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Abstract [sv]
Genus är ett begrepp som både politiker och verksamma förskollärare har svårt att sätta
ord på. Förskollärarna är eniga i att det är viktigt att arbeta med genus, men att det är svårt
att tolka läroplanen när det kommer till vilket arbetssätt som skall tillämpas. Syftet med
denna studie är att synliggöra förskollärares förhållningssätt kring genus samt
inomhusmiljöns utformning i relation till könsnormativa synsätt. Detta är en kvalitativ
studie som baseras på fem förskollärares berättelser om det verkliga arbetet i förskolan.
Inledningsvis togs det bilder på förskolans inomhusmiljö där de sedan fick berätta vad de
såg på bilderna. Intervjuerna bearbetade frågor som berörde deras innemiljö, deras
tolkning av begreppet genus och könskodade ting samt läroplanens uppdrag. Resultatet
visar att genus är ett begrepp som är svårt att definiera, att inomhusmiljön är föränderlig,
att det krävs engagerade pedagoger samt att läroplanens tolkningar är oändligt många.
Detta analyseras sedan med stöd av litteratur men framförallt med hjälp av Butlers teorier
om materialisering och performativitet.
Nyckelord: Genus, Genusmedvetenhet, Könsnormer, Läroplanen för förskolan, Miljö
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1. Inledning
Genus är någonting som ständigt är aktuellt i samhället eftersom det är i en konstant
förändring. Inför riksdagsvalet 2018 kom begreppet genus upp i ett flertal
partiledardebatter där partiledare gång på gång talade om genus som “onödigt genusflum”
och att genuspedagogik bör ta mindre plats från förskolans och skolans värld. Istället
menar de att prioriteringarna bör ligga på att varje individ utvecklas till den person de
själva vill bli. Det finns ett stort behov i att lyfta denna fråga, då inte ens de personer som
bestämmer hur förskolans verksamhet ska bedrivas vet vad genus handlar om eller vad
begreppet betyder. Genus handlar om de normer och värden som samhället anser är rätta
just nu, och det kan även speglas vidare till barnen. Dessa normer och värderingar är enkla
att omedvetet befästa på barnen, men extremt svåra att utmana. Ett av målen som står i
läroplanen för förskolan är att:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor
har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
(Skolverket, 2016:8).
Upprepade fysiska och psykiska handlingar som utförs i förskolan gör att barnen skapar
normativa kön. Butler (2004) skriver om hur identitetsskapande skulle kunna förstås; vi
vänjer oss att se på oss själva som en viss person och genom upprepade fysiska handlingar
gör vi oss ett visst subjekt. Därför måste förskollärare bli medvetna hur de väljer att
bemöta barnen och se över vilka material som finns tillgängliga för barnen på förskolan.
Förskolans innemiljö har en stor påverkan i hur pedagoger kan arbeta med en
genusmedveten pedagogik. Ellneby (2011) beskriver vikten av pedagogernas
förhållningssätt till lekmaterialet på förskolan och hur detta kan påverka barnen till hur de
känner sig inbjudna till att använda det.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt kring genus
samt inomhusmiljöns utformning i relation till könsnormativa synsätt. Därför vill vi
undersöka förskollärares uppfattningar om hur det pedagogiska arbetet kan utföras.
1.
2.
3.

Vad tänker förskollärare om genus och könskodade ting?
Hur ser förskolläraren på inomhusmiljöns betydelse utifrån ett genusperspektiv?
Hur menar förskollärare att förskolan kan arbeta med läroplanens uppdrag som
säger att förskolan ska motverka stereotypa könsroller?
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2. Bakgrund
I detta kommer vi att försöka reda ut hur begreppet genus kan definieras och förstås, hur
man historiskt har sett på kön samt vad det kan innebära att ha en genusmedveten
pedagogik. Tidigare forskning om förskolans innemiljö samt teorier kopplade till genus
kommer också att beskrivas i denna bakgrund.

2.1 Genus ur ett nutida och historiskt perspektiv
Hur kan begreppet genus förklaras? Begreppet genus står för det sociala könet och de
föreställningar vi har när det kommer till hur vi definierar kvinnligt och manligt i
samhället. Utgångspunkten är inte att dessa förväntningar är medfödda utan genus är något
som skapas i vår omgivning (Wedin, 2010). Med andra ord finns det sociala strukturer
kring det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga könet och de får egenskaper som anses
vara normala och accepterade hos de båda (Öhman, 2011). Likt Öhman menar Odenbring
(2014) att allmänna föreställningar om kön ofta baseras på en idé om särskiljande och att
manligt och kvinnligt beskrivs som två motpoler mot varandra. Där får kvinnor
egenskaper som mjuka, omvårdande och tillbakadragna och män får egenskaper såsom
hårda, högljudda och utåtagerande. Dessa normer som råder är inget som är statiskt, utan
det är föränderligt med tiden av vad som uppfattas som flickigt och pojkigt, men det är
också något som skiljer sig beroende på kultur och födelseplats (Wedin, 2010).
Femininitet och maskulinitet är inte något som finns inbyggt i människan, utan är något
som samhället klassificerat och specificerat på allt ifrån ting och personligheter. Det är
därmed något som skapas av människan själv (Hedlin, 2010). I enlighet med Wedin menar
Hedlin att de handlingar som utförs upprätthåller normerna kring flickigt och pojkigt och
dessa normer blir också det som uppfattas som det normala.
En annan aspekt som är värt att reflektera kring är hur vi talar till de olika könen. Det kan
ha en enorm påverkan till hur de ser på sig själva, men även hur de ser på det motsatta
könet. Eidevald (2009) gör ett antagande i sin avhandling där han uppmärksammat en
situation där två flickor bråkar med varandra om kuddar. Ena flickan blir då uppmanad att
behöva lämna rummet om bråket inte upphör. Samtidigt i en liknande situation där två
pojkar bråkar om samma sak blir de istället ombedda att lösa konflikten verbalt, det går
aldrig så långt att någon av dem blir hotad att gå därifrån.
Wedin (2010) har även hon uppmärksammat skillnader i hur vi bemöter pojkar respektive
flickor. När vuxna talar till flickor kommenteras gärna hennes utseende, såsom “vilken fin
klänning du har” eller “vad fin du är idag”, medan vi lyfter pojkarnas egenskaper, till
exempel “nu blir du tuff” och “vilka snygga skor, nu kan du nog springa snabbt”. Dessa
ord som uttrycks är med och skapar en bild av hur de båda könen förväntas vara och bete
sig (ibid.). Samma reflektion har Nelson (2006) gjort där han beskriver hur de typiskt
flickigt kodade leksakerna går att förändra utseendemässigt medan de pojkigt kodade har
betydligt fler valmöjligheter till sättet att vara. De pojkiga leksakerna kan till exempel
välja mellan att byta från ett svärd till en sköld medan de flickiga leksakerna får välja
mellan en kjol eller klänning. Nelson (2006) och Wedin (2010) uttrycker sig på ett
liknande sätt, där Nelson fokuserar på leksakernas egenskaper och Wedin på vuxnas
bemötande av barnen. Det syns tydligt hur det kvinnliga och manliga presenteras oavsett
om det är leksaker eller vuxnas bemötande. Vidare skriver Wedin (2010) att om barnet
skulle knyta ihop beröm och uppmärksamhet till utseende eller prestation, stärks inte
känslan av att de duger som de är.
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I läroplanen för förskolan står det att:
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar
som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad
som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016:5).
En möjlig tolkning till detta citat är att vuxna inte bara bidrar till att forma barnens
uppfattning om kvinnligt och manligt generellt utan också den “korrekta” kvinnligheten
och den “korrekta” manligheten (Heikkilä, 2015). I förskolan ska det kvinnliga och
manliga inte endast belysas utan de traditionella könsrollerna och könsmönstren ska även
motverkas (Skolverket, 2016). Förskolan ska med andra ord inte bara reproducera dem,
som tidigare nämnts, utan även motverka att de som redan finns etableras ännu mer
(Heikkilä, 2015). Vidare skriver författaren att om dessa motverkas så bidrar förskollärare
med att öppna upp för pojkar och flickor att få samma möjligheter till att pröva och
utveckla förmågor. Heikkilä (2015) får stöd från Wedin (2010) i att tanken inte är att
flickor och pojkar ska göras om, utan de ska mötas av lika villkor oavsett kön och dessa
villkor skapas av vuxna.
Mycket har hänt sedan 1800-talet när de könsdidaktiska koderna ses över. På 1800-talet
gällde Guds läroplan där alla barn skulle skolas till att tjäna Gud. Det goda hemmets och
hembygdens läroplan talade om hur pojkarna skulle lära sig hantverk och snickeri och
flickor skulle lära sig omvårdnad för att efterlikna hemmet så mycket som möjligt
(Vallberg Roth, 2011). Flickor skulle därför fostras till “sedlighet och arbetsamhet” så att
de så småningom skulle bli goda hustrur som uträttade ett bra hushållsarbete och bli sunda
mödrar som kunde föda friska och dugliga barn (Hamreby, 2004; Vallberg Roth, 2011).
Det går alltså att se att flickorna framförallt sågs som reproduktionsapparater och pojkarna
som produktionsapparater. De skulle fostras både till att bli goda representanter för sitt
kön och sin klass.
Folkhemmets läroplan gick ut på att förskolorna utövade en könsneutral pedagogik, det
utgicks inte längre ifrån att pojkar skulle ägna sig åt snickeri och hantverk och flickor åt
omvårdnad. Här gavs barnen möjlighet att leka med det de ville och hade intresse för.
Världsbarnets läroplan, den nutida perioden, handlar om att alla ska klara sig i världen
och att människan ska bidra till att världen klarar sig (Vallberg Roth, 2011).

