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Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur miljö och leksaker 
kan påverka barns genusidentitet. Som metod valde vi kvalitativa intervjuer och
observationer på sex förskolor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 
sex förskollärare. Resultatet visar att miljön har stor betydelse för hur, vad och 
var barnen leker. Miljön påverkar även med vem barnen leker. Slutsatsen är att 
ämnet är komplext då miljön även påverkar lärandet. Vi kan dra slutsatsen att 
vuxna påverkar barns normer om genus.
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1 Inledning

I förskolan råder Sveriges skollag och förskolans läroplan. I dessa styrdokument föreskrivs 
att alla som arbetar inom förskolans verksamhet aktivt ska motverka traditionella 
könsmönster (Skolverket, 2010). Men hur man ska gå tillväga för att motverka traditionella 
könsroller och könsmönster beskrivs inte i läroplanen. Den beskriver inte heller vad det är 
som skapar dessa roller och mönster. I läroplanen beskrivs däremot att vuxnas 
förhållningssätt har betydelse för hur barns förståelse och respekt för varandra utvecklas, 
vilket även påverkar hur barn uppfattar sin verklighet och sig själva. 

Många gånger har vi vuxna, både i förskolans verksamhet och i samhället, en bild av vad 
som anses ”pojkigt” och ”flickigt”. Denna norm om ”pojkigt” och ”flickigt” överförs från 
vuxna till barn. Barn föds inte in i ett könsmönster utan detta skapas under uppväxten 
vilket Hellman skriver (2010) i sin studie. 

Hellman (2010) identifierade i sin doktorsavhandling att barns lek inte skilde sig åt utifrån 
kön. Det som däremot skilde barn åt var bland annat färgerna på kläder och frisyr. I likhet 
med Hellman ser vi ett problem med att i tidig ålder bli identifierad utifrån färger på 
kläder. Det vi menar är problematiskt här, är att vi riskerar att förstärka den redan starka 
traditionen om vad som är kvinnligt och manligt bara genom färger på kläder. 

I förskolan kan vi med olika medel som förhållningsätt, ordval och inte minst genom 
möblering skapa en verksamhet som motverkar könsroller och mönster, menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999). Barn erövrar sin omvärld genom att samspela med 
kamrater och miljö. Det betyder att miljön har stor betydelse för vad barn lär sig och hur de 
uppfattar sin omvärld. I likhet med författarna tror vi att miljön sänder ut signaler om vad 
som förväntas ske i rummen, vilket i sin tur även påverkar barns lärande och 
identitetsskapande. En pedagogisk miljö ska därför utformas så att den skapar 
förutsättningar för varje individ, oavsett kön, att förverkliga sin potential. För förskollärare 
gäller det att skapa inbjudande miljöer för att främja lek och vidga normer hos barn. 

Även 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 
”flickigt”/kvinnligt och ”pojkigt”/manligt. Vi har frågat oss hur miljön påverkar 
identitetsskapandet, då mycket forskning pekar på att miljön har en betydande roll för vad 
som sker i leken. Samtidigt vet vi att leken har en avgörande roll i barnens lärande. Därför
ska vi i denna studie utforska hur miljön kan vara ett hjälpmedel i arbetet för att motverka 
traditionella könsmönster. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor

För att studera barns genusidentitet kommer vi i denna studie att fokusera på deras lek. 
Syftet med denna studie är därför att studera hur miljön och leksakerna på förskolan 
påverkar barns genusidentitet, uttryckt i deras lek. 

Forskningsfrågorna är: 

- Hur påverkas flickors och pojkars lek av förskolans möblering?

- Hur påverkas flickors och pojkars lek av placeringen av leksakerna? 

- Hur påverkas flickors och pojkars lek på förskolan av leksakerna i sig?

1.2. Uppsatsens disposition

I första kapitlet presenteras studiens syfte och forskningsfrågor, vilket kommer genomsyra 
hela denna studie. I andra kapitlet redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkt – det 
sociokulturella perspektivet och den feministiska poststrukturalismen. Här presenteras 
även centrala begrepp i studien. Därefter presenterar vi tidigare forskning som berör 
ämnet genus och miljö. Den tidigare forskningen har kategoriserats för att göra 
framställningen tydlig. I tredje kapitlet beskriver vi de metoder vi använt oss av, vår 
databearbetning, urvalet, etiska överväganden samt studiens genomförande. I fjärde 
kapitlet redogör vi för resultatet från insamlad data. Resultatet kategoriseras in i mindre 
delar och analyseras. I det femte och sista kapitlet diskuterar vi dels den valda metoden, 
dels våra resultat. Vi belyser även förslag på fortsatt forskning samt vilken relevans vår 
studie har för förskolläraryrket. 

2 Bakgrund

Vi kommer i detta kapitel att presentera vårt teoretiska perspektiv, samt förklara begrepp 
som är centrala i denna studie. I slutet av kapitlet presenteras tidigare forskning om miljö 
och genus i förskolan. För att få en djupare förståelse och skapa flera perspektiv av miljöns 
betydelse har vi kategoriserat litteraturen. De kategorier vi finner betydelsefulla för denna 
studie berör miljö samt flickors och pojkars lek.

2.1 Teoretiskt perspektiv

Denna studie har stöd i två teoretiska perspektiv. Det första är det sociokulturella 
perspektivet. I det sociokulturella perspektivet står lärandet i fokus, att människan lär hela 
tiden och i alla möten (Strandberg, 2009). Det gör det sociokulturella perspektivet 
betydelsefullt för en studie om miljö och genus, då vi inte anser att det är biologiskt hur 
kvinnor och män är, utan att vi lär oss det. Vi tror att lärande sker genom att vi integrerar 
med varandra bemöter andra och själva bemöts av andra och omvärlden. Genom att vi 
integreras i miljöer, utvecklas vårt tänkande och då även lärandet, och förståelsen för vår 
omvärld ökar. Här spelar regler och normer en stor roll. 

Strandberg (2009) som tolkat Vygotskij menar att i ett sociokulturellt perspektiv är miljö, 
språk och kultur tre faktorer som påverkar och formar individen. Framförallt är det 
individens samspel med dessa faktorer som studeras utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Att se genus och könsskillnader utifrån ett sociokulturellt perspektiv hjälper 
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oss att analysera och förstå de könsskillnader som uppkommer under inlärning. För barn 
sker inlärningen till stor del genom leken. Därför kommer vi i denna studie fokusera på 
miljöns betydelse för leken och då även inlärningen utifrån genus. 

Det andra perspektivet är feministisk poststrukturalism (Ambjörnsson, 2006). Vi anser att 
utan en feministisk drivkraft, hade inte genusbegreppet funnits idag. Genusteorierna har 
sin grund i feministisk teori. Det feministiska poststrukturalismen använder sig av begrepp 
för att göra genus förståeligt, men också för att försöka förklara varför det finns 
genusorättvisor. 

Ett av syftena med den feministiska poststrukturalismen är att utmana föreställningar om 
kön som en kroppslig, biologisk och förutbestämd kategorisering (Lenz Taguchi, 2004). 
Teorin tillåter oss att se vilket utrymme pojkar respektive flickor erbjuds utifrån att 
samhällsnormen är svår att bryta sig loss från. Ambjörnsson (2006) beskriver den 
feministiska poststrukturalismen som en motsats till den traditionella tron på en korrekt 
och alltomfattande sanning. 

I denna teori lägger man stor vikt på individen och individuella lösningar istället för att 
kategorisera grupperna ”pojkar” och ”flickor”. Vi kommer i denna studie att kategorisera 
pojkar och flickor utifrån hur barnen själva ser på normen ”flickigt” och ”pojkigt” (Lenz 
Taguchi, 2004). Detta för att få en inblick i hur barnen själva ser på normen och förhåller 
sig till den. 

Genom att analysera vår studie utifrån både ett sociokulturellt och ett feministiskt 
poststrukturalistiskt perspektiv kan vi förstå miljöns betydelse för hur flickor och pojkar 
utvecklar sin genusidentitet. Det ger oss möjlighet att se på miljön, både utifrån ett 
samspelsperspektiv och utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, där 
föreställningar utmanas, och vi tvingas se normkritiskt på både möblering och leksaker.

2.2 Begreppsdefinition

Innan vi presenterar den tidigare forskningen vill vi förklara ett antal centrala begrepp i 
studien. Begreppen som vi valt att synliggöra kan användas i vid mening, och har delvis 
olika betydelser i olika sammanhang. På så vis är dessa begrepp komplexa - samtidigt som 
deras olika betydelser liknar varandra, skiljer de sig också åt. Av det skälet vill vi klargöra 
hur vi definierar dem.

2.2.1 Artefakter

Enligt Strandberg (2009) som tolkat Vygostkij är artefakter ett annat ord för redskap som 
vi individer använder oss av för att kommunicera, tänka och uttrycka oss. Artefakter kan 
vara både materiella och icke-materiella. När vi benämner artefakter i denna studie menar 
vi både hur miljön är utformad – hur möbleringen kan interagera med barnen, samt de 
leksaker som finns i förskolans verksamhet. 

I vårt empiriska material presenterar vi hur miljön är utformad på förskolorna. Vi har tittat 
närmre på hur leksakerna påverkar barnen samt hur dessa artefakter – miljöns utformning 
och leksakerna – interagerar med varandra och barnen, för att synliggöra hur och om 
artefakterna påverkar barns genusidentitet. 

Hur barnen använder artefakter, såsom leksaker och rum, kan ha stor inverkan på lärandet 
och då även hur individen uppfattar sig själv. Miljön i form av leksaker och utformningen 
av rummet blir därför en viktig aspekt i denna studie. Vi menar i likhet med Vygotskij att 
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människan förstår sin verklighet genom sin kultur, sin miljö och de artefakter hon har 
tillgång till, men människan är själv också en aktiv deltagare som är med och påverkar och 
skapar nya saker (Strandberg, 2009).

2.2.2 Genus och genusidentitet 

Inom feminismen användes ordet genus redan på 1980-talet och användes då istället för 
ordet könsroll vilket det gör än idag. Idag är det ett brett ord och vi kommer med genus att 
mena ett socialt kön (Lenz Taguchi, 2004). Ordet genus används för att beskriva vad som 
är manligt och kvinnligt och för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt 
föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man. 

