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 Abstrakt 
Vi har i den här kvalitativa undersökningen tittat närmare på barns och 

pedagogers uppfattningar av den pedagogiska miljöns erbjudanden och 

möjligheter utifrån ett genusperspektiv. Hur uppfattar pedagogerna att de 

arbetar med den fysiska inomhusmiljön för att främja barnens 

könsöverskridande lekar? Hur uppfattar barnen inomhusmiljön och de 

erbjudanden till lek och aktivitet som finns i den?  

  

Vi drar slutsatsen att alla pedagogerna uppfattar miljön som väldigt viktig när 

det gäller genus och barns möjligheter till överskridning av könsgränserna. 

Vår förståelse är att alla avdelningarna, mer eller mindre, har ett 

genusmedvetet tankesätt varav vissa är mer inriktade på det just nu än andra. 

Alla pedagoger uppfattar att det material som finns att tillgå ger barnen 

chanser att överskrida könsgränserna, men det är inte genom att plocka bort 

det könskodade materialet utan att blanda det med övrigt material i de olika 

rummen, och låta barnen flytta sakerna som de vill i sina lekar. Även barnen 

uppfattar att de leker någon gång med alla barn och mer eller mindre med alla 

sakerna beroende på intresse. Det som skiljde sig var pedagogerna och barnens 

uppfattning om vad namnet på rummet har för betydelse för vad man gör där. 

Enligt pedagogerna leker barnen allt möjligt i de olika rummen trots 

särartsnamnen. Medan barnen uppfattade att man i ”dockvrån” leker med 

dockor, i ”legorummet” med lego och i ”bilhörnan” med bilar.  

 

Nyckelord: Genus, könsroller, pedagogiska miljön, kvalitativ forskning, 

fenomenografisk ansats, ”dockvrån”, ”bilhörna”, legorummet. 



  

 

 

 
ii 

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt ...............................................................................................................i 

Inledning ........................................................................................................... 3 

Bakgrund ........................................................................................................... 4 

Identitet och positionering ............................................................................ 4 

Genus och könsroller .................................................................................... 5 

Den pedagogiska miljön................................................................................ 8 

Problemformulering ................................................................................... 11 

Syfte .................................................................................................................. 12 

Frågeställningar ......................................................................................... 12 

Metod ................................................................................................................ 13 

Urval ........................................................................................................... 13 

Tillvägagångssätt ....................................................................................... 13 

Husmodellen och öppna frågor ................................................................... 14 

Fenomenografisk ansats .............................................................................. 15 

Analysen ..................................................................................................... 15 

Tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet .................................................. 16 

Forskningsetiska principer ......................................................................... 17 

Metoddiskussion ......................................................................................... 17 

Resultat ............................................................................................................ 18 

Genuskodade namn på rummen ................................................................. 18 

En miljö som tillåter barnen att överskrida könsgränserna ....................... 19 

Materialtillgång och strukturer ................................................................. 22 

Hur uppfattar pedagoger och barn de olika rummen och vad som erbjuds 

där? ............................................................................................................. 23 

Rum i rummen ........................................................................................... 26 

Diskussion ....................................................................................................... 28 

Slutsatser .................................................................................................... 31 

Sammanfattande diskussion ....................................................................... 32 

Tack! ........................................................................................................... 33 

Referenser ........................................................................................................ 34 

Bilaga 1: Missiv till intervjupersoner ......................................................... 37 

Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare .............................................................. 38 

Bilaga 3: Stödfrågor under samtalen .......................................................... 39 

 



  

 

 3 

 Inledning  
 
Ett ämnesområde som är av stort intresse för vårt uppdrag som förskollärare är den 

pedagogiska miljön i förskolan. I den miljön som kommer att vara vår arbetsplats i 

många år framöver kommer vi att möta barn som alla är olika. Vårt uppdrag är att ge 

var och en av dem möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi som 

pedagoger och förskolan som den pedagogiska miljön kommer att vara en del av 

barnens vardag. De kommer att ta intryck av oss, varandra och miljön och vi bör ha en 

stor medvetenhet och kunskap om hur vi bäst ska ta tillvara på detta för att skapa de 

bästa förutsättningarna för barnen i deras utveckling. I vårt uppdrag ingår att följa en 

läroplan (Lpfö98, 2011) och i den kan man bland annat läsa om hur vi i förskolan ska 

motverka traditionella könsroller.  

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

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

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

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

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”(Lpfö98, 2010. s5) 

För att göra detta behöver vi både vara medvetna om och arbeta med vårt eget 

förhållningssätt och hur vi tänker om kvinnligt respektive manligt, men vi behöver 

också aktivt arbeta med den pedagogiska miljön. Enligt vår uppfattning är det i vårt 

svenska samhälle, generellt, ofta uppdelat i vad pojkar kan göra och vad flickor kan 

göra. Väldigt mycket baseras på vilka uppfattningar vi har om genus, vilka saker vi 

anser vara feminina respektive maskulina. Vi matas hela tiden via medier, samhället 

och vår närmsta omgivning om vad som är accepterat beteende eller inte. 

Vi har därför valt att titta närmare på hur barn och pedagoger uppfattar förskolans 

pedagogiska miljö och vilka erbjudanden som finns där.  Är uppfattningen att 

inomhusmiljön uppmuntrar till könsöverskridande lekar och att det som erbjuds 

utifrån aktiviteter och material ger dessa möjligheter?  Finns det från pedagogernas 

sida en medveten genusaspekt med i planerandet av miljöerna? Uppfattar 

pedagogerna och barnen att rummets namn har betydelse för vad som kan ske där?  

Bidrar miljöns material och erbjudanden till att motverka traditionella könsroller eller 

är det kanske så att de förstärker dem?  

För att få svar på detta har vi tittat närmare på vad tidigare forskning sagt men också 

pratat med pedagoger och barn på några förskolor för att få deras uppfattningar.  
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 Bakgrund 
I bakgrunden inleder vi med en beskrivning av vad identitet är, detta eftersom 

känslan man som barn skapar sig, av att vara en flicka eller en pojke, är en stor 

del av identitetsutvecklingen. Ett av de teoretiska begrepp vi utgått ifrån är 

positionering och det är något vi behöver beskriva. Vi kommer sedan att gå 

över till att ge en beskrivning och särskiljning av de teoretiska begreppen 

genus och könsroll. Vi avslutar med en beskrivning av den fysiska 

inomhusmiljön på förskolan och varför den bland annat är viktig för barnens 

möjligheter till könsöverskridande lekar. Vi kommer där att titta närmre på 

begreppet ”affordances” och hur tidigare forskning ser på den pedagogiska 

miljön och framförallt gör vi det utifrån ett genusperspektiv.  

Identitet och positionering 

När det gäller begreppet identitet, behöver vi förtydliga vad vi menar med det. 

Hammarén och Johansson (2007) förklarar identitet med att det är vad som 

förenar dig med samhället omkring dig och som ger dig en känsla av vem du 

är. Identitet har också att göra med vår förmåga till reflektion över vårt 

tänkande som gör att vi blir medvetna. Den här medvetenheten, som är en 

mänsklig egenskap, är en förutsättning för hur vi skapar vår identitet. Man kan 

säga att identiteten kan ses som en process som pågår hela livet och som 

påverkas av olika händelser. Dessa händelser påverkar hur vi upplever oss 

själva och de bidrar då till vår identitet. Identiteten är viktig eftersom den får 

oss att känna en tillhörighet i världen och samhället.  

 

Identitet handlar alltså om hur vi upplever oss själva och är även något som 

förändras under livet. Vi tar intryck av händelser och lägger det till våra 

erfarenheter och hur vi upplever oss själva i förhållande till omvärlden. Vår 

medvetenhet gör att vi kan positionera oss olika beroende på var och i vilken 

situation vi befinner oss. 

 

Bronwyn Davies (2003), som är en framstående forskare inom 

samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturell forskning, förklarar 

positionerande med att just inom det feministiska poststrukturalistiska 

synsättet ser man på identitet som att vi positionerar oss olika beroende på i 

vilket sammanhang vi befinner oss. Hon menar att vi under en dag kan 

positionera oss på flera olika sätt och att vi ibland kan vara i maktposition och 

ibland i en maktlös position. Ett exempel på det kan vara att en pojke är 

tystlåten och lugn på förskolan, men när barnet kommer ut på fotbollsplanen 

och ska spela i knattelaget blir han mycket aktiv och ropar till sina lagkamrater 

så det hörs över hela planen. Det här visar på att den här pojken positionerar 

sig olika beroende på var han är och vad han gör.  



  

 

 5 

Genus och könsroller 

Genus är ett begrepp som används inom vetenskapen. Hedlins (2010) 

förklaring på begreppet är att det syftar på föreställningar som vi har om 

manligt och kvinnligt. Genom att vi använder oss av begreppet genus behöver 

vi ha en viss kunskap om vad det innefattar. Den kunskapen gör att vi kan 

förstå samhället på ett nytt sätt. Vidare anser Hedlin att samhället är 

”genusfierat”, vilket betyder att mycket är kodat som manligt eller kvinnligt, 

exempelvis färger, arbetsuppgifter, egenskaper och hur vi rör kroppen. Det 

syftar också på att det finns en maktaspekt med och att könen inte värderas till 

att ha samma status. Det kan förklaras med att det ena könet anses vara 

överordnat det andra. 

 

Enligt Hirdman (ur Hedlin, 2010.) består genussystemet av två grundläggande 

principer. Hon har genom sin teori om genussystemet tagit fram en modell 

som ska förtydliga det mönster hon kan urskilja. 

 

1. Isärhållande (dikotomi) 

Manligt och kvinnligt ses som ett motsatspar. Trots att vi vet att kvinnor 

och män inte är motsatser till varandra eller två olika homogena grupper är 

det ändå något som påverkar hur vi tänker om genus. 

 

2. Hierarki (rangordning) 

Mannen är normen för det som är mänskligt och för det allmängiltiga. Detta 

sätt att tänka gör att kvinnan anses som en avvikelse från den normen. Det 

leder också till att det manliga ges en högre status än det kvinnliga. 

Tallberg-Broman (2002) förklarar att dagens genusteoretiska debatt domineras 

av ett konstruktivistiskt tänkande. Med det menas att kön är något 

konstruerat, skapat, men att det finns olika inriktningar. Kritik riktas också 

mot det essentialistiska tänkandet som menar att kön är något naturligt och 

biologiskt och att det är givet. Tallberg-Broman anser även att genus måste 

förstås som något som har många sidor och som påverkas av den interaktion 

som sker utifrån kulturella, historiska och religiösa sammanhang, likväl som 

sociala och etniska bitar samt klass påverkar. Den här synen på genus gör att 

det blir något väldigt komplext och visar på att många delar måste vägas in i 

debatten. 
 

Könsroller har varit det begrepp som använts som det gällande inom skolan i 

det vardagliga språket. Svaleryd (2002) anser att det finns en risk med att 

använda sig av det begreppet, eftersom den maktstruktur som finns mellan 

könen då hamnar i skymundan medan fokus istället hamnar på den enskilda 

individen. När vi pratar om könsroller är det något som vi som flickor eller 

pojkar anpassar oss till i vår utveckling. Bjerrum, Nielsen och Rudberg (1991) 

förklarar det med att vi socialiseras in i könsrollerna genom att vi får beröm 

från andra människor, när vi som flickor gör saker som har med det kvinnliga 
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att göra precis som pojkar gör om de får uppmuntran eller beröm för något de 

gör som kan räknas som manligt. Bjerrum et al. (1991) menar vidare att 

eftersom människor av båda könen söker acceptans av andra för att bli en del i 

en social gemenskap betyder det att de försöker uppfylla de roller som 

förväntas av dem från omgivningen. De diskuterar vidare att i vår utveckling 

tar vi in de normer och attityder som finns i vår omgivning för att den sociala 

ordningen ska bestå.  