2.2 Genusmedveten pedagogik i förskolan
Eftersom dessa normer i samhället finns kring vad som uppfattas som flickigt eller pojkigt
är det viktigt att förskolan arbetar för att motverka dessa föreställningar kring könen.
Nelson (2006) har uppmärksammat ett fenomen i leksaker där de stereotypa
representationerna av kvinnor och män är betydligt vanligare än att leksakerna ses som
normbrytande. När barnen väljer vilka lekar de leker påverkas de omedvetet av vilka
förväntningar vuxna har på dem (Öhman, 2011). Det kan därför vara något som öppet
eller dolt präglar barnens lekar när det gäller kamrater men även de teman barnens lekar
har. Hellman (2010) visar på betydelsen av färg som markör när barnen leker rollekar, där
den rosa färgen visade sig vara väldigt laddad för pojkarna i gruppen. Detta utspelar sig i
en specifik Batmanlek som Hellman har observerat. Här såg hon att pojkarna ville
exkludera flickorna från leken på grund av att de hade färgen rosa på sina kläder. Om
pedagoger har ett förhållningssätt som är normkritiskt kan de synliggöra och ifrågasätta
detta beteende samt lyfta normerna som finns kring genus och hur normerna kan leda till
att människor rangordnas och definieras (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).
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Normer i sig medför egentligen inget negativt, men alla människor behöver se över vilka
normer som kan begränsa och inskränka våra möjligheter och handlingsutrymmen
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Det negativa med normer kan vara att människan
begränsas i sättet att vara; flickor ska vara tysta medan pojkar får ta plats. Utifrån en
traditionell syn på kön får flickor ofta rollen som en lugnande effekt på stökiga pojkar. I
och med detta uppmanas flickorna indirekt till att ta en mer servande och återhållsam roll,
medan pojkarna tillåts att ta mer plats både verbalt och kroppsligt (Odenbring, 2014).
Däremot kan en norm på en förskola även handla om att vi inte får slåss, vi tackar för
maten och vi väntar på vår tur när vi står i en kö, vilket är positiva normer som inte
behöver förändras (Martinsson & Reimers, 2014).

2.3 Förändringar i förskolans innemiljö
Den tidigaste formen av barnomsorg fanns redan på 1800-talet. Kyrkan hade stor inverkan
på dessa lokaler och massundervisning var den aktiviteten som bedrevs. Det beskrivs att
denna form av undervisning fördrevs i kyrkoinfluerade skolsalar med långbänkar.
Förutom denna skolsal fanns det även utrymme för lek, ett läsrum och en hall där barnens
ytterkläder förvarades (Vallberg Roth, 2011).
Senare bildades barnträdgårdar där tanken var att miljöerna skulle likna barnens hem i
största möjliga mån. Barnträdgårdens fysiska innemiljö delades upp i två tydliga rum;
bygg- och slöjdrum som var ett markant manligt kodat rum samt ett dockrum/dockvrå som
istället var feminint kodat. På den tiden tillägnade männen mycket av sin tid till hantverk
och fysiskt arbete medan kvinnorna stod för omsorgen i familjen och detta var
anledningen till varför rummen var utformade på detta vis (Vallberg Roth, 2011).
När folkhemmet växte fram gick man från de könsuppdelade rummen som tidigare fanns
till flexibla, könsneutrala aktivitetsstationer i stora lekhallar. I dessa aktivitetsstationer
kunde barnen känna själva vad de ville leka med och välja mer fritt än vad de tidigare haft
möjlighet till i de förbestämda rummen. Redan här insåg pedagogerna vinningen i att ha
blandat material i rummen så nu började till exempel byggklossar blandas med
utklädningskläder (ibid.)
År 1972 delades Barnstugeutredningen ut, som kan ses som föregångare till dagens
läroplan. I detta styrdokument skrevs förslag på hur förskolans lokaler med fördel skulle
utformas. Ändamålsenliga lokaler som var uppdelade utifrån vad det fanns för syfte med
rummen och aktiviteterna som skulle ske i dem var utgångspunkten för tänket i
utformningen av inomhusmiljön på avdelningarna (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).
Rummen fick ofta namn efter aktiviteterna som förväntades ske där; i bilrummet ska
bilarna användas, i byggrummet byggs det med klossar och diverse byggmaterial, i
dockvrån leks det med dockor och i köksvrån lagas det mat (ibid.).
Idag kan likheter hittas i förskolans innemiljö där rummen ofta fortfarande har dessa
benämningar. Däremot har pedagogers medvetenhet förändrats, vilket framkommer klart
och tydligt när Barnstugeutredningen ställs mot dagens läroplan. Idag läggs det vikt vid att
“verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och
lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2016:9).
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2.4 Den pedagogiska miljön i förskolan
Den pedagogiska miljön kan ses från flera olika perspektiv. Vi väljer att i detta arbete dela
upp miljön i två olika delar.
Dels kan den ses som den fysiska omgivningen vi befinner oss i och hur den faktiskt ser
ut; är rummet stort, ljust, öppet eller inrett med möbler och material? Detta kan alltså
beskriva hur lokalerna på förskolan är planerade och hur material är disponerat (Wedin,
2010). Här pratar vi om miljö ur ett objektivt perspektiv, den fysiska världen.
Den kan också ses från ett subjektivt perspektiv. Den subjektiva miljön är den miljö vi
befinner oss i mentalt, som individer eller som grupp, med andra ord hur vi upplever
miljön; högljudd, stökig eller inkluderande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I
läroplanen för förskolan står det skrivet att “förskolan ska vara en levande social och
kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och
kommunikativa kompetens” (Skolverket, 2016:6).
2.4.1 Det objektiva perspektivet – det fysiska rummet
Ett rum på förskolan är så mycket mer än bara ett rum med fyra väggar. Rummet i sig med
tillhörande material kan både gynna och hämma barnens kreativitet och identitetsskapande
och dessutom förstärka tydliga traditionella könsmönster (Henkel & Tomičić, 2017).
Henkel och Tomičić får stöd av flera; bland annat Fröbel, Montessori, Steiner och
Malaguzzi som alla delar tanken om att miljön är direkt avgörande för barns lärande och
utveckling. Även om meningarna om hur organisationen kring miljö kan skiljas åt, delar
de grundtanken om miljöns vikt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).
För att ett rum ska vara inbjudande till lek menar Ellneby (2011) att det finns vissa
kriterier som gör rummet mer eller mindre inbjudande. Nivåskillnader och ljusinsläpp är
två exempel som kan framkalla lek på ett utvecklande sätt hos barnen. Pedagoger menar
att ett rum som är flexibelt istället för statiskt, är ett bra rum på en avdelning. En viktig
aspekt vid rumsplanering är dessutom att erbjuda möjligheter till skapande och
konstruktion. Barnen prioriterar inte samma aspekter som pedagogerna gör. De saker som
barnen lägger vikt vid är att kunna dra sig undan med en kompis och leka ostört, därför är
små rum i rummen något som de värderar högre än något annat (ibid.).
Ingen ifrågasätter att miljön är viktig. Många svenska förskolor är inspirerade av Reggio
Emilia-pedagogiken som beskriver innemiljön som den tredje pedagogen. Genom att
plocka fram, ta bort och byta ut leksaker och material från ett rum, kan det väcka en
inspiration till att använda materialet på nya sätt och i nya sammanhang (Ellneby, 2011).

2.4.2 Det subjektiva rummet – ett genusperspektiv
Sandberg och Vuorinen (2008) menar att flickor uppskattar att leka inomhus vilket kan ses
som att deras mindre rörliga lekar får mer uppskattning från pedagogernas håll. Pojkarna
däremot vill gärna leka utomhus där de kan söka sig bort från pedagogernas övervakande
blickar och därmed får leka på det sättet de vill utan att riskera tillsägelser. Flera
observationer utförda på en förskola visar att barnen ofta väljer att leka med kompisar av
samma kön och i lekarna de leker använder de sig ofta av typiska könsmönster (Wedin,
2010). Detta fenomen kan kopplas till pedagogers sätt att återskapa genus på en strukturell
nivå. Hur förskolläraren planerar och strukturerar den fysiska miljön har en direkt
koppling till hur pedagoger och barn uppfattar den subjektiva miljön. I tydligt kodade
rum, till exempel i bilrummet, har observationer gjorts att det i majoriteten av fallen
5

endast befinner sig pojkar där och flickor känner att de inte har någon given plats i
rummet. I andra änden av spektrumet, till exempel i dockvrån, vill pojkar inte vara just för
att rummet är tydligt kvinnligt kodat och betecknas med ett tydligt kodat namn. Ellneby
(2011) poängterar att när pedagoger dessutom introducerar olika leksaker på tydligt
kodade sätt så blir leksakerna lätt sorterade som coola, tuffa pojkleksaker och söta, fina
flickleksaker. Detta är någonting som författaren menar att pedagoger bör lägga en tanke
på; hur nytt material läggs fram i förskolan så alla barn får möjlighet att känna sig lockade
till att leka med det material som finns tillgängligt på avdelningarna.
När miljön tittas på ur ett genusperspektiv behöver det inte direkt handla om den fysiska
miljön utan till lika delar också om den miljön vi uppfattar och befinner oss i, den sociala
miljön. För att sätta in detta i konkreta situationer kan det till exempel handla om
pedagogernas attityder till leksaker, lekar och bemötandet av barns lek. När till exempel
flickor leker med dockor är det ingen som reflekterar särskilt mycket över det, eller att
pojkar leker med lego. Däremot om rollerna är ombytta kommer de förutfattade
meningarna om vad som är typiskt manligt och typiskt kvinnligt in och reaktionerna blir
helt plötsligt annorlunda. Detta är någonting som barnen lägger märke till och det beror
till stor del på hur pedagoger, men även vårdnadshavare, förhåller sig till dessa djupt
rotade attityder (Ellneby, 2011).

