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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att studera hur barnen i förskolan använder de fysiska rummen och 

dess material, exempelvis leksaker och böcker. Vi vill även använda oss av ett 

genusperspektiv för att analysera miljön och dess material i interaktion med barn och 

pedagoger. Vi vill även studera om pedagogerna ger barnen möjligheter eller skapar 

begränsningar för flickor och pojkar. Blir förskolans material tillgängligt eller otillgängligt 

beroende på barnens kön? Vilka normer producerar de barnböcker som finns på 

avdelningarna? Vilket inflytande har barnen över miljön? Dessa är några av de frågor vi sökt 

svar på med hjälp av en kvalitativ, hermeneutisk ansats. Vår empiri grundar sig på 

observationer och pedagogintervjuer från två olika avdelningar på två förskolor. Den ena 

avdelningen har en genusmedveten profil och den andra avdelningen har ingen tydlig 

pedagogisk profil. Dock har den sistnämnda avdelningen en utbildad genuspedagog i 

verksamheten. 

   Våra teoretiska utgångspunkter grundar sig i det postmoderna perspektivet, samt det 

feministiska poststrukturalistiska perspektivet. Studien bygger på tidigare forskning inom 

inomhusmiljö och genus, samt en kortare historisk genomgång över dessa för att skapa en 

större överblick och en fördjupad förståelse för ämnets relevans inom den svenska 

förskoleverksamheten. I våra slutsatser kom vi fram till att inomhusmiljön i sig inte är 

marginaliserande ur ett genusperspektiv. Dock skapas istället begränsningar för både flickor 

och pojkar, i form av bland annat otillgängligt material.  

   Vi hoppas att denna studie kommer öka läsarens medvetenhet genom att belysa kopplingen 

mellan inomhusmiljön, genus, pedagogernas förhållningssätt, barnens inflytande, samt de 

normer som produceras inom verksamheten. Anledning varför vi valt att skriva om miljön och 

genus i förskolan är för att vi anser att miljön och genus är viktiga och intressanta då vi menar 

att dessa skapar möjligheter och begränsningar för barnen beroende på vilket förhållningssätt 

pedagogerna väljer att anamma i verksamheten. 
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Förord  

 

Vi vill tacka alla barn och pedagoger som deltagit i vår c-uppsats. Utan er hjälp hade denna 

studie aldrig gått att genomföra. Vi vill även tacka våra kurskamrater och ”kritiska vänner” 

för att de kommit med positiv och löpande konstruktiv kritik under hela arbetsprocessen. 

Extra stort tack till vår handledare Britt Tellgren som vi fått mycket stöd av under hela 

arbetets gång. 

    Avslutningsvis vill vi tacka nära och kära som stått ut med oss, men även stöttat oss när vi 

bäst behövde det. Men självklart vill vi även tacka varandra då vi har kompletterat varandra 

bra under hela processen.  

 

Örebro Universitet, höstterminen 2010 

 

Mathias Nyberg och Jessica Suominen 
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1. Inledning 

Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna i världen och så även den svenska 

förskolan. Britta Olofsson (2007) nämner att Sverige 1995 utsågs till världens mest jämställda 

land. Dock visade Kvinnomaktutredningens betänkande
1
 att Sverige inte var så speciellt 

jämställt, där de traditionella normerna om manligt och kvinnligt fortfarande har ett starkt 

fäste. Sverige är på pappret jämställt om man jämför med övriga länder. Men analyserar man 

Sverige närmare finns det mycket kvar att jobba med innan man kan påstå att Sverige är 

någorlunda jämställt. Även så är fallet med den svenska förskolan. Även om pedagogerna 

inom förskolan kontinuerligt jobbar med sitt bemötande mot flickor och pojkar är det inte 

säkert att miljön sänder ut liknande signaler. Kajsa Svaleryd (2002) skriver följande:  

Beroende på en klassificering, enligt vilka synliga yttre könsorgan vi har, så uppfostras vi till olika 

sociala varelser med olika uppgifter och roller. Till dessa roller som man/pojke och kvinna/flicka 

knyts vissa typer av intressen, leksaker och färger, språk etc. Just i bemötandet och samspelet med 

andra människor formas barnets upplevelse om vad det innebär att vara flicka eller pojke 

(Svaleryd 2002, s. 25). 

I och med detta kan miljöns utformning bli marginaliserande för båda könen beroende på hur 

den är utformad. Eftersom barngrupperna är föränderliga, måste även miljön vara dynamisk 

för att passa det rådande klimatet. Avdelningarna behöver kanske därför struktureras om, 

fördelas, diskuteras, ommöbleras i linje med vad den specifika barngruppen behöver just nu. 

Material kan behöva flyttas, tas bort, eller ersättas med nytt. Det blir viktigt att hela 

verksamheten följer en röd tråd så alla delar av helheten strävar åt samma gemensamma mål, 

där båda könen blir vinnare. Hur görs det då på de förskolor vi observerar? 

   I vår c-uppsats har vi valt att inrikta oss på hur två avdelningar på två förskolor i en ort i 

Mellansverige använder sig av den fysiska inomhusmiljön ur ett genusperspektiv. Hädanefter 

i arbetet kommer vi använda oss av miljö som ett samlingsnamn för de faktorer som ingår i 

miljöbegreppet. Miljön som begrepp är överordnat, men genusperspektivet ska genomsyra 

studien. 

    Vi vill studera om pedagogerna ger möjligheter eller om de skapar begränsningar när det 

gäller barns lek i rummen. Detta finner vi intressant eftersom vi anser att miljön är ett viktigt 

redskap i barns lärande. Miljön behöver inte vara statisk utan kan istället formas utifrån 

                                                           
1 En snabbsammanfattning av Kvinnomaktutredningens resultat skulle kunna vara: 

• Sverige är inte ett jämställt land 

• Arbetslivet fungerar inte rationellt 

• Könskvotering är vanligt 

• Män är som korkar – flyter alltid upp 

• Bättre satsa på könsbyte än utbildning 

• Offentlig sektor exploaterar kvinnor (SOU 1998:6, s.1). 
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barngruppens behov i samspel med barn och pedagoger. Pia Björklid (2005) menar att inom 

Reggio Emilia pedagogiken ses miljön som ett viktigt instrument i barnens lärandeprocess. 

Viktiga faktorer för att just det ska kunna ske är att miljön inte är statisk, utan är formbar av 

både barn och pedagoger. Därför myntades begreppet ”den tredje pedagogen”, då miljön har 

en stark betydelsefull inverkan på alla som befinner sig i den pedagogiska verksamheten. 

Miljön ska vara inspirerande att vistas i och därför är inredningen en central aspekt. Färg, ljus 

och material ska exponeras på ett sådant vis att barnens skaparglädje livnärs. 

   I vårt fältarbete använde vi oss av passiva och i viss mån även deltagande observationer av 

barnen och pedagoger för att kunna se vilka barn som lekte med vad. Vi valde även att studera 

pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, förskolans inomhusmiljö och dess material. 

Vi valde även att intervjua pedagogerna för att förstå deras funderingar kring utformningen av 

miljön, men även deras tankar kring barns lek och genus. Svaleryd (2002) uttrycker sig på 

följande vis: 

Att arbeta medvetet med genusfrågor i pedagogisk praktik handlar om relationer, organisationen 

av tid, rum, material, bedömningsgrunder och maktförhållanden. Det handlar om att på ett 

medvetet sätt iaktta och reflektera över vardagliga händelser, att se samspelet mellan individer 

(Svaleryd 2002, s.30-31). 

Detta är något som även vi finner vara en viktig del av förskolans uppdrag och det gäller att 

observera vardagen på avdelningen för att se vad som behöver anpassas eller ändras för den 

rådande barngruppen som finns i nuläget. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att studera hur barnen i förskolan använder de fysiska rummen och 

dess material, exempelvis leksaker och böcker. Vi vill även använda oss av ett 

genusperspektiv för att analysera miljön och dess material i interaktion med barn och 

pedagoger. Vi vill studera om pedagogerna ger barnen möjligheter eller skapar begränsningar 

för flickor och pojkar. Vi kommer även jämföra avdelningarna med varandra för att se 

likheter och skillnader i miljön och pedagogernas förhållningssätt mot barnen. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur använder flickor och pojkar inomhusmiljön ur ett genusperspektiv? Vilket 

inflytande har barnen över inomhusmiljön? 

 Hur beskriver pedagogerna inomhusmiljön i samband med genus?  

 Hur är inomhusmiljön utformad ur ett genusperspektiv? Hur skapas möjligheter 

och/eller begränsningar? 

1.3 Begreppsdefinition 

 Miljö – När vi i denna studie använder begreppet miljö menar vi den fysiska miljön 

inomhus. Material till exempel böcker och leksaker, samt lokaler ingår i detta begrepp. 

 Pedagog – Vi gör ingen skillnad på personalen som deltagit i studien. Oavsett om de i 

fråga är förskollärare eller barnskötare kommer de fortlöpande benämnas som 

pedagoger. 

 Genus- Det sociala könet, konstruerat efter samhällets normer och värderingar. Sätter 

standarder, men även begränsningar, för vilket spelrum flickor och pojkar har. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter inledning och syfte samt våra frågeställningar kommer vi först ha en historisk 

tillbakablick där vi kommer ta upp en kortare genushistorik och sen ta upp om Friedrich 

Fröbel, Hemdiskursen och den verkstadspedagogiska diskursen. Efter den historiska 

genomgången kommer vi presentera tidigare forskning om miljön och genus, vi kommer 

bland annat ta upp vad Lpfö 98 säger om miljön och genus i förskolan. Därefter belyser vi 

våra teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår uppsats. Studien utgår från det 

postmoderna perspektivet och det feministiska poststrukturalistiska perspektivet. Uppsatsen 

bygger på en kvalitativ, hermeneutisk ansats. Empirin är insamlad från observationer och 

pedagogintervjuer, detta mynnar ut i vårt resultat. Rullande under resultatredovisningen 
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kommer vi använda oss av sammanfattande kommentarer som vi kopplar tillbaka till den 

tidigare forskningen. I diskussionen som följer kommer vi reflektera och göra återkopplingar 

till tidigare litteratur samt diskutera och problematisera resultaten kopplat till vårt syfte och 

frågeställningar. I slutsatser kommer vi belysa det vi slutligen kom fram till i vår studie. 

Avslutningsvis nämner vi egen metodkritik och förslag för framtida forskning. 

2. En historisk tillbakablick  

Vi kommer i detta avsnitt ha en kortfattad genomgång av genushistorikens olika vågor, samt 

kort redogöra för olika feministiska perspektiv. Efter detta kommer en kortare redogörelse om 

förskolans historik. Slutligen kommer vi nämna hemdiskursen och den verkstadspedagogiska 

diskursen och vad dessa två skapar för betydelse för miljön i förskolan.  

 

2.1 Genushistorik 

Maria Hedlin (2006) skriver att den egentliga genusforskningen tog fart med 1960-talets 

kvinnorörelse och det faktum att kvinnorna började kräva plats på universitetens utbildningar. 

Dock hade den tidigare vetenskapen utgått från en manlig norm och gjort kvinnan mer eller 

mindre osynlig inom fältet för forskning. Detta motsatte sig kvinnorna som började kräva sin 

plats inom vetenskapen. Men det var först under 1970-talet som den svenska 

kvinnoforskningen tog fart på allvar. De som ägnade sig åt kvinnoforskning hade till en 

början ett starkt kvinnoperspektiv för att försöka kompensera och balansera det faktum att den 

manliga normen inom vetenskapen hade ett sådant övertag. Dock resonerades att forskningen 

inte kunde fortsätta i samma spår då en bristfällig bild av verkligheten återgavs och därför 

skulle inte män och kvinnor hållas isär. 

   Utgår man från Christian Eidevalds (2009) avhandling det finns inga tjejbestämmare kan vi 

koppla ihop olika genusperspektiv utifrån feminismens olika vågor. Den första vågen av 

feminism utgår från liberalfeminismen, som går ut på att alla kvinnor ska ha samma 

förutsättningar och rättigheter som männen. I den andra vågen ingår flera olika inriktningar 

av feminism, bland annat radikal- och särartsfeminism. Eidevald ger en förenklad 

förklaringsmodell där han pekar på att de tydligaste gemensamma nämnarna inom den andra 

vågens feminism är att flickor och pojkar är olika sedan födelsen, men att det som ses som 

traditionellt flickigt/kvinnligt ska värderas (minst) lika högt med det som ses som 

pojkigt/manligt. Eftersom det är flera olika perspektiv (exempelvis radikal- och 

särartsfeminism) som samsas under samma våg¸ finns det även relativt stora skillnader mellan 



5 

 

dessa beroende på vilken typ av feminism man väljer. Forskningen har i huvudsak handlat om 

att försöka se olikheter mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. I tredje vågen ingår den 

feministiska poststrukturalismen. Här utgår man från att könsindelningen är en socialt 

konstruerad företeelse där manligt och kvinnligt inte behöver ses som varandras motpoler. 

Istället ingår manligt och kvinnligt kodade sätt att vara inom alla individer beroende på i 

vilket sammanhang individen befinner sig. Centrala aspekter som blir intressanta är hur 

flickor och pojkar görs i kontexten de verkar i just vid ett specifikt tillfälle. Vid ett annat 

tillfälle kan det se helt annorlunda ut. Inom den feministiska poststrukturalismen används 

begreppet multipla subjekt, vilket utgår från att individer görs beroende på vilken situation 

individen är i. Det är bland annat de rådande diskurserna som ger de verktyg för vad som 

anses vara ett korrekt beteende. Det är dessa diskurser som feministerna ifrågasätter för att ge 

barnen en bredare tillgång till att vara människa utan yttre och inre påverkan om vad som ses 

som korrekt manligt kontra kvinnligt beteende (Eidevald 2009).  

2.2 Förskolans historik  

Vi kommer nu kortfattat presentera en historisk tillbakablick på förskolan för att ge en 

tydligare förklaring hur den tidiga förskolan var utformad och hur den senare blev till dagens 

förskola. 

2.2.1 Friedrich Fröbel  

Förskolans historia och dess tradition präglas mycket av kvinnors arbete, men förskolan har 

grunden i barnträdgårdsrörelsen som är grundad av Friedrich Fröbel (1782-1852) som var en 

tysk pedagog, men den var uppbyggd av kvinnor. Fröbel såg en helhet där många olika 

aktiviteter tillsammans skulle komma att främja barns utveckling (Tullgren 2004). Susanne 

Thulin (2006) för ett liknande resonemang som framhåller att Fröbel ansåg att barnet liknades 

vid en planta, en planta med anlag och som behövde tas om hand för att till slut kunna 

blomstra ut till en blomma. Fröbel ansåg att barn både behövde utveckla det inre och att ta 

intryck från omvärlden. Fröbel uppfann en lekteori som grundar sig på ett antal lekgåvor. Det 

är genom dessa lekgåvor som ett innehåll blir synligt. Dessa lekgåvor består av olika material 

till exempel bollar och klotsar. Charlotte Tullgren (2004) anser att grunden kring Fröbels 

tankar om leken är antagandet om människans inneboende verksamhetsdrift. Genom 

impulsivitet får barn drivkrafter till att leka och gör att många barn sysselsätter sig med många 

olika aktiviteter. När barnet leker ses det som en drift, en drift som vuxna bör stödja. Fröbel 

såg barns utveckling som något naturligt och han ansåg att det var i leken som barnens 

utveckling skedde och att leken och lärandet är en stor del i deras vardag i förskolan.  
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   Anette Sandberg (2008) framhäver att det är genom lek som barnen får möjlighet att lära 

känna sin omvärld, träna sina färdigheter och sin kompetens. I leken utvecklas även språk, 

samspel, känslor, makt, hierarkier, uteslutning med mera. Tullgren (2004) anser att det är hela 

kontexten som har en stor innebörd för barns lekar och att det är i miljön som barn i 

interaktion med varandra skapar ett gynnsamt klimat. Det är därför viktigt att miljön är 

tilltalande för barn oavsett kön och att den kan stimulera dem att utforska och lära sig nya 

saker tillsammans med varandra.  

   Britt Tellgren (2008) skriver att Fröbel ansåg att leken var den viktigaste byggstenen i barns 

utveckling och undervisning. Han ansåg även att materialutbudet skulle vara utformat så det 

överensstämde med hans pedagogik. Det var viktigt att materialet stimulerade både det 

intellektuella samt känslor och detta skulle uttryckas i skapandet. Fröbel influerades mycket 

av Johann Heinrich Pestalozzi som var Schweizisk pedagog och författare som utgick från 

delarna i en helhet. Detta kritiserade Fröbel då han själv utgår från helheten där allt i livet 

skulle visa på ett kretslopp (Tellgren 2008). 

2.2.2 Hemdiskursen – en tradition i den svenska förskolan 

Förskolan som institution har ständigt blivit förknippad med omsorg och närhet, men den har 

även mer eller mindre varit mer feminiserat än de övriga lärarskråen, enligt Lena Kåreland 

och Agneta Lindh-Munther (2005). Barnträdgården ansågs vara kvinnans rättmätiga domän. 

Detta byggde i sin tur på Fröbels grundtankar där kvinnan, modern och hemmet fick stå som 

ett ideal för barnet, samhället och framtiden. Hemdiskursen utvecklades i och med att 

förskolan har haft det goda hemmet som förebild ända sedan början av 1900-talet (Kåreland 

& Lindh-Munther 2005). Även Elisabeth Nordin-Hultman (2004) nämner Fröbels 

resonemang om relationen mellan hemmet, modern och kindergarten. Förskolan skulle även 

fungera som illustrerande exempel mot hemmet där arbetarklassmodern kunde söka 

inspiration till sitt eget hem. Ordning och renlighet var eftersträvansvärt, men även vilken 

inredning som modern kunde använda sig av för att skapa trivsel. Hemdiskursen blev aktuell 

då man ville skapa en motpol mot de institutionella småbarnsskolorna och barnkrubborna som 

var mer lika anstalter med sparsamt inredd miljö. I och med detta motstånd blev därför de 

kommande barnträdgårdarna mer fokuserade på trivsel och omvårdnad. 