Vi kommer i denna studie diskutera och reflektera över vad som anses som ”flickigt” och 
”pojkigt” och diskutera de förhållanden i samhället som formar dessa normer. Vi har frågat 
oss vad det är som gör att någonting är ”flickigt" och ”pojkigt” och hur barnen själva 
förhåller sig till detta i leken och i förhållande till leksakerna. Vi kommer även att använda 
begreppet genusidentitet. Med det menar vi de roller som flickor och pojkar tar sig an 
utifrån kön. 

Eidevald (2009) uppmärksammar i sin avhandling att det inte bara är vuxna som sätter 
normer för vad som är stereotypt. Även barnen reagerar när andra barn uppträder på ett 
sätt som inte passade in i könsstereotypa föreställningar om hur flickor och pojkar ”ska” 
vara. Det visar sig tydligt när en pojke uppträder på ett feminint sätt, barngruppen visar då 
att de upplever situationen som avvikande genom att ifrågasätta pojkens beteende. Även 
Hellman (2010) konstaterar att både flickor och pojkar är med och upprätthåller normerna 
om hur flickor och pojkar bör vara. Hon belyser även att de äldre barnen, i åldern 3-5 år, 
upplever att det ger en högre status att känna till de stereotypa reglerna och normerna.

För att förtydliga vad vi, informanterna i denna studie och den tidigare forskningen 
uppfattar som stereotypt vad gäller genus, vill vi även här förtydliga begreppen ”pojkigt” 
och ”flickigt”. 

Pojkigt 

Kåreland (2005) skriver att det finns en förutfattad mening och en förväntan på hur pojkar 
ska vara, nämligen bråkiga och busiga. De hörs mer och får flera gånger under 
förskolledagen tillrättavisas. 

Även Hellman (2010), som gjorde en studie i hur barn skapade och förhandlade om kön, 
såg hur pojkar och flickor behandlades olika. Pojkar förväntades vara tuffa, dominanta och 
aggressiva. Det var även det som pedagogerna i observationerna uppmärksammande vilket 
ledde till en förstärkt bild av denna genusidentitet hos pojkarna. 

Även föräldrarna spelade en stor roll i vad pojkarna lekte med i Hellmans studie. I ett fall 
bad föräldrar uttryckligen pedagogerna på förskolan att hjälpa deras son att ta avstånd från 
flickornas lek och leksaker. Detta för att de var oroliga för att deras son skulle bli 
homosexuell. Detta menar Hellman (2010) förstärker normen i vad som anses okej att leka 
med som pojke. 

Olofsson (2007) beskriver en situation som hon kallar ”pojkpanik”. Det är en situation där 
pojkarna går före i turordningen för att den vuxnes förväntan på en pojke är att han är 
otålig och lätt tappar intresse annars.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%25C3%25B6nsroll
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Flickigt 

Till skillnad från pojkar, beskrivs flickor ofta som duktiga, lugna, flitiga och självständiga 
(Kåreland, 2005). 

I Olofssons (2007) beskrivning av ”pojkpaniken” beskrivs och behandlas flickorna som att 
de klarar av att vänta en stund de förväntas vara duktiga. De fick i situationen inte samma 
uppmärksamhet som pojkarna. Olofsson menar att flickor ofta blir berövade mycket 
uppmärksamhet från pedagogerna, då de ser på flickorna som att de klarar sig själva bättre 
än pojkarna. 

Även Månsson (2000) förklarar i sin avhandling att förskollärare ofta ser flickor som 
självständiga och smarta, medan pojkar beskrivs som behövande och robusta. Månsson 
visar även att pojkar redan i tidig ålder får mer utrymme, för eget initiativ till deltagande, 
och får mer talutrymme vilket går i enlighet med Olofssons (2007) observationer om 
”pojkpaniken”. 

I Eidevald (2009) studie, vars syfte är att visa hur flickor och pojkar positionerar sig på 
olika sätt, i vanliga situationer, i relation till varandra och i relation till förskollärarna, blir 
många flickor berövade sin rätt att vara arga, då de ofta uppfattas som ledsna när de i 
själva verket är arga. På samma sätt berövas även pojkar rätten att vara ledsna. 

2.2.3 Leksaker

Eidevald (2009) skriver att även leksaker återspeglar omgivningens förväntningar på 
flickors respektive pojkars roller. Skillnader i leksaker är så stora att de kan påverka barns 
uppfattning om kön, då de stereotypa leksakerna även förstärker de normer som finns. 
Eidevald visar i sin studie att de leksaker som finns i förskolan har en stor betydelse för vad 
som kommer hända i leken. 

De leksaker och de rum som vi uppfattar som stereotypa utifrån den litteratur vi tagit del 
av samt de observationer vi gjort är sammanfattade i en tabell (tabell 1). Vi har i 
observationerna sett att många av de leksaker som litteraturen tar upp som stereotypa även 
var de leksaker som barnen själva ansåg som stereotypa, vilket påverkade leken.

Blakemore & Centers (2005) skriver att det finns leksaker som både barn och vuxna 
uppfattar som neutrala. Även färger är något som barnen själva uppfattar som stereotypa, 
detta blev tydligt i Hellmans (2010) studie där hon kunde påvisa att det var just färg som 
blev markörer för barnens genusskapande i leken. De färger som barnen själva ansåg vara 
typiska flickfärger var rosa och lila. Typiska pojkfärger var grön och blå. Även färger kan 
vara neutrala enligt Blakemore & Centers (2005). Exempel på sådana färger är vit, 
svart, beige eller grå.

Stereotypa leksaker 

Många mediainspirerade leksaker rankas enligt Sandberg (2008) som väldigt stereotypa då 
många leksaker idag kommer från tv-programmen. Det menar Sandberg förstärker 
genusidentiteten och vad som är normen för flickor och pojkar. 

Hellman (2010) skriver att det inte bara var de mediainspirerade leksakerna som barnen 
ansåg vara stereotypa. Många gånger var det leksakernas färg som ofta spelade roll på vad 
barnen själva ansåg vara antingen stereotypt flickigt eller pojkigt. Om leksaken var i en 
neutral färg blev leksaken neutral.  
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Neutrala leksaker 

Med neutrala leksaker menar vi de leksaker barn av båda könen leker med och själva 
uppfattar som neutrala. Vi har även tagit stöd i Blakemore & Centrers (2005) studie om 
vad som anses vara neutrala leksaker när vi kategoriserade leksakerna.

I nedan tabell presenteras kategoriseringen av olika leksaker, egenskaper och färger utifrån 
den valda litteraturen och de observationer vi gjort. 

Tabell 1 

Flickigt Pojkigt Neutralt

Leksaker

Barbie X

Batman X

Bilar X

Dockor X

Geometriska former X

Hello Kitty X

Lego X

Leksaksdjur X

Naturleksaker från skog X

Pysselsaker X

Rutschkanor X

Superhjältar X

Utklädningskläder X

Rum/hörnor

Ateljé X

Bygg X

Hemvrån X

Spelhörna X

Egenskaper

Duktiga X

Starka X

Söta X

Tuffa X

Färger
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Beige X

Blå X

Grå X

Grön X

Lila X

Rosa X

Svart X

Vit X

2.3 Tidigare forskning

Vi började med att titta på tidigare forskning via databasen ERIC, men fann ett alltför brett 
utbud där. Vi vände oss därför till Swepub. Vi valde att söka forskning om genus på 
förskolor och sedan även söka tidigare forskning om miljö. I Swepub användes bland annat 
följande keywords; ”genus i förskolan” som gav oss 25 resultat, ”physical environment”, 
”preschool” gav oss 43 resultat. Då vi sökte på doktorsavhandlingar minskades båda 
resultaten och vi hittade betydelsefull litteratur för studien. 

I Google Scholar användes ”girls and boys toys” som sökord. Vidare använde vi Googles 
vanliga sökmotor för att få fram tidigare examensarbeten. Genom tidigare examensarbeten 
kunde vi ta del av användbar litteratur och söka vidare på detta. När vi sökte på Google 
använde vi följande sökord: ”genus i förskolan”, ”leksaksutbud i förskolan”, ”miljöns 
betydelse”. På så sätt fick vi både tillgång till och inblick i miljöns betydelse samt genus och 
normer som råder på förskolor. 

Då det är ett aktuellt ämne fanns mycket tidigare forskning och litteratur vilket gjorde att vi 
fick väldigt många sökträffar. Vi valde därför att begränsa oss till den litteratur som 
specifikt behandlar barns lek och miljö utifrån ett genusperspektiv. 

2.3.1 Miljön

Vi skapar rummet och rummet skapar oss är något som man inom Reggio Emilia-filosofin 
talar om (Forsell, 2011). Med det menas att när pedagoger inreder ett rum är det ofta 
utifrån pedagogens förståelse av vad barn är, kan vara och borde vara. Rummet i fråga 
sänder ut en signal av vad som förväntas ske i rummet. Davies (2003) menar att miljön kan 
vara ett hjälpmedel för att motverka den traditionella synen på genus, och att pedagogerna 
i förskolan både kan stärka och motverka barnen att positionera sig utifrån detta. Hon 
belyser vidare att pedagoger med hjälp av bland annat möbleringen på förskolan kan 
uppmuntra och utmana hur flickor respektive pojkar leker. I de förskolor som har en 
öppen planlösning, där rummen inte berättar exakt vad som förväntas ske, ges barnen en 
större chans att skapa fantasilekar, något som även Eriksson Bergström (2013) lyfter i sin 
avhandling. Eriksson Bergström menar att barns egna påhitt oftare kommer fram i en 
miljö som inte är avsedd för specifika handlingar. Rum som har en öppenhet och därmed 
inte har någon bestämd funktion är ofta populära bland barn. Då kan barnen själva 
utforma leken och skapa egna miljöer, något som författaren menar utmanar genus i barns 
lek.  
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Hur miljön kan vara ett hjälpmedel i genusarbetet är något som Hellman (2010) belyser 
och menar att förskolan bör ha ett genusperspektiv på möbleringen och även placeringen 
av leksaker. Barnen själva upplever ofta att en viss plats eller en viss leksak är ”flickig" eller 
”pojkig”. Sandberg (2008) och Olofsson (2007) skriver att det är viktigt att förskolan
möjliggör samlek mellan flickor och pojkar, men problematiserar att både miljöer och 
leksaker ofta är könsmärkta, vilket försvårar barns möjligheter att ta del av ett mer varierat 
lekutbud och skapa könsneutrala lekar. 

