pastellfärgade. Eftersom förskollärarna på dessa 
avdelningar ändå hade en viss vilja att arbeta med genus i den fysiska miljön ses detta 
som ett omedvetet val och ett alternativ till detta hade kunnat vara att alla dockor var 
i samma färg eller alternativt fråga barnen vilken färg de velat ha. Dessa fall kan ses 
som att förskollärarna förstärker det könsstereotypa utan att reflektera över det.  
Henkel (2006) påpekar hur förskollärare behöver se över och reflektera över vad som 
anses vara direkt flickigt eller pojkigt innan de kan göra könsneutrala förändringar i 
den fysiska miljön.  
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I intervjufrågorna ställdes frågor som innehöll begrepp av olika slag, till exempel 
könsstereotypa och könskodade leksaker. I litteraturgenomgången påpekar Nelson 
och Svensson (2005) hur pojkkodade leksaker oftast var leksaker som övar 
konstruktion och teknik. Intressant är att detta väl stämmer överrens med 
information som framkom i intervjuerna. Där betonades hur pojkar främst leker i de 
rum som mest rika på den sorts leksaker som bygger på konstruktion och teknik. 
Nelson och Svensson påpekar att flickor ägnar sig mer åt lek där rollekar där vård och 
omsorg är i fokus. Det betonades i ett av intervjusvaren att barn valde leksaker efter 
hur de är könstypiskt riktade. Den intervjuade säger att av erfarenheten visat att 
flickor leker mest med flickkodade leksaker och pojkar med pojkkodat. Det nämns 
även i denna intervju hur det är de personalen som fattar besluten om vilka leksaker 
som ska köpas in. Risken är att är valen av de leksaker som köps in förstärker de 
könsstereotypa leksakerna på förskolan.     

Från resultatet av undersökningen sågs Blakemores och Centers (2005) 
kategorisering av pojk- och flickleksaker ut att stämma. Även fast leksaker plockats ut 
från exempelvis dockvrån för att skapa mer könsöverskridande lekar är risken att 
dessa leksaker som dockor, dockvagnar och docksängar ändå endast ses tillhöra 
flickorna. Dessa leksaker är så djupt rotade som flickleksaker att de kanske ändå inte 
lockar pojkar att leka med dem?  

I resultaten går det att urskilja olika strategier för hur avdelningarna försökt 
organisera sin miljö och de leksaker som finns där. En del benämner rum efter vad de 
innehåller så som dockvrån eller ”byggis” och andra har tagit bort 
rumbenämningarna. Detta kan fungera som ett första steg i att bryta gamla 
föreställningar om var och vad flickor och pojkar väntas leka med. Björklid (2005) 
benämner hur forskning kring förskolans fysiska miljöer är försummade, hon påtalar 
också hur den fysiska miljön även inte är särskilt tydlig i läroplanen. Det behöver 
skrivas tydligare direktiv i förskolans styrdokument, det skulle ge förskollärare bättre 
förutsättningar när det kommer till att skapa jämställda miljöer på förskolan. Detta 
kan ledas till att barn i förskolan leker mer könöverskridet och de könskodade 
leksakernas gränser suddas ut.   