   Eftersom det ligger stort fokus på ordning och renlighet inom förskolan går det ut över vilka 

material som finns till hands för barnen enligt Nordin-Hultman (2004). Det är framför allt 

viktigt att materialen inte skapar oreda och smutsar ner. De material som riskerar att skapa 

oordning blir därför placerade utom räckhåll för barnen som måste söka upp en pedagog för 

att få tillgång till materialet. Ofta blir dessa aktiviteter pedagogstyrda där barnen inte på eget 
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initiativ kan starta upp en oreglerad aktivitet. Istället får barnen tillgång till ”rumsrena” 

material som de möter i sitt eget hem till exempel dockor, bilar, lego etc. Material för 

skapande verksamhet blir även det sparsmakat då barnen i regel ofta inte har tillgång till mer 

än papper, kritor och pennor om de vill skapa på egen hand. Vatten hör även det till de 

material som kan skapa oreda och blir därför mest tillgängligt som en hygienisk faktor. 

Vattenfärg är ett material som därför blir marginaliserat och som konstant inte finns 

tillgängligt för barn som vill måla, utan måste be om pedagogernas hjälp. I och med detta 

resonemang skapar den normerande hemdiskursen i förskolan ett klimat som är hårt reglerat 

och pedagogstyrt. Materialen som är tillgängliga har starkt fokus på renlighet, samt ordning 

och reda. Rummen i förskolan är indelade efter ett tydligt tema för att barnen ska veta vilka 

aktiviteter som de väntas utföra där och vilka material som finns till hands (Nordin-Hultman 

2004).  

2.2.3 Den verkstadspedagogiska diskursen 

Sedan decennier tillbaka har statliga betänkanden, råd och rön sagt att det är den hemlika 

miljön som ska vara normen i förskolan enligt Nordin- Hultman (2004). Men i och med 

barnstugeutredningen från 1972 ändrades dock det fokuset. Istället ville de ge mer utrymme 

för experimenterande lusta och naturvetenskap inom förskolan. Vatten och sand som innan 

setts som ”smutsigt material” skulle få betydligt högre status och tillgänglighet för barnen, 

medan material som spel och pussel skulle få flytta på sig för att istället ersättas med ett 

tillgängligt pedagogiskt material. 

   Vidare anser Nordin-Hultman att diskussionerna som ledde till motdiskurserna började 

redan 1929 efter att en kvinna besökt en amerikansk förskola i Boston. Hon uppfattade det 

som att den svenska modellen skulle kunna lära sig mycket av den amerikanska. Därefter har 

det vid flera tillfällen under 1900-talet höjts röster som förespråkar den amerikanska, men 

även den engelska modellen av förskolan där laborerandet, experimenterande och 

bildskapandet står i centrum. Marjanna De Jong (2010) framhäver att år 1935 förordade Elsa 

Köhler något som kallades för aktivitetspedagogik som i kontrast till hemdiskursen 

förespråkade ett rikt, varierat material, samt att miljön mer skulle vara som en skapande 

verkstad. 

   I motsats till hemdiskursen förespråkar verkstadspedagogiken att mer material ska finns 

tillgängligt, men även att den hårda styrningen av tid och rum ska luckras upp och ge mer 

utrymme för barnens friare aktiviteter och lek, istället för det rådande fokuset om omvårdnad 

och omsorg från pedagogernas sida. Enligt hemdiskursen är tanken med utevistelsen att alla 

ska gå ut på gården vid bestämda tider. Genom detta skapas makt och marginalisering av 
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materialet inomhus då det inte blir tillgängligt för barnen. Men i och med 

barnstugeutredningen betänkande från 1972 ville man istället göra inomhusmiljön och 

utomhusmiljön tillgänglig för alla barn när de ville under dagen. De ville även ändra på 

rummens utformning. Utgick man från den dominerande hemdiskursen var rummen ofta 

kombinerade lekrum och måltidsrum och så vidare. I betänkandet ville det ändras på detta och 

istället ha rum designade för framför allt barnens lekar och aktiveter, och rum som används 

för måltid och vila. Öppna planlösningar var att föredra efter den engelska förlagan där 

lekhallen är indelad i zoner för flera olika aktiviteter och lekar (Nordin-Hultman, 2004). 

2.2.4 Den dominerande hemdiskursen håller sig kvar 

Nordin-Hultman (2004) framhäver att efter barnstugeutredningens betänkande från år 1972 

skapades radikala förändringar för förskolan. Dock fick aldrig motdiskursen det fäste man 

hade hoppats på eftersom det krävdes nya krav på pedagogerna. Detta resulterade i en 

osäkerhet bland personalen då de inte visste hur de skulle kunna göra alla aktiviteter 

meningsfulla för barnen. Nytt material köptes in men på grund av okunskap visste inte 

pedagogerna hur de skulle nyttja det. Detta resulterade istället i att förskolorna 1987 fick ett 

nytt program, Pedagogiskt program för förskolan. I programmet återgick det istället mot de 

mer reglerade och vuxenstyrda aktiviteterna. Den tidigare lekhallen med dess zoner blev mer 

eller mindre upplöst och återgick istället till de mer uppdelade rummen som tidigare, där det 

”rumsrena” åter fick tillbaka sitt starka fäste. 

   De Jong (2010) anser dock att hemdiskursen och verkstadsdiskursen har haft sina 

vändningar och i grund och botten handlar det om hur vi ser på den pedagogiska 

verksamheten, antingen som ett substitut för hemmet eller som en pedagogisk institution. Eva 

Ärlemalm-Hagsér (2008) framhåller dock att under de senaste åren har hemdiskursen åter 

igen varit på tillbakagång och att förskolornas strävan mot en mer verkstadslik pedagogik har 

ökat.  

3. Tidigare forskning om förskolans fysiska miljö 

I detta avsnitt kommer vi behandla och belysa tidigare forskning om miljö och genus, 

men även ta upp vad förskolans läroplan (Lpfö98) framhåller om detta. Detta för att 

kunna söka svar på vårt syfte och dess frågeställningar som vår studie bygger på.  

I förskolan skall den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av verksamheter och 

handlingar, till utforskande och upptäckande. Miljön innefattar fysiska och psykiska aspekter, dvs. 

både utrymmen, material och klimat. Barnet ska vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska 

miljön och utgångspunkten skall vara deras erfarenheter, intressen, önskningar och kunskaper i 

förhållande till förskolans mål (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999/2006, s 89). 
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Genom ovanstående resonemang tolkar vi att det är viktigt att barn får ta del av den miljö som 

är på förskolan för att de ska känna att de bidragit och att de har haft inflytande. Enligt 

Björklid (2005) finns det mycket forskningslitteratur som skriver om den generella fysiska 

miljön. Dock är det brist på specifik forskning om skolans fysiska miljö. 

3.1 Vad säger Lpfö 98 om inomhusmiljön och genus? 

Det skrivs i förskolans läroplan hur viktig miljön är för barns lärande och att barnen ska få 

vara delaktiga i utformandet av miljön.  

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska 

omvärlden (Lpfö 98, s.5). 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inomhus som utomhus (Lpfö 98, s.7). 

I och med detta blir läroplanens fokus på leken som en viktig och återkommande del i barnens 

vardag, speciellt när man utgår från att miljön, leken och lärandet ska gå hand i hand.  I 

förskolan är det viktigt att barnen får utrymme att leka med varandra på ett lustfyllt sätt. När 

barnen leker lär de sig av varandra, vilket vi som vuxna lätt kan glömma bort. Pedagoger bör 

erbjuda barnen möjligheter att utveckla sin kreativitet, sin sociala kompetens och vikten av att 

arbeta och samspela tillsammans med andra barn. Hur förskolans miljö är utformad är en 

viktig del i vår studie då vi vill se hur den tilltalar barnen ur ett genusperspektiv. Enligt Lpfö 

98 är det viktigt att jobba med en genusmedveten pedagogik.  Detta för att barn oavsett kön 

ska få möjlighet att leka med vad de vill eller med vem de vill utan risk för marginalisering.  

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

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

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

förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, s.4). 

Därför blir det viktigt att pedagoger inte hindrar eller begränsar barnen i deras utveckling när 

det kommer till deras olika intressen och viljor. 

   De Jong (2010) ställer sig kritisk till varför miljöns utformning inte är mer preciserad i den 

nuvarande läroplanen för förskolan och den kommande reviderade läroplanen som kommer 

tas i bruk den 1:a juli 2011. Dock anser hon att det inte finns en universell lösning på miljöns 

utformning, utan den måste ständigt anpassas efter de förutsättningar som avdelningen har 

just vid tillfället. 
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3.2 Barns lek och den fysiska miljöns betydelse  

Björklid (2005) skriver om hur den fysiska miljön bör vara utformad så den ska kunna 

anpassas till läroplanens mål för förskolan. Hon menar att det är viktigt att pedagogerna 

skapar miljöer så barn blir inspirerade till att leka olika typer av lekar som är utforskande och 

upptäckande, men även miljöer som tilltalar till att barnen känner sig välkomna. Att miljön 

ska tilltala och vara varierande beroende på vilken lek som leks är även något som Ingrid 

Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999/2006) tar upp. 

   De Jong (2010) framhäver att de pedagogiska utgångspunkter man väljer att ha på förskolan 

antingen skapar möjligheter eller begränsningar beroende på miljöns utformning. Hon 

använder sig av exemplen om förskolan som är mer lik hemmet där barnens utveckling är i 

centrum (hemdiskursen), alternativt att man ser förskolan som en verkstad för skapande och 

det kompetenta barnet (verkstadspedagogiska diskursen). Beroende vad man väljer för 

pedagogiska utgångspunkter ställs det krav på utformningen av rummen. 

   Enligt Björklid (2005)  har forskning funnit att miljön ska vara självinstruerande så barnen 

själva kan klara av saker på egen hand. Det är viktigt att den fysiska miljön innehåller mycket 

löst material som kuddar, madrasser, små bord och stolar men även andra saker som gör det 

lätt för barnen att ta dem efter vilken lek som pågår. Björklid hänvisar till Ann Skantze (1989) 

som skriver att miljön sänder budskap till barnen som sedan upplever den med alla sina 

sinnen. Därför bör miljön vara varierad och inte enkelspårig. Vidare skriver Björklid (2005) 

om vikten att miljön är flexibel och kan struktureras och ommöbleras beroende på aktiviteten. 

Barnen behöver få ett reellt inflytande över rummets utformning för att den ska bli en del av 

det meningsfulla lärandet där barn, pedagoger, miljön och dess material skapar ett 

gemensamt, stimulerande och utmanande klimat. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999/2006) anser utifrån sin forskning att det är viktigt att både barn och vuxna är med i 

beslut gällande utformningen av miljön. Ändras barngruppens förutsättningar måste även 

miljön göra detsamma. Ett liknande resonemang om vikten av att miljön ska kunna utformas 

beroende på leken har även Birgitta Davidsson (2008) skrivit om. När barnen leker sina lekar 

skapar de sina egna regler och detta resulterar i att de skapar en social ordning när de är på 

vissa platser och i vissa rum. Materialet som finns i rummen och den sociala ordningen bör 

tilltala barn oavsett ålder men även oavsett kön, men man kan se att yngre och äldre barn har 

olika rum som favoritplatser. Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987) framhäver att miljön 

påverkar lekens utformning. Hon skriver att barnen utvecklar mer komplicerade lekar då de 

förekommer i en miljö som stimulerar dem och där verksamheten är tillåtande och skapande 

än om de vistas i en omgivning där material, regler och rutiner hindrar leken att utvecklas. 
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Genom att de vistas i en sådan miljö släntrar barnen mest omkring och sysselsätter sig då bara 

med kortvariga aktiviteter. Därför är det viktigt att miljön är stimulerande och tilltalande för 

barnen. Britta Olofsson (2007) skriver att rummen i förskolan oftast är indelade i dockrum, 

byggrum, matrum, kuddrum med mera och denna möblering ger en stark könsstämpel genom 

att barn oftast förstår vilka rum som passar dem genom att de ser vilka material som finns i 

rummen.  

   De Jong (2010) ställer sig frågande till hur kan man upptäcka miljöns egenskaper och hur 

kan man använda dessa? Hon menar bland annat att planritningen är ett verktyg som kan 

användas för att kunna se återkommande rumsliga mönster i miljön. Att göra rundvandringar 

och observera var barnen befinner sig någonstans under dagen är viktigt. Dessa framhåller 

hon som goda verktyg för att förstå miljöns samspel. Vidare resonerar hon sig fram till att 

rummens egenskaper i sig aldrig kan vara konstant bra eller dåliga. Beroende på den aktivitet 

som ska utföras måste den anpassas efter hur rummen är utformade. Vissa rum kanske det 

passar bättre i, andra sämre. Därför är det viktigt med en bred variation och olika egenskaper 

mellan rummen. Nästkommande citat är hämtat från De Jongs (2010) avslutande reflektioner. 

 

Med en medvetenhet om rumsliga egenskaper kan pedagogerna själva vidta åtgärder. Både barn, 

pedagoger och deras ledare förtjänar lokaler som främjar välbefinnande, motivation samt lust att 

lära och leka (De Jong 2010, s. 271). 

 

I och med ovanstående referat kan vi tolka De Jong som att medvetenhet är en av nycklarna 

som behövs för att skapa goda och meningsfulla miljöer för alla inom förskolans verksamhet. 

3.3 Hemliga lekmiljöer 

Sandberg (2008) skriver att barndomen är en tid då barn prövar sig fram bland leksaker men 

det är även en tid för hemligheter. Hemliga rum är något som förekommer i barndomsmiljöer 

och då i form av till exempel en låda, en vind eller ett litet hörn och det viktiga är att inte 

synas för andra. Hemliga platser kan även skapa en värld där de kommer undan de vuxna och 

där de slipper känna sig beroende av något. Tullgren (2004) nämner de hemliga rummen som 

frirum. Dessa rum används av barnen för att tillfälligt komma undan de vuxnas övervakning. 

Det finns två olika typer av frirum, antingen de som skapas av barnen själva och som kan få 

motstånd från pedagogerna, eller de frirum som pedagogerna själva som används av barnen. I 

den första typen av rum där barnen är skapare vill de undvika övervakningen och att bli sedda 

genom att stänga dörren om sig och så vidare. Pedagogerna vill däremot vara där och 

kontrollera och övervaka. I den andra typen av rum är det istället pedagogerna som skapat de 

mer fria utrymmen där barn får chans att komma undan. Dessa rum har en tillåtande attityd, 
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där barnen får makt över leken och rummet. Dock är det en frihet med ansvar. Det är framför 

allt de ”fula” och högljudda lekarna som blir förpassade till frirummen av pedagogerna 

eftersom de kan uppfattas störande av ordningen. Tullgren (2004) menar att det oftast är 

pojkarna som utnyttjar pedagogernas frirum där de får utrymme för mer vilda lekar. Björklid 

(2005) kallar dessa rum för mellanrum. Dessa rum är belägna mellan andra rum som har en 

tydlig karaktär, till exempel byggrum, hemvrå etc. Mellanrummen har ofta egentligen ingen 

utsagd funktion utan barnen kan själva bestämma vad dessa rum kan vara. Mellanrummen 

behöver inte vara rum i den bemärkelsen, utan kan vara skrymslen och vrår där barnen kan få 

avskildhet från omgivningen. Dessa utrymmen bör respekteras av pedagogerna då barnen 

söker sig till dessa platser. Rummen är en viktig del av barnens meningsskapande där de kan 

få utlopp för fantasi och kreativitet, men även ansvar (Björklid 2005). 

3.4 Leksaker och annat material 

Nordin-Hultman (2004) poängterar att varje pedagogisk verksamhet är planerad i tid och rum. 

Det finns olika mönster för hur rummen är utformade, vilka aktiviteter som är avsedda, men 

även hur gränser upprättas mellan olika aktivitetsområden. Hon har gjort olika studier mellan 

svenska och engelska förskolor och sedan jämfört dessa. Nordin-Hultman märkte att i de 

svenska förskolorna i studien var det sparsamt med material när det kommer till skapande 

verksamhet, men det material som fanns var dock placerade så att barnen inte kunde nå dem 

utan att be om hjälp och på det viset blev det sällan använt. Hon poängterar att mycket av 

materialet i de engelska förskolorna hon besökte istället var riktligt exponerat och tillgängligt 

redan när barnen kom på morgonen. I sin studie såg Nordin-Hultman att pedagogerna redan 

hade plockat fram material så det såg ut som en lek redan var igång vilket gjorde att barnen 

lättare kunde gripa in direkt i materialet. I den svenska förskolan har man traditionsenligt 

material åtskilda i olika rum, medan materialen i rummen i de engelska förskolorna är 

betydligt mer uppblandade vilket ska stimulera barnen till att våga blanda de olika materialen 

efter egen fantasi och vilja. Även hur materialet är placerat skiljer sig åt.  

   Den svenska förskolan har en tradition att placera det tillgängliga materialet längst ner i 

hyllorna, medan det otillgängliga materialet placeras högt upp och utom räckhåll för barnen. 

Denna indelning grundar sig i om materialet är rumsrent eller smutsigt. Av tradition vill 

pedagogerna ha ordning och reda, och de material som skapar oreda blir därför marginaliserat 

och utom räckhåll. Sådant material är bland annat vatten och sand. De engelska förskolorna 

har istället placerat sitt material i barnhöjd och undviker att ha material högt upp. Detta 

grundar sig i att de har en mer öppen syn på materialet och inte delar in materialen som 

rumsrena alternativt smutsiga som den svenska förskolan gör. Dock har röster höjts även i 
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Sverige för att öka tillgängligheten på materialet i förskolan (Nordin-Hultman 2004).  

   Birgitta Almqvist (1991) poängterar att leksaker sedan långt tillbaka i tiden har varit 

uppdelade i flick- och pojkleksaker. Skillnaderna mellan leksakerna har alltid återspeglat 

samtida uppfattningar om mäns och kvinnors roller i samhället. Barn utsätts för en påverkan 

från många håll bland annat från föräldrar, barnomsorgspersonal och lekkamrater då det 

kommer till leksaksval. Föräldrarna anses ha det största inflytandet bland barnen. Det barnen 

behöver få möjlighet att träna på är olika rollbeteenden men möjligheterna begränsas om 

leksaksutbudet är ensidiga och stereotypa. Det är därför viktigt med varierande leksaker som 

inbjuder till många olika lekar (Almqvist 1991).  