Olofsson (2007) visar hur en förskola påbörjade ett genusarbete genom att skapa en 
genusmedveten miljö och möblering. Detta genom att utmana placeringen av leksakerna. 
Målsättningen för arbetet var att vidga barnens värld så att barnen skulle välja leksaker, 
lekkamrater och lekmaterial på ett mindre könsbundet sätt. De började med att blanda 
barbiedockor med Batman-figurer, hemvrån fick dela plats med bygghörnan osv. 
Resultatet blev i början att barnen försökte återställa möbleringen som den var, men efter 
ett tag började pedagogerna på förskolan se ett förändrat lekmönster. Barnen började leka 
mer könsblandat. Lekmaterialets genus försvagades och blev mer tillgängligt för båda 
könen. Framförallt var det flickorna som började använda byggmaterial i sina lekar. 
Olofsson (2007) drar därför slutsatsen att flickor är mer benägna att överskrida de 
traditionella normerna om vad som är ”flickigt" och ”pojkigt”.

2.3.2 Leken

Att leken har en viktig betydelse för barns identitetsutveckling och lärande är något som 
Knutsdotter Olofsson (2003) belyser. I leken stimuleras barns inlevelse, fantasi, 
kommunikation och förmågan att tänka symboliskt. Enkelt uttryckt menar Knutsdotter 
Olofsson att i leken bemästrar barnen teorierna i praktiken. Därför blir leken ett viktigt 
fenomen i genusarbetet menar Olofsson (2007). Leken kan användas för att vidga och 
utmana barnens tankar kring stereotypa mönster. Många studier visar att det på förskolor 
existerar en tydlig genusindelning i barns lek (Sandberg, 2008). 

Kåreland (2005) påvisar att pojkar inte ville vara med i flickors lekar och flickor tog 
avstånd från pojkars lekar. När barn av båda könen lekte tillsammans såg man tydligt att 
de behöll sina flick- och pojkroller. För pojkar var det viktigt att ha statusen "tuff", och för 
flickor var det den personliga relationen till andra viktig (Kåreland, 2005). 

Det Hellman (2010) observerade under sina två år på en förskola var hur de yngre barnen 
skapade och förhandlade om kön. Det som observationen visade var att barnen sällan 
uteslöts från leken på grund av kön. Snarare var det markörer för kön, såsom färger, 
frisyrer eller rörelser som spelade in. Med det menar hon att flickor inte blev nekade till lek 
på grund av att de var flickor, utan att de hade fel färger, t.ex. rosa.

Eidevald (2009) skriver i sin avhandling att de undersökningar som gjorts om flickor och 
pojkars lek ofta visar ett liknande resultat. Det gäller även beskrivningar som går i enlighet 
med vad samhället uppfattar som stereotypt, att pojkar leker tuffa lekar och flickor leker 
mer lugna lekar. Han kritiserar dock många studier om flickor och pojkars lek då många 
resultat i studierna inte avslöjar variationer i könens lek, utan fokuserar på det generella. 
Han menar att studien riskerar att blir vilseledande då forskarna i studierna inte belyser 
alla barn. Vidare diskuterar han huruvida dessa studier inte riskerar att förstärka de 
stereotypa genusidentiteterna i leken. 

Sandberg (2008) skriver att leksaker idag har fått en annan betydelse då många leksaker 
idag endast kan användas till det de är avsedda för och att många leksaker idag är 
stereotypa. Leksakerna idag är även många gånger kopplande till ett tv-program vilket 
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Sandberg menar är problematiskt då utbudet inom media har exploderat de senaste åren 
något som betyder att barn möter fler rollkaraktärer än tidigare. Det kan problematiseras 
då barnen inte längre delar samma programupplevelse och får det svårare att dela rollekar 
som tidigare varit en vanlig gemensam lek för båda könen. 

Flickors lek 

I en lekobservation, som Kåreland (2005) gjorde, såg hon att flickorna lekte estetiska lekar. 
De utförde stilfulla danskonster, lekte prinsessor och byggde upp fina scenerier.

I studier om flickrum har man sett att det förekommer fler manliga leksaksfigurer i 
flickrummet än vad det fanns kvinnliga inne i pojkrummet. Med den informationen menar 
Kåreland (2005) att man kan se en koppling att flickorna har större tendens att avvika från 
de traditionella könsmönster som finns i dagens samhälle.

Sandberg (2008) såg i sin observation att flickor föredrog att leka på egen hand hemma. I 
förskolan däremot, hade de inte någon möjlighet till det, vilket gjorde att de gav uttryck för 
uppskattning för hemmiljön och dess möjlighet till ensamlek. Det var också tydligt att 
flickors inomhuslek uppmuntrades och uppskattades mer av pedagogerna än vad 
pojkarnas lek gjorde. 

Eidevald (2009) belyser att flickors maktkamper i leken skiljer sig mycket ifrån pojkars 
högljudda maktkamper om leksaker. När flickor går in i en maktkamp i lekar handlar det 
mycket om att utesluta någon ur leken. Däremot uppmärksammar han att senare forskning 
som visar motsatsen: att flickor har mycket aggressiv maktkamp i leken. Men ofta beskrivs 
flickor och deras lek som väldigt lugn, som att de sitter i en soffa eller runt ett bord och 
pysslar. 

Pojkars lek

I samma lekobservation som gjordes hos flickorna såg man att pojkar ofta byggde och 
konstruerade, lekte hjältar och tävlade i leken (Kåreland, 2005). Pojkar leker ofta lekar 
som är TV-inspirerade – Spiderman, Stålmannen, Hulken etc. I leken mäter ofta pojkar sig 
med varandra (Knutsdotter Olofsson, 2003).

Till skillnad från flickorna i Sandbergs (2008) studie så uppskattade pojkarna inte den 
ensamlek som flickorna föredrog. Hon menar att det möjligtvis berodde på att pojkarnas 
lekar var mer aktiva och betonade samspel med andra. Det gjorde även att pojkarnas lek 
inte fick samma utrymme inomhus och därför sökte sig pojkarna bort från pedagogernas 
syn. 

Hellman (2010) belyser även risken med att inte reflektera över normen av vad som anses 
”pojkigt”. En slutsats av hennes observationer är att de pojkar som betedde sig typiskt 
”pojkigt” – det vill säga aggressivt eller dominant – fick uppmärksamhet för de 
egenskaperna. De pojkar som inte agerade på det typiska ”pojkiga” sättet glömdes lätt bort. 
Detta menar Hellman förstärker dessa egenskaper som eftersträvansvärda.

Eidevald (2009) visar att i undersökningar om flickor och pojkars lek beskrivs pojkars lek 
ofta som högljudda. Pojkarna sågs även ha fler maktkamper i leken som också tog mycket 
yta.
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3 Metod

Som metod har vi valt att använda kvalitativa intervjuer och observationer. I kvalitativa 
studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det finns 
en oberoende verklighet. Verkligheten blir tillgänglig via mänsklig tolkning vilket leder till 
flera perspektiv. 

Genom att använda en kvalitativ metod kan vi sträva efter att utveckla en förståelse för 
någon annans sociala verklighet genom att studera människans beteende. Inom kvalitativa 
studier är det vanligt att använda sig av detaljerade beskrivningar av den miljö som 
studeras, vilket vi utifrån vårt syfte fann nödvändigt (Bryman, 2011). 

Vi valde kvalitativa metoder, intervjuer och observationer, då vi tror att tillförlitligheten 
blir större med både intervjuer och observationer. Vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer, där vi ställde öppna frågor (Bryman, 2011). Att använda sig 
av semistrukturerade intervjuer ökar tillförlitligheten då man utgår från respondenternas 
erfarenheter och tolkningar.

I kvalitativa studier kan det dock vara svårt att uppnå en hög reliabilitet, då man gör olika 
tolkningar. Analysen avgörs av förförståelse, teorier, tidigare forskning, kodning och 
resonemang. Att två olika forskare skulle tolka exempelvis ett socialt sammanhang på exakt 
samma vis kan tyckas näst intill omöjligt. Trots detta eftersträvar vi en så hög reliabilitet 
som möjligt. Vi tror t.ex. att reliabiliteten ökar då vi valde att inte skicka ut våra 
intervjufrågor i förtid för att informanterna då inte kunde diskutera frågorna med sina 
kollegor. 

Observationer gjorde vi på varsitt håll. Efter det att vi genomfört våra observationer 
samtalade vi och diskuterade vad vi hade sett. Vi analyserade valet av metod och resultatet 
av metoden och om våra forskningsfrågor hade besvarats. Detta ökar studiens validitet, att 
verkligen granska det man hade som mål att undersöka. Enligt Bryman (2011) syftar 
generaliserbarhet på huruvida en studie går att generalisera eller inte. Vi anser att vår 
studie inte har en hög generaliserbarhet, då vi endast intervjuat sex förskollärare och 
därmed inte kan redovisa vad resterande förskollärare i Sverige skulle ha svarat.

För att få en inblick i informanternas syn på genus och miljö började vi med sex intervjuer. 
Därefter observerade vi för att få en inblick i hur miljön var utformad och konsekvenserna 
för hur, var och med vad barnen lekte. På fyra av förskolorna gjorde vi återkommande 
observationer. Tre av förskolorna besöktes fem gånger och en förskola besöktes sju gånger. 
Anledningen till att vi valde att göra återkommande besök på många förskolor var för att få 
en större tillförlitlighet i observationerna, då vi under våra validitetsdiskussioner såg att 
det var i observationerna som vi kunde få mest inblick i det som var relevant för studien, 
utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Efter observationerna och intervjuerna analyserades resultatet för att se om de kunde ha 
koppling till informantens kunskap om genus. Anledningen till att vi valde intervju och 
observation var för att se hur och om informantens kunskap och syn i genusfrågan kan ha 
en koppling till hur miljön var uppbyggd och på så sätt påverka hur och med vad barnen 
lekte. För att göra en bättre tolkning av intervjuerna transkriberade vi samtliga intervjuer. 
För att bättre kunna tolka empirin kategoriserade vi data utifrån de likheter och skillnader 
vi hittade under intervjuerna och observationerna.