2.5 Genusmedvetenhet i förskolans pedagogiska rum
Genom att göra en genusinventering kan det hjälpa pedagogerna att öppna ögonen för hur
innemiljön är utformad på förskolan. Wedin (2010) beskriver hur några pedagoger på en
förskola väljer att utmana detta genom att blanda byggmaterialet tillsammans med
dockorna. Några andra pedagoger på en annan avdelning plockade bort leksakerna från de
förbestämda rummen och samlade alla leksaker i backar i det stora rummet. Barnen fick
då gå till leksakerna och gå till det rum som de tyckte passade deras lek bäst för dagen. Ett
tredje sätt att utmana detta fenomen beskrivs i en annan situation där pedagogerna tog bort
namnen på rummen som alltid tidigare funnits där, bilrummet försvann och blev istället
stora rummet, dockvrån döptes om till gula rummet och därmed försvann också de
förväntningar som fanns på rummen. De hade tidigare sett att pojkarna på avdelningen
aktivt valde att inte leka i rummet som tidigare kallats för dockvrån, men nu när gula
rummet fanns tillgängligt för lek befann de sig gladeligen där (ibid.). Davidsson (2008)
skriver att det finns få rum som är så tydligt kodade som just lekrummen på förskolor. Det
är inte arkitekturen eller rummet som ska bestämma vad som ska eller kan göras i rummet,
utan det är materialet som erbjuds som styr vad som sker där.
Fler konkreta metoder för att arbeta med genusmedvetenhet och jämställdhetsarbete i
förskolan listas av Wedin (2010) där ett av sätten är att pedagogerna kan göra en
kartläggning på hur miljön ser ut. Detta för att uppmärksamma vilka barn som leker var,
hur könsuppdelningen är, vad barnen leker och hur lokalerna faktiskt är utformade. För att
vidareutveckla detta beskriver Wedin hur kartläggningar av barnens placeringar i den fria
leken kan uppmärksammas. Genom att se var barnen placerar sig själva när de får välja
fritt och reflektera vilka barn som väljs att sättas i vilka rum i bestämda aktiviteter kan
medföra en medvetenhet i hur könsmönster återskapas (ibid.).
Om pedagoger ska kunna motverka de traditionella könsmönstren gäller det som pedagog
att bli medveten om hur barnen talas till, hur de bemöts samt hur de beskriver sig själva
och varandra (Wedin, 2010). Flickor är väldigt olika sinsemellan och det är även pojkar,
men genuskonstruktioner handlar om vilka förväntningar omgivningen har på hur flickor
och pojkar ska vara. Öhman (2011) ställer sig frågande till att det kanske hellre vore på sin
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plats att granska gruppens genuskonstruktion istället för att lägga allt fokus på vad som är
typiskt flickigt och vad som är pojkigt. Wedin (2010) menar att en förutsättning för att nå
jämställdhet är att pedagoger har en könsmedvetenhet kring verksamheten och första delen
är att identifiera de könsmönster och normer som finns i barngruppen. Den andra delen
består till stor del av att förändra och motverka traditionella könsmönster i verksamheten
istället för att förstärka dem. Vidare menar Wedin att pedagoger måste använda sig av
pedagogiska metoder som ger lika villkor för barnen oavsett om de är pojkar eller flickor.
Barnens uppfattningar om sig själva och andra grundläggs tidigt, därför är det viktigt att
pedagoger har ett genusperspektiv i verksamheten (Ellneby, 2011).

2.6 Butlers genusteori
Feministisk poststrukturalism kan ses som tredje vågens feminism, som följer - men inte
ersätter - liberala feminismen eller radikal feminism. Den feministiska poststrukturella
diskursen vill överskrida och lösa upp det kvinnliga och manliga (Lenz Taguchi, 2004).
Här ifrågasätts diskurser genom att synliggöra hur de är utformade för att kunna skapa nya
sätt att vara. Diskurser brukar oftast beskrivas som talet om något; det som sägs och
skrivs. Men i ett poststrukturellt perspektiv handlar det snarare om innebörden och
betydelsen i det som sägs och görs (ibid.). Palmer (2011) skriver om diskurser som
begränsande och bestämmande om vilken kunskap och identitet som är möjlig att skapas.
Identitet kan förstås som producerad eller som en effekt av diskurser, men vi blir också till
som subjekt genom den makt vi själva utövar och upprätthåller. Vi är inte män och
kvinnor från början, utan vi gör oss till kvinna respektive man genom våra handlingar.
Butler (2004) använder sig av två begrepp för att kunna förstå hur identitet skapas. Det
första ordet är performativitet som innebär hur vi agerar och handlar. Performativitet gör
oss till igenkännande individer, genom att vi gör detta skapas även identitet. Vi kommer
kännas igen som en viss typ av person och får stämplar som är svåra att få bort (Palmer,
2011). Genom performativa handlingar och talakter, vänjer vi oss att se på oss själva som
en viss typ av person (ibid.). Det andra begreppet som Butler lyfter fram är
materialisering, detta ord hänger mycket ihop med performativitet. Till skillnad från
performativitet handlar materialisering om att upprepade fysiska handlingar gör oss till en
viss sorts subjekt (Palmer, 2011). Poststrukturell forskning har länge förbisett det
materiella och menar att vi nu måste vända blicken mot feministisk poststrukturell teori
som inkluderar tingen, det materiella och miljöerna. De nya teorierna innebär att miljön
och materialen blir kraftfulla och aktiva i konstruerandet av kunskap samt identitet (ibid.).

Sammanfattning:
Det som kan tas med från denna bakgrund är att ha i åtanke att genus inte handlar om
vilket biologiskt kön en har utan det konstruerade könet i samhället. När förskolemiljön
utformas bör det finnas en tanke bakom hur alla barn på avdelningen kan lockas till lek,
och inte bara ett specifikt kön. Butler (2004) menar att det är viktigt att se över miljön och
attityden kring detta, med tanke på att det är människan som skapar de sociala könen
genom upprepade handlingar och pedagogers syn på materialet på förskolan och hur detta
presenteras och introduceras. Hur pedagoger förhåller sig till normer om kön är en viktig
del i att ha en hållbar genuspraktik.
Mot denna bakgrund finns det anledning till att vidare undersöka hur förskolan och
förskollärare ser på detta i det verkliga pedagogiska arbetet.
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3. Metod
I detta avsnitt i studien kommer vald metod presenteras samt hur datainsamlingen,
bearbetning och analys genomförts.

3.1 Undersökningsmetod
Utifrån studiens syfte; att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt kring genus
samt inomhusmiljöns utformning i relation till könsnormativa synsätt, vill vi undersöka
förskollärares uppfattningar om hur det pedagogiska arbetet kan utföras. Därför har en
kvalitativ intervjumetod valts. Kvalitativa metoder är bra på att undersöka företeelser som
kvantitativa metoder inte kommer åt. Däremot lämpar en kvalitativ metod sig mindre när
det är viktigt att mäta siffror eller generalisera till större sammanhang, då fungerar
kvantitativa metoder bättre (Eliasson, 2010). Fördelen med en kvalitativ metod är att
kärnan lättare kan fångas i det tema som ska undersökas och detta är något som förväntas
uppnås av denna studie (Løkken & Søbstad, 1995).
Vidare valdes metoden stimulated recall, vilket är ett samtal med bildstöd som ingår i
kvalitativa intervjumetoder. Haglund (2003) beskriver stimulated recall som ett sätt där
respondenterna får ett tillfälle att bli påmind om hur de vid ett visst tillfälle tänkt i
förhållande till innemiljöns utformning på förskolan. I detta fall grundar det sig i att
fotografier tas på den specifika förskolans innemiljö och därefter intervjuas
respondenterna utifrån en förberedd intervjuguide (se bilaga 3). Med stöd av bilderna får
de möjlighet att förklara samt diskutera vad de ser och hur de upplever deras innemiljö,
samt hur de tänkte när de utformade den. Bilderna som togs kommer inte att publiceras i
denna studie då tillåtelse inte gavs från samtliga respondenter. Forskningsfråga två berör
däremot förskollärarnas berättelser kring deras innemiljö och återfinns i resultatet under
4.2 förskollärares reflektioner kring innemiljön och genus. Vidare valdes intervjun att
utföras på ett semistrukturerat sätt, vilket innebär att en förberedd intervjuguide följdes.
Däremot fanns det fortfarande tid och utrymme i intervjun för respondenterna att gå in på
oväntade ämnen som ändå hörde till temat och huvudämnet i intervjun (Justesen & MikMeyer, 2011).

3.2 Urval
Något som kännetecknar en kvalitativ studie är att rik information försöks att samlas in
från ett begränsat antal respondenter (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vidare skriver
författarna att om målgruppen är homogen där respondenter är relativt lika varandra,
behövs det inte lika många deltagare som om det hade varit en heterogen grupp. I denna
studie ingår fem stycken utbildade förskollärare. Tre av förskollärarna arbetar på olika
förskolor och två arbetar på samma förskola, men på olika avdelningar. Dessa förskolor
återfinns i en mellanstor stad i norra delen av Sverige; namn på kommun, stad och
förskollärare kommer däremot fortsatt vara anonyma på grund av konfidentialitets- och
anonymitetskravet (se: 3.6 forskningsetiska ställningstaganden). Förskolorna som deltog i
vår studie har inte valts ut slumpmässigt utan var strukturerat utvalda, där några av
respondenterna var kända av oss sedan tidigare. Två av förskollärarna arbetar just nu på en
storbarnsavdelning och tre av dem på en småbarnsavdelning. Däremot har alla någon gång
under sin yrkesverksamma tid på förskolan arbetat med alla åldrar.
Samtliga pedagoger fick själva välja tid och plats för de enskilda intervjuerna. Fyra av
pedagogerna valde att utföra intervjun på förskolan, medan den sista valde att ta intervjun
på en mer neutral plats. Nedan följer en tabell (tabell 1) över vilka fingerade namn
förskollärarna i studien har fått samt vilken åldersgrupp de arbetar med.
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Tabell 1: Fingerade namn samt åldersgrupp på barnen

Förskollärare

Avdelning

Anna

1-3 år

Lovisa

1-3 år

Lisa

1-3 år

Edith

3-5 år

Sara

3-5 år

3.3 Datainsamling
Förskollärarna kontaktades via telefon för att studiens syfte skulle framgå på ett tydligt
sätt. Information gavs om att intervjun kommer att spelas in men att respondenternas
medverkan förblir anonym. Förskollärarna informerades även att om de tackar ja till
medverkan kommer de att mottaga ett missivbrev (se bilaga 1) med ytterligare
information. När förskollärarna tackade ja, tillbads de att skicka deras mailadresser så
missivbrevet kunde bifogas. Förskollärarna efterfrågade intervjuguiden (se bilaga 3) så de
hade möjlighet att förbereda sig, men den valdes att inte skickas ut på grund av att det
eftersöktes spontana svar på frågorna som ställdes. Däremot författades ett mail till
samtliga pedagoger där det stod vad som skulle bearbetas i intervjun (se bilaga 2).
Under intervjun användes ljudupptagningar så allting som sades kom med, men även
anteckningar för att kunna skriva ner pedagogernas reaktioner till frågorna. Kvale och
Brinkmann (2014) menar att det kan vara till hjälp att skriva ner anteckningar, men att
detta bör göras med måtta så att fokus inte tas ifrån själva intervjun och börjar störa flödet
i samtalet. Därför kommer vi att rikta in oss till att skriva ner reaktioner på frågorna
eftersom vi båda är med under intervjun.
Med stöd av Butlers genusteori som fokuserar på materialisering på förskolan och om att
upprepade fysiska handlingar gör människor till en viss sorts subjekt så har vi, med detta i
åtanke, valt att koda det tillgängliga lekmaterialet på förskolan (se tabell 2). Den kodning
som gjordes på lekmaterialet var för att skapa diskussion samt för att kunna utmana
förskollärarna i sina tankar kring genus och det tillgängliga materialet på förskolan.