   Nordin-Hultman (2004) poängterar att materialet i förskolan producerar normer för hur 

flickor och pojkar uppfattar varandra beroende på vilket material de väljer att använda i 

förskolekontexten. Vidare anser hon att det inte är själva materialet i förskolan som har någon 

egentlig mening, utan att det är de dominerande diskurserna som producerar makten att 

bestämma hur och av vem de kan användas av. 

    Under nästkommande stycke kommer vi att kortfattat gå igenom fyra grundförutsättningar 

för en genusmedveten pedagogik kopplat till ett miljöperspektiv. Detta skriver vi om för att 

belysa och förstärka vikten av att jobba genusmedvetet i barngruppen. 

3.5 En genusmedveten pedagogik i förskolan 

Olofsson (2007) påvisar att när Delegationen för jämställdhet i förskolan gav ut sitt 

slutbetänkande 2006 hade man ändrat fokus från den tidigare genuspedagogiken och istället 

belyst vikten av en genusmedveten pedagogik som skulle bli en konstant del av förskolans 

pedagogik. Grundprinciperna i den genusmedvetna pedagogiken är följande: 

  Vi ska tillföra, inte ta ifrån. 

 Vi ska möta barnen där de befinner sig. 

 Vi ska fokusera på det positiva och förstärka det. 

 Vi ska göra inlärningen lustfylld och effektiv genom att använda oss av leken (Olofsson 2007, s 57).  

 

3.5.1 Vi ska tillföra, inte ta ifrån 

Enligt Olofsson (2007) är tanken att alla barn oavsett kön ska kunna leka med allt utan att 

begränsas av stereotypa, traditionella leksaker där pojkar endast leker med Spiderman och 

flickorna endast leker med Barbie. Barnen ska istället kunna leka tillsammans med allt. Ofta 

har varje leksak en redan given plats i de olika rummen på förskolan. Detta får konsekvenser 

då pojkar och flickor leker åtskilda i olika rum. Olofsson uppmanar att pedagogerna bör göra 
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rummen könsneutrala genom att byta namn på rummen som många gånger har traditionella 

namn som dockvrå och liknande där materialen är markant uppdelade. I och med detta bör 

man blanda upp de könskodade leksakerna vilket i sin tur ska stimulera till mer 

könsöverskridande lekar för både flickor och pojkar.  

3.5.2 Att möta barn där de befinner sig 

Flickorna blir vinnare vid de fria aktiviteterna anser Olofsson (2007) då de oftast leker lugna 

och snälla lekar i pedagogernas närhet, förslagsvis i matrummet. Pojkarna däremot förväntas 

leka vildare lekar i till exempel kuddrummet. När bråk och dispyter uppstår går pedagogerna 

in i pojkarnas lek för att reda ut situationen för att sedan lugnt återvända till flickorna och de 

övriga pedagogerna. Det borde i och med detta vara ett bättre alternativ om pedagogerna 

möter barnen där de är och inte placerar sig åtskilt från vare sig flickor eller pojkar. På så vis 

kan de möta barnens erfarenheter och lekar för att försöka utmana deras synsätt om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt. Dock poängteras att alltid utgå från barnens egen värld och 

förförståelse så att de får nya verktyg de kan hantera för att se på världen. 

3.5.3 Att fokusera på det positiva 

Att kritisera barn som uppträder enligt den traditionella normen om hur man bör vara som ett 

”normalt” barn är inget som skall göras enligt Olofsson (2007). Ett bristperspektiv på barnen 

ska inte nyttjas utan det viktiga blir att fokusera på det positiva. I det här fallet handlar det om 

de flickor och pojkar som bryter mot könsmönstren ska få ett positivt bemötande och därför 

ska barnen uppmuntras att till exempel leka mer könsöverskridande när de väl gör det. 

3.5.4 Leken som metod 

Utifrån Olofssons (2007) ovanstående punkter blir det viktigt att pedagogerna är delaktiga i 

barnens lekar oavsett om de är pojkar eller flickor. Det positiva bemötandet gentemot barnen 

ska genomsyra hela aktiviteten och pedagogerna kan därefter försöka stimulera och utmana 

barnens lärande genom lekens gränslösa uppbyggnad, men utan att försöka styra leken till 

något annat. 

   Tullgren (2004) nämner ett exempel där en pedagog leker matlagning med en pojke och 

pedagogen leker att hon är gäst som ska få sin frukost serverad. Efter en stund börjar pojken 

ändra lekens uppbyggnad och för in påhittade tjuvar i leken som han vill att de ska jaga. 

Leken håller på att ändras från en lugn och stillsam sådan mot en mer högljudd och vild lek. 

Pedagogen uttrycker sitt missnöje mot lekens nya karaktär och försöker få leken att återgå till 

den stillsamma varianten. Utgår man istället från Olofssons (2007) resonemang om att möta 
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barnen i deras värld borde pedagogen istället bara spelat med i lekens nya utformning och 

försökt använda den nya leken till något positivt. 

3.6 Böckernas betydelse i en förskolekontext 

Soffan är starkt förknippad med förskolan. Av tradition bör det finnas en soffa på varje 

avdelning och gärna placerad i ett lugnt rum enligt Nordin-Hultman (2004). Soffan kopplas 

ihop med lugna stunder där pedagogen läser högt för barnen. Men barnen kan även själva 

sätta sig och ”läsa” på egen hand. Men vilka könsroller är det som böckerna producerar i 

förskolan? 

   Olofsson (2007) framlägger att huvudrollen i böckerna överlag erhålls av manliga 

karaktärer, även om karaktärerna inte är mänskliga utan har ersatts med djur. Hon hänvisar 

bland annat till en studie som statens offentliga utredningar gjort (SOU 2004:115) där man 

fastställde att hela 70 procent av huvudrollerna var av manligt kön. Liknande resultat fick 

svenska barnboksinstitutets Bokprovning Årgång 2005 när de undersökte karaktärerna i 

barnböckerna enligt Olofsson. Dock framhåller hon att de nyproducerade svenska 

barnböckerna har en mer jämlik fördelning mellan könen, men de manliga karaktärerna är 

fortfarande i majoritet. Detta framhålls även i Kårelands och Lindh-Munthers (2005) studie 

om barnböckerna i förskolan. Deras resultat visade att 50 av barnböckerna i studien hade en 

manlig huvudroll, men bara drygt 20 hade en kvinnlig huvudroll. I bilderböckerna upprätts de 

traditionella könsmönstren genom att pojkarna är aktiva och busiga, medan flickorna är lugna 

och söta. Eftersom det råder en överordnad diskurs om att det manliga är normen i samhället i 

stort, tillåts flickorna att vara könsöverskridande genom att de får göra stereotypa, ”pojkiga” 

saker i böckerna. Dock är det sällan man ser att pojkar positioneras med tydligt ”flickiga” 

egenskaper eller intressen i barnbokslitteraturen. Detta kan få konsekvenser när barnen blir 

större enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005). 

Barnböcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala mönster 

och förmedlar därmed även samhällets syn på vad som är feminint och maskulint. Bilderböcker 

kan sålunda förse flickor och pojkar med bilder och representationer av hur de kan uppträda och av 

vad de kan bli och göra som vuxna (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s 126). 
 

I och med ovanstående blir det därför viktigt att litteraturen på förskolorna är uppblandad och 

visar på flera pluralistiska sätt att vara flicka och pojke på. 

    Maria Nikolajeva (1998) har undersökt barnlitteratur och har delat upp böckernas 

huvudpersoner och bipersoner efter hur de presenteras och agerar i böckerna. Rollerna kan 

vara dynamiska eller statiska, men även platta och runda. Dynamiska personer ändras under 
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berättelsen gång medan statiska personer förblir densamma berättelsen igenom. Platta 

personbeskrivningar kan även ses som stereotyper, med ett litet eller inget utrymme att 

förvandla sin personlighet till något annat. Här ingår även könstereotypa roller. De runda 

karaktärerna däremot har ofta ett brett spann att utrycka sin personlighet, som förslagsvis inte 

jämt behöver vara goda eller onda. Nikolajeva tar Pippi Långstrump som ett exempel på en 

karaktär som dels är rund, men även statisk då hon aldrig egentligen utvecklas i barnböckerna. 

Bipersonerna Tommy och Annika blir istället platta stereotyper där Tommy gärna följer med 

på Pippis galna äventyr och Annika är den osäkra och rädda flickan som inte vill bryta mot 

samhällets normer hur den fina flickan bör agera. 

   Som nämnts tidigare, skall pedagogerna motverka traditionella könsroller enligt Lpfö 98. 

Utifrån Nikolajevas (1998) olika personbeskrivningar kan vi tolka det som att förskolan bör 

försöka läsa litteratur med dynamiska och runda persontolkningar då dessa ger ett bredare 

spektrum på olika sätt att vara flicka eller pojke. Detta kan bli problematiskt om man läser 

gamla folksagor för barnen, då de ofta har statiska karaktärer och förlegade normer om hur 

flickor och pojkar ska positionera sig. Olofsson (2007) har då som rekommendation att man 

kan byta ut karaktärerna i sagorna och ge dem nya egenskapar för att anpassa böckerna för att 

karaktärerna ska bli mer könsöverskridande, vilket rimmar bättre med förskolans läroplan.  

3.7 Sammanfattning  

Det har varit problematiskt att finna litteratur som tar upp om förskolans miljö kopplat till 

genus. Det vi kan konstatera är att miljön enligt de författare vi har presenterat i under 

rubriken tidigare forskning är att miljön bör vara dynamisk och föränderlig, samt att både 

pedagoger och barn bör ha ett reellt inflytande över miljön. Barnen bör själva ha tillgång till 

materialen som finns på avdelningen för att minska pedagogernas normerande makt över vad 

som är tillgängligt eller inte. Enligt De Jong (2010) är det viktigt med att alla barn och 

pedagoger får möjlighet att öka sin egen medvetenhet kring miljön för att kunna använda sitt 

inflytande på ett adekvat sätt. Olofsson (2007) framhåller vikten av blanda upp det 

könskodade materialet på avdelningarna för att öka den könsblandade leken, men även att 

pedagogerna bör delta i barnens lekar för att kunna utmana normer för hur flickor och pojkar 

bör vara för att anses vara normala. Enligt Nikolajeva (1998) skapar barnböckerna i förskolan 

normer för hur flickor och pojkar positionerar sig. Därför förordar hon istället att använda 

pluralistiska skildringar av hur pojkar och flickor kan vara för att skapa en mångfacetterad 

bild av manligt och kvinnligt. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer nu i en kortare sammanfattning skriva om det postmoderna och det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet som ligger till grund för vår teoribildning. Då båda 

perspektiven går in i varandra har vi valt att ha makt och diskurser som en egen rubrik. 

4.1 Det postmoderna perspektivet 

Nordin-Hultman (2004) anser att inom det moderna perspektivet finns reella sanningar, där 

kunskapssynens grundläggande antaganden utrycks genom att världen är uppbyggd kring 

generella sanningar och regelbundenheter som går att kategorisera och systematisera. 

Hon framhäver att det postmoderna perspektivet istället utgår från att det inte finns några 

universella sanningar likt det moderna tänkandet. Istället finns det multipla beskrivningar av 

fenomen som därmed aldrig kan bli sanna, och att något inte ”är” konstant hela tiden, utan det 

är genom vårt språk och normerande diskurser som verkligheten skapas (Nordin-Hultman 

2004) . Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2001) definierar det postmoderna 

perspektivet på följande vis: 

Ur ett postmodernt perspektiv finns det ingen absolut kunskap, ingen absolut verklighet som 

väntar ”därute” på att bli upptäckt. Det finns ingen fast punkt för visshet, ingen universell 

förståelse som existerar utanför historien eller samhället; det finns inget, som kan oss ge en grund 

för sanning, kunskap och etik. Istället ses världen och vår kunskap om den som social 

konstruerade, och vi deltar alla som mänskliga varelser aktivt i denna konstruktions process 

(Dahlberg, Moss & Pence 2001, s 35). 

Vidare anser Dahlberg, Moss och Pence att världen som vi uppfattar den alltid är just vår 

värld eftersom det är vi som har skapat den bilden/verklighetsuppfattningen. Dock är denna 

bild inte konstruerad utifrån en isolerad företeelse, utan från en del av ett socialt sammanhang, 

en kontext. Det är i denna kontext som vår interaktion och delaktighet kommer ligga till grund 

för hur vi kommer uppfatta världen.  

   Eidevald (2009) nämner att det finns kritik riktad mot det postmoderna tänkandet då det 

skapas en tendens att bli för ”relativistiskt”, då oordning och ett mer anarkistiskt 

förhållningsätt blir slutprodukten då inga sanningar, samt rätt och fel, mer eller mindre upphör 

att existera. Dock kan påpekas att både det postmoderna och det poststrukturalistiska 

perspektivet öppnar upp för ett holistiskt tänkande där ”både/och” får utrymme istället för det 

moderna dualistiska tänkandet ”antingen/eller”. 
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4.2 Feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv  

Eidevald (2009) skriver att detta perspektiv många gånger beskrivs som en del av det 

postmoderna tänkandet. Syftet med det feministiska poststrukturalistiska perspektivet är att 

utmana föreställningar om kön som en biologisk, kroppslig och given kategorisering. Teorin 

ifrågasätter även den maktordning som överordnar och normaliserar det maskulina. Vidare 

tillåter teorin oss att se vilket utrymme vi ges som flickor/pojkar eller kvinnor/män, utifrån att 

samhällsstrukturer förstås som svåra att ifrågasätta och bryta sig loss från. Denna teoris fokus 

är hur kön görs, genom att utmana dikotomin kvinnligt - manligt, och på så vis utmana 

förgivet tagna maktstrukturer. Detta perspektiv utgår från att det inte finns några absoluta 

sanningar utan det finns fler sätt att se på världen. Nordin- Hultman (2004) skriver följande 

om poststrukturalismen: 

Det är inte av omgivningen som ett barns personlighet formas, utan hon/han tar hela tiden på olika 

sätt gestalt i och genom de olika aktuella sammanhangen och miljöerna. Ett barn ”uppstår” med 

nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, hinder och normer som olika miljöer 

och aktiviteter utgör (Nordin-Hultman 2004, s 183). 

Nordin-Hultman (2004) framhåller i och med ovanstående resonemang att det alltid är utifrån 

den kontext man befinner sig i och samspelar med, som man blir och därför alltid är i en 

ständig omvandling, som aldrig blir statisk och/eller helt återkommande. Hon anser att man 

därför aldrig kan ta ett barn ur sitt sammanhang och påstå att han eller hon är på ett visst sätt. 

Vi måste därför alltid se till hela kontexten som barnet är en del av och alla dess 

kringliggande faktorer för att förstå varför barnet agerar som det gör just då vid det specifika 

tillfället. Nordin- Hultman menar att inom det modernistiska perspektivet i konrast till det 

postmoderna/poststrukturalistiska perspektiven finns ett essentiellt överjag som tvingas in i en 

diskurs och positioneras därefter. Utgår man istället från det poststrukturella tänkandet har 

man som subjekt alltid en mängd olika diskurser som ger möjligheter, begränsningar och 

normer beroende på hur man väljer att positionera sig i kontexten och samspelet med andra. 

4.3 Makt och diskurser 

Nordin- Hultman (2004) hänvisar till Michel Foucaults maktteorier där diskurser inte handlar 

om själva objektet utan att det snarare skapar dem och genom de normerande diskurserna får 

vi våra redskap för att uppfatta världen. Språket är en viktig grundpelare i det postmoderna 

perspektivet. Utan språket kan vi inte tänka på eller tala om någon företeelse, om vi inte har 

möjlighet att sätta ord på det vi upplevt. Om vi saknar ord för en upplevelse måste vi 

konstruera nya ord eller alternativa sätt att uttrycka oss på för att kunna beskriva det vi vill ha 

sagt. I och med detta måste språket alltid komma först. Men med språk ingår inte bara det 
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skrivna och det sagda utan det har vidgats att även innehålla kroppen och andra 

uttrycksformer som till exempel konst, film, dans med mera. Därmed blir även pedagogiken 

diskursiv. De material pedagogerna väljer att ha på avdelningen skapar normer för vem 

materialet är till för och hur det bör användas (Nordin-Hultman 2004). 

   I och med ovanstående resonemang blir det viktigt att se att det inte finns några reella 

sanningar om hur till exempel barn är i en viss ålder. Utan det är sociala, kulturella och 

historiska föreställningar som skapar de diskurser som säger hur till exempel en flicka eller 

pojke bör positionera sig för att inte bryta mot de rådande normerna för hur de bör uppföra 

sig. Genom detta skapas makt, där barn som bryter mot detta riskerar att bli marginaliserade. 

Mats Börjesson (2003) utgår även han från Foucault som skriver om sanningseffekter, där 

fokus ligger på att ge oss diskurser som säger vad som är sant, och därmed sätter gränser för 

vad som inte är möjligt. En vanlig förklaring av diskurser som begrepp är ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” (Börjesson 2003, s 35). 

   Utgår man från det ovan sagda måste det komma in motdiskurser som ger alternativa sätt att 

se på världen för att bråka med de rådande diskurserna. Nordin-Hultman (2004) anger som 

exempel sagan Kejsarens nya kläder där det är en enskild pojke som motsätter sig 

folkmassans normerande resonemang om att kejsaren är grandiost klädd trots att han i själva 

verket är naken. Att pojken vågade gå emot diskursen och ifrågasätta sanningsregimen är ett 

sätt att skapa en motdiskurs där han ger de andra människorna nya verktyg att uppfatta 

världen. 

   Dock har kritik riktats mot Foucaults makteorier enligt Tullgren (2004) som visar att 

Foucault endast byggt sina teorier utifrån männens maktrelationer. Feministisk forskning har 

sett detta som ett problem och har därför försökt arbeta in ett genusperspektiv i hans teorier 

för att motverka de annars enkönade perspektiven. 

4.4 Ansats    

I denna uppsats använder vi oss av en hermeneutisk och kvalitativ ansats. Ordet kvalitativ har 

ett latinskt ursprung och det står för art, beskaffenhet eller värde. En kvalitativ analys är 

inriktad på egenskaper på det man studerar. En kvalitativ studie är ofta helhetsinriktad när det 

gäller hur man ska gå tillväga för att studera den företeelse man intresserar sig för. Forskaren 

vill undersöka olika samband och fånga helheten. Man studerar hela människan och anser det 

olyckligt att splittra denna bild i ”småbitar”, då man vill förstå olika mänskliga företeelser. 