 

När barnen börjar i förskolan möter de andra vuxna än sina föräldrar och även 

en helt ny miljö. Bjerrum et al. (1991) anser också att i umgänget och samspelet 

med andra människor formas barnens upplevelse av vad det innebär att vara 

pojke eller flicka. Hon menar att pojkar och flickor utforskar och prövar olika 

sätt att bete sig på eller att vara. Även Öhman (1999) menar att barnen utifrån 

de reaktioner omgivningen ger skapar tysta överenskommelser om vilka 

positioner pojkar respektive flickor kan inta och vad som är lämpligt beteende 

för respektive kön. Jonsdottir (2007) som har genomfört en studie om barns 

kamratrelationer i förskolan, har sett att både pedagoger och barn interagerar 

med den sociala miljön och formas av den. Hon har inte kunnat uppfatta några 

större skillnader i pedagogernas uppfattningar om att barn skulle formas in i 

traditionella könsmönster, men hon tycker sig ändå urskilja detta genom att 

barnen formas och socialiseras in i dessa. Att detta sker menar Öhman beror på 

att pedagogerna signalerar olika önskemål och förväntningar på barnen utifrån 

sina egna uppfattningar och erfarenheter. 

 

Vad vi då förstår är att de personer barnen möter i förskolan kommer att få 

stor betydelse för barnet under tiden i förskolan.  Pedagogerna kommer också 

att bli en alternativ förebild till föräldrarna. Graf, Helmadotter och Ruben 

(1991) menar att barnen ser hur de vuxna gör och härmar dem. Det blir en del i 

barnens identitetsutveckling. De ser också en risk med att barnen på förskolan 

hamnar i stora barngrupper och menar då att flickor och pojkar ofta går in i 

”stereotypa könsroller”.  

 

Svaleryd (2002) menar att ofta har vi den föreställningen att pojkar och flickor 

är olika och att deras egenskaper gör att de väljer olika lekar och leksaker 

utifrån vilket kön de tillhör. I den föreställningen ingår att flickor är 

hjälpsamma och snälla medan pojkar är dominerande och aktiva.  Svaleryd 

menar också att generellt så finns det ett mönster som säger att flickor och 

pojkar är olika och det finns många undersökningar som styrker det, men det 

finns också undantag. Med det här menar hon att pojkar kan välja att sitta i 

pysselhörnan på förskolan likaväl som flickor kan spela hockey på rasterna. 

Det finns alltid undantag från dessa mönster och är det så att dessa barn som 

kliver över dessa könsgränser betraktas som annorlunda eller som stör den 

sociala ordningen. Även Wahlström (2003) ser en fara med att barn med ”icke-

traditionella könsrollsmönster” faller utanför det beteende som förväntas av 

dem i förskolan. Hon anser vidare att många pedagoger har ett stort behov av 

att kunna förutse vad som händer i barngruppen och därför försöker få barnen 
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att passa in för att underlätta för det. Anledningen till det är att pedagogerna 

genom upplevelsen av makt och kontroll tror sig få en trygghet i sin yrkesroll. 

De ”annorlunda barnen”, de barn som inte passar in i könsmönstret, som med 

andra ord stör ordningen, är i det här fallet det som hindrar pedagogen att 

göra som hon brukar. Wahlström har sett att ett stort antal flickor som kanske 

har fostrats av sina föräldrar till att vara kompetenta och breda i sitt sätt att 

vara, blir ifrågasatta och ganska snabbt styrda in i de traditionella könsmönster 

som finns på förskolan. Även pojkarna drabbas av denna syn på traditionella  

könsmönster, men för de pojkar som uppfostrats av sina föräldrar till en bred 

roll där språk, känslor, en positiv inställning och hänsyn ingår har det lätt i 

början. Men även de pojkarna upptäcker efter en tid att det finns en risk att de 

ska anses vara för flickaktiga och att de behandlas därefter. Vad som då 

händer är att deras status bland de andra pojkarna på förskolan sjunker och de 

leder ofta till att de mår sämre. Förskolan och skolan har en stor makt och 

Wahlström menar att pedagogerna har stora möjligheter att arbeta med den 

här inställningen, att påverka de normer som råder i miljön och för att få till en 

förändring.  

 

Månsson (2000) har i sin studie upptäckt att ”pojkar fostras till individualister 

och flickorna till kollektivister”. I samhället ges mäns agerande större 

uppmärksamhet och det får också ett större värde. Detta gör med automatik 

att kvinnors agerande inte får ett lika stort värde. Detta är också något som det 

inte reflekteras över särskilt mycket, det är traditionsbundet och skapar också 

myter om vad som är manligt eller kvinnligt. 

 

Många av dessa föreställningar om vad som är accepterat beteende för flickor 

respektive pojkar ligger djupt rotade inom var och en av oss och gör att det är 

ett komplicerat område. Flera studier har fokuserat på den sociala påverkan 

som finns och som barn utsätts för i förskolan och skolan. Giraldo och Colyar 

(2009) genomförde en undersökning om lärares inställning till könsroller. 

Lärarna visade en stor medvetenhet om vilka effekter deras uppfattningar om 

manligt och kvinnligt hade på elevernas könsföreställningar. De insåg också 

att den miljö lärarna skapade i klassrummen behövde vara främjande för 

jämställdhet och att både miljön och de själva behövde engagera sig i att bryta 

upp elevernas uppfattningar om traditionella könsroller. 

 

Som vi utifrån tidigare undersökningar kan se är det sociala samspelet mellan 

vuxna och barn en viktig del i barns utveckling av sin identitet. Vi kan också se 

att samhällets normer och värden påverkar liksom den syn var och en av oss 

människor, oavsett om vi är barn eller vuxna bär med oss i form av 

erfarenheter och värderingar av vad vi anser är manligt och kvinnligt. I 

förskolan har vi inte bara dessa aspekter att ha i åtanke när vi pratar om barns 

identitetsskapande och hur de positionerar sig i olika könsroller utan vi måste 

också väga in den fysiska miljön som barnen befinner sig i.  
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Den pedagogiska miljön 
”Hur man uppfattar vad ens kropp kan eller inte kan göra har en direkt betydelse för hur den 

förhåller sig till miljön” (Davies, 2003. s 33) 

 

Även den fysiska miljön och dess erbjudanden påverkar barns 

identitetsutveckling och hur de positionerar sig i förhållande till eventuella 

könsroller. Vi kommer att nämna pedagogiska miljöer och behöver förklara 

vad vi lägger för betydelse i just pedagogiska miljöer. Vi avser då en 

avgränsad miljö inomhus där det förekommer pedagogisk verksamhet, 

exempelvis på en förskola eller skola. Vi avser inte personalens fikarum eller 

låsta förråd då det vanligtvis inte förekommer pedagogisk verksamhet i dessa 

rum. 

 

När vi pratar om vad miljön erbjuder kan vi använda oss av begreppet 

”affordance” som kommer från J. J. Gibson (Greeno, 1994) . Han ansåg att det 

saknades ett begrepp som såg till omgivningen och individen på samma gång. 

Han menade att dessa var beroende av varandra. Greeno förklarar 

”affordance” som ett erbjudande i miljön som i interaktion med en agent blir 

en aktivitet. Det är agenten (barnet) som tolkar vad som kan göras av det som 

finns i miljön, vilket gör att ett bord kanske inte bara är ett bord utan lika gärna 

kan vara en båt i en sjörövarlek. 

 
” An affordance relates attributes of something in the environment to an interactive activity by 

an agent who as some ability, and an ability relates attributes of an agent to an interactive 

activity with something in the environment that has some affordance.” (James G. Greeno, 

1994. s 5) 

 

Vår tolkning eller översättning av begreppet ”affordances” blir då 

erbjudanden i miljön som det uppfattas av barn (och pedagoger). De 

erbjudanden som barnet uppfattar och ser utifrån de erfarenheter och 

förmågor som barnet har leder sedan till en lek eller aktivitet. Vi kommer 

också att använda oss av ordet erbjudanden. 

 

Även Eriksson-Bergström (2013) diskuterar ”affordances” som 

handlingserbjudanden i miljön. Hon har i sin studie sett att barn ser en större 

variation av erbjudanden i en miljö som är neutral än i en miljö som är mer 

statiskt utformad. Hon har vidare sett att barn tilltalas av ett material som är 

lite mer neutralt och odefinierbart och att det då lockar till vad hon benämner 

som ”kollektiv lek”. I studien nämner hon exempelvis ”dockvråns” 

handlingserbjudanden som anses styrt av pedagogerna. Barnen tolkar in att 

det är lek med dockor och andra hemliknande lekar som ska ske där. Det gör 

också att de begränsas i möjligheten att upptäcka alternativ lek i ett sådant 

rum.  Ett mer neutralt rum är hallen på förskolan där barnen ser individuella 

handlingserbjudanden som de själva upptäcker. Där tar barnen in eget 

material in i leken, bland annat saker från deras egna hyllor (t ex kläder, 

gosedjur). 
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Enligt Skolverket (2011) var 458 000 barn inskrivna i förskolan hösten 2010. Det 

betyder att 83 % av alla 1 – 5 åringar gick i förskolan det året, det är en 

majoritet av alla svenska barn. De tillbringar en stor del av sin tid i förskolan 

och det gör också att förskolans miljö, både den fysiska och den sociala, 

påverkar de erfarenheter barnen skaffar sig under tiden i förskolan. Miljön kan 

enligt Granbom (2011) både hindra och öppna för nya möjligheter vilket 

betyder att miljön ”talar” till barnen. Pedagogerna skapar miljöerna, de sätter 

också genom detta gränser för vad som kan och ska ske i rummet. Även 

Nordin-Hultman (2004) ser ett samband mellan den fysiska miljöns 

utformning och erbjudanden och att den har stor betydelse för barns beteende 

och hur de uppfattar sig själva.  

 

Delegationen för jämställdhet i förskolan har i sitt slutbetänkande (SOU 

2006:75) tagit upp att förskolans miljöer karaktäriseras av att rummen ofta 

består av avgränsningar, såsom väggar och dörrar men även rummens 

utformning och det material som är placerat därinne gör att vissa material 

hålls isär. I förskolor som gjort undersökningar om detta har man kunnat se att 

detta gäller främst det mest könskodade lekmaterialet och det har i sin tur 

bidragit till att skilja flickors och pojkars lek åt. 

 

Detta är också något vi själva kunnat se när vi varit ute på olika förskolor både 

under praktik och vid arbete. Ofta är det i rummen uppdelat i material som 

kan anses anpassat för flickor (dockor i dockvrån) och för pojkar (bilar och lego 

i byggrummet). Självklart finns det undantag, t ex på en Reggio inspirerad 

förskola vi kommit i kontakt med tidigare där ytorna var mer öppna i den 

fysiska miljön och materialet inte hade en tydlig könstillhörighet. Det fanns 

dockor, bilar och byggmaterial, men barn av båda könen lekte med dessa utan 

att det ifrågasattes på något vis. 

 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) har sett att en vanlig trend i förskolor som 

arbetar med jämställdhet är att antingen tillför man könsneutrala material och  

leksaker för få till mer könsneutrala miljöer eller så försöker man kompensera 

mellan könen genom att blanda könskodade leksaker och material i förskolans 

rum för att på det sättet få barnen att ”överskrida könsnormerna”. Ofta kan 

man se att pedagogerna bytt namn på det mest könskodade rummet 

”dockvrån” till ”hemvistet” eller ”lägenheten” för att göra miljön så 

könsneutral som möjligt. Även könskodat material, som exempelvis 

Barbiedockor, har plockats bort för att miljön ska locka till lek för både pojkar 

och flickor. Att könsneutralitet blivit så populärt menar Eidevald och Lenz 

Taguchi, beror på att det blivit något som starkt förknippas med dagens 

jämställdhetsarbete och att ordets betydelse syftar på ett motstånd mot att 

flickor och pojkar bemöts olika och erbjuds olika aktiviteter och uppgifter. När 

man använder sig av könsneutrala miljöer i förskolan så betonas det också att 

kön inte har någon betydelse och att alla ska kunna använda alla leksaker och 

allt material. De ska inte finnas begränsningar utifrån vilket kön barnet har. 
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Men Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar vidare att trots betoningen på att 

kön inte ska ha någon betydelse så har den det och ges också ofta en stor 

betydelse. De menar vidare att när pedagogerna beskriver sitt arbete med 

könsneutrala miljöer, beskriver de hur de tycker att det ska vara eller snarare 

bör vara. Konsekvensen blir då att pedagogerna sällan beskriver hur det ser ut 

på förskolan med de könsneutrala miljöerna just nu. Detta sätt att se på arbetet 

med könsneutralitet kan göra att pedagogerna inte ser de olika maktpositioner 

som pågår hela tiden, varje dag mellan pojkar och flickor i förskolan, och som 

fortsätter trots att man arbetar med just könsneutrala miljöer. 