Tabell 2: Könskodade ting
Könskodning

Kläder

Ting/rum

Färg

Flickigt

Klänning, kjol

Dockor, köksvrå

Rosa, lila

Pojkigt

Byxor, tröja

Bilar, bygg

Blått, grönt

Pyssel, puzzel, läsning, spel

Resterande färger

Neutralt

-
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3.4 Genomförande
Det första som gjordes var att ta kontakt med förskollärarna som skulle medverka i
studien. Allteftersom de tackade ja skickades missivbrevet ut där de fick ta del av viktig
information såsom att de kommer att vara anonyma i studien och att de ha möjlighet att
avbryta sin medverkan närhelst de vill utan att bli ifrågasatta. Därefter formulerades
frågorna som behandlades i intervjun. Dessa frågor hade sin utgångspunkt i syftet och
frågeställningarna till studien och ämnena på frågorna berörde genus, innemiljöns
utformning samt läroplanens uppdrag.
När det sedan var dags att träffa förskollärarna ställdes frågan - återigen - om det var okej
att foton togs i deras innemiljö och att intervjuerna spelades in. När alla bilder var tagna
och överförda till en dator satte vi oss tillsammans med respondenterna i ett enskilt rum
och startade inspelningen via en mobiltelefon. Ljudupptagningar användes för att
minimera risken att tappa viktig information som sades under intervjun.
Samtliga intervjuer inleddes med att säkerställa att respondenterna hade läst och förstått
innehållet i missivbrevet. Det visade sig att några av dem hade funderingar kring det, så
tillfället togs i akt att läsa igenom missivbrevet tillsammans med dem för att förtydliga de
frågetecken några av dem hade. Intervjuerna började med enklare uppvärmningsfrågor för
att lära känna dem bättre och därefter fortsatte samtalet med att tala om bilderna som tagits
i deras innemiljö. Efter det plockades intervjuguiden fram och respondenterna fick svara
på de förberedda intervjufrågorna. Under intervjun delades arbetet mellan författarna upp
genom att en hade det huvudsakliga ansvaret för intervjuerna och den andra fokuserade på
att göra anteckningar samt stötta intervjuaren i att ställa följdfrågor.
Totalt genomfördes fem stycken intervjuer som pågick i 30 minuter vardera där
respondenterna fick svara på 19 frågor varav fem stycken var uppvärmningsfrågor till
dem. När intervjun skulle avslutas fick samtliga respondenter frågan om det var något i
intervjun de ville utveckla eller ta bort och därefter stängdes ljudupptagningen av.

3.5 Databearbetning och analys
När all kvalitativ data var insamlad transkriberades innehållet enskilt av författarna till
studien. Materialet lyssnades igenom flera gånger och allt respondenterna sade skrevs ned
ordagrant. Det transkriberade materialet blev totalt 45 sidor långt och efter bearbetning
diskuterades likheter och skillnader i de svar som respondenterna gav i relation till
frågorna. Därefter följde en process i att försöka utläsa tydliga teman i respondenternas
svar som färgkodades utifrån studiens forskningsfrågor. Här uppmärksammades tydliga
samband i respondenternas svar som sedan bildade rubriker utifrån forskningsfrågorna;
begreppet genus samt könskodade ting i förskolan, förskollärares reflektioner kring
innemiljön samt förskollärarnas genusarbete i relation till läroplanens uppdrag. I
resultatet kommer dessa rubriker återfinnas med tillhörande underrubriker.
För att analysera det insamlade materialet valdes meningskoncentrering som analysmetod.
Meningskoncentrering innebär att kärnan ur respondenternas svar i relation till studiens
forskningsfrågor plockas ut (Kvale & Brinkmann, 2014). Här skrevs svaren från
förskollärarna ned med egna ord i resultatet för att skapa en sammanhängande text. Det
gjordes även jämförelser mellan respondenterna för att kunna se likheter och samband i
det som sades. Texten stödjs även med citat som gör studien mer tillförlitlig samtidigt som
citaten skapar ett liv åt berättelsen som förmedlas. I presentationen av citaten valdes
talticks såsom; eh, mm, aa, att plockas bort. Detta gjordes på grund av att texten skulle bli
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mer läsvänlig. Resultatet analyserades även med stöd av Butlers teori om performativitet
och materialisering.

3.6 Forskningsetiska överväganden
Innan intervjuerna påbörjades gick de fyra forskningsetiska principer inom god
forskningssed som vetenskapsrådet (2017) har tagit fram: informations-, samtyckes-,
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Samtliga respondenter som valde att tacka ja till
medverkan till studien fick ta del av samma information där informationskravet gicks
igenom, som grundar sig i att studiens syfte på ett tydligt sätt framgick. Ytterligare
information om att deltagandet är frivilligt samt att om respondenterna väljer att avbryta
pågående intervju är det någonting som de har möjlighet till att göra utan att behöva ange
orsak till varför. Denna information fick de ta del utav genom ett missivbrev som
skickades ut via mail veckan innan intervjuerna påbörjades. Samtyckeskravet innebär att
respondenterna godkänner deltagandet i studien och detta valdes respondenterna att göra
via telefon i direkt anslutning till förfrågan.
Konfidentialitetskravet betyder att forskarna bevarar allt insamlat material med stor
försiktighet så materialet inte kan nås av utomstående samt att samtliga deltagare i studien
kommer att förbli anonyma. Efter att intervjuerna är färdiga och transkriberade ligger det
ett ansvar hos författarna att ta bort alla ljudfiler och anteckningar. Information om
nyttjandekravet togs också upp, vilket menas att empirin som tas ut från denna intervju
endast kommer att nyttjas till denna studie och att informationen som samlats in inte
kommer spridas vidare. När intervjun närmade sitt slut lyftes frågan om det var någonting
i intervjun som respondenten ville ta bort eller ändra.

3.7 Tillförlitlighet och äkthet
Tillförlitlighet består av fyra grundläggande kriterier; trovärdighet, överförbarhet,
pålitlighet samt möjlighet att styrka (Bryman, 2011). Att en studie är trovärdig, menar
Bryman, är de beskrivningar som forskaren lyfter fram som är avgörande i hur studien kan
accepteras i andras ögon. För att en studie ska kunna uppnå trovärdighet kan
ljudupptagningar under intervjuerna vara till hjälp, detta på grund av att pauser och tonfall
kan fångas upp som skulle missas om endast papper och penna använts vid
intervjutillfällena (Kvale & Brinkmann, 2014). Det andra kriteriet som Bryman (2011)
lyfter berör överförbarheten, med andra ord att forskaren ska lämna fylliga och täta
beskrivningar av resultatet. Detta kan hjälpa andra som vill göra en liknande forskning att
se om resultatet är överförbart till andra miljöer.
Det tredje kriteriet handlar om pålitlighet som innebär att forskarna ska anamma ett
granskande synsätt (Bryman, 2011). Allt som finns med i studien ska ha tydliga
beskrivningar över alla faser i forskningsprocessen, därefter kan kollegor fungera som
granskare av innehållet. I detta fall har texten granskats av en handledare som kritiskt tittat
på innehållet och strukturen i studien. Bryman (2011) lyfter även fram ett sista kriterium
som innebär möjligheten att styrka. Med detta menas att forskaren inte har lagt in egna
värderingar i forskningsprocessen, vilket har undvikits i största möjlig mån för att få en så
objektiv syn som möjligt på forskningsfrågorna som skrivits i förhand.
Förutom ovan nämnda kriterier har äktheten i arbetet setts över. Enligt Bryman (2011) kan
äkthet uppnås om resultatet återges på ett rättvist sätt gentemot de personer som har
deltagit i studien. Resultatet styrks även med citat från fem pedagoger som gör det möjligt
att visa på hur tolkningarna av svaren har gjorts.
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4. Resultat
I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna med de fem olika förskollärarna att
presenteras. Innehållet kommer struktureras utifrån forskningsfrågorna med rubriker samt
underrubriker vilket gör det mer överskådligt att följa resultatet. Resultatet presenteras
således i tre delar: Begreppet genus samt könskodade ting i förskolan, förskollärarnas
reflektioner kring innemiljön ur ett genusperspektiv samt förskollärarnas genusarbete i
relation till läroplanens uppdrag.

4.1 Begreppet genus samt könskodade ting i förskolan
För att få en tydlig bild över förskollärares genusmedvetenhet kommer detta avsnitt att
delas upp i underrubriker. Den första förklarar hur förskollärarna ser på begreppet genus
och därefter följer två avsnitt om hur barnen gör kön på storbarnsavdelningarna och hur
förskollärarna ser på detta.
4.1.1 Förskollärares tolkning av begreppet genus
Det går att urskilja ett mönster kring hur förskollärarna förhåller sig till begreppet genus.
Samtliga pedagoger tycker att det är ett svårt ämne, men ett viktigt sådant. De lyfter fram
att det handlar om allas lika värde och att det inte spelar någon roll om du är pojke eller
flicka, utan att du ska få samma förutsättningar oavsett biologiskt kön. När frågan ställdes
kring vad de själva ansåg att genus betydde för dem möttes vi av många funderingar och
denna fråga var svår att svara på utan betänketid. Lisa svarade följande på frågan:
Genus.. det är mycket prat om genus.. Tänkte säga genus hit och genus dit, men det har varit
mycket prat om genus här på förskolan förut.. vad det är.. Jag tänker att det är ja men vi ska
liksom inte göra någon skillnad på vad dom.. hur dom klär sig eller hur de gör, vi ska inte
vara “puttinuttigulligull” mot tjejerna och speciellt “åh vad tuff du är” mot killarna utan det
är barn (Lisa).