Förhållandet mellan individ och omgivning är viktigt (Løkken & Søbstad, 1995). 

   Pål Repstad (2007) framhäver att kvalitativ metod handlar om att karaktärisera. Han skriver 

att observationer är det mest centrala i den kvalitativa metoden och det kan man koppla till det 
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vi använder oss av i vår c-uppsats. Vi använder oss av även av en hermeneutisk ansats som 

handlar om tolkningar. Detta innebär att vi läser in generella egenskaper och sammanhang i 

de konkreta observationerna. Vi försöker förstå och tolka innebörden i pedagogernas utsagor 

när det kommer till intervjuerna. Hermeneutik handlar om delen och helhetens relation till en 

tänkbar tolkning av något, till exempel en text eller ett yttrande. För att närmare gå in på 

tolkningsprocessen utgår man från den hermeneutiska cirkeln, alternativt den hermeneutiska 

spiralen. 

    Nils Gilje och Harald Grimen (1992/2007) menar att det inte går att få fram en absolut 

sanning utifrån våra tolkningar av ett fenomen. Det finns ingen garanti för det som är påstått 

verkligen är sant, utan det kan vara mer eller mindre korrekt, då det är den enskilda personens 

utsagor och subjektiva erfarenheter som ligger till grund för påståendet. För att ge en tolkning 

erkännande som bra eller dålig kan man därför använda sig av den hermeneutiska cirkeln. 

Helheten av en text måste motiveras utifrån varje del som bildar den slutgiltiga produkten, 

men varje del måste även motiveras varför det skall vara med i slutprodukten. Repstads 

(2007) förklaring är nog något enklare. Han utgår från en intervju där man först läser hela 

texten för att få en översikt av området och därefter går man in på de specifika delarna. När 

helheten sedan läses igen har man förhoppningsvis erfarit en annan syn än vad man hade 

första gången man mötte texten. 

   Eftersom vi även kommer skriva om barnens bilderböcker i förskolan känns det naturligt att 

se den hermeneutiska cirkeln ur Nikolajevas (2000) synvinkel. Hon framhäver att en bok med 

text och illustrationer föder förståelsen för den andra delen oavsett vilken del man väljer att se 

på först. 

Läsaren pendlar mellan det verbala och det visuella, medan förståelsen blir bredare och djupare. 

Varje ny omläsning av ord eller bilder skapar bättre förutsättningar för en fullständig och adekvat 

tolkning av helheten (Nikolajeva 2000, s 13). 

Dock framhäver hon att man aldrig kan komma fram till en definitiv förståelse av texten 

eftersom texten ständigt måste omtolkas och omvärderas i en evig loop. 

   Anledningen varför vi valde en hermeneutisk och kvalitativ ansats är för att vi anser att 

inomhusmiljön innehåller många olika komponenter som i sin tur bidrar till helheten. Varje 

del är viktig för hur miljön kommer uppfattas av de som vistas i förskolan. Varje del är 

medskapare till hela kontexten. En kvalitativ ansats använder vi oss av i vår studie för att visa 

på en helhet, det vill säga miljön i förskolan. 
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5. Metodologiska överväganden  

Vi valde i vår c-uppsats att använda oss av observationer och pedagogintervjuer. Vi 

observerade när barnen interagerade med miljön och dess material. Vi observerade även 

pedagogernas roll i miljön, samt intervjuade dem för att höra deras tankar kring rummens 

utformning och om barnens lek kopplat till genus.  

5.1 Litteraturinsamling 

I början av litteraturinsamlingen utgick vi först och främst från litteratur vi använt oss av i 

tidigare kurser för att se om vi kunde finna något intressant som var aktuellt för vår studie, 

exempelvis Olofsson (2007). Universitets biblioteksdatabas användes för litteratursök, där vi 

främst använde oss av sökord som till exempel ”genus”, ”förskolans inomhusmiljö”, ”rum i 

förskolan”. Dels tittade vi närmare på diverse avhandlingar, exempelvis Eidevald (2009), som 

tog upp liknande ämnen vi valt att studera, men även andra c-uppsatser inom ämnet för att få 

tips om relevanta referenser för vår egen studie. Dock var det problematiskt att finna relevant 

litteratur som studerar förskolans inomhusmiljö ur ett genusperspektiv. 

5.2 Urval 

I planeringsstadiet utgick vi först och främst från kommunens hemsida, där vi kunde få 

tillgång till alla kommunala förskolors rektorer. Vi skickade ut intresseanmälningar till sju 

rektorer angående vår studie och dess syfte. Dock var det endast två förskolor som var 

intresserade att delta. Detta passade vår studie bra då vi kände att vi endast hade tid till två 

förskolor för att den insamlade empirin inte skulle bli för överväldigande och svåröversiktlig. 

Den ena förskolan som ville vara delaktig i vår studie har en officiell genusmedveten 

pedagogik. Den andra förskolan hade en mer traditionell pedagogik utan tydlig inriktning. 

Den sistnämnda förskolan hade på den avdelningen vi blev tilldelade en utbildad 

genuspedagog . Det var inte vår tanke från början att ha två förskolor som har ett genustänk, 

men vi ansåg att genom att ha det så kunde det vara intressant att se om de jobbar på liknande 

sätt eller om deras miljö skiljer sig från varandra.  

5.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra krav som man måste ta hänsyn till då man skriver ett 

arbete och är ute på fältet och studerar. Dessa fyra krav är: Informationskravet vilket syftar till 

att vi som forskare ska lämna information till de som deltar, samt vad arbetet ska användas 

till. Information om att deltagandet är frivilligt ska framgå och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. Samtyckeskravet syftar till att de som deltar har rätt att själv bestämma 
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om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Vi som forskare ska be om tillstånd från 

vårdnadshavare om så behövs. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara 

anonyma och bör därför avidentifieras så inte utomstående kan komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast kommer att användas till forskning.     

    Innan första observationstillfället på avdelningarna fick vi komma dit för att presentera oss, 

träffa pedagogerna och bekanta oss med miljön. Vi lämnade över en lapp med de ovanstående 

forskningsetiska principerna till pedagogerna. En lapp om samtyckeskrav som föräldrarna 

skulle skriva på lämnades även över av pedagogerna. Detta för att vi sökte tillstånd om att få 

observera deras barn och vi fick tillstånd av nästan alla föräldrarna, vilket underlättade vårt 

arbete. Av de föräldrar vi inte erhållit tillstånd att observera deras barn undvek vi de 

situationer där dessa barn var delaktiga. Vi informerade att alla barn och pedagoger som 

deltog i uppsatsen får fingerade namn, likaså att även förskolan får ett fingerat namn för att 

ingen utomstående ska kunna identifiera förskolan och de personer som finns i verksamheten. 

Vi valde att fotografera miljön på avdelningarna för att få en hjälp i vår beskrivning av miljön 

samt se vilket material som fanns tillgängligt, samt otillgängligt. Detta gjorde vi då inga barn 

befann sig i rummen eftersom vi inte sökt om tillåtelse från föräldrarna att fotografera barnen. 

Vi valde att ta korten i höjd med barnens nivå för att se deras perspektiv på saker och för att få 

ett grepp om vilken höjd allt material befinner sig på. Information om att allt material kommer 

kasseras efter c-uppsatsens godkännande gavs ut till pedagogerna men även till föräldrarna för 

att säkra alla medverkande aktörers konfidentialitet. 

5.4 Observationer 

Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995) skriver att ordet observation kommer från latin och 

betyder iakttagelse eller undersökning, att hålla utkik eller lägga märke till. De skriver att vi 

inte kan observera allt på en och samma gång för då ser vi både allt och inget. Intrycken från 

verkligheten är så många att vi måste avgränsa det vi ska rikta uppmärksamheten på. Det 

betyder att vi måste fokusera på vissa företeelser som vi vill ha mer kunskap om. Observation 

utgör en grund för reflektion och fortsatt bearbetning.  

   När vi genomförde våra observationer på avdelningarna undersökte vi först hur rummen var 

utformade ur ett genusperspektiv, men vi studerade även var barnen befann sig i miljön och 

hur de använde sig av materialen som fanns i rummen. Väl på plats gick vi runt i de rum som 

fanns på avdelningarna för att få med så mycket som möjligt till arbetet. Anteckningarna från 

observationerna renskrevs sedan samma dag på datorn, detta var för att det inte skulle gå allt 

för lång tid innan vi väl skrev ner anteckningarna, vilket annars lätt kan resultera i att vi 

riskerar att förlora egna tankar om vad som hände just vid ett specifikt tillfälle. 
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Observationerna på båda avdelningarna genomfördes under ca två och en halv timme på 

förmiddagarna under sammanlagt åtta tillfällen. Varför vi valde att vara där just på 

förmiddagarna var för att det passade dem bäst eftersom de var inomhus just vid den tiden, 

men det passade även bra eftersom all personal var där samtidigt. Observationerna var delvis 

passiva och delvis deltagande då barnen ofta ville göra oss en del av deras lekar. Vi valde 

även att göra alla observationer innan pedagogintervjuerna för att vi skulle kunna samla på 

oss intressanta fakta vi kunde fråga pedagogerna om. 

5.5 Intervjuer 

När vi var ute på avdelningarna använde vi oss av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer 

vilket innebar att vi intervjuade pedagogerna om deras tankar kring utformningen av den 

fysiska miljön på avdelningarna och deras tankar om att jobba genusmedvetet. Beroende på 

pedagogernas svar följde vi upp med följdfrågor för att försöka få ut så nyanserade svar. 

Intervjuerna varade mellan 20-45 minuter långa beroende på hur långa svar vi fick på 

frågorna vi ställde. När vi intervjuade hade vi frågor som den ena av oss ställde till pedagogen 

och den andra antecknade ner det som personen sade. Vi använde oss av en diktafon vid 

intervjuerna. Genom att vi använde oss av både anteckningar och diktafon vid intervjuerna 

sparade det tid då intervjuerna transkriberades och det gjorde att vi kunde gå tillbaka flera 

gånger och lyssna med hjälp av diktafonen. Anledningen till att vi valde att använda oss av 

intervjuer var för att få reda på hur pedagogerna tänkte vid utformningen av miljön på 

förskolan.  

   Løkken och Søbstad (1995) skriver att frågornas ordningsföljd till en intervju är 

betydelsefull som ger respondenten trygghet. De menar att när man spelar in intervjun kan 

intervjupersonen fokusera på att ställa bra frågor och lyssna, men även följa upp svaren som 

ges och på det viset blir kvaliteten på intervjun högre. Detta är något som vi utförde då vi 

intervjuade pedagogerna och det var bra att vi delade upp det för att kunna fokusera på 

pedagogen och visa intresse för vad personen sa. Genom att använda sig av bandspelare vid 

förberedda, kvalitativa intervjuer är något som Repstad (2005) skriver att de flesta forskare 

och metodförfattare rekommenderar. Fördelar med att spela in intervjun är många. Den som 

intervjuar kan koncentrera sig på den man intervjuar och slipper på det viset ägna sin tid till 

att skriva vad som sägs. Bandspelaren tar upp det som sägs men inte gester eller 

ansiktsuttryck. Nackdelen om det endast antecknas under intervjun är att man inte helt och 

hållet kan engagera sig i intervjun genom att kunna fånga upp lösa trådar i svaren eller 

komma med uppföljningsfrågor (Repstad 2005). 
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5.6 Avgränsningar 

På grund av tidsbrist hann vi tyvärr inte med att intervjua barnen. Att även fått med barnens 

perspektiv på deras inomhusmiljö hade varit intressant för vår studie, detta för att få deras syn 

vad de tycker om miljön, men även hur de upplever leken. Det hade även varit intressant att 

ha fått tillgång till flera förskolor för att få en ännu mer bred empirisk bas, men vi ansåg att 

två förskolor räckte då materialinsamlingen blev stor, men hade vi fått mer tid på oss så hade 

vi studerat fler förskolor. Även utomhusmiljön hade varit av intresse då den miljön inte har 

lika tydliga indelningar, utan är mer uppdelade i zoner än i rum med tydliga avgränsningar, 

men detta är även något som vi hade valt att studera om vi hade haft mer tid på oss. 

6. Resultat  

Vi kommer nu att presentera vårt resultat från det insamlade materialet som är hämtat från 

observationerna och pedagogintervjuerna. Först kommer en kortare presentation av 

avdelningarna där vi introducerar miljön. Vi kommer kontinuerligt analysera empirin utifrån 

den tidigare forskningen vi tidigare framlagt. Avdelningarna kommer inte hållas isär, men vi 

kommer vara tydliga från vilken avdelning det insamlade materialet är hämtat ifrån. Efter 

resultatet följer en diskussion vilket kommer leda fram till våra slutsatser av denna studie. 

I bilaga 3 och 4 finns bilder från de olika avdelningarna bifogade för en utförligare 

presentation och dessa bilder har vi fått godkänt av pedagogerna att använda i studien.  

6.1 Beskrivning av avdelningarna  

Avdelningarna som förekommer i vår studie har fått fingerade namn och även pedagogerna. 

Avdelningarna benämns som Jorden, där pedagogerna Johanna och Jennie jobbar och 

Melonen där pedagogerna Maja och Marika jobbar. Barnens namn är även de fingerade.  

6.1.1 Avdelningen Jorden  

Jorden är centralt belägen i en stad i Mellansverige, med närhet till natur och lekparker. Det 

finns en stor gård med stora gräsytor som ger utrymme för varierad lek. Förskolan består av 

tre avdelningar där barnen är mellan 1-5 år. Två avdelningar är småbarnsavdelning och en är 

storbarnsavdelning. På den avdelning vi besökte förekom åldrarna 2-4 år och där jobbar tre 

pedagoger, men det förekom även en VFU-elev under de tillfällen vi vistades på avdelningen. 

Barngruppen består av 17 barn, varav 11 är pojkar och 7 är flickor, och det blir då en bred 

majoritet pojkar på avdelningen. Vi intervjuade två pedagoger som under denna del namnges 

som Johanna och Jennie. Pedagogen Jennie är utbildad genuspedagog. För övrigt har inte 

förskolan någon tydlig pedagogisk profil. 
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   När vi kommer in på avdelningen möts man först av en grovhall där det finns torkskåp och 

krokar för barnen att hänga upp sina galonbyxor. I anslutning till deras kapprum finns det 

utrymme för barnen att klä på sig och till vänster om kapprummet finns det ett litet rum som 

kallas för soffrummet av pedagogerna. I rummet finns en soffa, en bokhylla med barnens 

pärmar i, men även material för byggande aktivitet exempelvis lego och klossar. 

Nästkommande rum är ett stort rum och ligger centrerat på avdelningen. Rummet är 

sammankopplat med nästan hela avdelningen, och rummet har bland annat mindre bord med 

tillhörande stolar i barnhöjd. Längst in i stora rummet finns även två hörnor, bilhörnan och 

hemvrån. Dessa hörnor är delvis avskilda med en mindre bokhylla. I angränsning till stora 

rummet ligger det ”nya” scenrummet, och det är även där alla samlingar sker. Ateljén ligger 

till höger om stora rummet. Det finns även ett matrum där de delvis sitter och äter mat, men 

det förekommer även sällskapsspel, samt pussel. Under våra första observationer fanns det en 

datorhörna inne i stora rummet, men som ersattes med en myshörna med kuddar från det 

dåvarande kuddrummet (rummet ändrade benämning till scenrummet efter att pedagogerna 

flyttat bort kuddarna från rummet). För utförligare beskrivning se bilaga 3. 

6.1.2 Avdelningen Melonen  

Förskolan är belägen mitt i ett villaområde i samma stad som Jorden men med mindre tillgång 

till natur än avdelningen Jorden. Förskolan består av två avdelningar. En småbarnsavdelning 

1-3 år och en för de äldre barnen, 3-5 år. Vi besökte avdelningen med de äldre barnen. Det 

jobbar tre pedagoger på avdelningen och en extra pedagog som jobbar mellan avdelningarna 

efter behov. Barngruppen består av 23 barn, varav könsfördelningen är 12 flickor och 11 

pojkar. Även på Melonen valde vi att intervjua två av pedagogerna, vilket fortlöpande i texten 

kommer kallas för Maja och Marika. Hela förskolan har en genusmedveten pedagogik som 

profil. 

   När vi kommer till avdelningen möts man av en liten hall med en soffa och en bokhylla. Till 

vänster finns deras stora matrum, men har betäckningen av pedagogerna som det gula 

rummet. I anslutning till gula rummet finns barnens hall, toalett och torkskåpsutrymmen. 

Även i anslutning till hallen finns det gröna rummet. I det rummet finns lådor med blandat 

material. Därefter kommer det stora beiga rummet som består av ett varierat omfång av 

material. Dels består rummet av en legohörna, där även en datorvrå finns. Från legohörnan 

finns insyn till det gröna rummet. I beiga rummet finns även en snickarhörna som är avskild 

med en rumsavdelare med plats förvaring. Längre in i det beiga rummet står en soffa och ett 

bord där barnen kan sitta och läsa och rita etc. Till vänster om det beiga rummet finns 

målarrummet där det finns traditionella redskap för bildframställning. Rakt fram från det 
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beiga rummet finns lekhallen som är ett stort utrymme som rymmer garderober, rumsavdelare 

med förvaring, hemvrå, madrasser, samt en utklädningshörna. Här förekommer även deras 

dagliga samlingar. Se bilaga 4 för utförligare beskrivning av rummen. 

7. Resultatredovisning av empirin 

Vi kommer nu att presentera miljön ur en hermeneutisk synvinkel, där miljön som begrepp 

kan ses som en överordnad helhet. Leksaker, böcker, möbler, makt och inflytande etc. blir 

delarna som tillsammans bildar helheten. För att förstå helheten måste vi därför se på de 

komponenter som bidrar till att skapa hela miljön. Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten 

där även den tidigare forskningen får utrymme. 