 

Ett annat sätt att förändra barnens lekmönster och för att skapa lek som är 

könsöverskridande är att skapa ”rum i rummen”. I en rapport från 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) beskrivs ”rum i 

rummen” som att det är små vrår eller platser i ett och samma rum som 

inbjuder till gränsöverskridande lek. Med det menas att man i ett rum placerar 

olika material som kan vara könskodade för att på så sätt få barnen att leka 

tillsammans, både flickor och pojkar, och att uppmuntra barnen till att leka 

med material som de vanligtvis kanske inte skulle ha valt. Det kan exempelvis 

vara så att i det stora rummet är ”bygghörnan” bredvid ”dockvrån” som är 

placerad bredvid bilarna som i sin tur är bredvid dockskåpet. Ett resultat av att 

arbeta med just ”rum i rummen” är bland annat från en förskola i Järfälla, där 

man kunnat se att miljön inbjudit till gränsöverskridande lek och att barnen 

getts större möjligheter till att leka över könsgränserna. I rapporten (SOU 

2006:75) kan man vidare se att en av slutsatserna är att material och aktiviteter 

kodas av de vuxna i förskolan, men att barnen kommer att möta ännu mer 

könskodade leksaker utanför förskolan. Det förstår man om man går in i en 

leksaksaffär och tittar på hur leksakerna är placerade. Ofta finns det tydliga 

avgränsningar mellan de hyllor som innehåller leksaker som riktar sig till 

flickor (Barbie, My little Pony m.m.) respektive pojkar (Star Wars, Ninja 

Turtels osv). Många förskolor har då valt att behålla material och leksaker men 

genom att ge det nya innebörder och möjligheter som också uppmuntrar 

barnen till att leka könsöverskridande. Ett annat sätt har blivit att många 

förskolor undviker att placera material som räknas som könskodat i separata 

rum. Anledningen till att de könskodade materialen placeras bland andra 

material och att det då ska uppmuntra både flickor och pojkar att använda sig 

av dessa. 

 

Att i förskolan arbeta med att motverka stereotypa könsroller och mönster är 

som vi sagt tidigare något som förskolans läroplan Lpfö98 (2011) tar upp. Men 

det är upp till var och en av förskolorna att tolka läroplanstexten och sedan 

omsätta den i praktiken. Friheten att tolka kan göra att det blir skillnader i vad 

man fokuserar på för att komma tillrätta med detta. I en studie som Ärlemalm- 

Hagsér (2011) gjort konstaterar hon att pedagogerna inte pratar om hur man 

ska bemöta och komma till rätta med de stereotypa könsroller och mönster 

som finns i förskolan utan snarare om hur man ska erbjuda barnen aktiviteter 

som istället breddar barnens perspektiv på vilka möjligheter som finns.  
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”the professionals talk more often about different affordances and how to broaden children’s 

perspectives than about how to counteract stereotyped roles and patterns”. (Ärlemalm- 

Hagsér, 2008. s 522) 

 

På det här sättet erbjuder förskolan barnen många sätt att vara och många 

möjligheter till könsöverskridande lekar, men kan man räkna detta till ett sätt 

att motverka de stereotypa könsroller som enligt forskare (bl a Eidevald  & 

Lenz Taguchi, 2011 och Ärlemalm-Hagsér, 2008) finns i förskolan?  

Problemformulering 

Sammanfattningsvis kan vi i tidigare forskning se att både sociala och fysiska 

(miljö) aspekter finns med när vi talar om genus. Det finns en social ordning, 

en manlig norm och att avvikelser stör det som anses vara normen. I 

förskolans läroplan ingår det att motverka traditionella könsroller och 

forskning visar att förskolor då breddar erbjudanden i miljön, men det skapar 

endast erbjudanden som breddar barns möjligheter till aktivitet snarare än att 

komma tillrätta med de stereotypa könsroller som enligt forskningen finns. 

 

Forskning som handlar om både genus och pedagogiska miljöer har vi inte 

funnit så mycket av, detta gör att det är ett intressant område att titta närmre 

på. Det vi fann var en svensk forskare som heter Eva Änggård (2012) som 

bland annat skrivit en artikel om genusskapande och utomhusmiljöer. 

Eftersom vi valt att titta på inomhusmiljön har vi medvetet valt bort henne. Vi 

anser också att det är av stor vikt att vi hela tiden reflekterar som pedagoger 

över de val vi gör i arbetet i en pedagogisk verksamhet. 

 

Är det kanske så att vi genom att erbjuda fler aktiviteter får könsroller att 

bestå? 
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 Syfte 
 

Syftet med den här undersökningen är att beskriva pedagogers och barns 

uppfattningar av den pedagogiska inomhusmiljön utifrån ett genusperspektiv.  

Frågeställningar 

- Uppfattar pedagogerna att miljön erbjuder ett material som ger möjligheter 

till könsöverskridande lek?  Och hur uppfattar barnen det?  

- Var, med vad och med vem uppfattar barnen att de leker?  

- Tar man bort material eller tillför man i de pedagogiska miljöerna?  

- Hur uppfattas benämningen på rummet av barn och pedagoger, har namnet 

någon betydelse för vad som sker där?   
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 Metod 
I metoden kommer vi först att ge en beskrivning av vårt urval, där vi ger en 

motivering av varför vi valt kvalitativa intervjuer, hur vi gått tillväga vid 

intervjuerna, vad som styrt oss i vårt val av förskolor, hur många vi intervjuat 

och hur vi valt att benämna våra intervjupersoner i resultatet. Vi kommer sen 

att ge en beskrivning av ”husmodellen” och de öppna frågor vi använt oss av. 

Vi beskriver därefter vår forskningsansats (fenomenografin) och ger sedan en 

bild av hur transkriberingsarbetet och analysen gått till. Vi avslutar med 

forskningens trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet och de forskningsetiska 

principerna. Metodkapitlet avslutas med vår metoddiskussion.  

Urval 

Urval av litteratur till bakgrunden gjordes med hjälp av sökord som genus, 

förskola, jämställdhet, men även på engelska pre- school, gender och 

affordances. Vi har också använt oss av litteratur som vi tidigare kommit i 

kontakt med under vår utbildning. Litteratursökningarna gjordes i databasen 

ERIC och via Mittuniversitetets katalog Primo.  

 

I den här undersökningen genomförde vi intervjuer med sju kvinnliga 

förskollärare på tre olika förskolor. (Vi kommer fortsättningsvis att benämna 

förskollärarna som pedagoger.) Pedagogerna på var och en av de tre 

förskolorna har arbetat tillsammans på den avdelning vi besökt.  Att det blev 

bara kvinnliga pedagoger beror på att det på dessa förskoleavdelningar endast 

arbetar kvinnor. 

 

Det som styrde oss var att vi ville ha tre olika avdelningar från tre olika 

enhetsområden (geografiska områden) för att eventuellt kunna urskilja olika 

arbetssätt i utformandet av den pedagogiska miljön. Alla tre förskolorna är 

placerade i bostadsområden i utkanten av en mellanstor stad. I resultatet 

kommer förskolorna att kallas Maskrosen, Blåklockan och Vitsippan. Vi ville 

ha minst två pedagoger per avdelning och så många barn i åldern fyra till fem 

år som möjligt. Vi lät pedagogerna själva avgöra vilka som skulle delta i vår 

studie och vi överlät även till viss del åt dem att välja ut barnen som kunde 

vara aktuella. Styrningen från vår sida var barnens ålder, detta beroende på att 

vi ville att barnen skulle kunna berätta för oss om den inomhusmiljö som de 

befinner sig i på förskolan.  

Tillvägagångssätt 

Vi gjorde en kvalitativ studie med hjälp av öppna intervjuer där vi samtidigt 

som vi intervjuade även gick runt i lokalerna för att låta pedagogerna berätta 

om miljöerna och deras tankar om rummens utformning och erbjudanden. Vi 

använde oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi var intresserade av de 
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intervjuades uppfattningar och ståndpunkter. Den kvalitativa intervjun har 

också en fördel med att intervjun kan pendla mellan olika inriktningar och det 

gör också att vi fått fram vad informanterna ansett vara viktigt utifrån sina 

egna uppfattningar. Detta är också vad Bryman (2002) anser om de kvalitativa 

intervjuerna. En annan anledning till att vi valde kvalitativa intervjuer beror på 

att vi kunde vara mer flexibla i vilka frågor som ställdes och vi kunde anpassa 

följdfrågorna till de svar vi fick av intervjupersonerna. Som intervjustrategi 

valde vi den nästan helt ostrukturerade intervjun som enligt Bryman (2002) 

mer liknar ett vanligt samtal. Vi följde endast upp det som den intervjuade 

svarade och kom med följdfrågor. Därefter lät vi den intervjuade berätta och 

associera utifrån det som de själva ansåg vara relevant för genus och 

materialtillgång i förskolans inomhusmiljö. I intervjuerna eller samtalen med 

pedagogerna hade vi endast ett antal stödfrågor (se bilaga 3) med oss för att se 

att vi fått den information vi tänkt oss. På Maskrosens avdelning blev det 

tyvärr endast en flicka som visade oss runt i miljön och berättade vad hon 

gjorde i de olika rummen, därför har det inte nämnts så mycket om henne i 

resultatet.  På Vitsippans avdelning pratade vi med sju barn, vi valde då att 

dela upp dem i två grupper så det blev fyra respektive tre i varje grupp. 

Gruppindelningen gjordes av pedagogerna. I den första gruppen vi gick med 

fanns det 3 flickor och 1 pojke. I den andra gruppen fanns det 2 flickor och 1 

pojke. På Blåklockans avdelning samtalade vi med 4 barn, två flickor 

respektive två pojkar. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon, 

vilket är ett vedertaget tillvägagångssätt när man i en undersökning vill 

fokusera på en analys av ett samtal. Fördelen med att spela in samtalet eller 

intervjun gör att man lättare kan göra en analys av vad personen sagt, men 

även hur han eller hon svarat (exempelvis tvekande, frågande o s v). Det 

inspelade materialet kan också lyssnas på flera gånger.  I vårt resultat har vi 

valt att skriva pedagog 1, pedagog 2, flicka 1, pojke 1 etcetera, detta för att det 

blir mer tydligt att det är fingerat.  

Husmodellen och öppna frågor 

Vi använde oss av ”Husmodellen” (Larsson & Nikell, 2004) som stöd under 

våra intervjuer. Den här modellen är främst ett verktyg för att upptäcka och 

motverka mobbing och annan diskriminering i förskola och skola.  Den 

används också till att kartlägga flickor och pojkars skolmiljö, upptäcka 

situationer som inte är jämställda, formulera mål för ett jämställdhetsarbete 

och att planera aktiviteter för att nå dessa mål. När en verksamhet använder 

den här modellen är det oftast utifrån ett uppritat hus på ett papper där de 

olika rummen är namngivna. På detta papper markerar antingen barnen eller 

pedagogerna vilka som brukar vara i rummen, vilken aktivitet det brukar vara 

där och så vidare. Vi valde att använda oss av den på ett lite annat sätt. Att vi 

använde den här metoden under våra intervjuer var för att den med fördel 

används till att beskriva och tänka runt den pedagogiska miljön och det är 

också lättare att ”se” miljön om man har den framför sig. Vi hade även 

”Husmodellen” (a.a) som grund när vi sedan gick runt med mindre grupper 

av barn för att få deras uppfattningar synliggjorda om förskolans miljö. Vi 
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uppfattade att även de kunde berätta mer om de olika rummen och miljöerna 

när de fysiskt var i dem. När det gäller de öppna frågorna till pedagogerna 

använde vi oss av en övergripande huvudfråga (se bilaga 3) och sedan 

underfrågor utifrån vad samtalet gav. När det gäller barnen hade vi lite mer 

strukturerade öppna frågor (se billaga 3) utifrån att barn kan behöva lite mer 

stöd för att vi skulle få mycket information i våra svar.  