11

3.1 Genomförande

Vi har genom ett bestämt möte med informanten genomfört intervjuer. Vi utgick ifrån en 
semistrukturerad intervju där vi intervjuade en förskollärare i taget. Det skapade en större 
trygghet hos informanten då vi under intervjun skapade en relation utifrån en öppen dialog 
med öppna frågor. Intervjuerna blev även mer tillförlitliga då vi fick en bred och en 
noggrann beskrivning av informantens syn och kunskap om miljö och genus. 

Observationerna har även varit förbestämda då observationerna har ägt rum på samma 
förskola där respektive informant arbetade. Under observationen valde vi att först 
observera rummet utan barn för att se om rummet i sig sänder ut signaler om vad som 
förväntas ske. De huvudsakliga frågor vi fokuserade på i våra observationer i de 
barntomma rummen var:

Vilka leksaker finns?

Är leksakerna könsneutrala? 

Var i rummen står leksakerna?

Därefter observerade vi rummen med barnen närvarande. Vi deltog inte själva i barnens 
lek då vi ville observera barnen utan påverkan från vuxna. Barnens lek observerades brett 
uttryckt ur ett genusperspektiv, med särskilt fokus på följande frågor: 

Var leker barnen? 

Vad leker barnen?

Med vem leker barnen?

Med vad leker barnen?

Vilka leksaker verkar ha högre status?

3.2 Databearbetning

Vi började med att titta på insamlad data utifrån det sociokulturella perspektivet och den 
feministiska poststrukturalismen. I intervjuerna analyserades likheter och skillnader som 
också kategoriserades. Observationerna analyserades på samma sätt. Därefter jämfördes 
informanternas svar i intervjuerna med de observationer som hade genomförts på 
förskolorna. Vi fördjupade oss i bådas svar och sammanställde våra observationer och 
intervjuer. Under bearbetningen av analysen togs kategorier fram som gav svar på studiens 
forskningsfrågor. 

3.3 Urval

Vi gjorde vårt urval till studien utifrån ett strategiskt urval (Bryman, 2011). För oss innebar 
det att vi av andra skäl tidigare varit i kontakt med de flesta av de förskolor vi nu skulle 
studera. Vi anser, då vi som datainsamlingsmetod valde både intervjuer och observationer, 
att en tidigare relation med förskolan ger en mer sanningsenlig bild av insamlad data. Då vi 
valde kvalitativa intervjuer för att vi upplevde att vi skulle uppnå en större kunskap på 
området genus och miljön i förskolan, valde vi att intervjua sex förskollärare med olika års 
erfarenhet av yrket. Urvalet av informanterna skedde på sex förskolor i Stockholms län. 
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Förskolorna är både kommunala och fristående förskolor. Ingen av dessa har en uttalad 
genuspedagogik men vi blev under intervjuerna varse att det fanns en viss medvetenhet 
hos två förskolor i normkritiskt tänkande och genusperspektiv (vilket även blev tydligt 
under observationerna på dessa förskolor).  

3.4 Etiska överväganden

Vi tog hänsyn till de forskningsetiska regler om god forskningssed samt de regler som råder 
utifrån Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. Det betyder att vi informerade 
samtliga deltagare samt bad om samtycke från dem.

Vi tog hänsyn till och informerade informanterna om informations- och samverkanskravet 
i form av ett missivbrev som lämnades till informanter samt föräldrar till de barn som 
kunde tänkas bli observerade innan studien påbörjades (se bilaga 1 och 2). Vi förklarade 
även i brevet att vi följer nyttjande- och konfidentialitetskravet, vilket innebär att vi inte 
kommer att använda resultatet till något annat än till denna studie. Brevet innehöll 
dessutom kortfattad information om studiens syfte, information om frivillighet i 
medverkan och möjlighet att avbryta medverkan när som helst under studien - såväl för 
barn och föräldrar som intervjuade pedagoger. Vi informerade även om att vi kommer även 
använda andra namn på informanterna i transkribering av intervjuerna och i 
resultatredovisningen. De garanterades därmed anonymitet.

4 Resultat och analys

I detta följande kapitel kommer vi att börja med att presentera de förskolor vi besökte. 
Denna presentation kommer även ge en inblick i informanternas syn på pojkar och flickor. 
Därefter presenteras empirin från observationerna och intervjuerna var för sig, vilket 
avslutas med en sammanfattande analys. Resultatet från empirin har sammanställts i olika 
kategorier. I ett senare skede i kapitlet presenterar vi en sammansatt analys av resultatet 
från all insamlad data.  

4.1 Presentation av förskolorna 

För att göra en tydlig bild av empirin vill vi presentera de sex avdelningar vi besökte. I 
presentationen ges även en inblick i intervjuerna.

Förskolan Smultronet

På förskolan Smultronet gick en barngrupp på 1-3 åringar. I observationen såg vi att 
förskolans möblering gav en tydlig känsla av vad som förväntades ske i rummen. 
Möbleringen begränsade barnen att skapa sina rum för lek och begränsade då även barnen 
att skapa sina fantasilekar eftersom rummet redan gav en tydlig bild av vad som 
förväntades ske. 

Hemvrån var inredd i rosa färger och gav intryck av att vara ett rum för flickors lek. I 
observationen var det tydligt att det mest var flickor som lekte i hemvrån. Pojkarna ägnade 
sig mer åt bygg- och konstruktionslekar. Det var även många pojkar på förskolan 
Smultronet som ofta blev tillsagda att inte springa inomhus. 

Placeringen av leksaker var även något som vi i observationen la märke till. Många 
stereotypa leksaker var fördelade i olika hörn inne på förskolan. Det var en tydlig 
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uppdelning av ”flickiga” respektive ”pojkiga” leksaker; dessa stereotypa leksaker var inte 
integrerade med varandra. 

I intervjun uppmärksammade informanten oss på att de många gånger upplevde att 
pojkars lek inte var anpassade efter förskolans miljö. Det blev mycket bråk och 
informanten uttryckte sitt missnöje med hur dagens pojkar blir allt mer bråkiga. 
Informanten belyste även att de försökt skapa ett samarbete med föräldrar för att ta i 
”problemet”. 

Barnen är mer på förskolan än hemma. Föräldrarna tar inte sitt ansvar i uppfostran, de orkar 
inte när de kommer hem, det ligger på oss pedagoger vilket är helt upp åt väggarna. Vi har 
försökt nå föräldrarna kring pojkarnas bråk men det ingen av föräldrarna som orkar ta den 
fighten. Allas barn är ju små änglar i föräldrarnas ögon.

Förskolan Jordgubben

På förskolan Jordgubben gick en barngrupp på 1-3 åringar. Det var en avdelning som 
samarbetade med en annan avdelning. Det gjorde att avdelningen var väldigt öppen. 
Rummen berättade överlag lite om vad som skulle ske. Förutom ett rum: bilrummet. Det 
var ett rum där alla bilar på båda avdelningarna fanns. Det fanns många bilar och material 
för att kunna utveckla billekar. Många bilar kom ifrån tv-program eller filmer. Hemvrån 
var väldigt neutral med många neutrala leksaker. 

Vi såg i observationen att det var lika många flickor och pojkar som lekte i hemvrån. Det 
var däremot fler pojkar som lekte i bilrummet. Utöver det såg vi i observationen att 
placeringen av de stereotypa leksakerna var tydlig. De ”flickiga” leksakerna var i ett 
rum/hörn och de ”pojkiga” leksakerna stod i ett annat. Däremot observerade vi att barnen 
överlag lekte fritt i de stereotypa miljöerna. Det blev aldrig en diskussion mellan barnen 
om vad som var ”flickigt" och ”pojkigt”. Barnen lekte sällan med varandra, vilket troligen 
kan kopplas till deras låga ålder. Precis som Hellman (2010) poängterar är barn i yngre 
åldrar mer benägna att ifrågasätta normer om stereotypt ”flickigt" och ”pojkigt”. 

Förskolan Hallonet  

Vid observation på förskolan Hallonet, där barnen var 3-4 år, var miljön öppen. Man såg 
inte vad som förväntades hända i rummet. Detta gav möjligheter för barnen att skapa rum i 
rummen och egna lekar. 

När vi observerade hemvrån såg vi att materialet som fanns tillgängligt för barnen gick i 
flickiga färger. Dukarna hade nyansen rosa, porslinet var vitt/ljusrosa. Leksakerna inne på 
avdelningen var mestadels blandat ”flickiga” och ”pojkiga”. Här försökte pedagogerna 
undvika en uppdelning och försökte få in typiska flickleksaker in i bygghörnan exempelvis, 
detta för att både flickor och pojkar ska känna att de är välkomna i alla rum.

En förskollärare på förskolan Hallonet berättade följande:

När det kommer till leksakerna väljer vi ut, utifrån barnens intressen men även då försöka 
undvika den uppdelningen som kan uppstå. Vi försöker få flickor och pojkar att leka med alla 
leksaker. Vi har sett att när vi pedagoger sätter oss in i leken, blir det lättare för både flickor och 
pojkar att gå in i motsatta könets lekar.

I intervjun uppfattade vi att de arbetade normkritiskt: de försöker att motverka de 
traditionella könsmönstren. I intervjun sade den intervjuade förskolläraren vidare:

Vi försöker också att hitta andra begrepp att använda när vi samtalar med och till barnen, att vi 
försöker undvika att benämna, flickor/pojkar och istället säga kompisar
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Förskolan Blåbäret

Förskolan Blåbäret hade en stängd miljö. Här hade barnen inte samma möjligheter att 
skapa egna lekar eller rum i rummen som på de tidigare nämnda förskolorna. 
Denna förskola hade inte heller någon plats för hemvrå. Hemvrån var utspridd i olika delar 
av rummet. Det vill säga att dockorna låg utspridda, spisen stod i ett hörn utan några 
köksmaterial, det lilla matbordet som skulle användas som matbord i köket användes till 
pyssel och spel. När vi tittade på leksakerna såg vi en tydlig uppdelning. Flickleksakerna 
hade sin plats på avdelningen och pojkleksakerna hade sin. 

Även i intervjuerna blev det tydligt att förskolan inte hade en medveten genuspedagogik. 
När vi samtalade om möbleringen och genus fick vi som svar att genus inte var något som 
de arbetade med just för tillfället.  