7.1 Möblerna och materialets placering 

Möblerna på de båda avdelningarna skiljer sig inte markant åt utan är traditionella möbler 

man finner i en ”vanlig” svensk förskola. Det finns många rumsavdelare/bokhyllor med 

förvaring, och framför allt förvaring som sker på höjden på båda avdelningarna. Materialet 

som finns tillgängligt är framför allt olika leksaker och liknande material. På Melonen är 

rumsavdelarna med dess hyllor max fyra hyllplan hög vilket gör att barnen kommer åt alla 

nivåer. De minsta barnen kan använda sig av en stol för att nå längst upp. På Jorden har 

rumsavdelaren istället fem hyllplan på höjden vilket gör att de översta hyllplanen inte kan nås, 

då de flesta av barnen är yngre och mindre än barnen på Melonen. På de övre hyllplanen 

förvaras istället sådant material som pedagogerna har ett stort inflytande över och blir därför 

mindre tillgängligt för barnen. 

  Båda avdelningarna har en liknande utformning när det kommer till möbleringen i 

målarrummet/ateljén. Pedagogerna kallar dessa rum olika beroende på vem man frågar och på 

vilken avdelning. På Melonen kallas rummet för målarrummet, men på Jorden ser man det 

som antingen en skapande verkstad. Jennie från Jorden påpekar att rummens benämningar 

sätter standarder för barnen vad de kan tänkas göra där. Därför vill hon påvisa att det är 

mycket mer än målning som sker i ateljén än vad namnet målarrum signalerar till barnen. 

Maja från Melonen har en liknande syn på vikten av att ha neutrala namn på rummen. De 

utgår först och främst efter olika färger, till exempel gula rummet, gröna rummet och så 

vidare. Dock har lekhallen och målarrummet på Melonen fortfarande relativt klassiska 

benämningar, men Maja framhäver att de har diskuterat att göra om målarrummet till en 

ateljé. 

   Melonens målarrum och Jordens ateljé är möblerade på höjden där det material som barnen 
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använder mest är längst ner och tillgängligt. Dessa material är bland annat papper, sax, 

limstift, pennor och kritor och i viss mån även vattenfärg. Material som inte är tillgängligt är 

till exempel akrylfärg med mera. Det material som är högt placerat blir automatiskt 

marginaliserat och kan därför endast plockas ner med pedagogernas hjälp. I och med detta 

producerar pedagogerna makt över materialtillgången. 

   På Jorden möblerar pedagogerna om ofta för att försöka skapa ett gynnsamt klimat för 

barngruppen. Under den tid vi var på besök för observationer hade de möblerat om vid två 

tillfällen. Vid första tillfället hade pedagogerna flyttat en byrå som stod mitt emellan 

bilhörnan och hemvrån till det stora matrummet. När vi frågade varför de hade gjort en sådan 

lösning var det för att när byrån stod som den gjorde innan hade många saker kastats från ena 

delen av hörnan till den andra vilket skapat konflikter och oreda bland barnen som vistades 

där. Istället provade de nu att ställa in byrån med pusslen i det stora matrummet för att se om 

lekarna skulle lugna ner sig, samt att fördela barnen till olika rum. Innan hade pusslen inte 

blivit nyttjade i någon större utsträckning. Dock märkte de en skillnad på en gång då flera 

barn ville vistas inne i matrummet för att pussla eller spela spel. Då barnen har olika önskemål 

och behov försöker pedagogerna anpassa miljön efter barngruppen. 

   En liknande händelse hade tidigare skett då de valde att flytta material för att fördela om 

leken. Innan var byggklossar, lego, bilar och kaplastavar i hemhörnan, men det blev för 

många barn på en för liten yta, vilket i sig genererade mer konflikter än nödvändigt. Lego och 

klossarna fick därför flyttas till det lilla rummet i hallen.  

   I ett av hörnen på Jorden stod en dator med ett tillhörande litet skrivbord. Dock användes 

inte datorn alls. Efter ett par dagars observation var dock datorvrån borttagen och tillfälligt 

undanstoppad i målarrummet. Vi frågade en av pedagogerna varför detta skett  

Jennie: Tanken var dels tänkte jag, datorn som vi har används inte utan den står mest bara i vägen, 

och så länge den bara står där och inte fungerar så ska den bort, så anser jag om material. Och nu 

tänkte jag försöka hitta något. Jag gillar inte riktigt dom här kuddarna i kuddrummet, det kastas 

bara runt. Och då hade jag tanken att jag hade en låda färdigt hemma redan som jag använt till 

mina barn. En liten lugn och ro stund, bara sitta läsa, mysa, därför satte jag dit den där så det inte 

skulle bli tomt (Jorden). 

Dock visade det sig att tanken med den nya ”myshörnan” inte först slog igenom som 

pedagogerna tänkt sig. Istället för att sitta och mysa och ta det lugnt ställde barnen dit stolar 

och pallar kring myshörnan för att leka buss eller tåg vilket de inte gjort innan. 

I pedagogintervjun frågade vi om Johannas generella syn på att strukturera om på 

avdelningen. 

Mathias: […] vi uppfattar det som att ni möblerar om ganska så ofta? 

Johanna: Ja det gör vi, vi ser miljön som en levande miljö. Och miljön är en del i arbeten, den är 

stor faktor i verksamheten. Därför att den påverkar barnen så väldigt mycket, beroende på hur den 
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ser ut då. Så därför jobbar vi ganska mycket på vår avdelning med att vi provar olika sätt att göra 

miljön för att se vilken effekt den får på leken. Om vi ser….inte ser att den gav någon effekt eller 

en positiv effekt. Då provar vi igen. Då gör vi om miljön tills vi ser får en positiv effekt. Sen är det 

ju det att barnen utvecklas och behöver nya utmaningar och då måste vi ändra miljön igen. Barnen 

byts ut och flyttar till en annan avdelning och det kommer ny grupp som har andra behov, då 

ändrar vi miljön igen. Det är en ständig förändring i miljön. Sen kan man ju också se till är det ju 

så att barnen tycker om när det kommer nytt. Men av den anledningen kan man inte ändra på 

miljön hela tiden, nu och då kan det vara roligt för barnen därför att det stimulerar tankar och 

idéer. […] Men samtidigt gäller det att ha en balans. För samtidigt är det en trygghet för vissa barn 

att de vet var sakerna finns, att det är så här det ser ut, att det finns en viss balans. Så att man inte 

byter varenda dag (Jorden). 

Ur ett genusperspektiv menar Jennie att det är viktigt att flickornas och pojkarnas värld möts. 

Materialet ska blandas och bli tillgängligt för alla oavsett kön menar hon. Detta för att minska 

på segregationen mellan pojkar och flickor. Men hon framhåller även vikten av att alltid 

tillföra istället för att ta ifrån. 

   På Melonen hade de tidigare hemvrån i det stora beiga rummet i ett hörn. De barn som lekte 

där var mest flickor och Maja framhävde i intervjun att det var trångt med hemvrån i hörnet. 

Istället provade man att flytta in hemvrån till lekhallen. Detta fick gynnsamma effekter på 

leken då barnen började leka mer könsöverskridande då även pojkarna tog till sig hemvrån i 

leken på ett mer naturligt vis. Rummens olika material är inte heller fasta utan flyttas runt på 

avdelningen efter behov. Följande är ett utdrag ur intervjun med Marika där hon pratar om 

barnens inflytande över rummets material. 

Marika: […] Men nu håller dom ju på och leker och ibland möblerar de ju om och flyttar och bär 

över alla saker till. De är ju ganska fria till hur de vill använda det då. Sen skapade vi en grund. 

Lite så det ska vara. Vi skapar en grund sen leder det till att de blir inspirerade. Dom vet att dom 

får flytta på sakerna. Och de får flytta på sakerna från det ena till det andra rummet (Melonen). 

Maja framhåller dock att barnen måste veta var materialet finns då det skapar en trygghet för 

barnen. I och med detta försöker pedagoger inte möblera om allt för ofta samt skifta 

materialet främst för barnens skull. 

   Datorhörnan på Jorden användes inte alls och plockades därför bort som vi tidigare nämnt, 

men på Melonen användes datorn flitigt av barnen. Barnen använder datorn mest till att spela 

pedagogiska spel och mycket sällan satt barnen själva och spelade. Oftast var det två eller 

flera barn. Möjlighet finns att skärma av datorvrån med ett tygdraperi för att skapa ett mer 

privat utrymme om de som sitter vid datorn inte vill bli störda. 

   Maja anser att rummen måste vara föränderliga och dynamiska och varken pojkar eller 

flickor ska få ”äga” ett rum utan att det ska vara till för alla. 

Maja: Sen vet jag inte när ni var här, det gula rummet, det används väldigt olika, ibland tar vi ut 

skapande material och ibland är det trångt och då går vissa ut och ritar, vi har en del 

byggkonstruktion där. Det är mycket med pussel och spel. Och jag tror att ni har sett att just när de 

ska spela så går de dit ut och får sitta i viss lugn och ro. Så som lokalerna är just nu så fungerar det 

bra med leken. Vi strävar efter att det inte ska vara ett typiskt tjej- eller killrum (Melonen). 
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Gula rummet är det rum barnen först och främst äter i vid lunchen, men pedagogerna vill inte 

att rummet ska stämplas som matrummet och har därför valt det mer neutrala namnet, gula 

rummet. 

7.1.1 Hur använder flickor och pojkar miljön? 

Vi vill se om det finns skillnader hur barnen använder miljön på avdelningarna, men även hur 

pedagogerna ser på detta. 

   Vid ett av tillfällena på Melonen sitter två flickor och färglägger prinsessteckningar inne i 

målarrummet. Elvira har tagit med sig en målartidning med prinsesstema hemifrån och 

pedagogerna har sedan kopierat upp bilder och satt in i en pärm där barnen själva får hämta 

papper för att färglägga. För tillfället var det endast prinsessor i pärmen. Efter en stund 

kommer det ytterligare tre flickor till rummet. De tar också varsin prinsessbild och börjar 

färglägga under samtal med de andra flickorna. Efter en stund kommer tre pojkar in i 

målarrummet. De tittar på vad flickorna ritar och frågar om det finns något annat att rita. 

Elvira visar då upp sin tidning och förklarar att det bara är prinsessor. En av pojkarna säger 

då, ”Prinsessor, blä!”. En annan pojke fyller då i, ”Vi gillar inte prinsessor, vi gillar drakar!”. 

De tittar efter drakar i pärmen men även efter andra teckningar, men hittar inget de är 

intresserad av. De säger istället att de ska gå och prata med en fröken om att kopiera upp 

andra bilder. Pojkarna försvinner upprörda ut från rummet. En av pedagogerna kommer in i 

målarrummet och uppmanar alla att gå till gula rummet om de vill fortsätta rita och färglägga. 

De ska måla med vattenfärg inne i målarrummet under en pedagogstyrd aktivitet. Barnen som 

satt där innan flyttar på sig. Alla fem flickorna och de tre pojkarna sitter nu och färglägger 

sina bilder i det gula rummet. Pojkarna fick kopiera sina bilder de ville ha och två av pojkarna 

färglägger vampyrer och den tredje pojken färglägger två riddare som slåss med svärd.  

   I intervjuerna med pedagogerna frågade vi dem om de såg skillnader hur flickor och pojkar 

använder sig av miljön. Johanna från avdelningen Jorden resonerar fram följande. 

 

Johanna: Ja, det finns viss skillnad. Det är fortfarande personlighet som påverkar till viss del. 

Men det är ju klart att...det jag har sett så har jag sett att många pojkar leker ganska mycket liksom 

rutchar iväg med bilarna och får dom att flyga och såna saker. Om tjejerna sitter vid bilmattan har 

man vart mer att man kör lite lugnare om man säger så […] (Jorden).  

 

Hon framhåller även att det finns pojkar som leker lugnare och det finns flickor som leker 

livligare och det mer har att göra med personligheten än med barnens kön att göra. Dock 

menar hon att tendenserna lutar åt att pojkarna uppfattas livligare. När följdfrågan kommer 

om hon tror att detta beror på barnens biologiska eller social bakgrund kan hon inte svara det 

ena eller det andra då hon anser sig inte veta svaret. 
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   På avdelningen Melonen hade pedagogerna tidigare haft en ”tjejvecka” vid legohörnan för 

de ansåg att pojkarnas dominans där var stor. De ville ta reda på om flickorna egentligen hade 

intresse av lego men att de inte vågade ta till sig materialet för att pojkarna krävde det mesta 

av utrymmet, eller om de helt enkelt inte var intresserade. Pedagogerna menade att de gjorde 

detta för att ge flickorna möjligheten att testa på om det var något för dem. Dock blev 

resultatet att flickorna överlag inte var speciellt intresserade av lego. Pedagogerna på Melonen 

anser att det är just under bygg och konstruktionslekarna som mycket av den könsblandade 

leken sker och därför har de satsat extra mycket på den typen av aktiviteter. När vi frågade 

dem om de såg skillnader i hur barnen använder materialet var det framför allt kuddarna som 

barnen använde till olika ändamål. Pojkarna lekte ofta att kuddarna var motorcyklar och 

flickorna använde mest kuddarna till att konstruera kojor. I observationerna kunde vi dock se 

att även pojkar ofta byggde kojor med kuddarna. Vi såg även att pedagogerna hade olika 

nivåer om vad som var tillåtet eller inte på Melonen. I lekhallen finns det en tvådelad blå 

tjockmatta som går att vika ihop på mitten. Några av barnen lade sig på madrassen och några 

andra barn försökte sen ”stänga” ihop madrassen genom att försöka pressa ihop delarna. 

Barnen som låg på madrassen sköt tillbaka den andra delen med hjälp av fötterna vilket 

resulterade i att de barn som höll emot trycktes iväg. En av pedagogerna kommer in i rummet 

för att kolla att leken hålls på en bra nivå och säger till att barnen som ligger på madrassen 

måste ligga med huvudet utåt för att de inte ska riskera att bli klämda. Nästkommande dag 

börjar några barn leka samma lek med madrassen igen. Den här gången kommer det en annan 

pedagog in i rummet och säger åt barnen att de absolut inte får leka på det viset. Barnen 

fortsätter ändå med leken och pedagogen säger då till på skarpen. Leken upphör omedelbart. 

Detta blir ett intressant exempel där samma lek i ena fallet får fortsätta så länge barnen håller 

sig till ”säkerhetsanvisningarna” givna av pedagogen. Dock blir det ett maktutövande från den 

andra pedagogen som avbryter samma lek på en gång. Detta resulterar i att barnen kan få det 

svårt att veta när lekar är accepterade eller inte, och av vem. 

 

7.1.2 Barns inflytande över miljön  

Pedagogerna på de båda avdelningarna hävdar att barnen dels har ett direkt och ett indirekt 

inflytande över miljön. Johanna menar att de har ett medvetet och ett omedvetet inflytande. 

Följande är ett utdrag om barnens inflytande. 

Johanna: […]Att just medvetet att vi pratar med dom, vi frågar dom. ”vad tycker ni skulle vara 

bra?”. Jag har jobbat på en annan avdelning förut här. Och då var det ett rum där, vi satte oss ner i 

samlingarna och pratade med barnen ”Vad skulle ni vilja ha här inne, vad är det ni vill leka med?”, 

och så utifrån vad de sa kunde man börja skapa förslag och sedan pratade vi med dom om det på 

en ny samling igen. ”vad tror ni om det här?” och sen jobbade man vidare […] (Jorden). 
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Johanna framhåller att barnen nog har ett större inflytande på det omedvetna planet än det 

medvetna. Pedagogerna försöker se vad barnen leker med, hur leken fungerar och vad som 

intresserar barnen. Därefter kan pedagogerna se vad som fungerar och vad som inte gör det 

och därefter strukturera om möbleringen och materialet. Genom detta är förhoppningen att 

skapa bättre förutsättningar för barnen, men Johanna vill poängtera vikten av att göra barnen 

medvetna om det inflytande de faktiskt besitter. Jennie däremot poängterar att barnen överlag 

inte har något direkt demokratiskt inflytande över miljön utan att pedagogerna via 

observationer försöker se vad som behöver ändras utifrån hur barnen leker och nyttjar 

rummen. Maja resonerar följande om barnens inflytande i pedagogintervjun. 

Maja: […]Det jag vill säga är att barn kan skapa rummet, att de kan vara överallt och leka. Vill de 

göra en koja här eller där eller skapa ett rum där så får de förflytta sakerna. Det har de en frihet att 

göra. För då kan de förändra rummets karaktär, men inte den här grundstrukturen […] (Melonen). 

Hon framhåller även att hon tror att barn har svårt för att säga att de vill ”ha det här och det 

här” utan istället mer har önskningar som pedagogerna förhoppningsvis kan tillgodose.  

   Vatten och sand räknas ofta till smutsigt material och blir därför marginaliserat och mindre 

tillgängligt för barnen. Ett sådant exempel skedde på Melonen när några flickor lekte frisör. 

En av flickorna gick och hämtade en plastmugg med vatten från ett av handfaten vid barnens 

toaletter. När hon kom tillbaka med muggen med vatten blev hon genast tillsagd av en 

pedagog att hon inte fick ta vatten eftersom det bara skulle skapa kaos. Vatten blir i och med 

detta något som pedagogerna anser inte ska blandas in i leken och därför förpassat som en 

mer hygienisk faktor, till exempel att tvätta händerna eller alternativt att användas i den 

skapande verksamheten.  

7.1.3 Sammanfattning  

Båda avdelningarna strävar efter att materialet ska finnas tillgängligt och uppblandat för att 

skapa en mer könsöverskridande lek. Dock är inte allt material tillgängligt hela tiden och inte 

utan pedagogernas inblandning. Det beror på hur materialet är placerat. Knutsdotter Olofsson 

(1987)  anser att leken formas efter hur miljön är utformad. Desto mer miljön är tillåtande och 

stimulerande desto mer avancerade lekar skapar barnen tillsammans. Detta förutsatt att miljön 

i sig är tillgänglig och regler och rutiner i förskolans vardag inte producerar hinder för barnen. 

Detta går även i linje med den genusmedvetna pedagogiken som Olofsson (2007) förespråkar. 

Hon framhåller vikten av att alltid tillföra istället för att ta ifrån. Genom att blanda upp det 

traditionella lekmaterialet med varandra skapas en mer naturlig könsöverskridande lek, än om 

materialen är positionerade i olika rum. 