5.1.2 Hur resonerar förskolepersonal kring frågor som rör den fysiska 

miljön och genus i den egna verksamheten 

Alla medverkande i undersökningen säger sig arbeta genusmedvetet, dock skiljer sig 
sättet hur de tycker sig göra detta. Örnstedt och Sjöfeldt (1999) påpekar hur viktigt 
det är att personalen är medvetna om de påverkningsfaktorer som existerar. De 
belyser hur förskollärare aktivt bör sträva efter att göra verksamheten jämställd för 
barnen och se över hur pojkar och flickors miljöer i förskolan ser ut och försöka göra 
dem mer neutrala. I detta arbete är det av stor vikt att förskollärare har en 
medvetenhet kring de föreställningar och förväntningar som förekommer angående 
de två könen nämner Svaleryd (2005). I undersöknings resultatet framkom att alla på 
olika sätt arbetar med att göra verksamheten jämställd men att inte så mycket 
jämställdhetsarbete görs i förhållande till den fysiska miljön(a.a.). 
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I resultatet som uppkom om förskollärares medvetna uppmuntran till 
könsöverskridande lek, påpekas det att gamla förlegade synsätten som att mamma 
bakar och pappan tvättar bilen behövs ändras. Därför arbetar de mycket med att 
betona hur dessa arbetsuppgifter kan utföras lika bra oavsett om kvinnan eller 
mannen utför dem. Mycket av de föreskrivna rollerna som kvinnor och män anses ha 
har barnen har de fått med sig hemifrån. Detta belyser Örnstedt och Sjöfeldt (1999) 
när de nämner att vuxnas uppträdande starkt påverkar barnens syn på vad som är 
manligt respektive kvinnligt. Detta gör att förskollärares roll inte bara handlar om att 
utbilda och utveckla barn på ett jämlikt och rättvist sätt, det handlar även om att 
påverka samhällets föreställningar och normer. Detta är svårare för förskollärare att 
direkt påverka, men förhoppningen är att arbetet som görs nu i framtiden påverkar 
framtida föreställningar och normer.  

Med tanke på att barn, enligt Henkel och Tomicic (2009), spenderar ungefär åtta 
tusen timmar på förskolan under sin uppväxt är det av allra största vikt att deras 
vardag på förskolan förser dem med goda förutsättningar att utveckla kunskaper om 
allas lika värde och att det fysiska könet inte begränsar vad barnen uppfattar som 
möjligt. Trots att det svenska samhället anses vara ett av världens mest jämställda 
land lever fortfarande många könsstereotypa roller och förväntningar kvar. Detta 
visar sig utifrån några av resultaten där dockvrån fortfarande ansågs vara en plats för 
flickorna att leka i och ”byggis” pojkarnas plats. Det är på förskolan många barn 
utvecklar sin identitet och lär sig bli pojkar och flickor och därför är det viktigt att 
förskolorna ger dem en så ärlig chans som möjligt att utvecklas efter sin individuella 
personlighet.  

5.2   Metoddiskussion  

Valet av att använda observationer och intervjuer visade sig vara bra, det ledde till en 
förståelse för hur lärarna som intervjuades arbetade och hur miljön var utformad. 
Denscombe (2000) och Stukát (2005) belyser hur olika kombinationer av 
undersökningsmetoder kan ge mer bredd och ett mer tillförlitlig resultat.  

Valet att börja med observationerna var bra då det ledde till att frågorna till 
intervjuerna blev riktade till undersökningens forsningsfrågor. På grund av extremt 
kallt väder kom en av observationerna att skilja sig från de övriga. Barnen kunde inte 
vara ute denna dag och därför tog denna observation betydligt längre tid och 
utförandet blev något annorlunda än de andra fyra. Meningen med att observera 
tomma lokaler var att inte påverkas av hur barnen lekte i rummen. Vid 
rumsobservationen där barn och vuxna närvarade inne försöktes att mestadels 
utföras vid platser där ingen befanns sig just då. De andra observationerna ägde rum 
när barn och förskollärare var ute. Detta var exemplariska förhållanden för 
observationerna då det gavs tid till dokumentation och egen reflektion. De yttre 
omständigheterna var något som fanns med i beräkningen men då det i detta fall inte 
gick att påverka var det viktigt att vara flexibel och ändå få ut så mycket väsentlig 
information som möjligt. Då detta inte påverkade undersökningen nämnvärt 
behandlades detta resultat likvärdigt som de andra observationerna. I och med att de 
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som deltog i undersökningen i förväg blivit meddelade om att undersökningens syfte 
var att se över leksakutbud och den fysiska miljöns betydelse för konstruktion av 
genus kan de svar som framkommit till viss del vara påverkade av denna kännedom. I 
undersökningen togs detta i beaktning, en fördel med vår undersökning är att då 
observationerna ägde rum före intervjuerna gavs respondenterna mindre möjligheter 
att ändra miljön efter frågorna. 