Fenomenografisk ansats 

Vi har valt att använda oss av en fenomenografisk forskningsansats i vår 

kvalitativa undersökning. Enligt Dimenäs (2007) är fenomenografi en 

kvalitativ forskningsansats. Vi utgick ifrån andra ordningens perspektiv 

eftersom det handlar om hur något upplevs eller ter sig för någon. Den 

viktigaste utgångspunkten i den här ansatsen är att man vill få reda på 

människors tankar om sin omvärld, hur man upplever, erfar eller uppfattar 

den. Då människor har olika erfarenheter och kan uppfatta saker och ting olika 

utifrån den individ man är, så kan ett och samma frågeområde eller problem 

upplevas eller te sig olika för skilda personer. Man söker därmed inte efter 

rätta svar eller vad som kan tänkas vara sant respektive falskt i den här 

ansatsen. Istället vill man hitta en variation i människors erfarenheter av olika 

fenomen. De erfarenheterna kan vara grundade på både teoretisk kunskap och 

praktiskt handlande. Varför vi valt denna ansats beror på att det var 

pedagogers och barns uppfattningar och erfarenheter kring material och genus 

i inomhusmiljön som vi ville få en större insikt om. Vi hade samtal, med flera 

pedagoger och barn, och genom en analys fick vi fram personernas 

uppfattningar om det nämnda ämnesområdet. Detta menar Dimenäs (2007) är 

en utgångspunkt när man gör en fenomenografisk studie.  

 

Transkribering  

Vi har efter genomförandet av samtalen med pedagogerna och barnen 

transkriberat inspelningarna. Detta tillvägagångssätt gjorde att det blev lättare 

att se mönster i vad som sagts och vad som var relevant i förhållande till 

undersökningens syfte. Vi hade också möjlighet att gå tillbaka till 

inspelningarna för att på nytt höra hur de svarade. De inspelade ljudfilerna på 

diktafonen förde vi över på datorn. Vi lyssnade och skrev sedan nästan allt 

som sades. Ord som ”hmm” skrev vi inte ner. Efter det att intervjuerna var 

gjorda och transkriberade sorterade och kategoriserade vi det utifrån olika 

teman (rubriker). Detta gjordes för att underlätta analysarbetet och lättare 

kunna urskilja mönster i de uppfattningar vi undersökt. Vi ville också få svar 

på de frågeställningar som vi hade. Tillvägagångssättet är vanligt vid en 

kvalitativ undersökning och underlättar i bearbetningen av det insamlade 

materialet (Malmqvist, 2007).   

Analysen  

För att få fram kategorierna valde vi att dela in de svar vi fick från 

informanterna under rubriker i resultatdelen. Dessa rubriker blev sedan de 
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kategorier vi använde oss av när vi bearbetade resultatet. Kategorisering är 

också vanligt vid en fenomenografisk ansats (Dimenäs, 2007). Genom att 

kategorisera är det också lättare att analysera och sedan även diskutera 

resultatet. Vi förde sedan in informanternas uppfattningar i resultatet under de 

olika kategorierna/ underrubrikerna utifrån vad de berättade för oss.  Vi anser 

att detta underlättar läsbarheten och det blir inte heller rörigt bland svaren. Vi 

har inte tagit med allt som sagts under samtalen utan endast det som är 

relevant för vår studie och de frågeställningar vi haft. 

Tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet 

Med tillförlitlighet och trovärdighet avses hur tillförlitligt resultatet är och vad 

som gör att man kan tro på det. Tillförlitligheten på vårt resultat ökar eftersom 

vi varit två intervjuare/ samtalsledare, beroende på att vi då har kunnat hålla 

igång samtalet och vi båda har kunnat ställa följdfrågor och samtidigt haft 

ögonen på vad informanterna pekat eller pratat om i förskolans miljö. Detta 

gör också att vi har haft en större chans att få med mer information. Denna 

sorts tillförlitlighet kallas enligt Dimenäs (2007) för interbedömarreliabilitet. 

För att stärka trovärdigheten ytterligare spelade vi in alla intervjuer på en 

diktafon, detta för att vara säkra på att allt som sagts skulle finnas med för en 

senare analys. Vi kunde lyssna på intervjuerna gång på gång för att sedan 

skriva in i resultatet. Vi kunde också höra om vi varit ledande i våra 

samtalsfrågor och följdfrågor. När man använder sig av en diktafon under 

intervjuerna gör det även att tillförlitligheten ökar (Dimenäs, 2007). Bryman 

(2002) ser dock en risk med att intervjupersonerna kan bli nervösa och 

hämmade av inspelningsutrustningen och att det då kan påverka deras svar.  

Dimenäs (2007) menar att det finns en risk med att bara anteckna vid en 

intervju och det är att man av misstag lätt kan tolka svaren på en gång och att 

man sedan antecknar sina tolkningar av svaren och inte vad som egentligen 

sagts. Något som kan dra ner tillförlitligheten i vår studie är att beroende på 

hur samtalen utvecklade sig så fick vi olika mycket information, vilket kan bli 

lite missvisande i resultatet.  

 

När det gäller giltigheten i vår studie stärks den av att vi tagit med nyare 

litteratur och forskning, inte bara hur det sett ut historiskt. Vi har också 

fokuserat på kommunicerbarheten som enligt Dimenäs (2007) anses vara ett 

mått på giltigheten inom kvalitativa studier. Det innebär att de som läser vårt 

examensarbete ska förstå det som beskrivits och vad resultatet blev. Vi 

genomförde inga renodlade observationer, men gick runt i förskolans olika 

rum samtidigt som vi samtalade med pedagoger och barn.  Genom denna 

strategi fick vi två olika källor som vi kunde jämföra med varandra. Att vi 

valde att gå runt i miljöerna under samtalen/ intervjuerna gjorde att vi kunde 

koppla informanternas svar till hur miljön såg ut.  
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Forskningsetiska principer  

Vi informerade pedagogerna som deltog i vår studie och även föräldrarna till 

barnen som deltog om Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 

Allt deltagande i undersökningen var frivilligt och vi skickade ut missivbrev 

till personalen på de förskoleavdelningar vi valt ut (se bilaga 1). Vi skickade 

även med brev med en blankett till de föräldrar som hade barn i fyra till fem 

års ålder på de aktuella avdelningarna (se bilaga 2). I breven till föräldrarna 

ville vi få deras godkännande till att vi fick prata med deras barn och även de 

blev upplysta om att deltagandet var frivilligt. De blev också informerade om 

att eftersom allt deltagande är frivilligt går det att det när som helst avbryta. 

När det gäller barnens deltagande var vi extra tydliga med att om barnen inte 

vill vara med vid intervjutillfället avbryter vi både intervjun och därmed också 

barnets deltagande. Vi upplyste också om att alla personer och deras 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att intervjumaterialet 

endast kommer att användas av oss i just detta forskningsändamål. Alla som 

deltog i undersökningen kommer att förbli anonyma och i det färdiga 

examensarbetet kommer inte namn på personer eller förskoleavdelningar 

nämnas. Vi kommer att använda oss av fingerade namn för att avidentifiera 

dessa personer och förskolor. 

Metoddiskussion  

Vår ambition var att pedagogerna en och en skulle ha samtal med oss i 

förskolans olika rum för att de så lite som möjligt skulle påverkas av vad den 

andre sagt. Tyvärr stötte vi på en svårighet i det eftersom pedagogerna inte 

ansåg sig ha tiden för det. Därför har pedagogerna i samråd med oss 

intervjuats gemensamt och vi kan då inte bortse ifrån att pedagogerna 

påverkats av varandra i viss mån. 

  

Då det på Maskrosens avdelning endast blev en flicka som fick visa oss runt i 

miljön och berätta vad hon gjorde i de olika rummen blev det ett väldigt tunt 

material som vi kunde använda oss av. Eftersom vi inte heller hade specifika 

fasta frågor till pedagogerna, blev det olika följdfrågor till de olika 

avdelningarna beroende på vad de diskuterade. Detta kan vi se i efterhand var 

synd, då vissa viktiga följdfrågor kunde glömmas bort då det aldrig kom på 

tal. Detta syns även i vårt resultat då de olika avdelningarna har fått olika 

mycket utrymme, vi har dock i den mån det varit möjligt försökt ge alla lika 

mycket plats. 

 

Utifrån en fenomenografisk ansats har vi velat komma åt pedagogernas och 

barnens uppfattningar om vad den pedagogiska inomhusmiljön erbjuder. I 

resultatet kan vi också se att det är vad de säger som är det resultat som vi 

sedan analyserar. Vi har gått igenom intervjuerna/samtalen från alla tre 

avdelningarna och sedan kategoriserat dem under olika rubriker i 

resultatdelen.  
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 Resultat  
Vårt resultat utgår från pedagogerna och barnens svar och våra tolkningar på 

deras svar. De svar vi i samtalen fått från barnen återfinns endast under 

kategorin ”Hur uppfattar pedagoger och barn de olika rummen och vad som 

erbjuds där?” Anledningen till detta är att barnens svar handlade om detta. 

Resultatet i en fenomenografisk studie menar Dimenäs (2007) utgörs av att 

man beskriver de uppfattningar man fått i form av olika kategorier. Vi har valt 

att dela in resultatet under dessa kategorier:  

 

*Genuskodade namn på rummen 

*En miljö som tillåter barnen att överskrida könsgränserna 

*Materialtillgång och strukturer 

* Hur uppfattar pedagoger och barn de olika rummen och vad som erbjuds 

där? 

*Rum i rummen 

 

(För en utförligare beskrivning av hur kategoriseringen gått till se under 

analysdelen.) 

Genuskodade namn på rummen 

När det gäller val av namn på ett rum så är det ofta svårt att veta hur man ska 

resonera. Flera av våra intervjuade pedagoger ser både för- och nackdelar med 

att ha exempelvis de typiska namnen ”dockvrå” och ”byggrum” som namn.  

Pedagog 1 på avdelning Maskrosen anser att det många gånger kan vara fult 

att kalla ett rum för dockrum eller byggrum. Generellt så tror hon att det av 

många uppfattas som att i ett dockrum leker bara flickor och i ett byggrum är 

det bara pojkar. Hon menar att man ofta kanske tror att genom att man 

använder de här namnen på rummen så har man bestämt vad som ska ske där 

 
”Men vi har ju pratat om det, vi tycker inte att det bara är flickor som leker i en dockvrå. 

Så för mig finns det ingenting fult i att kalla det dockvrå, jag lägger inte in något kön i 

det. Och inte i ett byggrum heller. Men ibland tror jag att man kan vara rädd för det.” 

(Pedagog 1, Maskrosen) 

 

Pedagog 2 på Maskrosens avdelning tar upp ett exempel på ett dockhus som 

de köpte möbler till. I det här huset har alla lekt menar hon, även pojkarna. 

Dock behöver det inte alltid vara med endast dockor dem leker, utan det kan 

även vara andra sorters figurer, exempelvis en musfamilj, olika legofigurer 

eller olika hundar. Hon menar att det blir inte bara lek med dockor utan annan 

sorts lek också. Pedagog 1 på samma avdelning menar vidare att bara för att 

man kallar rummet för byggrummet, så betyder inte det att det endast byggs 

saker där.  
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”Ja, pedagogerna har bestämt det i så fall, inte barnen, utan det handlar ju om hur vi 

förhåller oss till vad som ska hända i ett rum. En dockvrå kan ju bli vad som helst, det kan 

bli ett hem, det kan bli ett café, det kan bli en restaurang, det blir en affär. Jag tror att det 

är vi pedagoger som är lite rädd för att kalla det saker för vi tror att då har vi bestämt vad 

som ska ske där.. Och lämnar man öppet så leker barnen andra saker.” (Pedagog 1, 

Maskrosen)  

 

Även pedagogerna på Blåklockans avdelning delar den uppfattningen att det 

inte spelar någon roll för barnen vad ett rum heter. Pedagog 2 på den här 

avdelningen tror att för barnen blir det bara ett rum där de leker. Pedagog 1 

gav ett exempel från när de hade haft grupp med de lite äldre barnen. 