  Båda avdelningarna eftersträvar att ha könsneutrala namn på rummen för att dessa inte ska 
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bli allt för styrande vad som kan tänkas ske där inne. Melonen har till exempel framför allt 

färgen på väggarna som sätter benämningen på rummen. Dock har de fortfarande lekhallen 

och målarrummet kvar som benämning. Jorden benämnde snarare rummet efter vad som 

fanns i själva rummet till exempel kuddrummet, soffrummet och så vidare. Olofsson (2007) 

framhäver dock vikten av att ha neutrala namn på rummen för att inte producera normer och 

föreställningar hos barnen vad rummen sänder ut för signaler för vilka lekar som kan kunna 

tänkas lekas där.  

I exemplet ovan där flickorna som lekte frisör och inte fick använda sig av vatten i leken kan 

kopplas till Nordin-Hultmans (2004) resonerande kring hemdiskursen och den 

verkstadspedagogiska diskursen. Utgår man från hemdiskursen blir sådant material som 

riskerar att skapa oreda marginaliserat. Utgår man istället från den verkstadspedagogiska 

diskursen hade vattnet i leken förmodligen fått ett mer positivt bemötande. 

   Tillgänglighet är något som förordas och i linje med till exempel de engelska förskolorna 

som Nordin-Hultman besökte i sina studier är materialet placerat på ett sådant vis att barnen 

alltid kan komma åt det på egen hand, då material staplat på höjden undviks. På avdelningarna 

vi besökte var materialet dock ofta placerat på höjden vilket försvårade för framför allt de 

mindre barnen att nå upp tillräckligt utan att behöva söka hjälp från antingen större barn eller 

vuxna. 

   Möbleringen på avdelningarna ses som dynamisk och miljön som en föränderlig organism. 

Det gäller att anpassa miljön och materialet efter de rådande barngruppernas behov och 

intressen. Björklid (2005) anser att miljön bör vara flexibel och ska kunna omstruktureras och 

möbleras om beroende på hur aktiviteten fortlöper. Barnen behöver därför få ett konkret 

inflytande över rummets utformning för att den ska bli en del av det meningsfulla lärandet där 

barn, pedagoger, miljön och dess material skapar ett gemensamt, stimulerande och utmanande 

klimat. Dock visade det sig i intervjuerna att barnen sällan hade ett direkt inflytande över 

miljön utan det var framför allt pedagogerna som hade det reella inflytandet. Men barnens 

indirekta inflytande lyftes fram vid flera av tillfällena. De Jong (2010) anser att 

medvetenheten bland både barn och pedagoger är en av grundförutsättningarna för att kunna 

skapa goda lekmiljöer för alla som vistas i den pedagogiska verksamheten. Pedagogen 

Johanna följer även detta resonemang om att barnen ska bli medvetna, men följer inte upp hur 

detta ska genomföras i den pedagogiska verksamheten. 
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7.2 Leksakernas betydelse 

I pedagogintervjuerna visade det sig att pedagogerna hade olika syn på leksakerna på 

avdelningarna. Jennie från Jorden framhöll att vid nyinköp av material ville de satsa på den 

skapande verksamheten i ateljén istället, då hon hävdade att barnen ändå hade mycket 

leksaker i deras eget hem. Maja från Melonen hade dock en annan syn på leksaker och 

framhöll istället att de fann att det var viktigare med leken. Den skapande verksamheten blev 

därför underordnad och leksaker blev därför högre prioriterat på Melonen. 

   När vi besökte Jorden och Melonen fann vi att deras syn på leksaker stämde överens med 

deras utbud. Jorden har ett relativt sparsmakat utbud av leksaker, bestående till mesta dels av 

småbilar, material till hemvrån, en mindre mängd dockor med tillhörande barnvagnar. Barnen 

lekte dock mest med bilarna och hemvrån under den tid vi observerade dem. När lek skedde 

med dessa material lekte barnen könsblandat mycket på grund av möbleringens utformning. 

Tidigare var hemhörnan placerad i det lilla rummet i hallen, vilket resulterade i att det mest 

var flickorna som lekte där. När hemhörnan flyttades ut till stora rummet bredvid bilhörnan 

blandades lekarna upp och båda könen började leka könsöverskridande. 

   Melonen har ett brett utbud av leksaker att välja på för både flickor och pojkar. De 

eftersträvar att alla barn oavsett kön ska kunna leka med alla leksaker. De har bland annat 

diverse plastfigurer i olika utföranden. För tillfället försökte de leta efter kvinnliga 

plastriddare som inte bara hade ”fina klänningar”, utan kunde komplettera de manliga 

riddarna i sina rustningar. Dock hade det visat sig vara svårt att hitta dessa vid materialinköp. 

Följande exempel är hämtat från det gröna rummet. Jessica är inne i rummet med två flickor 

som leker med plastfigurer.  

De två flickorna sitter på golvet och leker med olika figurer. Efter en stund tar Emira ner några 

backar med playmobil-figurer och en back med riddare.  Emira ställer fram backen till Jessica som 

tar två figurer ur backen, en tjej- och killfigur. Sedan ger hon backen till Sofia. När Sofia tar upp 

en ”killfigur” från backen protesterar Emira och säger, ”Du är flicka, du ska ha det här”. Emira tar 

upp tre kvinnliga plastfigurer med långklänning från ”riddarbacken” som Sofia får istället. Inga 

protester från Sofia görs och de börjar sedan leka tillsammans med figurerna (Melonen).  

Med exemplet ovan ville vi illustrera barnens tankar om vad som anses vara kvinnligt kontra 

maskulint kodat material och vilka konsekvenser det kan få. Nu protesterade inte Sofia när 

hon istället fick de kvinnligt kodade figurerna. Om hon hade motsatt sig bytet, hur hade 

situationen då fortlöpt? Under intervjun från Melonen uttalade sig Maja om leksakernas 

betydelse för flickor och pojkar. 

Maja: Ja, vi, en del väljer att ta bort typiska tjej- och pojkleksaker och den vägen har inte tilltalat 

oss alls, vi ser inte meningen med det men däremot försöker vi, som jag sa förut, se till att sakerna 
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är roliga att använda för alla typiska pojk- och tjejleksaker. Barnen är väldigt präglade i att ”leker 

du med tjejleksaker?”(Melonen). 

Maja fyller även i att det blir viktigt att visa för barnen att Barbie kan ha en cape på sig och 

göra heroiska insatser och att Spindelmannen lika gärna kan stå i köket och laga mat. Men 

hon poängterar att bara för att karaktärerna gör annorlunda saker mot vad de brukar behöver 

det inte gå ut över deras personlighet. Dock visar det sig fortfarande bland barnen att vissa har 

tydliga idéer om vilka leksaker som är flickiga respektive pojkiga. Situationen nedan 

utspelade sig när Jessica och två flickor är vid soffan ute i det stora beiga rummet.  

Elvira och en annan flicka har staplat upp olika ”happy-meal-figurer” på ett bord i det beiga 

rummet. Då kommer Lukas och Fredrik förbi. Lukas leker med sin egen pokémonfigur och sätter 

den på en annan figur som flickorna leker med. Detta upprepas. Till slut protesterar flickorna och 

säger att de inte får vara med. Då säger Lukas ”Ni vet väl att alla figurer inte är flickor?” och pekar 

på Simba från filmen ”Lejonkungen”. ”Nej, jag vet.”, svarar Elvira. Pojkarna gör inga fler försök 

att bli en del av leken och går där efter ifrån rummet (Melonen). 

Händelsen som utspelade sig var ett exempel på hur pojkarna försökte ta sig in i flickornas 

lek. Efter att pojkarna vid uppredade tillfällen försökt få tillträde till leken tröttnar flickorna 

och avvisar pojkarna verbalt. I ett sista försök att få tillträde till leken vill Lukas hävda sin rätt 

som pojke till de manligt kodade figurerna och att flickorna kan leka med de kvinnligt 

kodade. Dock får han inget gehör från flickorna och därför lämnar Lukas och Fredrik rummet. 

   Pedagogen Johanna nämner att det ofta hände förut att om till exempel pojkar lekte i ett rum 

och det kom in en flicka blev hon utkörd från rummet just för att hon var en flicka. Samma 

sak kunde även hända om flickor lekte i rummet och pojkar kom in. Johanna menar då på att 

det är viktigt som pedagog att direkt punktmarkera och fråga barnen ”hur tänkte ni nu?” när 

sådana händelser inträffar. Nästkommande exempel är hämtat från avdelningen Jorden.  

En av flickorna står ensam i hemvrån och leker, medan ett par pojkar bredvid bygger garage vid 

bilhörnan. Efter en stund går hon ifrån hemvrån och in i scenrummet själv. Jessica såg då från det 

stora rummet hur hon stod och sjöng själv en stund inne i rummet. Samtidigt avslutar pojkarna 

leken med garagen och går då in i scenrummet de med. Två av pojkarna tar mikrofoner från en 

back och börjar sjunga högljutt. Flickan som var där först ser något besvärad ut och bara håller sin 

mikrofon utan att sjunga. Efter en stund väljer hon att lämna rummet och går därifrån med 

mikrofonen. Strax där efter kommer en tredje pojke in i rummet med mikrofonen som han fått av 

flickan som valde att lämna rummet. Alla tre pojkarna sjöng en stund innan de valde att göra något 

annat och lämnade där efter rummet (Jorden).  

Flickan i ovanstående exempel var vid tillfället tillbakadragen och försiktig. Om hon var 

försiktig för att vi var där eller om andra faktorer spelade in på hennes beteende vet vi inte. 

Eftersom vi utgår från det postmoderna tänkandet vill vi inte placera in barnen i fack och 

påstå att barnen alltid är på ett visst sätt. Men i det här fallet var dessa pojkar i fråga mer 

framåt och inte rädda att kräva utrymme. Flickan kunde kanske ha valt att försöka positionera 

sig likt pojkarna och sjungit högljutt och försvarat sitt utrymme med att hon var där först. 
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Dock valde hon hellre att lämna rummet utan protest. Följande är ett utdrag ur en av 

pedagogintervjuerna från Jorden. 

Johanna: […]det har varit periodvis, men kanske mer med förra gruppen än med den här gruppen 

att när killarna var på bilmattan då gick inte tjejerna dit, men när killarna gick därifrån då kunde 

tjejerna gå dit. Men det har varit lite olika, i dag i den här gruppen (som är nu) så har det varit 

tjejer som kan gå in likaväl, det spelar ingen roll vem som sitter där. De går dit och leker i alla fall 

och samma sak när det gäller killarna. Den här gruppen är nog mer blandad än vad det var i den 

förra gruppen. 

Mathias: Du menar att tjejerna inte gick dit när killarna var där? Men om tjejerna satt där och 

killarna kom, gick då tjejerna därifrån? Att de får flytta på sig? 

Johanna: Till viss del ja. Ja, då kunde killarna komma in och börja leka och då blev det att tjejerna 

successivt makade sig undan (Jorden). 

 

Ovanstående utdrag påvisar att det även hände i den nuvarande gruppen att vissa av flickorna 

valde att flytta på sig. Dock vet vi inte om flickan även skulle ha lämnat rummet om det var 

flickor som kom in och tog över utrymmet istället för pojkarna.  

7.2.1 Sammanfattning 

Som vi nämnt tidigare skiljer det sig markant mellan synen på leksaker på de båda 

avdelningarna. På Melonen fick barnen ta med sig leksaker hemifrån för att leka med, medan 

det på Jorden däremot inte var lika accepterat av pedagogerna. Melonen hade även satsat mer 

på leksaksutbudet, medan Jorden önskade mindre leksaker och mer skapande material. 

Almqvist (1991) anser att leksaker sedan länge varit uppdelade och fått tydliga 

könsmärkningar där det manligt och kvinnligt kodade könsrollerna i samhället sätter prägeln 

för hur flickor och pojkar ska uppfattas enligt tidens dominerande diskurser. Nordin-Hultman 

(2004) poängterar att det inte är materialet i sig som producerar normerna, utan det är 

människors förhållningssätt till materialet som skapar de dominerande diskurserna, alternativt 

skapar motdiskurser. Pedagogernas förhållningssätt mot barnen och leksakerna producerar 

även det makt och normer för hur barnen i slutändan kommer se på lekmaterialet.  

   I och med detta blir det vikigt att pedagogerna med hjälp av sitt inflytande blir en del av 

barnens lekar och därigenom kan skapa verktyg tillsammans med barnen att våga utmana de 

förgivet tagna diskurserna om manligt kontra kvinnligt. Maja hävdade att vissa förskolor hon 

känner till tar bort de typiska flick- och pojkleksakerna, men att detta inte var något för deras 

förskola. Hon vill istället att alla ska kunna leka med allt utan att pedagogerna ska producera 

normer för vem som ska leka med leksakerna, samt hur de ska användas. Olofsson (2007) 

anser att det är viktigt att pedagogerna mixar leksakerna istället för att hålla isär dem. 

Lekvärldarna ska istället mötas och bli tillgängliga för alla barn, oavsett kön. Jordens 

leksaksutbud var dock mer limiterat i jämförelse med Melonen. 
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7.3 Böckerna på avdelningarna  

Inom förskolekulturen är böckernas betydelse enligt traditionen ett viktigt inslag i barnens 

vardag som vi nämnt tidigare i arbetet. Men hur ser utbudet och användningen ut på de 

avdelningar vi besökte? 

   Under observationerna på Jorden fann vi för tillfället att de inte hade några böcker 

överhuvudtaget då de nyligen lämnat tillbaka böckerna till biblioteket, men tanken var att de 

inom en snar framtid skulle ta fram gamla böcker från deras egna förråd. Anledningen till 

varför de inte hade lånat nya böcker från biblioteket var enligt Jennie att de sällan läste samt 

att böckerna ofta gick sönder. Johanna däremot lyfte fram att de inte läste så ofta för barnen 

utan istället ville hon poängtera att när de läser så läser de om det barnen intresserar sig för 

just då. Exempelvis har det varit mycket bajsprat bland barnen den sista tiden. Då har 

pedagogerna tagit fram ”Bajsboken” och läst för barnen. Även när det uppstått konflikter har 

de läst böcker som tar upp liknande händelser för att barnen ska få något att relatera sina egna 

relationer till. Men barnen har också inflytande över vilka böcker de ska läsa enligt Johanna. 

 

Mathias: […] Jag tänkte med böcker och så, när ni läser böcker, vilka är det som väljer böcker ni 

läser? Är det barn eller ni pedagoger? Och lite mer varför? 

Johanna: Det har varit både och. Ofta har barn fått välja böcker, vi har haft boklådan vid soffan 

och så har de fått välja kanske varsin bok och så har vi läst dem, men det har även varit så att vi 

pedagoger plockat fram fyra böcker och sen har barn fått välja vilken de ska börja med, vilken 

ordning vi ska ta dem (Jorden). 

 

Innan hade de hade haft böckerna i en back inne i lilla rummet vid hallen. Jennie poängterar 

att hennes vision är att inte ha 25 böcker i en back som står i ett rum, utan istället exponera ett 

fåtal böcker på en tavellist. Detta skulle enligt henne uppmuntra barnen att titta i böckerna på 

egen hand, när böckerna görs mer attraktiva och synliga. Följande utdrag är hämtat från en av 

pedagogintervjuerna då Mathias frågar om vilka könsnormer deras böcker signalerar till 

barnen. 

 

Johanna: Vi kanske inte har haft några sådana där superutpräglade, att det här är, att en kille vill 

vara prinsessa, men vi har haft, den där tjejprinsessan som vill kriga. Vi har haft den där boken om 

en pojke som väntar på sin kompis på dagis, en kille, för de brukar leka superhjälte och så finns 

bara den där tjejen, ”åh måste jag leka med dig”, och sen visar det sig i slutändan att den där tjejen 

var ännu roligare att leka superhjälte med än killkompisen. Ganska mycket sådant har vi, men jag 

tycker inte att jag upplevt att barnen har reagerat särskilt starkt på att det skulle vara konstigt, utan 

de tar det som självklart på något sätt […] (Jorden). 

 

Vidare för Johanna ett resonemang om att hon uppfattar det som att i litteraturen är det 

vanligare att pojkarna ska uppmuntras till att bli mer lika flickorna socialt, medan flickorna 

istället uppmanas att leka mer likt pojkarnas vilda lekar. Hon ser det som ett problem då man i 
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särhåller leken och flickornas känslotillstånd. Hon frågar sig varför inte barnen uppmuntras att 

leka både ”tjejlekar/pojklekar” och att få kontakt med hela sitt känslospektrum, utan böckerna 

ofta håller isär dessa beroende på om det är flickor eller pojkar som skall tillföras något nytt.  

   På avdelningen Melonen har de ett genusbibliotek med utvalda och varierade böcker för 

barnen. De lyfter även fram en gång per år genuslitteraturen extra mycket genom att ha en 

genusvecka. Denna vecka används för att ytterligare lyfta fram vikten av genusmedvetenhet i 

förskolan, framförallt för att göra barnens föräldrar en inblick i varför man bör jobba med 

genus och jämställdhet. Marika framhåller att genusböckerna är väldigt populära för både 

pojkar och flickor och lyfter fram titlar som till exempel ”Kenta och Barbisarna”, ”Så gör 

prinsessor” och ”Alfons Åberg” med flera. När de läser om flickor och pojkar som gör 

könsöverskridande handlingar möts det ej från barnens sida med protester, utan barnen ser det 

som något naturligt. Marika menar att genusveckan även är ett sätt att visa för föräldrarna det 

positiva med att välja böcker ur ett genusperspektiv. Folksagorna nämns också som populära 

bland barnen. Men Marika framhäver att de inte är så könstrikta som man först kan tro, utan 

att flickorna i sagorna också kunde ta för sig likt pojkarna. Men att man alternativt kunde byta 

ut honom mot henne och vice versa. 

   Melonens pedagoger är de som i första hand bestämmer vilka genusböcker de ska läsa. Det 

verkar som om barnen har ett mindre inflytande över just denna tidpunkt kring genusveckan. 

Barnen på Melonen får innan samlingen sitta på madrasser i en halvcirkel och välja böcker ur 

en back för att läsa och titta på bilderna innan den pedagogstyrda samlingen börjar. Detta 

verkar vara ett roligt inslag för barnen då de ofta sitter flera stycken och tittar tillsammans och 

kommenterar det de ser i böckerna enligt våra observationer. 