Likaså vid intervjutillfällena uppstod skilda förutsättningar. Vid ett intervjutillfälle 
missförstods vi den intervjuades utbildning vilket framkom senare vid de 
kompletterande frågor som behövde ställas. Vid ett annat tillfälle blev intervjun 
kortare än förväntat, detta på grund av personalbrist på den aktuella avdelningen. 
Detta påverkade inte resultatet av intervjufrågorna men utgjorde ett stressmoment i 
intervjuprocessen. Vid de andra tillfällena var barnen utomhus och intervjuerna 
kunde genomföras utan avbrott och stress under intervjun.  

5.3   Slutsatser   

En slutsats som kan dras från en av avdelningarna var att trots att förändringar gjorts 
för att förbättra miljön ur ett genusperspektiv har vissa detaljer inte 
uppmärksammats. Trots namnbyte på rummet till lägenheten från dockvrå och 
inflyttande av pojkkodade leksaker satt det endast pojkfigurer uppsatta på väggarna. 
Detta kan således tolkas till att även om förskollärare säger sig arbeta genusmedvetet 
syns det inte alltid fullt ut i den fysiska miljön utformning. På förskolorna arbetar 
pedagogerna genusmedvetet men den fysiska miljöns betydelse av genusskapande 
tycks inte uppmärksammas i samma utsträckning. Detta kan bero på att kunskaperna 
saknas och att det inte finns några direkta direktiv om detta i styrdokumenten. Även 
om läroplanen förespråkar en jämställd förskola där alla barn ska ha samma 
rättigheter visar forskning att så inte är fallet då pojkar oftast får ta större plats, och 
större tillgång till leksaker som är riktade till pojkar. I de fem avdelningar som 
deltagit i vår undersökning fanns totalt 20 rum. Av dessa var tre rum direkt riktade 
till flickor och nio rum till pojkar. De resterande åtta var mer neutrala. Detta visar på 
att pojkarna ges större utrymme. 

Resultatet som uppkom från en utav avdelningarna där det fanns rum med endast 
pojkkodade och flickkodade leksaker. På detta sätt hölls leksakerna isär och kan leda 
till att könsöverskridande lekintentioner blir hämmade. Detta är det isärhållande 
Hirdman (2001) beskriver i sin genusteori. 

5.4   Nya forskningsfrågor  

Samtliga intervjuade i denna undersökning sa sig vara medvetna om att alla barn bör 
bli bemötta efter sina individuella personligheter. Men då denna undersökning 
saknar observationer av förskollärares relationer och bemötande av barnen i den 
fysiska miljön är det svårt att avgöra hur de gjorde detta. Att i en liknande 
undersökning även inkludera observationer av förskollärares och barns relationer 
skulle kanske ge en tydligare bild av hur de arbetar med genus i praktiken. Även om 
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medvetenheten finns hos förskollärarna är en utvärdering av verksamheten ändå 
väldigt viktig. Detta eftersom de föreställningarna som finns om kön är så djupt 
rotade i oss att stereotypa roller ges könen utan att det reflekteras över, det bara sker. 
Genom att jämföra och analysera vad förskollärarna i intervjuer säger att de gör mot 
vad som i verkligheten sker skulle ge en bild av om deras sagda sätt att arbeta 
stämmer överens med verkligheten.     

 

5.5  Pedagogisk relevans 

Denna undersökning har stor betydelse eftersom den fysiska miljöns påverkan har 
större betydelse än vad som tidigare förmodats. Detta arbete kan leda till att 
förskollärare utvecklar sin medvetenhet angående sin verksamhets fysiska miljö och 
de leksaker som finns där och vilken betydelse dessa har. En av förskollärarna som 
intervjuades betonade hur vår undersökning väckte tankar, frågor och insikter som 
de tidigare inte berört, detta visar ytterligare på arbetets pedagogiska relevans.  