Lisa är inte ensam om att tycka att det pratas mycket om genus och att det är svårt att
definiera begreppet. Lisa får i detta fall stöd från andra förskollärare som tycker att det är
en svår fråga att svara på. Varför den är svår kan vara att de inte tidigare reflekterat över
sådana frågor. Men alla ansåg att det är viktigt att göra och när detta gjorts kan det bli
synligt var förskollärarna står i vissa frågor om kvinnligt och manligt. Edith lyfter att hon
är dålig på att tänka genus men att det kanske inte får sägas högt:
Jag är så dålig och tänka genus. Jag tänker inte att nä nu ska vi tänka genus. Och så
får man väl kanske inte säga, eller jo... det får man (Edith).

Samtliga förskollärare lyfter att de inte aktivt tänker på genus i situationer med barnen,
utan att det snarare handlar om att bemöta barnen lika oavsett kön. De menar att hur
barnen bemöts ligger i vilken barnsyn en har sedan tidigare och att en inte delar in flickor
och pojkar i fack utifrån deras biologiska kön. Lovisa talar om att hon anser att det finns
rätt och fel sätt att tänka kring genus. Det rätta sättet är att barnen är individer och ska
bemötas utifrån deras egen person och inte genom sitt kön och fel sätt att tänka på genus
är när de bemöter barnen olika på grund av sitt biologiska kön:
Men att om man säg rätt genus inom citationstecken är ju att pojkar och flickor ska... att det
ska va samma för pojkar och flickor. Då är det rätt genus. Men fel genus är liksom att det
här är pojkigt och det här är flickigt och ja det är ju liksom första tanken på genus (Lovisa).

12

Det Lovisa menar är alltså att det finns rätt och fel sätt att tänka på genus. Ingen av de
andra som blivit intervjuade har lyft detta i frågan om genus, men när transkriberingarna
granskades uppmärksammades en tydlig röd tråd i att förskollärarna är överens om det. De
säger att genus inte handlar om vilket kön du tillskrivits från födseln utan det handlar om
föreställningarna som samhället har på dem. Debatten kring genus handlar mycket om
vilka färger eller leksaker som barnen förväntas att använda beroende på vilket kön de har,
när den kanske egentligen borde handla om föreställningarna vi har på kvinnligt och
manligt i samhället. Anna säger i intervjun att:
Det ska handla om deras person inte… könet. Som jag tycker att jättemånga fokuserar på
när det kommer till genus att nä men guud, ni får INTE ha rosa för det är såååå tjejigt, det
är absolut förbjudet! (Anna)

Anna och Lovisa är inne på samma spår när det kommer till genus. Det som bör lyftas upp
för diskussion är föreställningarna kring könen och inte vilka färger som “tillhör”
respektive kön. En förskollärare som intervjuades säger följande om frågan kring genus:
Genus betyder för mig allas lika värde. Att alla har rätt att vara den dom är (Sara).

Förskollärarna väljer att uttrycka sig väldigt olika när det kommer till att svara på denna
fråga. Men när resultatet bearbetats och skrivits upp blir det tydligt att alla är inne på
samma spår. De menar att genus handlar om att se till alla barns lika värde, att alla ska få
komma till tals och alla barn ska bli bemötta på samma vis. Några förskollärare reflekterar
även över om det kan vara så att de faktiskt bemöter dem olika - att något av könen får
mer talutrymme och plats i förskolans verksamhet. Under nästa rubrik kommer
förskollärarnas förhållningssätt redovisas.
4.1.2 De könskodade tingen i förskolan
Kommentarer barn sinsemellan kan ibland vara svåra att hinna med. Barn som går utanför
normen om vad som anses vara pojkigt och flickigt riskerar att få kommentarer om detta
från sina kompisar. Detta var något som förskollärarna - som arbetar med barnen i
åldrarna tre till fem år - pratade mycket om. Sara berättade att de har många barn som har
äldre systrar som pojkarna i dessa fall har fått ärva kläder av:
Det är klart vi stöter på, lite nu och då att barn säger ”men åh, har du tjejvantar”, för att
den har rosa (Sara).

Här märks det klart och tydligt att barnen har blivit påverkade av de rådande normer som
finns i samhället kring vad som anses vara flickigt. Edith, som även hon arbetar på en
storbarnsavdelning, talar om precis samma sak men om ett specifikt rum på avdelningen
som barnen själva valt att koda. Edith beskriver miljön i detta rum som inbjudande och
med en genomtänkt struktur.
För innan hade vi dockorna där inne, jättefint, dockor och skriv hade vi, man kunde arbeta
med bokstäverna. Då säger pojkarna “gå inte in där det är tjejrummet”… Det va ba en
liten hylla där med ett litet tyg på väggen för att dämpa ljudet och då vart det tjejrummet…
och det vill man ju inte (Edith).

Förskolläraren beskriver att de hade gjort ett dockhus i detta rum och även inrett det på ett
sätt som gjorde att pojkarna tog avstånd. Edith ställde sig frågande till varför det
egentligen skulle anses som ett flickigt kodat rum enligt barnen, eftersom att hon ser
dockorna och dockhuset där inne som leksaker. Här ser förskollärarna att barnen har
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föreställningar om vad som anses vara flickigt och pojkigt, men att det kommer till uttryck
på olika vis. Edith beskriver miljön som en tillgång och förstår att det skulle kunna vara en
bidragande faktor till att barnen redan i så unga åldrar har en bild av hur pojkar ska
uppträda och hur tjejer ska vara. För att undvika att ett tjejrum skapas igen har de därför
sett över inomhusmiljön och flyttat på dockhusen.
...och då tänkte vi att om man tar in det dit, där dom ändå leker som allra mest och bygger
och dom kan ta med byggklossarna och allting så kanske det inte blir tjejigt utan det
kanske bara blir leksaker (Edith).

Här syns det tydligt i svaren att förskollärarna på storbarnsavdelningarna anser att barnen
är mer medvetna om vad som förväntas av dem - vilka leksaker som förväntas leka med
och vilken typ av lek som ska lekas beroende på vilket biologiskt kön de har:
Den där vrån [köksvrån] så vet vi redan nu att dom som leker där är oftast flickor. Sett det
eftersom vi jobbar efter våra aktivitetskort, så sätter vi pojkarna i det där rummet - att de är
en ren och skär pojkgrupp där inne - så leker dom inte med det där utan dom springer runt
(Sara).

Samtidigt har förskollärarna på småbarnsavdelningarna inte uppfattat att barnen blivit
formade av normerna ännu. På de avdelningar där de minsta barnen befinner sig talar
förskollärarna om att barnen leker med allt och att de inte ser någon tydlig uppdelning
mellan könen. Två förskollärare beskriver det som följande:
Nä, det är en verklig blandning. Det är… det är lika många pojkar som flickor som leker
där oavsett om de klär ut sig eller om de lagar mat så… så är det lika många pojkar och
flickor (Lovisa).
Barnen på våran avdelning dom leker pojkar och flickor i köksvrån, dom gör inte skillnad
på det. Men däremot så är det inte jättemånga tjejer som är intresserad av att leka med
bilarna (Anna).

Däremot har Anna observerat att flickorna inte lika ofta leker vid bilarna som pojkarna gör
och hon funderar mycket över vad det skulle kunna bero på. Edith, som arbetar med de
äldre barnen, svarade på en fråga om hon kunde se någon skillnad när det kommer till
barnens könsskapande mellan storbarns- och småbarnsavdelningarna. Edith menar att
barnen har blivit väldigt medvetna redan vid tre års ålder och att de oftast använder de
leksaker de förväntas att leka med.
Jag tyckte det var skillnad. För här blir det, nu är det som att dom är stor på nåt vis, och då
är dom 3-5 år. Här vet dom att flickor ska leka med dockor, men medans när man är där
inne [pekar på småbarnsavdelning] då gör man, he man ba fram, man har ju en tanke där
också såklart, men jag mena där kan dom leka med det som står framme, och dom kan ha
en docka och en bil på ett annat sätt kanske än vad dom här, ja… så det tycker jag. Det är
lättare och få dom och beblanda sig med varandras saker med små barn… (Edith)

Det är ganska tydligt att Edith ser en skillnad och att barnen är påverkade redan när de
byter avdelning på förskolorna. Lisa håller med Edith om att barnen är mer medvetna på
storbarnsavdelningarna men hon tror inte att det påverkade barnens lek:
Vad jag kommer ihåg så tror jag inte att det spelade så stor roll där heller… dom är ju mer
medvetna om det men jag tror inte att dom brydde sig så mycket (Lisa).
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Sammanfattningsvis menar förskollärarna att barnen på småbarnsavdelningarna ännu inte
hunnit skapa sig dessa förväntningar som finns på dem, på vad och hur de ska leka, men
så fort de byter avdelning till storbarns så finns förväntningarna där. Förskollärarna menar
därför att arbetet med normer och värden måste börjas redan när de är så unga som 1-2 år.
4.1.3 Förskollärarnas bemötande av barnens normativa beteenden
Eftersom att ett tydligt könsmönster på avdelningarna där de stora barnen befinner sig kan
urskiljas, menar förskollärarna att det är viktigt att vara närvarande. Det är i situationer där
barnen gör kön som kommentarer från dem kan uppmärksammas och där normerna i
barngruppen kan synliggöras. Sara pratar om ett specifikt barn, en flicka, som kom i en
typiskt pojkigt kodat utstyrsel och här säger Sara att det gäller att vara på tå som pedagog:
Och där gäller det ju också å va på tå för oss så att inte hon får kommentarer. Utan där
gäller det att vi lyfter henne att: ”men vad du ser ut att ha sköna kläder idag”. “Åh jag
skulle behöva låna din hammare”. Att man liksom lyfter hennes kläder inför dom andra.
Så att inte hon ska få den där kommentaren ”men ååh, har du pojkkläder…” (Sara)

Här menar hon att det är viktigt att visa de andra barnen att hennes kläder är helt okej att
ha på sig, och gärna göra detta framför de andra. Barnet i detta fall har normbrytande
kläder som räknas som manligt kodade och för att barnet inte ska riskera att få en onödig
kommentar från någon av kompisarna väljer Sara att agera. Hon drar också en slutsats och
säger att “närvarande pedagoger, det är det viktigaste”. För är förskollärare närvarande,
menar Sara, går det att berätta för barnen att det inte finns något som heter flickiga och
pojkiga kläder:
Så det är det som är det viktiga, att vi finns där och berättar att det, det är inget, det finns
inget som heter rosa... eller flickiga kläder eller pojkiga kläder. Utan det är kläder och är
dom skön (Sara).