Gruppen hade namnet Stjärnan och pedagogen frågade barnen vad de tänkte 

på då? Pedagogernas associationer var att de kanske hade sett Idol och skulle 

tänka på det. Men barnens tankar hade varit stjärnhimlen, stjärnor och blinka 

lilla stjärna. Ett annat exempel är när ordet bakgård kom till tals, pedagogerna 

associerade det med ”på baksidan av huset”. Men barnen tolkade det som att 

det var ett ställe man bakade på. Här kan man tydligt se hur de olika 

associationerna är beroende på vad man är bekant med och har erfarenheter 

ifrån. Samtidigt menar pedagog 2 på samma avdelning att det kan finnas en 

problematik när det gäller namn på rum. 

 
”...och samtidigt lekvrå, man leker ju överallt, det är väldigt svårt. För som hemvrå, de leker 

ju inte bara att de är hemma, det kan ju vara skola och vad som helst. Jag tror för barnen är 

det bara ett namn. Som legorummet, kan vi gå till legorummet och måla? För det är som 

bara namnet på rummet, det är ju inte att man måste bygga lego där, vi kan ju mer 

associera så som vuxna. Det handlar om vad man lägger i namnet.” (Pedagog 2, 

Blåklockan) 

 

Vår tolkning är att pedagogerna inte ser namnet på rummet som avgörande 

för vilka barn som leker där eller vad som leks där. Dock kan pedagog 2 på 

Blåklockans avdelning se att vissa namn som finns är väldigt inkörda och att 

det kan vara svårt att helt plötsligt bara byta namn, både för pedagogerna och 

för barnen. Hon tror att det kan ta många år innan det riktigt slår igenom.  

En miljö som tillåter barnen att överskrida könsgränserna 

Pedagogerna i vår studie anser att det är av stor vikt att en miljö ska vara 

inbjudande för alla barn, vare sig barnet är en flicka eller pojke, i den 

bemärkelsen att flickor och pojkar kan leka med det som de vill och tycker 

är roligt, utan att de ska känna att detta inte är accepterat. De ska inte 

behöva känna att det finns begränsningar beroende på om en leksak eller 

en lek klassificeras som typisk för flickor respektive pojkar. På Maskrosens 

avdelning har man just nu ganska mycket djur i fokus och som är av 

intresse för barnen.  
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”Nu har vi lekt med dem här stora fina djuren, och så har de ju fått vara föremål för 

rollek då. Då blir det ju inte heller könsstereotypa roller. Utan får man vara lejon eller 

giraff eller någonting, det blir ju någonting helt annat.” (Pedagog 3, Maskrosen) 

 

De leksaksdjur som finns på avdelningen uppfattar pedagogerna lockar till 

lek som alla barn kan delta i utan att stereotypa könsroller skapas eller 

bibehålls.  Det är också ett stort intresse i barngruppen för att klä ut sig och 

leka rollekar där djur ingår. De dräkter som är populära är de med 

djurtema som pedagog 2 på Maskrosen berättar. Även Stålmannendräkten 

är populär bland både pojkar och flickor. 

 
”Och någonting som dem leker väldigt mycket med nu, det är dem här 

utklädningskläderna, och där finns det ju mycket djur, dem är lejon, tiger, kaniner och 

katter och det är ju blandat. Alla är ju allt. Och likaså den här stålmannen dräkten, det 

är ju både tjejer och killar.” (Pedagog 2, Maskrosen) 

 

Genom leken med de här utklädningskläderna så kan pedagogerna på den 

här avdelningen inte se att barnen har några specifika könsroller, utan 

lekarna anser de är oberoende av vilket kön barnet har.  

 

”Det finns en pojke som jätte gärna sätter på sig klänning, jätte lycklig över det.” 
(Pedagog 1, Maskrosen) 

 

Pedagogerna uttrycker att det finns både pojkar och flickor som gör väldigt 

tydliga könsöverskridande lekar, bland annat flickor som klär sig i 

Stålmannen dräkt och pojkar som klär sig i klänning. Pedagogerna 

poängterar även att det får vara så, det är inget barn och ingen vuxen som 

kommenterar detta. Pedagog 3 på Maskrosens avdelning tycker att det är 

av stor vikt att man inte fastnar i en specifik uppfattning av kön. Barnen 

ska kunna överskrida könsgränser i leken och känna att det är accepterat, 

man får göra det. Likaså menar hon att det är otroligt viktigt att se över sitt 

eget språk och vilka signaler vi som vuxna sänder ut i olika situationer, 

främst där barnen gör något som räknas som könsöverskridande . Mycket 

handlar om vilka egna uppfattningar och fördomar man bär med sig, och 

det är också något som är svårt att komma ifrån, men det är viktigt att vara 

medveten om dem och försöka lägga dessa åt sidan. 

 
”Så att man inte värjer bort blicken, utan bekräftar. Bara för att man själv tycker att det är 

lite konstigt, det kanske man gör, men att man håller i sig själv lite grann, att man 

bearbetar sig själv, ens egna fördomar.” (Pedagog 3, Maskrosen) 

 

”Det räcker med en fel blick så är det inte tillåtet, så fungerar vi människor, vuxna och barn 

också.” (Pedagog 3, Maskrosen) 

 

Pedagogerna på den här avdelningen anser att det är otroligt viktigt att se 

över sitt eget förhållningssätt i bemötandet med barnen, då det är så 
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otroligt lätt att sända ut signaler till ett barn att någonting inte är 

accepterat.  

 

På Vitsippans avdelning poängterar pedagog 1 att de erbjuder både bilar 

och dockor i sina lekmiljöer. Men att man inte behöver ha dem åtskilda och 

i helt olika rum.  

 
”Och just det med att man kanske, man behöver inte ha bilar här och dockor där. Utan 

man kanske kan ha lite blandat också. För då blir det en annan sort lek tillslut, då är ju 

alla grejerna med. Allting liksom. Men de flyttar ju saker mellan rummen också. Det 

gör de, absolut.” (Pedagog 2, Vitsippan) 

 

På Vitsippans avdelning tar pedagogerna upp ett exempel kring färgen på 

de små legobitarna. De hade köpt in ett rosa lego, detta var det flera av 

barnen som började betrakta som ”tjejlego”. Pedagogerna har pratat med 

barnen om att barnen  istället kan säga rosa lego, för det finns inget 

”tjejlego” eller ”pojklego”. 
 

”Och när de säger så, att man, jamen varför säger du så? Kan man fråga barnen då. 

Vad är då ”pojklego”? Att vi försöker få bort att barnen har sådana uttryck för 

leksaker”. (Pedagog 1, Vitsippan) 

 

Och nu har pedagogerna på Vitsippans avdelning sett att alla barnen, både 

flickor och pojkar, sitter och bygger med rosa lego, och att de även 

benämner det som rosa lego. Ytterligare ett exempel som de tar upp är 

inköpet av dockor som de gjort. Nu har de bland annat pojkdockor, 

mörkhyade dockor och asiatiska dockor.  

 

Pedagog 1 på Maskrosen vill även poängtera att det inte bara är den fysiska 

miljön som är viktig, utan att även pedagogerna ingår i lärmiljön. Hon 

anser vidare att det också är viktigt att ha i åtanke. Ett exempel kan vara 

Pelle som tycker om att sätta på sig den där prinsessklänningen och de fina 

högklackade skorna och att man som pedagog bekräftar detta: 

 

”Men vad fin du är, skulle du vilja gå på en bal på slottet?” (Pedagog 1, Maskrosen) 

 

Och likadant att man vågar peppa den där flickan som står uppe på stenen: 

 
”Yeee, en gång till, och hoppa ner!” (Pedagog 1, Maskrosen) 

 

Hon poängterar även att detta handlar inte bara om att man är flicka eller 

pojke, det handlar också om vem man är som person.   
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Materialtillgång och strukturer  

För att barnen ska kunna starta upp lekar och även leka tillsammans så 

måste det finnas material och leksaker så att det räcker till flera barn 

samtidigt. Detta tycker pedagogerna på Maskrosens avdelning är 

väsentligt, då det ökar intresset för flera barn att gå med i en lek. De menar 

att om man vill göra exempelvis två torn så ska det räcka till det. Pedagog 3 

på samma avdelning menar att det även är viktigt med material som är av 

god kvalitet.  

 
”Istället för halvtrasiga plastleksaker som finns för att det inte fanns mer medel.”  

(Pedagog 3, Maskrosen) 

 

Pedagog 2 på samma avdelning menar att det är viktigt att det finns 

material och leksaker, men att det samtidigt kanske inte behöver finnas en 

mängd utav allting. Hon menar att barnen även ska använda sin fantasi på 

det viset att saker och ting kan bli någonting helt annat.  

 
”...det behöver kanske inte vara fullproppat med grejer överallt, för då blir det ju kanske 

nästan svårt åt barnen också att veta vad man ska använda, och vad man ska börja leka 

med, men det måste ju finnas naturligtvis.” (Pedagog 2, Maskrosen) 

 

På Maskrosens avdelning menar pedagog 1 att det är viktigt att man som 

pedagog kan lägga ner lite jobb och tid för att ställa i ordning dessa miljöer. 

Hon menar att det kan räcka med att man ställer fram ett lok och två bitar 

räls på mattan innan man går hem, så att det finns där på morgonen när 

man kommer.  

 
”...och att det måste vara inbjudande i en lekmiljö för att börja leka. Det behöver inte 

vara mycket, det kan hända att det räcker med att det står en kaffekopp i lekköket när 

man kommer, så är det någon som har tänkt någonting och så spinner de vidare på 

det.” (Pedagog 1, Maskrosen) 

 

Samma pedagog påpekar här även vikten av att man städar tillsammans 

med barnen i den bemärkelsen att saker hamnar där de hör hemma, 

exempelvis att dinosaurierna hamnar i lådan med en bild på dinosaurier. 

Hon anser att det inte blir bra lek när alla saker är ihop blandade med 

varandra i en enda röra, att man hittar saker överallt. Hon menar vidare att 

man därför på deras avdelning städar för att det ska underlätta att leka.  

 

På Blåklockans avdelning arbetar pedagogerna just nu med både en viss 

struktur i miljöerna, men även för att få ett lugn. En anledning till att 

avdelningen vill ha en struktur och ett lugn i sin inomhusmiljö är att när de 

började på den här avdelningen bestod den av stora och ganska tomma 

rum, vilka inbjöd till spring och livliga lekar. De menar att om det i 
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exempelvis ”dockvrån” skulle ligga både dockkläder, bilbana och annat 

huller om buller så skulle barnen inte veta var sakerna fanns.  

 
”...och då är vi väldigt konkreta med det. Vi försöker finnas till hands så mycket som det 

bara är möjligt, och vi försöker vägleda och hjälpa till, men även ta tid för deras eget 

initiativ så man ser att de hänger med i det här tänket. Till exempel den här lådan med 

en bild på bilar, så återkopplar vi, det är här de ska vara.”(Pedagog 1, Blåklockan) 

 

”I lugnet och strukturen så ska det rymmas mycket glädje. Det ska vara varmt, det ska 

vara glatt och vi ska ha det bra.  Men för att nå dit så vill vi ha den här strukturen.” 
(Pedagog 1, Blåklockan) 

 

Även pedagog 1 på Vitsippans avdelning anser att det är viktigt att man lär 

barnen att vara rädd om sakerna och att var sak ska vara på sin plats. De 

både sorterar och städar tillsammans med barnen.  

 
”När man har städat ihop, så blir det ju trevligt, det blir inbjudande till nästa gång när 

man kommer och ska leka och man kan också lättare se vad som finns.” (Pedagog 1, 

Vitsippan) 

 

På alla tre förskolorna ser pedagogerna också att det är viktigt att man har 

en flexibilitet i det lekmaterial man har. Det ska finnas möjlighet att blanda 

material i de olika miljöerna under leken. Exempelvis ska barnen kunna ta 

med sig dinosaurierna till dockskåpet.  