Förskolan Hjortronet 

På förskolan Hjortronet gick en barngrupp på 3-5 åringar. Möbleringen i rummen gav inte 
mycket information om vad som förväntades ske. Däremot var leksakerna uppdelade i 
stereotypa klassificeringar. Många leksaker var även mediainspirerade vilket vi i 
observationen såg påverkade barnens lek. Barnens lek blev begränsad av leksakerna och vi 
hörde under observationen att barnen vid flera tillfällen nekade varandra lek på grund av 
kön. 

Hemvrån var inredd i rosa färger och signalerade mycket av det som samhället anser 
”flickigt". De hade dock mycket matematiska material i hemvrån, så som decilitermått och 
kannor. Det blev i intervjun tydligt att de börjat tänka mer ur ett genusperspektiv på 
förskolan. Den intervjuade förskolläraren berättade att de observerat sig själva och 
problematiserat barnens lek och att flickor och pojkar leker väldigt olika. De såg sällan 
flickor i bygghörnan. De hade, för att göra bygghörnan mer attraktiv för flickor, köpt in 
rosa lego. Under observationen såg vi dock inte några flickor där. De pojkar som lekte med 
lego i bygghöran undvek emellertid det som var rosa, då det ansågs vara för flickor. 

Det informanten även berättade var hur de såg på pojkar och flickors lek. Förskolläraren 
ansåg att flickor hade lättare att sitta längre och pyssla, eller att över huvud taget skapa en 
längre lek. Informanten ansåg att pojkarna hade svårt att sitta längre tid med en och 
samma lek eller pyssel. Detta gjorde också att informanten ofta kände en större stress över 
att få in pojkar i leken eller aktiviteterna. 

Förskolan Lingonet 

På förskolan Lingonet gick en barngrupp på 4-5 åringar. Möbleringen var öppen och 
möjliggjorde rum i rummet för barnen själva att konstruera. På Lingonet var genus något 
som man aktivt arbetade med vilket märktes både i intervjun och i möbleringen.

Placeringen av leksaker var vad man skulle kunna kalla normkritiskt placerade. I hemvrån 
fanns byggmaterial och mycket neutralt lekmaterial. I byggvrån fanns djur och däribland 
My Little Pony. Det var ett medvetet val för att skapa större möjlighet för båda könen utan 
att barnen skulle behöva utmana normen om stereotyper. 

Den intervjuade förskolläraren berättade att de själva hade analyserat sitt arbetssätt och 
hur barn leker. Därefter har de möblerat efter barnens intressen men valt att utmana 
barnens lekar ur ett genusperspektiv. Informanten på förskolan Lingonet berättade 
följande om deras genusarbete:



15

För oss på avdelningen var det lite som att famla i mörkret, vi hade gått på föreläsningar om 
genusperspektiv med aldrig aktivt jobbat med det. Vi trodde att vi var bättre än vad vi i själva 
verket var. När vi tittade på barnen såg vi att de lekte väldigt könsindelat. Intresset var tydligt 
och det var att bygga en annan värld, gärna bort från oss vuxna. Därför möblerade vi så att de 
kunde fortsätta med det. Men vi tog också in andra leksaker för att utmana barnens lek och se 
om vi kunde se någon skillnad i leken. Än så har vi inte märkt av någon skillnad men vi hoppas 
på att göra det snart. Elle jo, en skillnad, vi ser att leksakerna inte längre är lika stereotypa. Vi 
hör mer sällan att det är en flickleksak. För det var ofta något som vi hörde förut. Flickor fick 
leka med pojkleksaker men pojkar blev, ja vad ska jag säga, nästan hånskrattade åt när de ville 
leka med tjejerna eller med de stereotypa tjej leksakerna. 

4.2 Empiri – Observation

På de sex förskolor som vi observerade, fann vi både likheter och skillnader. För att 
tydliggöra detta delar vi in observationen i olika kategorier. Dessa är:

- Rummets möblering

- Leksaker

- Leken

4.2.1 Rummets möblering 

De likheter och skillnader vi såg i rummets möblering var i det som förväntades ske i 
rummen. På fyra av de sex förskolorna fanns en öppen planlösning där barnen kunde röra 
sig fritt. Med en öppen planlösning menar vi att det fanns stora ytor som inte var 
möblerade. På dessa fyra förskolor fanns ett stort ”huvudrum”. Huvudrummet var inrett i 
olika hörnor där olika aktiviteter, såsom spel, bygg och pyssel skulle ske, men det fanns 
stora ytor i rummet som var helt oinredda. Där fanns möjligheter för barnen själva att 
skapa egna rum utifrån leken de befann sig i. Rummets fria yta gav inte mycket 
information om vad som förväntades ske. Detta blev också tydligt i vilket sätt barnen lekte 
på, vilket vi återkommer till. 

På de två resterande förskolorna gav rummets möblering en tydlig känsla av vad som 
förväntades hända i rummet. Det fanns väldigt små ytor för barnen själva att använda fritt. 
Större delen av rummet var möblerat med ett tydligt budskap av vad som skulle ske. I ett 
avgränsat rum fick barnen välja aktivitet utifrån vad pedagogerna hade tagit fram för 
material. I bygghörnan fanns endast byggmaterial så som legoklossar. Materialet var inte 
integrerat med andra material eller annan lek. 

Utöver ”huvudrummet” fanns även mindre rum. De mindre rummen gav en tydlig bild över 
vad som förväntades ske i rummen. Ofta var dessa mindre rum som hemvrå, ateljé eller 
spelrum.  

Nedan tabell visar vilka rum och utrymmen förskolor brukar ha och också hade under våra 
observationer. Trots att det fanns liknande rum och material på förskolorna, så skilde det 
sig åt, vilket vi såg under observationerna. Det som skilde sig åt var ofta färger. Stereotypa 
färger användes i de rum som ansågs vara ett typiskt flick- eller pojkrum.  
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Tabell 2 

Ålder Hemvrå Bygghörna/rumAteljé Pysselhörna Spelhörna/rum Flickor Pojkar

Smultronet 1-3 Ja Ja Nej Ja Nej 7 9

Jordgubben 1-3 Ja Ja Nej Nej Ja 6 7

Hallonet 3-4 Ja Ja Ja Ja Ja 8 10

Blåbäret 1-3 Nej Ja Nej Ja Ja 7 6

Hjortronet 3-5 Ja Ja Nej Ja Nej 7 11

Lingonet 4-5 Ja Ja Ja Ja Ja 10 8

Hemvrårna på de olika förskolorna skilde sig mest åt av alla. Med hemvrå menar vi i denna 
studie den plats på avdelningen där det finns t.ex. leksakskök, bord och stolar, porslin och 
dockor med tillbehör (Olofsson, 2007). Hemvrår kan vara olika stora och se olika ut. I 
hemvrån kan man även ha utklädningsmaterial, sängar och kassaapparater. 

På tre av förskolorna som vi observerade på var hemvrårna inredda i flickiga färger, det var 
rosa gardiner och många prinsessklänningar bland utklädningskläderna. Många gånger 
blev prinsessklänningarna mer stereotypa. Detta utifrån vuxnas förhållningssätt till 
barnen. Ofta bekräftade de vuxna barnen när de hade på sig prinsessklänningar och sade 
att de var fina och vackra. Dessa egenskaper var något vi i tabell 1 presenterade som 
stereotypt ”flickigt". Dockvagn och dockkläder var i rosa färger. På de andra två 
förskolorna, som arbetade utifrån ett genusperspektiv, var dockvrån inredd i mer neutrala 
färger och material, såsom trämaterial. I dessa hemvrår fanns även en del byggmaterial och 
plastleksaker. 

Bygghörnorna/-rummen på förskolorna såg väldigt lika ut. Det fanns klossar i olika 
material och lego. Den största skillnaden var storleken på klossarna, beroende på vilken 
ålder som avdelningen var anpassad för. Dock fanns det en förskola som skilde sig åt: 
förskolan Hjortronet hade flera färger på legot. Lego fanns inte endast i de vanliga 
legofärgerna blått, rött, gult och grönt, utan även i rosa.

4.2.2 Leksaker

Även de artefakter som fanns på förskolorna skilde sig åt. Framförallt var det vilka leksaker 
som fanns, men även i vilken mån leksakerna var integrerade med varandra. 

På samtliga förskolor fanns könsstereotypa leksaker av något slag. Vi visade i 
begreppsförklaringen och tabell 1 vad vi, den tidigare forskningen och barnen själva ansåg 
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vara stereotypa leksaker. Den stora skillnaden mellan förskolorna var hur de stereotypa 
leksakerna integrerades med varandra. På två förskolor blandades de ”pojkiga” leksakerna 
med ”flickiga” leksakerna. På dessa blandades bland annat byggmaterial, som ofta anses 
”pojkigt”, med hemvrå-rummet som ofta anses ”flickigt". Hur detta påverkade leken och 
var barnen lekte återkommer vi till i nästa avsnitt. De fyra andra förskolorna hade de 
”flickiga” och ”pojkiga” leksakerna var för sig. 

I hyllorna på en förskola stod bilarna bredvid ett dockhus. Detta gjorde att pojkar inte bara 
lekte med bilarna utan tog även med dockhuset och de små dockorna som ofta kan ses som 
”flickiga” leksaker. 

Det som skilde två förskolor från de andra var att de hade många mediainspirerade 
leksaker, så som Batman-figurer, Hello Kitty och bilar från Cars. Det blev i observationen 
tydligt att de mediainspirerade leksakerna är och förblir könsstereotypa leksaker. Precis 
som Sandberg (2008) skriver har de mediainspirerade leksakerna oftast bara ett 
användningsområde. Pojkarna lekte framförallt med Batman-figurer och Cars medan 
flickorna lekte med Hello Kitty och utklädningskläder i form av prinsessklänningar. 

Detta var något som påverkade leken då pojkarna som lekte med Batman-figurer ofta 
uttryckte att flickornas leksaker var larviga. På så vis kunde vi under observationerna se att 
när barnen lekte med mediainspirerade leksaker blev flickor och pojkar exkluderade från 
leken på grund av just kön. 

4.2.3 Leken

Som vi tidigare varit inne på i kategorierna om möbleringen och leksakerna, såg vi att leken 
påverkades av hur de olika artefakterna integrerades med varandra. 