Edith och Sara pratar om detta förhållningssätt på två olika vis. Medan Sara lyfter vikten
av att vara närvarande, trycker Edith på den traditionella synen på kön.
Att man inte ska dela upp dom i pojkar och flickor och kanske inte sätta varannan flicka
varannan pojke för att det ska bli lugnt och så där. Utan dom ska få samma möjlighet… till
lärande och lek (Edith).

Sammanfattningsvis kan det från resultatet utläsas att förskollärarnas genusmedvetenhet
visar sig i hur de definierar och uttrycker begreppet genus, i deras tankar kring de
könskodade leksakerna och materialet på förskolan och hur de ser att barnen på egen hand
skapar kön.
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4.2 Förskollärarnas reflektioner kring innemiljön ur ett genusperspektiv
Denna del baseras på förskollärarnas berättelser om deras innemiljö på förskolan med stöd
av bilderna som togs inledningsvis. Här presenteras förskollärarnas syn kring innemiljön
på förskolan ur ett genusperspektiv samt likheter och skillnader kring dess utformning på
storbarns- och småbarnsavdelningar.
4.2.1 Småbarnsavdelning
Utifrån intervjuerna har det framkommit att förskollärarna har lite olika syn på miljön
beroende på om de arbetar på en storbarnsavdelning eller en småbarnsavdelning. Här
lyfter förskollärarna vikten av att materialet ska finnas tillgängligt på barnens nivå och
även att miljön ska vara praktiskt utformad.
Om man tänker den här möbeln som vi har här alltså… vi har valt att ha mindre lådor, just
därför då kan barnen ta ut dom och det finns blandat med leksaker. Även dom minsta når
grejerna överst (Lovisa).

Anna nämner att de har vilan inne i det största rummet på avdelningen och att de därför
måste ha i åtanke att inte sätta de allra populäraste leksakerna där. Barnen är i åldrarna ett
till tre år och det kan variera hur många som sover och hur länge de sover.
Alltså delvis så måste vi ju tänka på att i det stora rummet som är längst in är ju ett vilrum..
så där måste vi tänka på att det finns plats för vilan. Delvis kan det bli ett störningsmoment
när dom ska vila, och delvis så ja.. men då kan dom inte få ha dom grejerna för det kanske
ligger kvar barn och vila.. för vi kan inte springa in dit och hämta dom (Anna).

I det stora hela anser Anna att de ska kunna möblera om och flytta runt på leksaker samt
möbler helt obehindrat och att det är bra att göra det. Här märks det att de har en tanke
bakom placeringen av lekmaterialet på avdelningarna, men att det inte är genustanken som
styr utan att det är det praktiska som väger tyngst i förskollärarnas tänk. På avdelningen
där Lisa arbetar har de försökt att underlätta för barnen genom att tänka praktiskt.
Där har vi ju uppmärkt på hyllorna också vilka lådor som ska vara var… och det är
uppmärkt på lådorna vad som ska vara i dom. För att underlätta… (Lisa)

Under detta tema har vi sett att förskollärarna har olika tankar kring hur miljön kan
utformas så praktiskt som möjligt för barnen i dess uppbyggnad. Här pekar de på att
leksakerna ska vara i barnens höjd, de allra populäraste sakerna kan inte placeras i
vilrummet och bilder sätts på lådor för att underlätta för barnen vid framplockning och
städning. Det alla förskollärare indirekt säger är att det är viktigt med en praktisk utformad
miljö.
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4.2.2 Storbarnsavdelning
På storbarnsavdelningarna, där två förskollärare arbetar, beskriver informanterna miljön
som mer föränderlig och att det också är någonting som är positivt för barnen. Det
behöver inte göras mycket för att barnen ska få upp ögonen för leksaker som funnits på
avdelningen länge, men som inte använts. Bara en sådan sak som att flytta på en låda med
material från ett hörn till ett annat kan skapa ett nytt intresse hos barnen.
Vi möblerar om hela tiden känns det som. Det är ju typ en gång i månaden för att, bara
man flyttar på soffan i lillrummet från en vägg till den andra så blir det en helt annan lek,
och det blir roligt. För att det känns nytt (Edith).

Sara menar precis samma sak som Edith:
För att, med så små medel som att flytta saker och ting bara runt i rummet, det kan vara
samma material, men så sker det en helt annan lek (Sara).

Förskollärarna menar att det inte behövs mycket för att ett rum ska kännas som helt nytt,
men det är inte enkelt. Sara fortsätter sedan att beskriva frustrationen, både hos barnen och
hos förskollärarna, med att inte kunna komma framåt i förändringsprocessen på grund av
tidsbristen på förskolan. Förskollärarna på Saras avdelning har nu tagit en stängningsdag
och ägnar en del av den till att totalt revidera innemiljön så att den återigen ska kännas
inbjudande till skapande av nya kreativa lekar.
Framförallt med, som hur vi som känner nu... Nu kan dom våran, hur det har sett ut sedan
augusti. Dom är i behov av förändring. Det ser förskräckligt ut här nu, men det får vi
äntligen göra om till veckan (Sara).

Precis som Sara beskriver miljön som föränderlig och som något flexibelt så beskriver
Edith glädjen i att ändra även små saker som inte kräver någon större ansträngning.
Däremot kan det finnas andra aktörer på förskolan som gör det lite svårare att jobba med
detta. Det behöver alltså inte sitta i pedagogerna om ändringarna blir gjorda eller inte. En
del saker som förskollärarna vill sätta upp i tak eller liknande kan ibland behöva
godkännande från andra, vilket har mötts med denna reaktion som Edith berättar om:
”Ni har det ju uppe i en månad och sen vill ni ta bort det. Så nä, jag sätter inte upp det”
(Edith).

Edith och Sara som arbetar på en storbarnsavdelning beskriver sin miljö som föränderlig,
de skulle gärna göra om innemiljön flera gånger i veckan om tiden skulle finnas. Det krävs
inte mycket för att det ska bli förändring, det räcker med små saker så kan barnen hitta
glädjen i gammalt material som de tidigare tappat intresset för.
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4.2.3 Gemensamma nämnare för avdelningarna
Den främsta gemensamma nämnaren i alla intervjuer är att innemiljön är viktig för
förskolans verksamhet och två av dem nämner miljön som den tredje pedagogen. Lisa
säger att:
Ja men man säger ju att det är den tredje pedagogen, nej men miljön är ju en av tre stora
delar! (Lisa)

Samtidigt som Sara bekräftar detta genom att säga att miljön är den fjärde pedagogen.
Samtliga förskollärare är eniga i detta och alla pratar om att miljön är en tillgång i det
pedagogiska arbetet med barnen. Anna menar dock att det är upp till dem själva att
använda förskolans innemiljö på ett sätt som gynnar barnen och verksamheten:
Det är ju upp till oss som pedagoger att se till att den blir inbjudande till barnen och vad vi
tänker (Anna).

Under arbetets gång kunde två genomgående teman i frågan om hur förskollärare ser på
miljön ur ett genusperspektiv samt hur de ser på leksaker uppmärksammats. Det första är
att det inte är leksakerna i sig som är det viktiga på avdelningen utan det är hur de
presenteras och introduceras som har betydelse. Det andra temat, där alla förskollärare var
rörande överens är att det finns ingenting som heter pojk- och flickleksaker. På förskolans
avdelningar är det barnens intressen som styr för vilket material som är mest synligt. Edith
säger till exempel att:
För man försöker ju hela tiden se vad dom är intresserade av.. nu är det ju några som är
intresserad av dockorna, det är inte så många meeen.. det kan ju bli fler bara man får fram
det på ett bra sätt (Edith).

Hon får också stöd av Anna som berättar att:
… barnen ska intressera sig för det, sen ändras ju det över tid och då får man ju ändra
miljön efter vad barnen visar intresse för och se till att det finns ett stort spektra över vad
finns... (Anna).

När vi möter upp Lisa har arbetet med barngruppen nästan precis kommit igång efter
inskolningarna och hon beskriver hur de inte riktigt har kommit igång med det aktiva
arbetet med barnen än. De har fokuserat på att lära känna barnen och barngruppen och se
vad det finns för behov och önskemål innan de väljer att starta upp med temaarbeten.
Även Lisa poängterar att det är barnens intresse som ligger till grund för vilket material
som erbjuds.
Vi har haft kvar mycket sen tidigare och byter ut lite grejer och har kanske inte lika
mycket grejer framme till att börja med. Så kan vi allteftersom vi lär känna miljön, barnen
och gruppen plocka fram lite mer och plocka undan något annat, så vi är ganska flexibla i
vad vi har framme och vad vi ser att barnen är intresserade av.. (Lisa).

Som tidigare togs upp så är inte materialet något som är statiskt på någon av förskolorna
som besöktes. Leksaker plockas bort och tas tillbaka efter en tid för att förhoppningsvis
komma med en nytändning hos barnen. Bara att ändra position på leksakerna kan ha en
betydande effekt, vilket Sara förklarar när hon pratar om en problematik de observerat
med en grupp barn på deras avdelning.
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Duplot var på ett helt annat ställe, men då insåg vi att vi hade väldigt många flickor i våran
grupp, nu hör ni, flickor, som gick och sökte efter något att göra inne på avdelningen, som
inte har nånting och vi har väldigt många flickor som leker det hära att ta hand om, vårda,
ta hand om saker och ting, och därav gjorde vi iordning en hemvrå (Sara).