 
”...men att det finns möjligheter att mixa så. Det gör ju, då blir variationerna för 

barnen mycket större, när det gäller vad man kan leka med till exempel.” (Pedagog 3, 

Maskrosen) 

 

Pedagogerna är alla överens om att materialet ska flyttas tillbaka till den 

ursprungliga lekmiljön (till sin plats) när leken är slut. Dock är inte allt 

material flyttbart som man vill, exempelvis små lego och pärlor som har en 

fast plats för att undvika risken för att de yngre barnen stoppar smådelar i 

munnen. 

Hur uppfattar pedagoger och barn de olika rummen och vad som 

erbjuds där? 

På alla tre förskolorna ser pedagogerna att barnen mer eller mindre någon 

gång nyttjar alla rummen på förskolan. Det finns inget tydligt att i det här 

rummet leker bara flickor och/eller här leker bara pojkar. På exempelvis 

Blåklockans avdelning ser pedagogerna att det går i perioder hur och i 

vilka rum som barnen leker, men övergripande så uppfattar de att alla barn 

leker i alla rum.  De uppfattar även att barnen ofta iakttar vad de andra 

barnen leker och då blir inspirerade av varandra.  
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Det mest nyttjade rummet just nu ser Blåklockans pedagoger är 

”dockvrån”, och där leker de flesta av barnen. Just det här rummet 

arbetade pedagogerna med väldigt medvetet från början. Det fanns alltid 

en pedagog med när en grupp barn lekte där. Men för att kunna jobba på 

det här sättet måste man vara överens i arbetslaget om att det är okej att en 

pedagog sitter med 3-4 barn i ”dockvrån”, medan övrig personal tar resten 

av barngruppen och även de praktiska saker runt omkring, såsom 

blöjbyten, svara i telefonen som ringer och prata med föräldrar som 

kommer för att hämta eller lämna sina barn. De menar att det annars blir 

störningar och avbrott hela i de lekar eller aktiviteter där man befinner sig. 

 

Ur samtalen med barnen tolkar vi att barnen hade olika uppfattningar om 

vad som var roligt respektive tråkigt i de olika rummen. Utifrån barnens 

svar kan vi även se att det är blandade konstellationer, och inte på någon 

av förskolorna kom det uttryckligen till tals att här leker bara vi som är 

pojkar eller vi som är flickor. På Blåklockans avdelning pratade vi med två 

pojkar och två flickor, och de uppfattar att man befinner sig mest i alla 

rummen mer eller mindre. Flicka 1 och pojke 2 menar att de ganska ofta 

leker de två tillsammans, bland annat med de utklädningskläder som finns 

på avdelningen och i ”dockvrån”. När de leker tillsammans så uppfattar 

pojken att det ofta är mamma, pappa och barn, och då är även 

bebisdockorna med i leken. Han poängterar att det endast är med den här 

flickan som han tycker att det är roligt att leka med dockor, inte annars.  

 
”Jag och Emma brukar leka mamma, pappa och barn med dockorna.......Jag gillar inte alls 

dockor, men jag gillar bara det när Emma är med mig” (Pojke 1, Blåklockan) 

 

Pojke 2 på samma avdelning tycker att det är roligast att leka med lego, 

kuddar och rör. När han fick frågan om vad som var roligast inne i 

”dockvrån” svarar han att dockorna är roligast. Men han poängterar att det 

är väldigt sällan som han är dockvrån och att dockorna egentligen kanske 

inte är så roliga. 

 
”Det är väldigt, väldigt oofta..........det är för att vi inte gillar dockor, det är därför vi leker 

så himla oofta med dem.” (Pojke 2, Blåklockan) 

 

När Pojke 2 säger att ”vi inte gillar dockor” får vi uppfattningen av att han 

menar en kompis som han nämnt för oss tidigare i samtalet. 

Flicka 1 på Blåklockan tycker att det roligaste är att bygga lego, klä ut sig, 

leka i ”dockvrån” och hålla på med ett byggmaterial av plast. Hon säger 

vidare att det inte är någonting som är speciellt tråkigt, allt material går att 

leka med. Hon uttrycker även att hon leker med både flickor och pojkar.  

 

Flicka 2 på samma avdelning tycker om att leka i ”dockvrån” och att måla. 

Inte heller hon uttrycker att det finns någonting som är tråkigt på 
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förskolan. Hennes uppfattning är att även att hon är i alla rummen och 

leker, det finns inget hon helt väljer bort.  
 

Pedagogerna på Blåklockan berättar att barnen ofta efter mellanmål får 

önska en aktivitet som de vill göra, och då de har ett strukturerat arbetssätt 

på den här avdelningen så hjälper de barnen att välja vad det är som de vill 

göra. Detta görs dels för att kunna styra hur stora grupperna blir och hur 

många man kan vara i varje sysselsättning, dels för att se så att det inte är 

samma barn som är i samma rum varje dag. 

 
”...Jo men du va ju i dockvrån igår och i förrgår så nu kanske det är Kalles tur att få 

vara där eftersom du har varit där i flera dagar nu.” (Pedagog 2, Blåklockan) 

 

Utifrån deras strukturerade arbetssätt så återkopplar de även till barnen 

genom att exempelvis säga att nu har ju du valt att bygga med Duplo, då 

gör man det i 10-15 min i alla fall innan man byter till en ny aktivitet. 

Barnen får inte bara släppa den aktivitet de valt för att det låter mer 

spännande i rummet bredvid. 

 
”och då blir det ju när barnen lär sig det, då tänker dem ju också till, vad är det jag vill 

göra? Då är det ju inte bara någonting dem säger.” (Pedagog 1, Blåklockan) 

 

Pedagogerna på Vitsippan uppfattar att barnen befinner sig överallt, i 

blandade gruppkonstellationer och leker med det material som finns. Men 

de poängterar också att ibland så är det bara flickor som leker och ibland är 

det bara pojkar. 

 
”Men det måste det ju få vara. Vi ska inte dra det till sin spets tycker jag heller utan att vill de 

tjejerna vara i lag eller de killarna vara i lag så måste de få vara det en stund, en dag eller en 

eftermiddag.” (Pedagog 2, Vitsippan)  

 

Pojke 1 på Vitsippan tycker mest om att vara i byggrummet. Pojken uttrycker 

inte att han är i ”dockvrån” och leker, men han uppfattar att det är många barn 

som brukar vara där, och då leker de med dockor. Även Flicka 1 på samma 

avdelning tycker att byggrummet är det roligaste rummet att leka i eftersom 

det innehåller lego. Hon berättar att hon ofta leker tillsammans med någon 

kompis, men även själv ibland. 

 
”Jag brukar mest leka här. Jag leker nästan alltid här. Legot är roligast” (Flicka 1, Vitsippan) 

 

Det hon inte leker med speciellt mycket det är dockorna, hon tycker inte att det 

är speciellt roligt. Inte heller bilarna är hon så förtjust i.  

 

Flicka 2 och 3 på Vitsippan tycker mycket om att vara i målarrummet, där kan 

man måla med flaskfärger och vattenfärger. Och även plaska med vatten om 

man vill det. Dagen innan vårt besök hade de fått haft vattenlek i det rummet. 



  

 

 26 

 

I det rum på Vitsippan som barnen benämner som lekrummet visar Flicka 2 

stolt upp en tågbana som hon har byggt. Båda flickorna uttrycker att man leker 

lite överallt. Flicka 4 och flicka 5 är gärna i ”dockvrån” och leker, och då med 

dockorna.  Hon säger samtidigt att de leker i alla rummen. De uppfattar att alla 

barn leker i alla rum. 

 

Ett rum som den här gruppen tycker om är ”pysselrummet”. Flicka 4 och 5 är 

gärna där och ritar och pysslar. Även pojke 2 säger att pyssla är det bästa han 

vet. 

 
”Det jag tycker är allra roligast det är att pyssla där inne...” (Pojke 2, Vitsippan) 

 

Pojke 2 tycker även om att vara i målarrummet där det bästa som finns är att få 

blanda färger och sedan se hur det blir. Den bästa färgen är grön. Även flicka 4 

och 5 uppskattar målarrummet, särskilt när man får använda flaskfärgerna. De 

båda flickorna berättar om sina älsklingsfärger som för flicka 4 är blekt ljusblå 

medan flicka 5 gillar lila och rosa. 

 

När den här gruppen visar oss byggrummet berättar de och visar oss även 

lådorna med lego (det finns två på en hylla som barnen själva når). Flickorna 

berättar att de brukar leka med lådan som innehåller det ”rosa legot”, det 

innehåller bland annat rosa legobitar, hästar, kökssaker och en bebis. Pojke 2 

visar den andra lådan med lego och säger att i den finns ”rymdlegot” som är 

hans favorit. 

 

När vi går in i lekrummet berättar Flicka 4 och 5 att de gillar att klä ut sig med 

utklädningskläderna som hänger på krokar där inne. Pojke 2 säger att han 

aldrig har klätt ut sig. Flicka 4 påpekar då att han inte har gått så länge på 

förskolan heller.  

 

På Maskrosens avdelning blev det endast en flicka som fick visa oss runt i 

miljön och berätta vad hon gjorde i de olika rummen. Hon tyckte väldigt 

mycket om att vara i ”legorummet” där det fanns olika sorters byggmaterial. 

Hon berättade för oss att hon tycker om att bygga. I det rum där barnen även 

sitter och äter, som även är det största rummet på avdelningen, finns det 

möjlighet att leka med dockor. Flickan på Maskrosen benämner platsen för 

”dockvrån”, och upplyser oss om att här leker man med dockor och att hon 

gör det med alla barn. De två rum hon besöker minst är målarrummet och det 

rum hon brukar höra saga i, det rummet kallar hon för ”Bokstavsrummet”. 

Rum i rummen 

På Maskrosens avdelning menar pedagog 2 att de i den mån det går har tänkt 

”rum i rummen”, att man försöker dela in ett rum i lite mindre rum. Dessa 

avgränsningar kan ske med hjälp av mattor, hyllor eller liknande. Detta för att 
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det dels ska kunna ske flera lekar i samma rum och dels för att material och 

leksaker inte ska hållas isär så strikt.  

Blåklockans avdelning tar även de upp ”rum i rummen” men det har en annan 

betydelse för dem. De menar att man kan skapa ett lugn genom att skärma av 

ett stort rum i mindre delar, de har bland annat använt sig av en större 

cirkelformad matta och även hurtsar för att åstadkomma detta. 

 
”Både att det ska vara lugnt och stimulerande, tycker vi känns väldigt viktigt.” (Pedagog 

1, Blåklockan) 

 

Pedagogerna på Vitsippans tar inte upp ”rum i rummen”, de har istället på sin 

avdelning flera mindre rum och ett större, och detta tycker Pedagog 2 på den 

avdelningen är en fördel. 

 
”Det blir ju en annan ljudnivå när de är på olika ställen.” (Pedagog 2, Vitsippan) 

 

Pedagogerna på den här avdelningen upplever att barnen sprider ut sig när de 

leker i de olika rummen på avdelningen, vilket får detta att fungera väldigt 

bra. I exempelvis ett av deras rum, som de kallar för köket, erbjuder mindre 

byggmaterial såsom lego, knoppar, magneter och pärlor, upplever 

pedagogerna på Vitsippan att barnen tycker mycket om att vara. Till detta rum 

kan man stänga dörren, vilket barnen ofta själva gör, för att få vara ifred med 

sina byggen. Liknande utformning har pedagogerna på Blåklockans avdelning, 

även de har ett rum som kallas köket eller ibland ”legorummet”, även här kan 

barnen stänga dörren när de känner att de vill vara ifred.  

 
”Och just så skönt att de också kan gå ifrån när man känner det behovet själv tycker jag, 

som barn. Att man kan få vara ifred en stund.” (Pedagog 2, Vitsippan) 

 

En gemensam uppfattning som pedagogerna har är att den pedagogiska 

miljön ses som viktig och att den därför är i ständig förändring utifrån den 

barngrupp de har. 

 



  

 

 28 

 Diskussion 
I vår diskussion har vi utifrån våra tidigare frågeställningar diskuterat vår 

studie utifrån ett normkritiskt perspektiv (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). 