Skillnaderna i möbleringen visade sig även i hur barnen lekte. På de förskolor där 
möbleringen inte angav ett tydligt uttryck av vad som skulle ske, lekte barnen i större 
utsträckning mer fritt. De använde sig mer av neutralt material och byggde gärna kojor. 
Det visade sig i observationen att på de förskolor som hade en mer öppen planlösning lekte 
könen mer blandat. Både flickor och pojkar byggde kojor och hjälptes åt att skapa utifrån 
sin fantasi. På de två andra förskolorna där planlösningen var avgränsad och delad blev 
barnen låsta i sin lek. De fick inte möjlighet att använda sin fantasi i samma utsträckning 
då det material som fanns framme var det som barnen hade möjlighet att använda. På 
dessa förskolor såg vi att barnen lekte mer ensamma. De satt mer och pysslade och 
interagerade mindre med varandra, och när det var det ofta pojkar för sig, som gärna lekte 
med byggleksaker, och flickor för sig, som gärna lekte rollekar. 

Vi såg under observationerna både könsindelade lekar och samlekar där båda könen lekte 
på samma villkor. Det var framförallt på de fyra förskolor där möbleringen var öppen som 
samlek skedde - inte alltid, men mer ofta. Samleken var ofta fantasilekar utifrån barnens 
egna intressen.

En fantasilek vi såg var att de byggde en koja för att skydda sig från krokodilmonstret. 
Krokodilmonstret kunde inte ta sig in i kojan utan var tvungen att stanna utanför kojan. I 
fantasilekarna användes inte många leksaker utan barnen använde sig av egna 
konstellationer från både bygghörnan och hemvrån t.ex. tyg, bord och stolar. Barnen satte 
också egna regler för dessa lekar. I observationen av krokodilmonsterleken såg vi hur regler 
sattes under lekens gång. När krokodilmonstret skulle ta sig in i kojan berättade ett barn 
att krokodilmonstret inte kunde ta sig in, och alla höll med. Ett annat barn tog över 
diskussionen om regler och berättade att krokodilmonstret bara kunde krypa. Barnet som 
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var krokodilmonstret protesterade då och förklarade att det skulle vara omöjligt att ta 
någon till fånga då. Barnen kom då överens om att de som var inne i kojan inte fick stanna 
så väldigt länge i kojan. 

Vi såg även att i regellekar, såsom spel och kullekar, möttes flickor och pojkar på samma 
villkor. Där spelade inte kön någon roll. Ofta fanns en pedagog närvarande vid dessa 
regellekar. 

Det vi vidare kunde urskilja i observationerna var att pojkar och flickor lekte på olika sätt, 
oavsett om de använde samma rum och material. När flickor lekte i hemvrån pågick ofta, 
på samtliga förskolor, rollekar, ofta ”mamma, pappa, barn”-rollekar. Det som också blev 
tydligt var att de gärna lekte dessa rollekar där den vuxne inte såg. Det var även en lek som 
fick pågå under lång tid. 

Vid flera tillfällen under observationerna visade pojkar att de ville vara med i flickornas 
rollekar genom att de gärna gick in i rummet och tittade. De sökte även kontakt med 
flickorna genom att ge dem material till leken. Vid ett tillfälle under observationen gick en 
pojke in i hemvrårummet och lekte vid sidan av flickorna. Efter tio minuter blev han 
accepterad in i leken och fick vara med i flickornas lek. Men ofta när pojkarna ville vara 
med i leken blev de inte accepterade direkt utan fick höra att de störde leken. Blev de inte 
exkluderade av flickorna, såg vi ofta att pojkarna som ville vara med i flickornas lek inte 
visste hur de skulle interagera i leken och blev stående. Det var också mer ofta pojkar som 
sökte sig till flickors lek.  

När pojkarna var i hemvrån pågick ofta en annan sorts lek som var mer fantasiinspirerad, 
och de använde även ett annat material. Kojor byggdes gärna till fantasileken. Pojkarna 
själva var inte alltid med i leken utan det var själva byggandet av en fantasivärld som var 
leken. 

En annan aktivitet som både flickor och pojkar utövade var pyssel. Vi såg lika många 
flickor och pojkar som både ritade, klippte och byggde pärlplattor. Det som skilde könen åt 
var vad de valde att rita. Detta var mer tydligt i de äldre åldrarna. Många gånger, dock inte 
alltid, fick flickor höra av andra flickor i barngruppen att de skulle rita prinsessor. 
Flickorna påpekade även ofta att pojkarna skulle rita något mer ”pojkigt” än prinsessor, så 
som drakar, bilar och skepp. Detta var inte någonting vi såg att pojkarna gjorde under 
observationerna. Hos de yngsta barnen, 1-3 åringarna, fanns inga specifika markörer för 
vad som var ”flickigt" och ”pojkigt”, vilket gjorde att det överlag i åldern 1-3 år var mer 
accepterat och vanligt med samlek mellan könen.    

4.3 Empiri – Intervju 

För att få ytterligare inblick i hur och vad barnen lekte, valde vi att komplettera 
observationerna med intervjuer. Vi ville då även undersöka om informantens kunskap och 
syn på genus kan ha en koppling till hur miljön är utformad. De transkriberade 
intervjuerna är också de indelade i olika kategorier. Dessa utgörs av följande:

- Perspektiv på miljö 

- Genus-/normkritisk medvetenhet

- Förhållningssätt och barnsyn
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4.3.1 Perspektiv på miljö 

Förskollärarna vi intervjuade hade olika syn på bland annat vilket perspektiv de planerade 
miljön utifrån. Samtliga sex informanter beskrev den planerade miljön utifrån 
barngruppen och barnens intresse. Med barngruppen menade de ålder på barnen, om 
barngruppen var stökig och om det förekom mycket spring och bråk samt vad barnen lekte 
med. Det som blev väsentligt när de tittade utifrån barngruppen var: 

- Hur rörlig är barngruppen?

- Hur leker de, är det en gemensam lek och får alla vara med eller behöver 
barnen hjälp att skapa leken? 

- Vilka intressen har barngruppen?

- Vad och var behöver barnen utmaning?

Det som skilde förskollärarna åt var deras syn på genus. Två informanter beskrev miljön 
utifrån ett genusperspektiv. Dessa berättade i intervjuerna att de går efter barnens intresse 
men försöker skapa bättre förutsättningar för flickor och pojkar att skapa en gemensam lek 
där alla leksaker finns tillgängliga för alla. 

Det som samtliga informanter samtalade om var hur komplex den planerade miljön är. Det 
är många aspekter att ta hänsyn till för att skapa en god kvalitet på förskolan. 
Förskolläraren på Hallonet förklarade hur de tänker om miljön på förskolan:

Eftersom alla barn är olika individer och några utav barnen inte kan befinna sig ett delat 
intresse av något specifikt område blir det därför viktigt att möta alla. Alltså att erbjuda olika 
saker, något som passar alla. Att man utformar avdelningen i olika "kategorier" med läroplanen 
som grund och som stöd. Att hela tiden återspegla och återkoppla till våra styrdokument vi har. 

4.3.2 Genus-/normkritisk medvetenhet 

På de två förskolor där de hade en medvetenhet om genus i möbleringen fanns ett 
normkritiskt tänkande. Informanterna beskrev då miljön som både problematisk och full 
av möjligheter. Det som gjorde förskolorna genus-/normkritiskt medvetna var att det fanns 
en reflektion om bland annat leksaksutbudet. Placeringen av leksakerna var även något 
som informanterna talade om utifrån ett sådant perspektiv. 

Genom att blanda leksaker, både ”flickiga” och ”pojkiga” i samma område/hörna ansåg 
informanterna att det skapades en större bredd på vilka leksaker som var neutrala för båda 
könen. Informanterna på de två förskolor som arbetade medvetet med genus talade även 
om de neutrala leksakerna. Neutrala leksaker och material ansågs vara material som 
barnen själva plockat i skogen. 

Mycket av de neutrala material som togs upp i intervjuerna var material som barnen själva 
kunde skapa med hjälp av. Leksaker som var neutrala var även de leksaker som inte hade 
någon specifik lek kopplad till sig. Dessa leksaker användes enligt informanterna för att 
skapa bättre förutsättningar för båda könen att utforska leken utan att bli kränkta.

En informant på förskolan Blåbäret berättade om samlek: ”När vi ser att barnen av både 
könen leker tillsammans ser vi ofta en lekfull, rolig och engagerad lek”. 
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4.3.3 Förhållningssätt och barnsyn  

I intervjuerna med informanterna kunde vi urskilja att det fanns en stor skillnad på 
förskolorna i hur de förhöll sig till barnen. Då intervjuerna var inriktade på genus och 
könsskillnader, framkom att det fanns en stor skillnad i hur man såg på barnen utifrån kön. 
En informant uttryckte sig i frågan om hur de tänker kring planering av miljön: denna var 
utifrån barnen, men om barngruppen var stökig så fungerade inte vissa miljöer och därför 
begränsas barngruppen. Vi frågade om de såg skillnad på pojkar och flickor. Två 
informanter upplevde en stor skillnad på flickor och pojkars lek. De ansåg att pojkars lek
ofta inte passade för förskolans verksamhet då det blev för stökigt och slutade i bråk. 
Flickor, ansåg de, hade lättare att sätta sig in i en lek och leka självständigt. En informant 
på förskolan Blåbäret upplevde även att flickor och pojkar lekte var för sig, förutom i 
samlingar och vuxenstyrda lekar. 

Tyvärr är det inte så ofta som jag ser flickorna leka med exempelvis bilar, det är inte heller så 
ofta att jag ser killarna leka med dockorna som finns på avdelningen. Killarna leker med sina 
bilar och flickorna sitter och ritar. Ibland händer det att dom leker tillsammans men det är ofta 
uppdelat pojke, flicka. 

4.4 Sammanfattande analys av resultatet

När vi sammanfattar all empiri från observationer och intervjuer ser vi som sagt likheter 
och skillnader. En likhet är möbleringens konsekvenser för barnens lek. 