Två pedagoger lyfter problematiken i att det är övervägande kvinnor som arbetar i
förskolans verksamhet. Det finns såklart stora skillnader på en kvinna och en kvinna, men
barnen söker sig ofta till det de känner igen sig i. Anna berättar om en observation hon
gjort på avdelningen:
Det måste man ju ha i tanken att vi i övervägande är kvinnor som jobbar på förskolan och
dom ser ju… alltså det går ju inte att komma ifrån att små tjejer ser vad vuxna kvinnor
gör. Vad gör dom? Vad intresserar dom? Alltså man vill ju hitta samhörigheter (Anna).

Anna får medhåll av Lovisa som talar om förskollärares förhållningssätt i verksamheten
till att locka alla barn till lek men att det också kan vara väldigt individuellt vad barnen
helst leker med:
Jag tror att vårt synsätt speglar av sig på barnen, ja men det är ju samma sak, är jag
stressad blir ju barnen stressad till exempel. Vårt synsätt är ju att lek… alla leksaker är ju
till för alla. Om det då har speglat av sig på barnen, för vi uppmuntrar… oavsett pojkar
eller flickor att leka med bilar eller i hemvrån eller bygga och sådär… sen finns det
givetvis barn... det finns givetvis pojkar som inte leker med vissa saker, och vissa flickor..
Men det kan ju vara deras personlighet! (Lovisa)

Som följd till den tidigare ställda frågan ställde vi en följdfråga om vad en sådan sak kan
bero på, att flickor kanske inte ofta väljer bilrummet och pojkarna inte väljer köksvrån i
den fria leken. Anna beskriver:
Ja, jag vet inte vad det handlar om. Om det handlar om intresse eller om det kommer
hemifrån eller om det är… handlar om att vi inte.. aktivt.. sitter och.. alltså att vi inte aktivt
sitter där och leker med bilar med dom.
… jag kan helt ärligt inte säga om jag brukar göra så men det är ju väldigt naturligt att..
jag som har egna barn och sådär att det är väldigt lätt att t en docka och ba ååh titta vilken
fin docka eller sådär.. och inbjuda till en lek där medan det kanske inte är lika naturligt för
mig med bilar ba wow kolla med bilar och så här… åh jag leker med dom! Alltså jag
kanske inte inbjuder som pedagog till den leken på samma sätt.. (Anna)

Sara och Lisa nämner miljön som den tredje pedagogen, däremot är alla förskollärare
eniga i att det är viktigt att använda miljön som en tillgång. Anna är medveten om att
miljön kan göras väldigt tillintetsägande om den inte bjuder in barnen till lek, så det
handlar alltså om att det är förskollärarna som måste väcka miljön till liv genom att vara
närvarande, det räcker inte enbart att möblera om.

4.3 Förskollärares genusarbete i relation till läroplanens uppdrag
En fråga som ställdes till förskollärarna utgick från läroplanen för förskolan som skriver
att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav som finns på dem bidrar till
att forma flickor och pojkars uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt
(Skolverket, 2016). Resultatet av frågan visade sig vara att det ibland är svårt att tolka hur
läroplanen menar att arbetet mot målet ska gå till om man i arbetslaget har olika
tolkningar. Lovisa säger följande om citatet som plockats ut:
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Asså läroplanen är väldigt tolkningsbar… det är ju svårt att veta vad som är rätt och fel.
Tolkar man den rätt eller tolkar man den fel. Finns det nåt sätt som är rätt eller fel?
(Lovisa)

Lovisa funderar kring om det finns något rätt eller fel sätt att tolka läroplanen och lyfter
även det problematiska i att den är så tolkningsbar. Det kan bli svårt för pedagogerna att
göra rätt när de inte vet om det som skrivits tolkas på ett korrekt sätt. Lovisa får stöd av
Edith i detta som även hon menar att det är svårt:
Fel finns det. Men det finns ju många rätt. Jag gillar att få en mall; så här ska ni jobba och
så här ska ni göra. Alla har ju olika tolkningar (Edith).

Sara är väldigt tydlig i sitt svar om frågan som berör läroplansmålet som är uppsatt ovan.
Här talar hon om att det är förhållningssättet som är det viktiga:
Ja, att vi ska ha det förhållningssättet så att inte barnen, asså tolkar att det finns något som
är kvinnligt och manligt. Så tolkar jag det (Sara).

Både Lovisa och Edith var försiktiga med att lyfta sina egna tolkningar till citatet, medan
Lisa och Anna svarade på frågan lite undvikande där de istället valde att lyfta bristen på
manliga förebilder i förskolan.
För det första skulle vi behöva få in fler män i förskolan, det är väl det bästa och det
enklaste egentligen för att bryta normerna som är just nu… (Anna)
Alltså det jag känner är att det är så mycket kvinnor i förskolan, det är tur att det finns
några män… jag menar vi agerar ju olika (Lisa).

Lovisa och Edith lyfter alltså tolkningarna av läroplanen som den största utmaningen och
Anna och Lisa menar att bristen på manliga förebilder i förskolan är ett problem. Av dessa
fem förskollärare som blivit intervjuade är det endast Sara som på ett handfast sätt kan tala
om vad hennes tolkning av citatet ovan är. Edith trycker på att hon gärna sett att det fanns
en tillhörande mall till läroplanen som en kan utgå ifrån när det kommer till genusarbetet
med barnen och avslutar med att säga:
Gör som ni vill, ba ni gör som vi säg (Edith).

Det visade sig inte vara helt enkelt att svara på vad genus egentligen står för och vad det
betyder, däremot är förskollärarna eniga om att det inte finns några flickiga och pojkiga
leksaker på förskolorna. De var eniga efter lite betänketid om att genus betyder allas lika
värde och det har ingenting att göra med ditt biologiska kön.
Samtliga förskollärare är eniga i att miljön är en tillgång för verksamheten. De kanske inte
har haft en aktiv genustanke i utformningen men det har i efterhand ändå visat sig att de
omedvetet har handlat efter en genusmedveten uppbyggnad. Där de antingen har blandat
pojkiga och flickiga material eller haft en praktisk lösning på miljön som ändå visat sig
vara bra ur ett genusperspektiv. Lisa och Edith anser att förskolans läroplan är otroligt
tolkningsbar och att förskollärare bör vara överens om hur begreppen tolkas i arbetslagen.
De menar att så länge alla är eniga är det fullt möjligt att arbeta med läroplanens uppdrag.
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5. Analys
Nedan kommer resultatet från förskollärarna att analyseras i relation till bakgrunden och
framförallt med hjälp av Butlers teori om materialisering och performativitet.