7.3.1 Sammanfattning 

Det första som slog oss när vi analyserade pedagogintervjuerna från båda avdelningarna var 

att fortfarande är pojkars traditionella sätt att vara, en norm även för flickorna som framhölls 

av pedagogerna. Johanna på Jorden yttrade sig om att de inte hade haft några tydliga böcker 

med könsöverskridande pojkar som positionerat sig med ”flickiga” intressen. Däremot 

verkade det som att det var vanligare med flickor som tilläts vara könsöverskridande. Detta 

tolkar vi som att det är mer annorlunda att en pojke anammar flickiga intressen. De flickor 

som bryter mot normen och gör något traditionellt pojkigt anses inte vara annorlunda i lika 

hög grad då det manligt kodade har oftast en högre status i samhället. Även Marika betonade 

när hon nämnde att folksagorna inte alltid är så könstrikta som man kan tro utan att flickorna 

kunde vara som pojkarna. Dock nämndes ingenting om att pojkarna kunde vara som flickor. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) framhåller att det råder en överordnad diskurs i 
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samhället att det manliga är normen, och det är framför allt pojkarna som bryter mot denna 

norm som riskerar att bli marginaliserade. Det gäller även för barnböckernas värld där 

flickorna i högre grad tillåts vara könsöverskridande. Men att pojkar som bryter mot normen 

och gör traditionellt flickiga saker är desto mer ovanligt. Men det finns böcker som tar upp 

även sådant, men de böckerna är mer eller mindre ovanliga. Förhoppningsvis får böcker med 

flickor och pojkar som vågar bryta mot normen större genomslagskraft i framtiden. Vidare 

påpekar Kåreland och Lindh-Munther att böckerna är viktiga för att de sätter standarder för 

hur pojkar och flickor kan positionera sig i samhället. I och med detta blir det viktigt att visa 

på flera alternativ att vara människa, för att de barn som vågar bryta mot normerna inte ska 

känna sig marginaliserade och avvikande. Ett liknande resonemang för Nikolajeva (1998) om 

vikten att ha många dynamiska och runda persontolkningar i barnbokslitteraturen för att visa 

på ett mångpluralistiskt sätt att vara oavsett om man är flicka eller pojke. Marika från 

Melonen framhöll att de ibland byter ut honom mot henne och tvärtom i folksagorna för att 

visa barnen på flera sätt att vara på. Liknande sätt gjordes även med karaktärernas 

personligheter som kunde skiftas. Olofsson (2007) framhåller att detta är ett bra sätt att göra 

de ofta könsstereotypa folksagorna mer moderna och könsöverskridande.  

   På Jorden hade de för tillfället inga böcker till hands för barnen att titta i när de ville. Men 

grundtanken är att de skulle få ett mindre antal böcker som var tillgängliga och exponerade på 

ett sådant vis att de skulle inspirera barnen att använda böckerna. På Melonen var de flesta av 

böckerna tillgängliga hela tiden i diverse olika backar i olika rum. På så vis skiljer sig även 

avdelningarna åt. Jorden vill ha ett fåtal böcker med tydlig exponering, medan Melonen har 

ett rikligt utbud på flera olika ställen i verksamheten, dock inte med lika tydlig exponering. 

7.4 Hemliga lekmiljöer 

När vi var ute och observerade bland barnen hände det att vi ibland blev medbjudna in till 

barnens hemliga lekplatser. I viss litteratur kallas även dessa utrymmen för mellanrum eller 

frirum. Följande exempel på hemliga lekmiljöer är hämtat från avdelningen Jorden. Emelie 

och Benny kommer fram till Mathias och frågar om han vill följa med och leka vid torkskåpet 

ute vid entrén. Mathias, Erik och Walter följer med de andra barnen. Pojkarna satte sig inne i 

torkskåpet, antingen i par eller ensamma. De barn som var utanför stängde torkskåpets dörr 

vilket gjorde att det blev mörkt där inne. Pojkarna som var inne i torkskåpet slängde sedan 

upp dörren samtidigt som de skrattade högljutt. Emelie var den enda, förutom Mathias som 

inte ville sitta i torkskåpet. Leken fortgår under en längre tid och pojkarna verkade tycka det 

var spännande att sitta själva inne i mörkret. Vi vet inte om de fick leka i torkskåpet, men det 

kändes som om de gjorde något som kändes lite förbjudet. 
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   Pedagogerna på Jorden blev intervjuade om deras syn på dessa typer av rum som antingen 

är pedagogskapade eller blir skapade av barnen. Johanna menar att barnen använder dessa 

rum främst av två saker. Antingen för att få lugn och ro, eller att få tillfälle att göra 

”förbjudna” saker som barnen vet om att de egentligen inte får göra. 

Johanna: Ah det som man önskar, det är synd när dom bara drar sig dit bara för att få göra saker 

de egentligen vet att de inte får göra. Dom vet att ingen ser dom. Men det som vore bra då det är ju 

det att ha ett rum så att dom kan dra sig åt sidan men man ändå ser vad som händer, men att dom 

ändå känner att dom får vara ifred. Så att det inte blir det här röjandet och busandet, det negativa 

röjandet liksom. Utan att de kan ha ett ställe där de kan komma åt sidan och vara i fred (Jorden). 

 

Ett lugnare exempel på hemliga lekmiljöer utspelade sig även det på Jorden då Erik och 

Mathias sitter vid den dåvarande datorhörnan i stora rummet. Bredvid datorhörnan står en 

byrå. Sitter man bakom den syns man inte från övriga rummet. Bakom byrån finns ett mindre 

databord i hörnet och bredvid en liten soffa. Pojken kryper in i hörnet med sin snuttefilt och 

drar sedan datastolen åt sig så att pojken sitter inklämd mellan databordet och stolen. De sitter 

och samtalar en stund om att synas eller inte synas när han sitter gömd vid datorn. Erik drar 

sedan soffan mot sig vilket gör att den enda tillgängliga passagen till honom är att åla sig in 

under soffan, vilket påminner om en tunnel. Han förklarar att soffan är en hemlig ingång som 

bara han och Mathias känner till. 

   Pedagogerna på Melonen nämner båda två det gröna rummet som en fristad trots att man 

kan se in i det rummet från beiga rummet genom den stora fönsterrutan vid legohörnan. 

Anledningen till att gröna rummet anses vara mer privat än de andra är för att möjligheten att 

stänga dörren om sig finns. Även i dörren finns det en mindre glasruta, dock på en sådan höjd 

att endast pedagogerna kan se in genom dörren. Marika nämner att barnen ibland leker borta 

vid köket som ligger i anslutning till avdelningen. Men även att bygga kojor är ett sätt för 

barnen att skapa sitt eget rum i rummet. Kojbygge är populärt på avdelningen och är något 

som både flickor och pojkar gör regelbundet. Både Marika och Maja framhåller att de inte vill 

gå in och styra i barnens lekar utan att de i största mån ska få ett stort svängrum för deras 

aktiviteter. Man måste respektera att barn söker avskildhet och vill vara ifred menar Maja.  

7.4.1 Sammanfattning 

Det var främst på avdelningen Jorden där vi konkret märkte av de hemliga lekmiljöerna. 

Kojbyggena var visserligen populära på avdelningen Melonen men förutom dessa 

observerade vi inga direkta tillfällen då barnen nyttjade dessa alternativa lekmiljöer. Tullgren 

(2004) framhåller att det framför allt är två olika sorters miljöer, där barnen antingen skapar 

rummet själv eller att pedagogerna ligger bakom utformningen. Det första alternativet brukar 
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pedagogerna göra motstånd mot, då barnen ofta kan agera rebeller och kan bryta mot 

pedagogernas regler i dessa rum. Genom detta producerar barnen själva makt över leken som 

inte blir begränsad av pedagogerna. Det vill säga tills pedagogerna tar sig in i barnens lek och 

försöker reglera den för att åter igen anpassa leken efter avdelningens konventioner om den 

goda leken. Sandberg (2008) menar att en av de viktigaste faktorerna bakom dessa frirum 

eller mellanrum är att kunna skapa en fristad där man slipper bli sedd av andra, och då 

framför allt av pedagogerna. Dock måste man enligt Björklid (2005) respektera de barn som 

söker avskildhet för lugn och ro då även detta ger barnen ansvar för deras eget utrymme. 

   I exemplet med torkskåpet på Jorden vet vi inte om de fick vistas där eller inte. Vi frågade 

heller inte pedagogerna om situationen vid intervjuerna, vilket vi kanske skulle ha gjort för att 

få en förtydligad bild av sammanhanget. Vi fann det även intressant att Emelie som var ett av 

de barn som var med och startade upp leken från första början valde att positionera sig till en 

mer passiv roll och de andra pojkarna som var med tog en mer aktiv sådan.  
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8. Diskussion av resultaten 

Vi kommer nu lyfta fram studiens resultat och problematisera kring dessa med stöd från vår 

teoribakgrund. Detta gör vi för att ge svar på vårt syfte och dess frågeställningar.  

 Hur använder flickor och pojkar inomhusmiljön ur ett genusperspektiv? Vilket 

inflytande har barnen över inomhusmiljön? 

 Hur beskriver pedagogerna inomhusmiljön i samband med genus?  

 Hur är inomhusmiljön utformad ur ett genusperspektiv? Hur skapas möjligheter 

och/eller begränsningar? 

Vi anser att flickor och pojkar riskerar att bli begränsade utifrån stereotypa könsroller som 

vuxna skapar och överförs till sina barn. Föräldrarnas åsikter återskapas förmodligen av 

barnen i förskolan vilket kan producera normer för hur ”normala” flickor och pojkar bör 

uppträda. De barn som av någon anledning avviker från normerna kan riskera att bli 

marginaliserade och ses som ”onormala”. Detta skapar problem då tanken är att förskolan ska 

vara en fördomsfri och tillåtande institution där alla barn oavsett kön, klass och etnicitet ska 

kunna vistas utan begränsade normer. I dagens samhälle blir barnen hämmade, om de endast 

får tillgång till ett fåtal färger i regnbågen. Tanken att jobba med genus och jämställdhet i 

förskolan är att alla barn oavsett om de är flickor eller pojkar ska få tillgång till alla färger i 

paletten. Barnen ska ges makt över sin egen person och inte bli styrd utifrån de dominerande 

diskurserna som bestämmer hur man bör vara som flicka och pojke. 

 

8.1 Möjligheter eller begränsningar 

De båda avdelningarna Melonen och Jorden har både tydliga likheter och skillnader på synsätt 

när de pratar om miljön och dess material. Dock anser vi att hemdiskursen är representativ för 

båda avdelningarna, men de har även tendenser till den verkstadspedagogiska diskursen. 

Detta kommer i uttryck bland annat i vilka material som är tillgängligt och när det är 

tillgängligt för barnen. På avdelningen Jorden blev det extra tydligt då materialet var högre 

beläget än på Melonen, trots att barnen på Jorden överlag är yngre och mindre. I och med 

detta har de inte lika lätt att nå högt beläget material. Enligt Nordin-Hultman (2004) är den 

dominerande hemdiskursen framför allt präglad av ordning och reda, vilket kommer i uttryck 

i att material som skräpar ner blir marginaliserat. Detta visade sig på Melonen då de flickor 

som lekte frisör blev hindrade i sin lek av pedagogen. Flickan som hade hämtat vatten i en 
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mugg blev snabbt utskickad att hälla ut vattnet i diskhon av pedagogen. Det märktes tydligt 

att pedagogen inte ville riskera att vattnet skulle bli utspillt och genom detta skapa oreda. Vi 

anser att detta begränsar barnen och deras fantasi att använda sig av materialet. Knutsdotter 

Olofsson (1987) anser att miljön bör vara stimulerande och tillåtande istället för att materialet 

marginaliseras utifrån regler och rutiner som hindrar barnen i sitt meningsskapande. Detta kan 

ses ur ett historiskt perspektiv då Kåreland och Lindh-Munther (2005) framhäver att 

förskolans tradition är att efterlikna det ”goda hemmet” med modern i centrum. Detta grundar 

sig i Fröbels resonemang om hur den tidiga förskolan skulle vara normerad där hemmet stod 

som eftersträvad förebild. Som motpol till denna diskurs förespråkas den 

verkstadspedagogiska diskursen som står för tillgängligt material och experimenterande enligt 

Nordin Hultman (2004). Dock behöver inte den ena diskursen utesluta den andra eftersom 

båda har positiva delar som bör finnas med i barnens vardag. Kombinerar man dessa diskurser 

skulle man få ett mer tillåtande klimat, med ett rikt, blandat och tillgängligt material, men 

även ge utrymme för omvårdnad och närhet som hemdiskursen förespråkar. Avdelningarna 

Melonen och Jorden har tendenser till båda diskurserna, men har fortfarande en bit på vägen 

kvar för att kombinera dessa fullt ut. Ärlemalm-Hagsér (2008) framhäver att hemdiskursen 

under de senaste åren mer och mer tappat sitt grepp om förskolorna och istället fått flytta på 

sig för en mer verkstadslik pedagogik. Vi tror detta mycket beror på att Reggio 

Emiliapedagogiken har fått en större utbredning inom den svenska förskolekulturen. Dock 

anser vi att det finns tendenser att vissa förskolor försöker anamma ovanstående pedagogik 

för att det ligger lite ”i ropet”, men att de inte utnyttjar pedagogikens fulla potential. Ingen av 

de förskolor vi besökte hade Reggio Emilia profilen. 

   I våra frågeställningar frågade vi oss om miljön skapar möjligheter eller begränsningar ur ett 

genusperspektiv. De begränsningar barnen mötte i sin vardag kunde vi dock inte koppla till 

barnens kön, utan då materialet blev marginaliserat skedde detta för alla oavsett kön. 

Pedagogerna på båda avdelningarna framhöll att de ville skapa möjligheter för barnen att leka 

könsöverskridande då de vill blanda upp traditionellt flickigt/pojkigt material. Detta får 

medhåll från Olofsson (2007) som poängterar vikten att blanda upp materialen rikligt även om 

leksakerna enligt tradition är separerade från varandra i olika rum. Hon tar även som exempel 

att ge karaktärerna nya användningsområden. På avdelningen Melonen framhöll Maja just 

detta när hon ansåg att Barbie kunde vara en superhjälte och Spiderman lika gärna kunde vara 

en del av hembestyren. Vi håller med om att utifrån våra observationer kunde vi tolka det som 

att barnen överlag lekte könsöverskridande lekar och aktiviteter då materialet var uppblandat. 

   Som nämnts tidigare sätter namnen på rummen prägel på vad som kan tänkas ske där inne. 
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Även här poängterar Olofsson (2007) att ha neutrala namn på rummen för att det inte ska 

sättas begränsande normer för vad rummen kan användas till. Studien visar att båda 

avdelningarna försöker ha neutrala namn på rummen, men Melonen har tagit ett kliv extra 

genom att majoriteten av rummen är indelade efter färgen på väggarna. Det är endast 

målarrummet och lekhallen som har andra benämningar. På Jorden kommer namnen på 

rummen huvudsakligen från vad som finns inne i rummet till exempel soffrummet. 

Kuddrummet skulle komma att ändra karaktär och istället bli scenrummet då detta rum 

representeras av just en scen då kuddarna blev utflyttade till den nya myshörnan i stora 

rummet. I och med Olofssons (2007) ovanstående resonemang om vikten att ha neutrala namn 

på rummen kan man utifrån detta tolka det som att Jordens namnbenämningar är 

könsneutrala, men dock inte neutrala, då barnen förstår vad som väntas ske i rummen. På 

Melonen blir detta inte lika tydligt normerande i och med att det är färgerna i huvudsak som 

benämner rummen och inte dess innehåll. Vår tolkning är att rummens namn ska vara helt 

neutrala oavsett vad som finns i rummen för att inte skapa begränsande normer för barnens 

fantasi och kreativitet. Björklid (2005) framhåller istället vikten av att ha flexibla rum där 

materialet kan flyttas från ett rum till ett annat beroende på vilken lek eller aktivitet som pågår 

just vid tillfället. Detta får medhåll från De Jong (2010) som anser att det är viktigt med 

många varierande rum med olika egenskaper för att lättare kunna anpassa aktiviteten till rätt 

rum. 

   Vår studie visar att avdelningarna strukturerar och möblerar om bland rummen och 

materialen. På Jorden möblerade pedagogerna om ofta för att pröva sig fram till nya lösningar 

för att bättre anpassa miljön efter rådande barngrupp. I pedagogintervjuerna framhölls det att 

omstruktureringen av avdelningens material måste vara dynamisk och levande. Ur det 

postmoderna tänkandet går det inte att skapa den ultimata och slutgiltiga miljön som fungerar 

för alla barngrupper, om man utgår från Nordin-Hultmans (2004) resonemang. Vi håller med 

ovanstående tankegångar då vi såg att barnen tog till sig de nya förutsättningar som skapades 

när pedagogerna möblerade om och fördelade materialet på Jorden. Dock såg vi aldrig dessa 

omstruktureringar på Melonen när vi befann oss där, men enligt deras utsagor blev det mer 

varierade och könsöverskridande lekar när de exempelvis flyttade hemhörnan till lekhallen. 

   När det kommer till de hemliga rummen fann vi inga tydliga kopplingar till genus. Barnen 

nyttjade dessa utrymmen när de ville komma undan för en lugnare stund, eller för att försöka 

göra saker de i normala fall visste att de inte fick göra. Pedagogernas inställningar till dessa 

typer av rum är att barnen främst ska använda dessa för en lugn stund som Johanna uttryckte 

det. Tullgren (2004) nämnde att barnen som skapar sitt eget utrymme blir en maktutövning, 
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då nya spelregler sätts upp av dem. Pedagogerna å andra sidan försöker reglera barnens 

maktutövning om leken inte anses vara god. Men vad i en lek gör att den anses vara god eller 

mindre bra för barnen? Självklart borde pedagogerna styra om leken om det finns risk att 

barnen utsätter varandra eller dem själva för fysisk eller psykisk skada. Dock måste även 

barnen få känna att de har makt över sin lek, en frihet under ansvar. Mer om detta går vi in på 

under nästa rubrik. 