Med det menas att vi genom att använda oss av det normkritiska perspektivet 

lättare får syn på diskriminering som kan finnas när det gäller alla barns lika 

värde (oavsett kön). Diskriminering kommer oftast ur föreställningar om vad 

som är normalt och genom att anta ett normkritiskt perspektiv kan vi bli 

medvetna om både direkt och indirekt diskriminering. Genom vår studie har 

vi fått barns och pedagogers uppfattningar gällande miljöns erbjudanden som 

det är i nuläget, vilket är en hjälp till att upptäcka erbjudanden i miljön som 

kan vara diskriminerande. Vi kommer i diskussionen att prata om 

fördelningen av lekmaterialet, könskodat material, ”rum i rummen”, 

könsöverskridande lek och uppfattningarna om betydelsen av rummens namn.  

Vi har även en avslutande diskussion. 

 

När det gäller fördelningen av lekmaterialet kan vi utifrån vad barn och 

pedagoger sagt utgå ifrån att man ofta fördelar det utifrån en könskodad 

norm, dockor i ett rum och bilar i ett rum. Likaså har Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) sett att det finns en viss trend i förskolor som arbetar med 

jämställdhet att plocka bort det mest könskodade materialet, exempelvis 

Barbiedockor, på grund av att miljön ska locka till lek för både pojkar och 

flickor. Ingen av de avdelningar som ingår i denna studie uppgav att de 

plockade bort det könskodade materialet, de anser istället att man kan blanda 

materialen, man behöver inte dela upp det i varsina rum. De menar även att 

eftersom barnen fritt får flytta olika material som de vill så blir det mer 

naturligt att barnen väljer en lek som de vill hålla med just då. En pojke kanske 

vill leka med dockskåpet men inte med just dockorna, utan med andra figurer, 

om den möjligheten finns så blir det en större variation och fantasi i barnens 

lekar. 

 

Eidevald och Lenz Taguchi menar även att anledningen till att könsneutralitet 

blivit så populärt är på grund av att det blivit något som starkt förknippas med 

dagens jämställdhetsarbete och att ordets betydelse syftar på ett motstånd mot 

att flickor och pojkar bemöts olika och erbjuds olika uppgifter och aktiviteter. 

Här är vår uppfattning att barnen inte erbjuds olika aktiviteter bara för att man 

behåller det könskodade materialet, det handlar snarare om hur vi som 

pedagoger introducerar materialet för barnen. Visar pedagogerna med 

kroppsspråk, röstläge eller i sin beskrivning av materialet att det är könskodat, 

låter vi barnen förstå att vi gör skillnad på om pojkar eller flickor ska använda 

materialet. Förhåller sig pedagogerna mer neutrala och fokuserar på 

erbjudandet utan att lägga egna erfarenheter eller värderingar i hur de 

introducerar materialet är vår uppfattning att vi att vi får barn som vågar leka 
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och använda sig av material som kan ses som könskodat. Vi tänker här på att 

pedagogerna på Vitsippan har pratat med barnen om att det inte finns 

”killego” eller ”tjejlego” men samtidigt finns ändå en uppdelning med rosa 

lego i en låda (där det även fanns kök och hemrelaterade legobitar, bebisar och 

hästar) och en låda med det som pojke 3 på samma avdelning namnger som 

”rymdlegot” (med legobitar i mörkare färger, hjul m.m.). Vitsippans pedagog 1 

uttrycker i samtalet med oss att de vill ta bort uttryck som ”killego” och 

”tjejlego”.  

 
”Och när de säger så, att man, jamen varför säger du så? Kan man fråga barnen då. 

Vad är då ”pojklego”? Att vi försöker få bort att barnen har sådana uttryck för 

leksaker”. (Pedagog 1, Vitsippan) 

 

Vad vi då kan förstå så har de lyckats med att ta bort uttrycken ”tjejlego” och 

”killego”, men uppdelningen (könskodat) av legomaterialet finns fortfarande 

kvar. Vår uppfattning är då att pedagogerna vill introducera materialet 

könsneutralt, men att barnen uppfattar och mottar det på ett annat sätt. Om vi 

håller fast vid tanken att vi ska erbjuda barnen varierande material och 

aktiviteter så får vi barn med en större bredd på kunskaper och erfarenheter. 

Kanske får de också med sig insikten att vi inte är så olika, det är bara vad vi 

väljer att göra och hur vi gör det som skiljer sig åt. Det har mer att göra med 

vem vi är som person än vilket biologiskt kön vi tillhör.  

 

Vi kan även, utifrån vad våra vuxna informanter sagt, se att på avdelningen 

Maskrosen uppfattar pedagogerna att det finns en medvetenhet när de 

placerar ut material i den pedagogiska miljön. De använder sig av ”rum i 

rummen”. Anledningen till detta, menar pedagogerna, är att det ska kunna ske 

flera lekar i samma rum parallellt, och även för att material och leksaker inte 

ska hållas isär så strikt. De kan se att det sker många gränsöverskridande lekar 

på deras avdelning. Vår uppfattning är att när man använder sig av ”rum i 

rummen” så blir det inte en styrning utifrån genus, utan istället utifrån 

lekmiljöns erbjudanden på det sättet att det blir väldigt neutralt för vad som är 

flicksaker respektive pojksaker. Detta överensstämmer också med vad 

rapporten om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) sett. Rapporten visar på 

att gränsöverskridande lekar främjas i miljöer som använder sig av ”rum i 

rummen”. I dessa rum kan flera olika sorters material, som kan vara 

könskodade, placeras för att få barnen att leka både tillsammans, men även 

uppmuntras till att leka med material som de annars kanske inte skulle ha valt. 

Blåklockan och Vitsippan jobbar inte med ”rum i rummen” på samma sätt som 

Maskrosen. De menar att även om man har en särskiljning på vissa 

könsspecifika saker, så gör inte det att även flickor och pojkar väljer att dela 

upp sig. Alla förskolorna upplever att det är könsöverskridande lekar och det 

finns inget rum eller material som är endast avsett för flickor eller pojkar.  En 

tanke utifrån de erfarenheter som vi har är att ”rum i rummen” även kan ha en 

negativ effekt på individer som lätt tappar koncentrationen i miljöer där det 
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sker flera olika aktiviteter samtidigt. Utifrån den aspekten kan det vara bra 

med alternativ, exempelvis lugnare rum.  

 

I vår studie kan vi också se att på alla avdelningarna är det fritt fram att flytta 

materialet mellan rummen så länge man städar upp efter sig, och då i den 

bemärkelsen att var sak ska vara på sin plats, exempelvis dockor i ”dockvrån” 

och bilar i ”billådan”. Man vill skapa en struktur och en viss ordning. 

Blåklockan och Vitsippan uttrycker att de strävar efter ytterligare en aspekt, 

och det är att få ett lugn, och att få ner ljudnivån. Genom att arbeta på det här 

sättet upplever pedagogerna att de uppmuntrar barnen till könsöverskridande 

lek, exempelvis är det tillåtet att ta med sig en dinosaurie eller en bil till 

dockskåpet. Även om man då inte arbetar med ”rum i rummen” så skapar 

barnen sina egna ”rum i rummen”, de får möjlighet att skapa sin egen miljö. 

En konsekvens som kan bli av att pedagogerna vill ha en struktur och en 

ordning är att barnens individuella handlingserbjudanden begränsas utifrån 

att det finns restriktioner och regler över hur materialet ska användas och att 

det då blir en sådan lek som pedagogerna planerat för i utformandet av 

lekmiljöerna. Det här är en aspekt som Eriksson-Bergström (2013) diskuterar i 

sin avhandling. 

 

Vi kan också se skillnader i pedagogernas uppfattningar om betydelsen av 

rummens namn, exempelvis ”dockvrån”, och hur barnen uppfattar namnet på 

rummet och dess erbjudanden. Pedagogerna uppfattar inte att barnens val av 

aktivitet i exempelvis ”dockvrån” endast handlar om lek med dockor, utan 

menar att det kan ske många olika lekar i en ”dockvrå” trots rummets namn. 

En av pedagogerna på Maskrosen uttrycker det med att säga: 

 

 ”Jag tror att det är vi pedagoger som är lite rädd för att kalla det saker för vi tror att då 

har vi bestämt vad som ska ske där.”(Pedagog 1, Maskrosen) 

 

Eriksson-Bergström (2013) anser i sin undersökning att pedagogerna genom 

namnet på rummet och med det material som finns där styr de 

handlingserbjudanden barnen tolkar in. Även Granbom (2011) menar att 

miljön omkring barnen både kan hindra och öppna för olika möjligheter till 

aktiviteter, men genom att pedagogerna skapar miljöerna så sätter de också 

gränser för vad barnen uppfattar kan ske i rummen. Det är också något som vi 

förstått utifrån vår undersökning, men samtidigt kan vi också utifrån en av 

pedagogerna på Maskrosen (se citat ovan) se att det finns en medvetenhet om 

att pedagogerna genom att benämna ett rum med exempelvis ”dockvrån” ser 

en risk med att de påverkar vad barnen leker där.  

 

Flera av pedagogerna på alla tre avdelningarna uppfattar att barnen mer ser 

till vad som finns i själva i rummet än vad rummet har för namn. Bland annat 

Blåklockan tar upp ett exempel på detta: 
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”Som legorummet, kan vi gå till legorummet och måla? För det är som bara namnet på 

rummet, det är ju inte att man måste bygga lego där”. (Pedagog 2, Blåklockan) 

 

När vi pratade med barnen på Blåklockan nämnde de inget annat om 

”legorummet” än att där byggde man med lego. När det gäller ”dockvrån” 

visade samtalen med barnen på att deras uppfattningar på alla tre 

avdelningarna är att det endast sker lek med dockor i ”dockvrån”.  Detta visar 

på att pedagogerna och barnen inte lägger samma innebörd i ordet ”dockvrå”, 

men det kan även vara så att pedagogerna uppfattar att det sker andra leker 

där men barnen själva inte gör det. Vi kan utifrån den information vi fått av 

barn och pedagoger dra slutsatsen att namnet på rummet inte uppfattas ha 

någon betydelse för om det sker könsöverskridande lekar där, men att rummets 

namn säger något om vilken lek (erbjudanden) som ska ske där.  

En anledning till att de har svarat olika kan bero på att pedagogerna har 

beskrivit hur de vill att det ska vara, istället för hur det faktiskt är, detta är 

något som Eidevald & Lenz Taguchi (2011) har diskuterat. De menar att det 

pedagogerna beskriver inte är det som sker på förskolan med de könsneutrala 

miljöerna just nu. De anser vidare att ordets betydelse syftar på ett motstånd 

mot att pojkar respektive flickor bemöts olika och erbjuds olika aktiviteter och 

uppgifter. När man strävar mot könsneutrala miljöer så betonas det att kön 

inte har någon betydelse, men trots detta så ser man att det har det. Det ska 

inte finnas begränsningar utifrån vilket kön barnet har. 

 

En samsyn finns hos pedagogerna och barnen då det gäller variationen av barn 

som leker i de olika rummen. Varken pedagogerna eller barnen uppfattar att 

det i de olika rummen vistas en specifik grupp av barn (pojkar respektive 

flickor). I samtalen med barnen upplevde vi att det var väldigt naturligt för 

barnen att alla leker tillsammans, spelar ingen roll om man är en flicka eller en 

pojke. En viss skillnad syns i vilket material som används av flickor respektive 

pojkar. Detta kan dock endast handla om att det inte finns något intresse för 

just den här pojken att leka med dockor eller den här flickan och leka med 

bilar. Och självklart förekommer det att flickor leker med bara flickor och 

pojkar leker med bara pojkar. Här uppger pedagog 1 på Vitsippans avdelning 

ett exempel: 

 
”Men det måste det ju få va. Vi ska inte dra det till sin spets tycker jag heller....” (Pedagog 1, 

Vitsippan) 

 

Slutsatser 

Vi drar efter denna undersökning slutsatsen att alla pedagogerna upplever 

miljön som viktig när det gäller genus och barns möjligheter till överskridande 

av könsgränser. Vi upplever att alla avdelningarna, mer eller mindre, har ett 

genusmedvetet tankesätt där vissa är mer inriktade på det just nu än andra. 