På de förskolor som fokuserat på en öppen planlösning såg vi att barnen lekte mer 
genusneutralt, och tillsammans. Genom att analysera detta utifrån det sociokulturella 
perspektivet har vi funnit att de artefakter som förskolorna med öppen planlösning 
erbjuder skapar fler möjligheter för barn att påverka och skapa sin egen fantasivärld och 
sätta egna regler. Barnen skapar med andra ord sin egen verklighet om världen. När 
barnen skapar sin verklighet ges även möjligheten, utifrån det sociokulturella perspektivet, 
att vara en aktiv deltagare i sitt identitetsskapade (Strandberg, 2009). Med det menar vi att 
den fantasilek som vi observerade var utifrån barnen själva. Där fick barnen själva använda 
valfria artefakter som blev till hjälpmedel för barnen att kommunicera, tänka och uttrycka 
sig relativt fritt från genusnormer: de kunde skapa ett lärande om sin egen verklighet.

Barnen som lekte denna fantasilek lärde av varandra. Eftersom den öppna planlösningen 
skapade mer samlek mellan könen, kan vi se en fördel med den öppna planlösningen 
utifrån de sociokulturella perspektivet där barnen lär av varandra. 

Vi ser även att den öppna planlösningen ger möjligheter och utmaningar för 
genusperspektivet då det var där som mest samlek skedde. På de förskolor som hade en 
mer avgränsad möblering såg vi mindre samlek. Ofta var hörnorna och rummen stereotypt 
inredda. Vi kan, utifrån att vi analyserar med hjälp av det feministiska poststrukturalistiska 
perspektivet, se en svårighet att arbeta med genus när möbleringen kategoriseras utifrån 
kön (Lenz Taguchi, 2004). Detta på grund av att man inom feministisk poststrukturalism 
lägger stor vikt på individen och individuella lösningar, istället för att kategorisera 
grupperna efter pojkar och flickor.

Genom att titta på förskollärarnas förhållningssätt mot barnen och förskollärarnas 
medvetenhet om genus kunde vi se olika samband i barnens lek. I de förskolor som 
arbetade med en normkritisk placering av artefakter utmanades barnen att själva få skapa 
sin syn på genusnormer. Detta skapar en miljö där barnen upplever leksakerna som 
mindre genusmärkta, vilket erbjuder ett större lekutbud och ökad samlek hos könen, vilket 
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även Sandberg (2008) påpekar. Det gör att förskollärarnas medvetenhet och 
förhållningssätt i hög utsträckning påverkar lärandet av genusidentitet för barnen. 

Lenz Taguchi (2004) skriver om placeringen av artefakter, utifrån det feministiska 
poststrukturalistiska perspektivet, och menar att genom en normkritisk placering på
förskolorna kategoriseras inte pojkar och flickor, utan de ses som individer. På de förskolor 
där det fanns en mindre medvetenhet kring genus såg vi i fler könsindelade 
kategoriseringar utifrån ”flickigt" och ”pojkigt” i möblering och artefakter. Det fanns 
förskolor som hade många mediainspirerade leksaker (eller artefakter) vilket ledde till att 
barnen lekte mer könsindelat. Genom att analysera detta utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv och ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, kan vi se att artefakterna 
sänder ut ett redan lagt kulturellt innehåll, vilket delar in barnen i kategorier efter kön. 
Precis som Sandberg (2008) menar så ger de mediainspirerade artefakterna en 
förutbestämd lek, något som får konsekvenser för barnens egen förmåga att skapa sin 
verklighet och identitet. Mediainspirerade leksaker ger alltså barnen en redan skapad 
verklighet och förstärker genusnormer. 

I och med att vi valt att kategorisera flickor och pojkar, vilket strider mot det feministiska 
poststrukturalistiska perspektivet, har vi genom intervjuer synliggjort att förhållningsättet 
gentemot flickor och pojkar skiljer sig åt. Även genom att ta del av tidigare forskning blev 
detta tydligt, att flickor och pojkar ses på olika sätt. Flickorna ses som duktiga och pojkarna 
tuffa. Detta medför att pojkar och flickor blir olika behandlade vilket även Kåreland (2005) 
observerade. När vi vuxna förhandlar med normen om ”flickigt" och ”pojkigt” blir detta en 
förstärkt norm för barnen då vi tror att barnen lär sig kön. Det får även konsekvenser för 
hur barnen leker, vilket vi kunde se i observationerna. Både flickor och pojkar påminde 
varandra om vad som var ”flickigt" respektive ”pojkigt”. Det var både egenskaper, leksaker 
och färger som barnen under observationerna betonade som lämpliga för respektive kön. 
Vi vuxna sänder ständigt ut signaler vad vi förväntar oss av barnen och då ofta utifrån 
genus. Det i sin tur får konsekvenser för vad barnen leker och med vad de leker.

5 Diskussion

I detta kapitel kommer vi att diskutera och dra slutsatser av vårt resultat. Vi kommer att 
koppla våra resultatdiskussioner med den tidigare forskning som vi presenterade i 
bakgrundskapitlet. Vi kommer även att diskutera för- och nackdelar med den metod vi 
använt. 

5.1 Resultatdiskussion

Att pojkar och flickor behandlas olika var något som i denna studie blev väldig tydligt. Även 
den tidigare forskningen ger en entydig bild av att det finns olika förväntningar på könen 
(Hellman, 2010; Eidevald, 2009; Kåreland, 2005). Men pojkar och flickor gör också kön 
själva utifrån t.ex. stereotypa leksaker och färger (Hellman, 2010). Vi kan i enlighet med 
Hellman se det hon belyser i sin avhandling att barnen inte exkluderar varandra utifrån 
genus. Det är barnens yttre markörer, såsom färger och frisyrer, som gör att barnen 
exkluderas och får svårt att samleka. 

För att aktivt arbeta med en genusmedveten miljö måste man inom förskolan komma till 
en förståelse om hur och vilka artefakter barnen skapar genus utifrån och arbeta medvetet 
med detta. Det skriver Sandberg (2008) om som en problematik i och med att många 
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artefakter idag är mediainspirerade. Detta blir en problematik då normerna förstärks 
genom dessa leksaker. Leksakerna lyfter även Eidevald (2009) som problematiska då de 
återspeglar omgivningens förväntningar på flickor respektive pojkar, och deras roller. 

Då vi upplever att det finns en brist på genusmedvetenhet i förskolorna har vi reflekterat 
och diskuterat hur det skulle vara att exkludera all form av mediainspirerade artefakter 
som vi kunde se förstärker genusindelningen i leken. Vi tror dock inte att detta är 
lösningen. Genom att arbeta normkritiskt tror vi i enlighet med Olofsson (2007) att 
Batman kan få vara kvar men han får dela leksakslåda med Barbie. Eller så kan Barbie vara 
en superhjälte och Batman kan behöva räddas. Först då tror vi att vi kan skapa en miljö där 
barnen själva får skapa sig en uppfattning om vad som är ”flickigt" och ”pojkigt”. Lära sig 
att själva skapa sin genusidentitet och utmana normen om ”flickigt" och ”pojkigt”. 

Olofsson (2007) och Eriksson Bergström (2013) lyfter även att när förskolorna ska 
förändra ett beteende eller en norm behöver vi vuxna leda vägen. Det vi kan se i analysen 
är att förhållningsättet har en stor betydelse för hur barnen själva uppfattar sig ur ett 
genusperspektiv.

Vi uppmärksammade tidigare att Eidevalds (2009) studie visar att flickor och pojkar 
reagerar på normen om vad som är stereotypt. Något vi ser som problematiskt är hur 
barnen lär sig vad som är stereotypt. Att det är utifrån media och vårt förhållningssätt. Just 
därför tror vi som Olofsson (2007) och Eriksson Bergström (2013) att vi vuxna måste leda 
vägen för förändring och arbeta normkritiskt med genus. 

Hellman (2010) och Olofsson (2007) belyser att flickor och pojkar förväntas vara på olika 
sätt: pojkar tuffa och flickor duktiga. I vår observation såg vi att det var vanligare att 
pojkarna sökte sig till flickornas lek. Samtidigt menar Olofsson (2007)  att flickor är mer 
benägna att göra genusöverskridanden i både leksaker och rum/hörnor på förskolan, vilket 
även Kåreland (2005) såg i sina observationer. Även i vår studie belyser vi att flickorna är 
mer benägna att använda ”pojkiga” leksaker, men de blev ”genuspoliser” på förskolan då de 
ofta upprätthöll genusnormen på förskolan. Hur har det blivit så? Att flickorna är mer 
benägna att överskrida genusnormen men samtidigt är det de som påminner om vad som 
är okej och inte okej utifrån genusnormer. Vi kan se ett samband med vuxnas 
förväntningar på flickor som duktiga och lugna. I Olofsson (2007) beskrivning av 
pojkpaniken får flickorna vänta tills pojkarna har valt, för de klarar flickor. 

Olofsson (2007) belyser även reflektioner om varför flickor så ofta får vika sig för pojkarnas 
vilja. När alla dessa förväntningar läggs på flickor, blir en konsekvens att de hamnar i 
”duktiga-flicksyndromet”. Att de vill vara duktiga och gör det som förväntas av dem, 
anpassar sig efter andras normer. När vuxna sänder ut signaler om vad som förväntas, vill 
flickorna upprätthålla detta genom att vara duktiga och påminna pojkarna om hur de bör 
vara. 

Samtidigt funderar vi utifrån Eidevalds (2009) studie om detta verkligen stämmer, är 
flickor alltid duktiga och pojkar alltid bråkiga? Eidevald skriver att många av de studier 
som görs generaliserar ”pojkigt” och ”flickigt" och lyfter inte variationen. Han belyser även 
att många gånger tar vi vuxna bort rätten för flickor att vara arga då de ofta uppfattas som 
ledsna. Likaså är det för pojkar som uppfattas som arga när de egentligen är ledsna. En 
tanke som vi tycker är värd att reflektera över: är det vi vuxna som sätter normen för vad 
som är genus? Berövar vi, genom våra förväntningar och föreställningar om vad som är 
”pojkigt” och ”flickigt”, barnens rätt att känna utan att bli dömda? 
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5.1.1 Slutsatser

Studien ger en bredare syn och djupare förståelse över hur komplex miljön på förskolan är. 
Vi kan med små medel, såsom placering av leksaker, börja förändra hur barn leker. 
Eftersom leken består av otroligt mycket lärande, påverkar alltså miljön även lärandet. Det 
är lärandet av vilka vi är och hur vi uppfattar vår omvärld. 

Genom att skapa en öppen planlösning skapas även mer samlek och könsneutraliserar 
platser och leksaker i förskolan. Den neutrala samleken sker även i regelstyrda lekar, 
såsom kullekar. 