8.2 Barnens inflytande 

Barnens inflytande diskuterades flitigt i pedagogintervjuerna. Det som tydligast framhölls var 

barnens indirekta inflytande som tog mest plats. Pedagogen Johanna lyfte fram att det även är 

viktigt att barnen bör bli medvetna om deras reella inflytande. Dock anser vi att det blir 

problematiskt då hon ej säger hur detta ska genomföras i praktiken. Vidare kan vi konstatera 

att det överlag är pedagogerna som har den reella makten över utformningen, då barnens 

omedvetna och indirekta inflytande blir underordnat pedagogernas goda vilja att tillgodose 

barnens önskningar. Jennie på Jorden framhöll bland annat att barnen överlag inte hade något 

demokratiskt inflytande över rummen, utan det är pedagogerna som analyserar vad som 

behövs göras med miljön beroende på hur barnen använder miljön eller inte. Maja på 

Melonen anser att barnen inte kan ändra på själva grundstrukturen på rummen men att de ska 

ha friheten att flytta det lösa materialet om de behöver det för deras lek och aktiviteter. Som 

kontrast till det Melonen förespråkar om det lösa materialet finner vi det motsägelsefullt att 

det exempelvis inte var tillåtet att blanda in vatten i frisörleken vi nämnt i resultatdelen Vi 

frågar oss därför hur kan man göra barnens direkta inflytande över miljön större på 

avdelningarna? De Jong (2010) anser att just medvetenhet är en viktig nyckel för barn och 

pedagoger att kunna göra förskolan till demokratisk arena där alla ska kunna få sina röster 

hörda. I och med detta anser vi att det blir viktigt att pedagogerna görs medvetna för att kunna 

göra barnen medvetna, vilket borde skapa en positiv effekt ur en demokratisk synvinkel. 

   Vi finner det intresseväckande med ”tjejveckan” vid legohörnan. Det hade varit intressant 

om de hade gjort en liknande miniundersökning och erbjudit pojkarna något material de 

normalt sett inte brukar leka med. Nordin-Hultman (2004) anser att miljön i förskolan 

producerar normer som styr in barnen beroende på hur de använder miljön. Pedagogerna är 

även de delaktiga i normproduceringen och då blir frågan om ”tjejveckan” kan ses som en 

neutralriktad aktivitet, eller som ett försök från pedagogernas sida att bryta upp den dåvarande 

barngruppens föreställningar om lego?  

   I exemplet med flickorna som färglägger prinsessor och pojkarna som vill rita drakar och 

riddare kan man läsa in olika intresseväckande iakttagelser. Dels anser vi att den stereotypa 
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bilden av pojkars och flickors intressen upprätthålls, då flickorna färglägger de väna och fina 

prinsessorna och pojkarna som protesterar högljutt mot det snara utbudet som för tillfället 

finns i pärmen. De kräver att få färglägga traditionellt manliga figurer. Detta kan tänkas tyda 

på ett i särhållande mellan det traditionellt kvinnliga kontra manliga intressena. Det blir även 

en form av maktutövning från pedagogens sida när hon avbryter barnens aktivitet. Istället 

skickar hon ut barnen till det gula rummet om de vill fortsätta rita. Genom detta visar 

pedagogen att den kommande pedagogstyrda aktiviteten är mer viktig än barnens 

egenproducerade initiativ. Borde då inte barnen få ett mer reellt inflytande över sin aktivitet? 

 

8.3 Böcker, barn & pedagoger 

Studien visar att barnböcker skapar normer för hur barnen uppfattar varandra och sig själva. I 

och med detta blir det önskvärt att förskolan har ett varierat utbud av böcker som visar på 

många alternativa sätt att vara på, och då även olika sätt att vara flicka och pojke. Dock var 

det svårt att få en tydlig bild av Jordens bokutbud då de för tillfället inte hade några böcker 

inne. Det hade varit intressant att få ha tagit del av böckerna för att se vilka normer de 

producerade till barnen. Melonens utbud av böcker var däremot brett, blandat och överlag 

tillgängligt för barnen. 

    Johanna nämnde i intervjun att de inte har haft böcker där pojkarna har erhållit tydliga 

”flickiga” positioner, utan det var mer vanligt med flickor som anammade traditionellt 

manliga lekar och intressen. Här tolkar vi med Kåreland och Lindh-Munthers (2005) hjälp att 

det som är det manliga är eftersträvansvärt och normerande. I och med detta blir flickor som 

är könsöverskridande i regel positivt bemötta, medan pojkar som gör liknande överskridande 

riskerar att ses som avvikare och därför bli marginaliserade. I Johannas uttalande kan vi tolka 

det som att hon anser att det är mer extraordinärt och ovanligt med pojkar som till exempel 

vill klä sig i flickkläder, än att prinsessorna drar ut i krig. En annars manligt normerad 

företeelse i pojkarnas värld. Dock problematiserar hon att det ofta är flickorna som ska 

uppmuntras att leka traditionellt pojkiga aktiviteter, men att pojkarna istället ska uppmuntras 

att bejaka sina känslor. Hon frågar sig varför man överlag inte uppmuntrar både flickorna och 

pojkarna till båda dessa för att göra leken och känslorna tillgängliga för alla barn. Denna fråga 

anser vi vara relevant då det annars skulle ske ett i särhållande mellan flickor och pojkars 

intressen. Båda könen borde få tillgång till allt och inte bara vissa saker som de kan tänkas 

”behöva”. Vore det inte bättre att försöka se barnen individuellt istället för att barnen 

representeras utifrån sitt kön? Därefter kan pedagogerna stärka barnens positiva egenskapar, 

och hjälpa dem som behöver det. Nikolajeva (1998) anser att det är viktigt att karaktärerna i 
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barnböckerna inte består av platta, statiska stereotyper som upprätthåller normer för hur 

flickor och pojkar bör uppfattas. Istället bör de vara dynamiska och runda. Detta för att ge 

barnen en bredare syn på olika sätt att vara människa på, vilket inte alltid kan ses som svart 

eller vitt, antingen eller, utan att det är i själv kontexten man blir då vi utgår från det 

feministiska poststrukturalistiska perspektivet. Eidevald (2009) använder sig av begreppet 

multipla subjekt som ett redskap för att kunna se människor utifrån den kontext de befinner 

sig i. Kontexten innehåller faktorer som skapar normer för flickor och pojkar. Det är dessa 

normer som ska brytas ner för att ersättas med flera multipla positioneringar att vara på 

oavsett kön. I och med detta blir det extra viktigt att böckernas kontext har ett rikt och varierat 

persongalleri där egenskaper inte kan kopplas till ett specifikt kön. Detta kan ses som 

problematiskt med de traditionella folksagorna som ofta har förlegade synsätt på manligt och 

kvinnligt. Olofsson (2007) framhåller att pedagogerna kan ge karaktärerna nya egenskaper 

eller byta ut honom mot henne och vice versa. Detta resonemang håller även pedagogen 

Marika med om. Dock framhöll hon att ”flickorna också kunde ta för sig likt pojkarna”, men 

inte att pojkarna gjorde något liknande överskridande. Mannen som norm igen? Utifrån 

studiens resultat tolkar vi det som att de traditionella folksagorna bör få utrymme även om de 

producerar förlegade normer. Det viktiga blir istället att pedagogerna visar på flera sätt att 

vara på, och kan problematisera detta och diskutera med barnen vid lässtunden för att 

ventilera åsikter med varandra. På så vis kan barnen och pedagogerna skapa en medvetenhet 

tillsammans. 

 

9. Slutsatser 

Utifrån vad vi kunde se i våra observationer och vad vi fick höra i våra pedagogintervjuer är 

vår slutsats att avdelningarnas miljö överlag inte är begränsande ur ett genusperspektiv. Båda 

avdelningarna har förståelse för vilken stor faktor miljön spelar in i barnens lek och 

aktiviteter. Dock har båda avdelningarna saker de behöver jobba med. Ur det postmoderna 

perspektivet blir det jobbet aldrig klart, utan det är något som ständigt måste omförhandlas 

och diskuteras då barngrupperna, pedagogerna, men även miljön är i konstant förändring. 

Begränsningarna som vi kunde se var det otillgängliga materialet likt det som representeras av 

hemdiskursen. Vi hade hellre sett att den verkstadspedagogiska diskursen erhållit en tydligare 

profil och på det viset gjort ett tillåtande klimat med lättillgängligt och ett utforskande 

material för alla barn oavsett kön. Men som vi nämnt tidigare anser vi att man kan blanda 

dessa diskurser för att skapa ett meningsfullt klimat och varierad miljö, där lek och lärande 
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går hand i hand. Vidare förespråkar vi vikten av att ha neutrala namn på rummen, även om de 

utåt sett är könsneutrala. Namnen på rummen riskerar annars att producera normer för vad 

som kan tänkas ske där inne, vilket kan inskränka på barnens fantasi. Utifrån analys av 

empirin anser vi att barnens reella inflytande över miljön var bristfällig. Visserligen fick 

barnen ett indirekt inflytande, men vi anser att detta inte räcker. Frågan blir hur pedagogerna 

ska öka barnens direkta inflytande?  Som ett förslag från vår sida gäller det att stärka alla 

aktörers medvetenhet för att öka det redan befintliga inflytandet. Detta ger De Jong (2010) 

uttryck genom att påvisa att just medvetenhet är viktigt för att kunna skapa goda miljöer som 

främjar leken och lärandet för alla aktörer inom förskolan. Vi håller med om att medvetenhet 

är det som bör genomsyra den pedagogiska verksamheten för både pedagoger och barn. Vi 

anser att man aldrig kan bli för medveten. Likaså bör förskolan blanda upp materialet och 

göra det lättillgängligt för alla som är delaktiga i verksamheten. Genom att stanna upp och 

reflektera över miljön och sitt eget förhållningsätt mot flickor och pojkar kan pedagogerna 

tillsammans producera nya möjligheter att skapa en rik, utmanande, lekfull och lärande miljö 

för alla oavsett kön. Genom att göra detta kanske vi en dag stolt kan hävda att Sverige är 

världens mest jämställda land, och då även förskolan. 

Avslutningsvis vill vi avrunda arbetet med en dikt hämtad från Lyssnandets Pedagogik av 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) 

”Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. 

Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan bli. 

Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli.”  

(Åberg & Lenz Taguchi 2005, s 45) 

Ovanstående dikt anser vi vara relevant då förskolan bör vara föränderlig och inte statisk i sin 

utformning. Likaså bör förskolans miljö kunna omstruktureras i samspel med barnen och 

pedagogerna. Även barn och pedagoger är föränderliga, och bör inte ses som självklara, 

universella sanningar och något som är, utan barn, pedagoger och miljön blir i interaktionen 

med varandra, om och om igen.  
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10. Metodkritik 

Nu när c-uppsatsen är klar och vi ser tillbaka på hela processen finns det saker som vi 

förmodligen skulle velat göra om eller annorlunda om vi fick göra samma studie igen. 

Eftersom vi inte tyckte att vi skulle hinna med någon pilotintervju innan de riktiga 

intervjuerna blev vi väldigt utlämnade när vi väl skulle genomföra intervjuerna. Men det 

märktes att ju fler intervjuer som genomfördes desto säkrare blev vi på att ställa bra frågor 

och följa upp med följdfrågor. I början tänkte vi att vi skulle ta varannan intervju för att dela 

upp arbetet mer, men vi kände att det var bättre att en av oss intervjuade pedagogerna för att 

det var bättre att en av oss fokuserade på frågorna och den andra förde anteckningar. Andra 

problem som uppstod under vägen var bland annat den mänskliga faktorn i form av sjukdom 

och tidsbrist hos pedagogerna vilket försvårade arbetet något. Då vi använde oss av diktafon i 

intervjuerna var den som ett stöd till de anteckningar som gjordes. Men det visade sig att man 

inte alltid kan lita på elektroniken då diktafonen strulade vid några av tillfällena. Detta 

försvårade självklart processen men vi kunde ändå genomföra studien trots vissa bakslag. 

   Att observera barnen var mycket givande för vår studie. Vi såg många intressanta 

iakttagelser och händelser under de dagar vi var ute på avdelningarna. Dock var det även 

problematiskt den första dagen på varje avdelning innan man lärde sig vilka rum som fanns på 

avdelningen. Men det var även många gånger svårt att inta en passiv observatörsroll då 

framför allt de äldre barnen på Melonen gärna ville ha med oss i deras lekar. Även så var 

fallet på avdelningen Jorden, dock i kanske något mindre utsträckning. Därför är 

observationerna blandade då både passiva och deltagande observationer genomförts.  

   Vi använde bara diktafonen till pedagogintervjuerna, men grundtanken var från början att 

även använda den i observationerna, men detta skulle ha blivit väldigt svårt att sammanställa 

empirin utifrån de ljudupptagningarna då barnen rörde på sig hela tiden och ofta i större 

grupper vilket skulle ha gjort det svårt att urskilja vem som sade vad. Ett bättre alternativ hade 

nog istället varit att videofilma barnen och pedagogerna i deras interaktion med varandra i 

miljön för att få med ett rikare spektrum av det som utspelar sig framför linsen. Dock hade vi 

limiterat med tid på båda förskolorna och det inspelade materialet skulle ta lång tid att 

analysera, vilket hade varit ett mer lämpligt utförande om vi haft längre tid på oss med vår 

studie. 

   När vi sökte tillstånd hos föräldrarna innan studien började, frågade vi om deras 

godkännande för ljudupptagning samt observationer. Det hade i efterhand varit klokt att även 

sökt tillstånd av föräldrarna att använda oss av fotografering på barnen i olika situationer, 
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detta för att ha kunnat fånga speciella och intressanta ögonblick, men detta kan ha gjort det 

svårare att få tillstånd. Nu kunde vi endast fota den fasta möbleringen och dess material när 

inga barn vistades i rummen. 

 

11. Fortsatt forskning 

Bristen på tid är den största anledningen till att man får begränsa sin empiriinsamling. Efter 

det vi har sett och hört när vi genomfört vår studie hade det varit intressant att jämföra flera 

olika förskolor, med tydliga olika pedagogiska inriktningar, till exempel en genusmedveten 

förskola, en mångkulturell, förespråkare till hemdiskursen och den verkstadspedagogiska 

diskursen etc. Det hade även varit intressant att ha fått möjligheten att besöka en nybyggd 

förskola då förhoppningsvis den pedagogiska miljön är konstruerad för en modern 

förskoleverksamhet. Detta skulle man då kunna jämföra exempelvis med en äldre förskola 

med en mer ”omodern” planlösning. 

   Även utomhusmiljön hade varit intressant att studera ur ett genusperspektiv då 

utomhusmiljön oftast inte är indelade i strikta avgränsningar som rum kan skapa. Den miljön 

är mer uppdelade likt zoner där barnen kan vandra fritt mellan de aktiviteter som pågår. Men 

även här blir det intressant att se var barnen leker och med vem, men även hur de leker. 

   I början av uppsatsen var tanken att även analysera avdelningarnas kataloger för 

materialinköp för att få en bild om det material som finns i katalogerna var könsneutralt eller 

om det särhåller könen på något sätt. Vilka normer produceras? Detta hade varit intressant för 

framtida forskning att tagit reda på.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som heter Mathias Nyberg och Jessica Suominen. Vi går nu sista 

terminen på Lärarprogrammet på Örebro Universitet. Vi ska nu skriva en C-uppsats som ska 

handla om hur förskolans inomhusmiljö är utformad ur ett genusperspektiv.  

Tanken är att vi ska finnas på avdelningen X för att observera hur barnen använder rummen 

och dess material. Vi kommer att använda oss av ljudupptagning vid vissa tillfällen, därför ber 

vi er föräldrar om tillåtelse att göra detta. Ljudupptagningarna och observationerna kommer 

endast användas som grund för vår uppsats och ingen annan än vi två kommer ha tillgång till 

det insamlade materialet. All material kommer efter uppsatsens godkännande att förstöras.  

Alla namn och även förskolans namn kommer att vara fingerade. 

 

Vid frågor och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss: 

Mathias Nyberg 07x-xxxxxxxx 

Jessica Suominen 07x-xxxxxxx 

 

 

 

 

       Jag godkänner att mitt barn är med på ljudupptagning och blir observerat. 

       Jag godkänner inte. 

 

Namnteckning:_________________________________________________________        
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

 Vad ligger det för tankar bakom den nuvarande utformningen av era rum? 

 Vad anser du är det viktigaste vid utformningen av rummen? 

- Vilka är med och påverkar rummen?  

- Har barnen möjlighet att påverka? Om ja- hur då? Om nej- varför inte? 

 Hur yttrar sig genusperspektivet i utformningen av rummen? Vilka tankar ligger 

bakom? 

- Vad har ni för namn på rummen? Varför just dessa namn? 

- Vad tror du att namnvalen på rummen signalerar barnen? 

 Vart leker barnen? 

- Leker barn könsöverskridande eller leker de könshomogent? 

- Hur jobbar ni pedagoger med detta? Hur anser du att ni påverkar barnen? 

- Hur tror du att barnen uppfattar rummen? 

 Använder barnen så kallade hemliga rum? 

 Hur pass viktigt är materialet ur ett genusperspektiv? 

- Ser ni skillnad på hur pojkar och flickor använder materialet? Om ja- hur 

yttrar sig detta? Om nej-  ??? 

- Vad sänder era barnböcker ut för signaler till barnen? 

-  Vad gör ni med material som inte används i större utsträckning? 

- När ni köper in nytt material till avdelningen hur går tankarna då? 

- Vilka är för- och nackdelarna med att jobba genusmedvetet? 
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Bilaga 3  

Bilder på inomhusmiljön på förskolan Jorden 

 

    

Fig 1, Kapprum   fig 2, soffrummet bredvid kapprummet 

 

     

Fig3, stora rummet   fig 4, matrummet 

 

     

Fig 5, bilhörnan   fig 6, hemhörnan 
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Fig 7, rumsavdelare stora rummet, fig 8, kuddrummet/scenrummet 

 i bakgrunden syns bilhörnan. 

 

     

Fig 9, ateljén   fig 10, ateljén 
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Bilaga 4 

Bilder på inomhusmiljön på förskolan Melonen 

    

Fig 1, Gula rummet   Fig 2, Pussel & spel i gula rummet   

    

Fig 3, Kapprum      Fig 4, Gröna rummet 

   

    

Fig 5, Snickarhörnan   Fig 6, Datorhörna 
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Fig 7, Legohörna Fig 8, Rumsavdelare/förvaring i beiga rummet 

 

                                 

     Fig 9, Rumsavdelare/förvaring i  Fig 10, Hemhörnan i lekhallen 

    Lekhallen 

 

     

Fig 11, Böcker i backen, lekhallen  fig 12, Målarrummet 

 

 