Alla pedagoger uppfattar att det material som finns att tillgå ger barnen 

chanser att överskrida könsgränserna, men det är inte genom att plocka bort 
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det könskodade materialet, utan genom att blanda det med övrigt material i de 

olika rummen, och låta barnen flytta sakerna som de vill i sina lekar. Även 

barnen uppfattar att de leker med alla barn och mer eller mindre med alla 

sakerna beroende på intresse. En skillnad som vi kunde se var pedagogernas 

och barnens uppfattning om vad rummets namn har för betydelse för vad man 

kan göra där. Enligt pedagogerna leker barnen allt möjligt i de olika rummen 

oberoende på vilket namn rummet har. Medan barnen uppfattade att man i 

”dockvrån” leker med dockor, i ”legorummet” med lego och i ”bilhörnan” 

med bilar. Här ser vi dock att det kan vara så att barnen inte uppfattar sig leka 

andra lekar, medan pedagogerna däremot gör det. 

Sammanfattande diskussion 

För att sammanfatta det hela kan vi se att det ute i förskoleverksamheten finns 

en kunskap och en vilja att förändra miljöerna utifrån den barngrupp man för 

tillfället har. Förskolorna skiljer sig lite åt när det gäller hur man planerar och 

tänker om de olika miljöerna/rummen. Maskrosens förskola som vi vet arbetar 

med fokus på den pedagogiska miljön tänker mer på just könsöverskridande 

lek i de pedagogiska miljöerna. Medan Blåklockan arbetar mer för att få 

struktur och ett lugn på sin avdelning. Anledningen till detta kan vara att de 

fick ta över en avdelning som de ansåg hade många stora kala ytor som inbjöd 

till livliga lekar. Utifrån Eriksson-Bergström (2013) som menar att rum med 

mindre statiskt material ger barnen större handlingserbjudanden tror vi att 

leken blev mer kreativ och därför kändes mer livlig. De förändringar som 

sedan gjordes i miljöerna hjälpte till att reglera barnens lek samtidigt som 

pedagogerna fick en större kontroll på barngruppen. Samtidigt kan man också 

tänka sig att om rummen i stort sett var tömda på material kanske det inte 

fanns handlingserbjudanden som bidrog till något annat än livliga lekar. 

Vitsippan har visioner om hur de vill ha det på avdelningen men säger att det 

är svårt att hitta tiden till att ställa i ordning och de ser även hinder med att de 

inte får göra allt (exempelvis sätta upp hyllor) utan är hänvisade till 

vaktmästaren som inte alltid har tid. Alla pedagogerna pratar om att alla barn 

ska erbjudas att leka i alla lekrummen och de vill också att alla kan leka med 

alla oavsett vilket kön barnet har. 

 

Barnen vi pratat med tycker att alla leker överallt, men det som är populärast 

är de rum som innehåller lego. Barnen var alla i fyra till fem års ålder och det 

kan ha betydelse för vad de ansåg vara roligast. En intressant aspekt är att vi 

vid samtalen om rummens namn fick se att pedagogerna och barnen hade 

skilda uppfattningar om vad som erbjöds i rummen. Om det då beror på att 

pedagogerna berättade mer för oss hur de ville att det skulle vara istället för 

hur det egentligen var eller om barnen helt enkelt såg annorlunda på rummens 

erbjudanden låter vi vara osagt, men det kan vara något för pedagogerna ute i 

verksamheten att diskutera och reflektera över. Även på avdelningen 

Maskrosen där man har ”rum i rummen” kallade det barn vi pratade med just 

det rummet för ”dockvrån” trots att det innehöll mer än bara dockor.  
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Tidigare forskning (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011 & Ärlemalm-Hagsér, 2008) 

har visat att förskolorna ofta erbjuder barnen många sätt att vara på och även 

många möjligheter till könsöverskridande lek. Detta stämmer också överens 

med vad vi fått fram i vår studie. I arbetet med att motverka traditionella 

könsroller erbjuds barnen mer aktiviteter, mer variation på material och 

lekmiljöer som ”rum i rummen”, men vi tror att pedagogerna på förskolorna 

skulle kunna tänka över miljöerna en extra gång. När vi i exempelvis ”rum i 

rummen” blandar könskodat material gör vi en uppdelning som fortfarande 

visar barnen att det är en skillnad på materialet. Genom att placera dockor i en 

låda, bilar i en annan och dinosaurier i en tredje försöker förskolan underlätta 

för barnen att hitta lekmaterialet, men samtidigt visar de att det är en skillnad 

särskilt med material som kan ses som könskodat. Vi behöver också vara 

medvetna om att samhället omkring oss, familjen och olika medier också 

påverkar både barnen och oss vuxna i hur vi tänker om genus. Förskolan är 

bara en del i detta. 

 

Förslag till vidare forskning 

Lite forskning finns om genus när man även väger in aspekter av etnicitet och 

klass. Om man väger in fler aspekter i genusforskningen kan man se mönster 

som även är kopplade till dessa. Även att väga in hemmets betydelse är 

viktigt. Eftersom genusforskningen fokuserar mycket på flickor och deras lägre 

status kan det vara intressant och ge ett annat perspektiv om man även tar mer 

av pojkarnas perspektiv. 

 

En annan tanke vi har är att vi gjorde endast intervjuer/ samtal, utveckling av 

detta skulle kunna vara att även göra observationer för att få en bredare syn på 

vad det faktiskt är för material som barnen erbjuds och hur de upptäcker dessa 

erbjudanden, men även hur materialet och miljöerna introduceras. 

 

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som stöttat oss i vårt examensarbete.  Tack 

till de tre förskolor som trots tidsbrist tagit emot oss och bidragit med sina 

kunskaper och uppfattningar om den pedagogiska miljön. Utan er hade det 

inte varit möjligt att genomföra det här. Till vår handledare Ida Johansson som 

genom flera handledningstillfällen stöttade oss med goda råd och hjälpte oss 

tänka ett steg längre i den här processen. 

Ett lika stort tack till vår underbara studiegrupp som alltid finns där och som 

vi kunnat diskutera examensarbetet med. Ni är guld värda! 

Även ett tack till våra familjer och vänner som stått ut med oss under den här 

tiden när vi var så inne i skrivprocessen.  

 

Eva Söderström och Sandra Jarefors 
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Bilaga 1: Missiv till intervjupersoner 
3 september 2013 
 

Hej, 
 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand som studerar till 

förskollärare. Vi läser nu vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete på 

C-nivå. Intresset i studien handlar om miljön och genus i förskolan, vi skulle 

därför vilja intervjua två förskollärare för att höra era tankar runt området. 

Tanken vi har är att samtidigt som vi intervjuar, ska vi också gå runt i några av 

rummen på förskolan, detta för att det ska underlätta diskussionen om miljön 

och genus. Vi skulle även vilja intervjua/prata med några av de äldre barnen (4-

5 års ålder). Vid barnintervjuerna kommer även de att få gå runt i förskolans 

lokaler och bland annat berätta vad de gör i respektive rum.  
 

Vår förfrågan är om ni skulle vilja delta i en intervjustudie som kommer utgöra 

underlag till resultatet i examensarbetet. Intervjuerna med förskollärarna 

kommer att ta ca 45-60 minuter och intervjuerna med barnen kommer att ta ca 

15-30 minuter. Vi önskar att spela in intervjuerna för att lättare kunna ta del av 

och bearbeta materialet i efterhand. Vi vill dock understryka att vi vid 

intervjuerna kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så 

kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Alla 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och intervjumaterialet 

kommer endast användas för just detta forskningsändamål. Alla som deltar i 

undersökningen är anonyma och i det färdiga arbetet kommer vi inte att nämna 

namn på förskolan, förskollärare eller barn.  
 

Vi önskar utföra intervjuerna under v.37-38 då tiden för examensarbetet är 

begränsat. Vi vore därför tacksamma om ni kunde lämna besked snarast 

angående en eventuell medverkan i vår studie. Vi är flexibla vad gäller tid för 

intervjun och vill tillmötesgå era önskemål kring detta i största möjliga mån. 

Vid frågor och/eller intresse att medverka, kontakta oss via mejl eller telefon.  
 

Tack på förhand och hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar 
 
Eva Söderström,********@student.miun.se, tel 070-******** 

Sandra Jarefors, ********@student.miun.se, tel. 070-******* 
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 Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare  
Hej, 

Sandra Jarefors och Eva Söderström heter vi. Vi läser till förskollärare på 

Mittuniversitetet i Härnösand och håller just nu på med vårt examensarbete på 

C-nivå. Intresset i studien handlar om miljö och genus i förskolan. Vi skulle 

därför vilja intervjua både personal och barn (4-5 år) för att höra deras åsikter 

kring detta område. Vid barnintervjuerna kommer de att få gå runt i förskolans 

lokaler och bland annat berätta vad de gör i respektive rum.  
 

Intervjuerna kommer att utgöra underlag till resultatet i vårt examensarbete. 

Intervjuerna med barnen kommer att ta ca 15-30 minuter. Vi önskar att spela in 

intervjun för att lättare kunna ta del av och bearbeta materialet i efterhand. Vi 

vill dock understryka att vi vid intervjuerna kommer att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt och om barnet skulle vilja så kan hon/han när som helst avbryta 

intervjun och därmed sitt deltagande. Alla personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och intervjumaterialet kommer endast användas för 

just detta forskningsändamål. Alla som deltar i vår undersökning är anonyma 

och i vårt färdiga arbete kommer vi inte att nämna namn på förskolan, 

förskollärare eller barn.  
 

Vi önskar utföra intervjuerna under v.37-38 då tiden för examensarbetet är 

begränsat, utöver barnens frivilliga deltagande behövs även vårdnadshavarens 

godkännande om deltagande. Vi vore därför tacksamma om ni kunde lämna 

besked snarast angående om det är okej eller inte att ert barn medverkar i vår 

studie. Vid frågor, kontakta oss via mejl eller telefon. Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  
 

Eva Söderström, ********@student.miun.se, tel 070-******* 

Sandra Jarefors, ********@student.miun.se, tel 070-******* 
 

Ja, mitt barn får medverka i er undersökning:   
 
 

Nej, jag vill inte att mitt barn medverkar i er undersökning:  
 
 

Barnets namn: 
 
 

Vårdnadshavares underskrift:  
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Bilaga 3: Stödfrågor under samtalen 
Våra öppna intervjufrågor till pedagogerna: 

 

Det som pedagogerna fick veta i förhand innan vi kom för att prata med dem 

var att det skulle handla om inomhusmiljön och genus. I övrigt hade de inte 

fått någon information om ämnet eller vilka frågor vi skulle ha.  

När vi samtalade med pedagogerna så använde vi oss av en övergripande 

huvudfråga: 

 

* Vi skulle vilja att ni berättar om de olika rummen och hur ni resonerar när ni 

skapar de pedagogiska inomhusmiljöerna?  

 

Utifrån pedagogernas svar kom vi med följdfrågor för att hela tiden se till att 

vi höll oss kring det ämnesområde vi har.  

 

* Plockar man bort könskodat material? 

* Uppfattar ni att barnen leker överallt? 

* Alla, eller bara några? 

* Uppfattar ni att de leker med allt material? 

* Uppfattar ni att de leker med varandra, både flickor och pojkar?  

 

Våra intervjufrågor till barnen: 

 

När vi pratade med barnen så kunde vi inte i samma grad ha öppna 

diskussionsfrågor, då barn ofta endast ger ett svar på den fråga man har och 

inte i samma grad tänker diskussion som en vuxen. Vi var ändå noga med att 

låta barnen tala själva i den mån det gick, utan att behöva någon styrning. 

Detta för att de inte skulle känna sig pressade, utan vi ville ha ett avslappnat 

samtal där de skulle känna sig fria att samtala om det de ville i de olika 

rummen. 

 

* Har det här rummet något namn/ vad är det här för rum? 

* Vad kan man göra här inne/vad leker ni med? 

* Brukar ni vara här mycket/ är ni många här inne? 

* Har ni något favoritrum? 

* Vad är roligast att leka med/ inte så roligt? 
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