Det som skapar stereotypa leksaker är framförallt media. Barnen ansåg att de 
mediainspirerade leksakerna var stereotypa. Det var framförallt när barnen lekte med 
dessa stereotypa leksaker som de exkluderade varandra på grund av kön. Därför drar vi 
slutsatsen att mediainspirerade leksaker påverkar barnens uppfattning och förhållningssätt 
till genus. 

Barnen exkluderade även varandra utifrån färger. Vi kunde i tabell 1 påvisa vilka färger 
barnen ansåg vara stereotypa. Varför barnen ansåg att färgerna var stereotypa kan inte 
denna studie påvisa. Den slutsats vi emellertid kan dra är att färger påverkar barns 
genusidentitet.

En annan slutsats vi kan dra är att vi vuxna har en enormt stor betydelse för hur barnen 
uppfattar sin omvärld och hur de tar sig an världen. Exakt hur stor påverkan vi vuxna har, 
kan vi inte i denna studie se, däremot ser vi gärna en fortsatt studie i detta ämne. 

5.2 Metoddiskussion

Den kvalitativa ansatsen, intervjuer och observationer som vi använde oss av, gav svar på 
de frågeställningar och syfte vi hade för vår studie. Metoderna vi valde kompletterade 
varandra då vi fick en inblick i hur miljön påverkar pojkar och flickors lek 
och hur leksakerna påverkar pojkar och flickors lek. Olika metodval som samverkar ger 
större noggrannhet och en högre trovärdighet. Även urvalet av informanter gav en specifik 
bild av hur de arbetar och hur de ställer sig till genus och de leksaker som 
finns tillgängliga för barnen på avdelningarna. Detta visade sig mest tydligt i 
observationerna.

Vid några av intervjutillfällena uppstod det oförberedda händelser för den intervjuade. Vi 
valde då att avbryta intervjun och boka en ny lämplig tid. Eftersom vi valde en 
semistrukturerad intervju där relationen och den öppna diskussionen ses som viktig för ett 
tillförlitligt resultat, är tiden och en avslappnad situation viktig. Vi kan både se positivt och 
problematiskt på semistrukturerade intervjuer, då vi var tvungna att boka om. Det skapade 
en ökad tillit från informantens sida, då vi sågs fler än en gång, men vi tappade viktig tid. 
Vi kan även se en problematik i att intervjun blev avbruten, då vi även fick avbryta den 
öppna diskussionen där mycket information gavs.

Något som också kan problematiseras är att vi sedan tidigare hade en relation med de 
förskolor vi besökte. Detta kan ses som negativt då man lätt blir hemmablind. Att 
observera miljöer man tidigare varit i kontakt med kan hindra en att se ting med färska 
ögon. Vi skulle kunnat ha valt förskolor vi inte kommit i kontakt med tidigare, för att på det 
viset haft möjlighet att se avdelningarna och dess miljö och leksaker från ett 
nytt perspektiv. Men trots detta kan vi även se fördelar med att vi hade en tidigare relation 
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med förskolorna. Vi kunde snabbt skapa en helhetsbild av verksamheten samt att barnen 
kände till oss och inte blev störda av vår närvaro, vilket ger en mer tillförlitlig observation. 
En tidigare relation med informanten skapar också en mer trygg intervju (Bryman 2011). 

Vi valde att observera barnen men intervjua förskollärare på förskolan. När vi tolkat 
intervjuerna kan vi se att intervjuer med barn hade varit en fördel till studien, då vi hade 
fått en större inblick i barnens perspektiv och större förståelse hur barnen tänker om och 
gör genus. Det visade sig att förskollärarna inte var medvetna om hur barnen själva förhöll 
sig till genus vilket gjorde att vi många gånger tolkade resultatet av intervjuerna som att de 
vuxna hade olika förhållningsätt till barnens kön. Intervjuerna gav därför inte mycket 
information om hur och varför barnen påverkades av leksaker och möblering utifrån ett 
genusperspektiv. 

Vi kan se en fördel med att antingen studera vad det är som gör att normen om genus ser 
ut som den gör på förskolan bland vuxna, eller att göra en studie utifrån barnens 
perspektiv, genom att intervjua barnen, då vi tolkar att vuxna inom förskolan har stor 
betydelse för hur barn förhåller sig till genus, vilket i sin tur påverkar hur leken ser ut. Vi 
anser dock att vi ändå fått ut ett tillförlitligt resultat, eftersom vi valde att också observera 
barnen och deras samspel i leken. 

5.3 Relevans för förskolläraryrket 

Att studera miljö utifrån ett genusperspektiv har stor relevans för förskolläraryrket. För det 
första skapar det en medvetenhet kring genus och vilka konsekvenser en genus-
/normmedveten pedagogik får. Förskolans läroplan beskriver att alla inom förskolan aktivt 
ska arbeta för att motverka traditionella könsroller och mönster (Skolverket 2010). Den 
beskriver också att förskolans miljö ska vara trygg och utmanande. Därför ser vi en stor 
relevans av denna studie för förskolläraryrket. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

För att fortsätta denna studie ser vi möjligheter att fördjupa kunskapen om genus utifrån 
ett barnperspektiv. Med det menar vi att intervjuer med barn kan vara fördelaktigt för att 
verkligen förstå hur barn gör kön och skapar en genusidentitet. Å andra sidan kan vi också 
se en poäng med att djupare utforska konsekvenserna av vuxnas förhållningssätt och hur 
de påverkar barnen identitetsskapande. Eftersom denna studie handlar om miljöns 
betydelse för barns identitetsskapande fick vi välja bort att analysera djupare hur vuxnas 
förhållningssätt påverkar. 

Det vi kan visa i denna studie är att förhållningssättet påverkar. Därför ser vi gärna att en 
fortsatt forskning om hur och i vilken utsträckning vuxnas förhållningssätt påverkar barns 
genusidentitet.  

Vi vill även problematisera och uppmärksamma det som Eidevald (2009) ifrågasätter om 
att studera genus. När vi kategoriserar pojkar och flickor blir resultatet generellt. Studien 
tar inte hänsyn till variationen som finns hos flickor och pojkar. Det gör att studier och 
forskning om genus kan förstärka den redan starka normen om vad som är ”flickigt” och 
”pojkigt”.  
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Bilaga 1. Missivbrev till föräldrar

Studie om genusarbete i miljön 

Vi studerar om och hur förskollärare i förskolan använder miljön i förskolan som ett 
hjälpmedel för att främja genusarbetet utifrån läroplanen. Det är framförallt miljön som 
kommer ligga i fokus i denna studie. För att få göra studien har vi skyldighet att informera 
er om de etiska forskningskraven som vi måste följa. Vi måste få samtycke från 
vårdnadshavare och barn om deltagande. Ni och barnet kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet om så skulle vara fallet.

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning.

Om oss och vidare information om studien

Vi heter Frida Elfström och Olivia Nilsson, vi är två förskollärarstudenter från 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola som är inne på vår sista termin. 
Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete om hur miljön används i genusarbetet. 

Syftet med vår undersökning är att studera hur miljön på förskolan påverkar barns 
könsroller.
Vi vill studera detta ämne då förskolan enligt läroplanen ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Läroplanen skriver även att flickor och pojkar i förskolan ska 
ha möjlighet att och pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräsningar och 
stereotypa könsroller.

Datainsamling

För att samla information kommer vi använda oss av intervjuer med förskollärare och 
observationer av barns lek. 
De personer som kommer ha tillgång till insamlad data är vi som studerar ämnet och vår 
handledare, Victor Kvarnhall. Vi vill även informera om allt material vi får in kommer 
hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut.
Ditt och ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt, du och ditt barn har rätten 
att när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig och ditt barn. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion lägg ut på databasen Diva.

Vi bifogar här ett papper där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande eller ej som 
sedan ska tas med till läraren.

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss: 

Frida Elfström, 0735112296 ………………………………………
Mail: fem13001@student.mdh.se Datum:      Ort:    

Olivia Nilsson, 0768939186 ………………………………………
Mail: onn13001@student.mdh.se Datum:       Ort:                      
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Handledare: Victor Kvarnhall 
Mail: victor.kvarnhall@mdh.se

Samtyckesformulär

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

…………………………………………………………………………………………… Målsmans 
underskrift 

…………………………………………………………………………………………… Barnets 
underskrift
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Bilaga 2. Missivbrev till förskollärare/informanter 

Studie om genusarbete i miljön 

Vi studerar om och hur förskollärare i förskolan använder miljön i förskolan som ett 
hjälpmedel för att främja genusarbetet utifrån läroplanen. Det är framförallt miljön som 
kommer ligga i fokus i denna studie. 

Du tillfrågas härmed om deltagandet i denna undersökning.

Om oss och vidare information om studien

Vi heter Frida Elfström och Olivia Nilsson, vi är två förskollärarstudenter från 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola som är inne på vår sista termin. 
Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete om hur miljön används i genusarbetet. 

Syftet med vår undersökning är att studera hur miljön på förskolan påverkar barns 
könsroller.
Vi vill studera detta ämne då förskolan enligt läroplanen ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Läroplanen skriver även att flickor och pojkar i förskolan ska 
ha möjlighet att och pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräsningar och 
stereotypa könsroller.

Datainsamling

För att samla information kommer vi använda oss av intervjuer med förskollärare och 
observationer av barnens lek. Vi beräknar att intervju med förskollärare tar ca 30 minuter, 
här förväntas en avskild intervju på tu man hand. 
De personer som kommer ha tillgång till insamlad data är vi som studerar ämnet och vår 
handledare, Victor Kvarnhall. Vi vill även informera om allt material vi får in kommer 
hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt, du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion lägg ut på databasen Diva.

Vi bifogar ett papper med medgivandet till studien.
Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss: 

Frida Elfström, 0735112296 
Mail: fem13001@student.mdh.se ………………………………………

Datum:                                  Ort:        

Olivia Nilsson, 0768939186
Mail: onn13001@student.mdh.se ………………………………………

Datum:                                  Ort:        

Handledare: 
Victor Kvarnhall 
Mail: victor.kvarnhall@mdh.se
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Samtyckesformulär

□ JA, jag tillåter deltagande i studien. 

□ NEJ, jag tillåter INTE deltagande i studien. 

…………………………………………………………………………………………… Underskrift 

…………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 