Som tidigare nämnts är forskningen om detta relevanta ämne väldigt begränsad, även 
under lärarutbildningen idag är undervisningen starkt begränsad om den fysiska 
miljöns betydelse för genusskapande.  Mer forskning och kunskaper om ämnet 
behövs för att komma vidare i arbetet med en jämställd förskola. 

Avsaknaden av riktlinjer i styrdokumenten om den fysiska miljöns betydelse och hur 
förskolors miljö bör formas kan leda till osäkerhet hos förskollärare i verksamheten. 
Hur kan detta ändras? Eventuellt kan inventering av de leksaker som finns tillängliga 
för barnen vara aktuellt där det då går att se vilka och hur många leksaker som kodas 
till pojkar respektive flickor. Av de resultat som uppkommer efter inventeringen 
måste frågan om varför det ser ut så ställas och vilka åtgärder som bör sättas in. 
Förhoppningsvis leder detta till att öppna upp ögonen för den fysiska miljöns 
betydelse och insatser för att förbättra den kan påbörjas.  
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Bilaga 1 

Missivbrev:  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarutbildningen vid Mälardalens 
högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete och den kommer att handla om 
förskolans fysiska miljö, dess leksaker och hur dessa kan ses utifrån ett 
genusperspektiv. Grunden i detta arbete kommer byggas på intervjuer och 
observationer på flera olika förskolor. Vår tanke är att vi ska observera det fysiska 
rummet (utan barn) och intervjua pedagoger kring ämnet. Vi kommer att med 
ljudupptagning spela in pedagogernas svar och filma de aktuella rummen.  

Vårt insamlade datamaterial kommer endast användas till detta examensarbete och 
kommer inte användas i något annat syfte. Efter bearbetningen av materialet 
kommer det förstöras. Allt insamlat datamaterial kommer att behandlas ytterst 
konfidentiellt och varken identiteter eller förskolors namn kommer att nämnas i det 
färdiga resultatet.  

Vi vill informera alla deltagande i intervjuerna är helt frivilliga och att de närsomhelst 
har möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

Vid eventuella frågor och synpunkter kring vårt arbete, vänligen kontakta någon av 
oss: 

Marie Gustafsson xxxxxxx 

Anna Eriksson xxxxxxx 

Ni kan också om andra frågor finns kontakta vår handledare Tuula Vuorinen på 
xxxxxxxx eller på xxxxxxx 

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Ålder:   

Utbildning:  

Fortbildning kring genus: 

Yrkeserfarenhet: 

 

Intervjufrågor. 

 

1. Vad innebär genusbegreppet för dig? 
2. Vad är jämställdhet för dig? 
3. Arbetar du genusmedvetet?  Och i sådana fall hur uttrycker det sig? 
4. På vilket sätt har du utvecklat ditt genustänk? 
5. Arbetar ni med genus på er förskola? I sådana fall hur? 
6. Finns det tillfällen då du kan se att de eventuella stereotypa könsmönster 

förstärks och vad gör ni för att bryta dessa om de uppkommer? 
7. Hur är era tankar kring förskolans fysiska miljö? 
8. Finns det några genusperspektiv i er utformning av rummen på er förskola? 

Om ja, hur yttrar sig detta konkret? 
9. Vilka aktiviteter sker främst i era olika rum? 
10. Har ni lagt märke till hur barnen leker i de olika rummen? Exempelvis finns 

det könsstereotypa mönster i lekarna och leker barnen könshomogent eller 
könsöverskridande? 

11. Anser du att den fysiska miljön barnen vistas i på förskolan kan påverka deras 
skapande av könsidentitet. Hur?  
 
Kompletterande frågor: 
 

12. Hur tänker ni kring det leksaksutbud som finns framme? 
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13. Hur tänker ni i inköp av nya leksaker till avdelningen? 
14. Är barnen delaktiga i valen? 

 

 