5.1 Pedagogerna ser genus som socialt konstruerat
I likhet med Butlers (2004) genusteori visar resultatet att samtliga förskollärare menar att
genus handlar om hur vi genom våra handlingar och ord skapar förväntningar på hur vi
ska vara och bete oss. Detta är precis hur Palmer (2011) tolkar Butler i hur performativa
handlingar utförs. Även Wedin (2010) är samstämmig med pedagogerna och menar att
genus inte handlar om det biologiska könet utan att genus är någonting som skapas i vår
omgivning. Förskollärarna säger att genus inte handlar om vilket biologiskt kön du
tillskrivits från födseln utan det handlar om föreställningarna samhället har på dem.
Läroplanen lyfter att alla barn ska behandlas lika oavsett kön (Skolverket, 2016) och det
märks att förskollärarna i studien arbetar utifrån vad läroplanen föreskriver. Debatten
kring genus handlar mycket om vilka färger eller leksaker som barnen förväntas att
använda beroende på vilket biologiskt kön de har, när den kanske egentligen borde handla
om föreställningarna vi har på kvinnligt och manligt i samhället.
Av resultatet går det att utläsa att förskollärarna ser att barnen redan i så unga åldrar som
3-5 år är medvetna om de rådande normer som finns i samhället och vilka förväntningar
de har på sig som flicka respektive pojke. Sara och Edith beskriver ett specifikt rum som
har blivit särskilt laddat, framförallt hos pojkarna, på avdelningen. Pojkarna kallade detta
rum för “tjejrummet” och det skulle kunna bero på att det fanns förväntningar på vilken
lek som skulle äga rum där. Även detta kan kopplas samman med Butlers (2004) teorier
om materialitet, pojkarna i detta fall är medvetna om hur de ska bete sig i relation till de
flickiga leksakerna. När förskollärarna identifierade detta valde de att göra om rummet
och flytta tjejleksakerna till det stora rummet där de flesta pojkarna lekte och tjejsakerna
kunde beblandas med bygg- och konstruktionsmaterial. Här har förskollärarna gjort precis
det Wedin (2010) menar att de kan göra för att utmana barnen till att skapa nya lekar och
neutralisera det som kan anses vara kvinnligt och manligt kodat.
En annan utmaning som en av förskollärarna lyfte var att de medvetet valt att placera
pojkarna i dockvrån men att de upplevde att det bara blev stök och spring då. Pojkarna
lekte alltså inte samma typ av lek som flickorna i detta rum och det skulle kunna tyda på
att förskollärarna redan hade en förutbestämd bild av vilken lek som förväntades lekas där
(Wedin, 2010). En lösning till detta kan vara att de väljer att presentera lekmaterialet på ett
inkluderande sätt där de visar möjligheterna till att använda materialet på olika vis
(Ellneby, 2011).
När det kommer till könskodade kläder och färger har det uppmärksammats att
förskollärarna är snabba på att höja de barn som bär normbrytande kläder. Här väljer de att
lyfta upp de som bryter mot normen framför resterande barngrupp för att de barnen inte
ska riskera att få oönskade kommentarer från andra. Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér
(2015) skulle detta kunna beskrivas som att förskollärarna arbetar normkritiskt där de har
synliggjort att barnens beteenden kan vara normativa. Sara har valt att uppmärksamma
funktionaliteten i kläderna hos barnen istället för att fokusera på utseendet i dessa plagg
och här får hon stöd av Wedin (2010) som menar att om man endast fokuserar på
utseendet hos barnen riskerar det att hämma barnen istället för att stärka dem i sig själva.
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5.2 “Innemiljön är ju en tillgång - om vi tillåter det”
I frågan om miljön var förskollärarna eniga - de menar att miljön är någonting föränderligt
och att det är viktigt att tänka på hur den är utformad. Detta blir lite motsägelsefullt efter
analyseringen av materialet då flera av förskollärarna istället gjort en praktisk utformning
än en utformning som grundar sig i stark genusmedvetenhet. Leksaker placeras i lådor
utifrån var de får plats, men betydelsen av placeringen faller i glömska. Henkel och
Tomičić (2017) skriver om hur rummets material både kan hjälpa och stjälpa barnen i
deras kreativa utveckling och deras identitetsskapande. De menar att om en tanke inte
finns bakom leksakernas placering kan det till exempel förstärka tydliga traditionella
könsmönster. Här får de stöd av Palmer (2011) som lyfter att det är på tiden att den
feministiska poststrukturella teorin kommer fram, där tingen, det materiella och miljöerna
tar större plats. Samtidigt, när förskollärarna utformar rummen praktiskt får de stöd av
Wedin (2010), som till skillnad från Henkel och Tomičić, beskriver hur det kan vara
positivt att samla lekmaterial på ett och samma ställe så barnen kan plocka de leksaker de
vill ha så de sedan kan sätta sig på den plats de själva vill.
Att förskollärarna kanske inte alltid har tid eller möjlighet att helt göra om innemiljöns
uppbyggnad är någonting som de flesta tog upp, däremot pratar de om att de ibland bara
behöver ändra små saker för att barnen ska återupptäcka gamla leksaker. De får stöd i
detta av Ellneby (2011) som skriver att om leksaker plockas fram, tas bort och byts ut kan
det resultera i nytändningar i hur barnen ser på materialet och även väcka ny inspiration
till att använda det på nya sätt och i nya sammanhang.
En ytterligare punkt som uppmärksammades, där förskollärarna var fullt eniga, var när de
talar om hur miljön kan påverka verksamheten. Två av dem refererar till miljön som den
tredje pedagogen, medan de andra tre också lyfter det men inte använder uttrycket.
Ellneby (2011) tar upp Reggio Emilia-pedagogiken där miljön just beskrivs som den
tredje pedagogen och där får förskollärarna stöd i deras tankar. Problematiken som några
av dem lyfter är att det inte räcker att endast ha en utformad inomhusmiljö, förskollärarna
måste även anstränga sig för att göra miljön levande eftersom att läroplanen skriver att
miljön ska stimulera och utveckla barns kommunikativa kompetens (Skolverket, 2016).
Avslutningsvis menar förskollärarna att lösningen på denna problematik ligger i dem
själva. Hur de ser på miljön som en tillgång eller ett hinder kommer också speglas i hur de
väljer att använda miljön i verksamheten med barnen. Väljer de att se på miljön som en
tillgång kommer de också att utnyttja och använda den som just det.
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5.3 Tusen olika tolkningar, vilken är den rätta?
Två förskollärarna var rörande överens om att den största utmaningen med läroplanen är
alla tolkningar som är möjliga att göra. Det betyder alltså att om alla i verksamheten ska
arbeta på samma sätt krävs det att oklara delar lyfts fram till diskussion. Wedin (2010)
menar att om förskollärarna ska kunna motverka de traditionella könsmönstren krävs det
att de blir medvetna om hur de förhåller sig till barnen; hur barnen bemöts och hur de
beskriver varandra. Det syns tydligt att samtliga strävar efter att ha ett normkritiskt
förhållningssätt där de kan identifiera normerna som finns i barngruppen. Mycket sitter
med andra ord i hur vuxna väljer att bemöta barn och det var alla förskollärare överens
om, men det var endast en som lyfte, i enlighet med Heikkilä (2015), att om detta görs för
mycket kan det istället visa sig vara kontraproduktivt då normerna etableras ännu mer hos
barnen. Det kan självklart bero på hennes förkunskaper från att de aktivt arbetat med
genus i flera år, så dessa frågor är något som förskollärarna i hennes arbetslag är överens
om.
Förutom att läroplanen skriver att förskolan ska motverka de traditionella könsmönstren
skrivs det även att vuxnas sätt att bemöta barnen är med och bidrar till att forma barnens
uppfattningar om kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016). Här har Heikkilä (2015) gjort
en möjlig tolkning kring läroplansmålet och det är att förskollärarna inte endast ska
motverka traditionella könsmönster, utan att de även ska belysa att normerna finns i
samhället. Samtliga förskollärare som intervjuades förstod vad som menades med detta
samtidigt som de inte riktigt var eniga med Heikkilä. Detta visar tydligt på hur många
tolkningar som går att göra i det läroplanen skriver och en kan förstå varför det ibland kan
vara svårt att tolka den.
Lisa och Anna lyfter att det saknas män i förskoleverksamheten och att detta kan bli
problematiskt eftersom att människor hela tiden söker något att identifiera sig med. Det
skulle också kunna vara en faktor som förstärker normen kring kvinnan som omvårdande
och omhändertagande och mannen som kvinnans direkta motpol (Öhman 2011;
Odenbring 2014). Bristen på manliga genusmedvetna förebilder i förskolan kan vara en
bidragande faktor till varför dessa djupt rotade normer blir ännu svårare att motverka.
Avslutningsvis poängterar Edith - som tidigare varit inne på att läroplanen är väldigt
tolkningsbar - att de får tolka den hur de vill, så länge de gör som läroplanen säger. Här
syns det tydligt att det inte alltid är helt enkelt att arbeta utifrån läroplanen och dess
tolkningsutrymmen som lämnas.
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6. Diskussion
I denna del kommer studieförfattarnas åsikter i relation till resultatet att förankras i
litteraturen. Slutligen kommer valet av metod att diskuteras under denna rubrik.

6.1 Resultatdiskussion
Förskollärarna som intervjuades hade väldigt svårt att acceptera att vi hade kodat
leksakerna inför intervjun. Detta var ingenting vi berättade att vi skulle göra innan och så
fort frågan om flickiga och pojkiga leksaker lyftes fram blev alla väldigt ställda. Samtliga
svarade att det inte finns något som heter så och att det faktiskt bara är leksaker vilket vi
båda håller med dem om. Men om det nu inte finns flickigt och pojkigt kodade ting borde
inte normerna i samhället vara något problem, eller hur? Genom att erkänna att det finns
normer i samhället som berör vad de båda könen ska leka med och även hur de ska klä sig,
tror vi är en bra början för att kunna motverka dem. Det räcker inte längre med att säga att
det inte finns något som är pojkigt och flickigt, utan vuxna måste medvetet skapa en
subjektiv miljö som tillåter alla barn att utforska det de själva intresserar sig för. Tanken är
inte att pojkar och flickor ska göras om, utan att de ska mötas av lika villkor, och dessa
villkor skapas av vuxna (Heikkilä, 2015; Wedin, 2010).
Förskollärarna som deltagit i studien talar även mycket om att vi inte ska belysa för
barnen att det finns normer i samhället som begränsar pojkar och flickor i sitt sätt att vara.
Det händer dock ibland ändå att de väljer att höja barnen som går utanför normerna. Detta
kan leda till att barnen förstår att det finns förväntningar på dem beroende på vilket
biologiskt kön de har och då har de istället för att motverka de traditionella könsmönstren
redan förstärkt dem framför barnen. Vår tanke är att man istället ska strunta i att en pojke
kommer i klänning, för det är först när vi inte känner behovet av att uppmärksamma
normbrytandet som vi anser att det har blivit normaliserat. Så länge behovet finns där i att
lyfta denne så kanske vi befäster normerna ännu mer, även fast tanken var god.
Efter en sammanfattning av resultatet har vi lagt märke till att förskollärarna på
småbarnsavdelningarna lägger större vikt vid att utformningen av inomhusmiljön ska vara
praktisk och till hjälp för barnen mer än på storbarnsavdelningen. Vi ställer oss dock en
aning frågande till detta då de samtidigt menar att genusarbetet måste börja redan på
småbarnsavdelningarna. Förskollärarna har lagt märke till att barnen redan i treårsåldern
är medvetna om hur de “ska” bete sig som pojke respektive flicka för att anses som
normalt uppförande. Därför menar vi att det är viktigt att börja genusarbetet redan när de
är 1-2 år.
När vi pratat med samtliga förskollärare har vi uppmärksammat att de är eniga i hur miljön
är en tillgång, och att de samtidigt är medvetna att det inte sitter i själva materialet.
Förskollärarna, vi själva och Henkel & Tomičić (2017) menar alla att den objektiva miljön
kan både vara en tillgång men också ett hinder när det kommer till hur den används och
uppfattas av barnen. Om miljön ska kunna användas som en tillgång behöver de
tillsammans med barnen känna att de kan utnyttja miljön på det sätt de vill. Problematiken
framkommer då det är inte alltid är enkelt med förändringar på grund av både tid- och
pengabrist. Förskollärarna lyfter däremot många bra och konkreta exempel på hur de kan
arbeta med miljön som varken tar tid från verksamheten eller drabbar ekonomin. Olika
sätt att arbeta med detta är också någonting som Wedin (2010) lyfter, men det är ingenting
som förskollärarna själva kopplar samman utan det är någonting som vi har lagt märke till
i efterhand. Detta tyder - enligt oss - på att de förskollärare vi intervjuat har en
medvetenhet som de utnyttjar på bästa sätt för att verksamheten ska fungera optimalt.
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Av förskollärarna i studien var det 80% som menade att läroplansmålet som vi valde att
lyfta som vår sista forskningsfråga var svårtolkad. Detta är någonting som vi ser efter
transkriberingarna är relativt genomgående för hela läroplanen. Det står mycket bra skrivit
i den, men tolkningsutrymmet som ges är alldeles för omfattande. Möjligheterna till
tolkningsutrymmet kan nästan bli för stort enligt förskollärarna, och de känner att det är
svårt att veta om arbetet som utförs i verksamheten egentligen stämmer i enlighet i vad
som står i läroplanen.
Vi kan nu förstå varför politikerna inte har någon aning om vad genus står för när det till
och med kan vara svårt för verksamma, utbildade förskollärare att sätta ord på begreppet.
Däremot är vi fast beslutna om att det inte är något “genusflum” det handlar om och att det
absolut ska finnas med i pedagogernas arbete i verksamheten med barnen.

6.2 Slutsats
Utifrån tidigare observationer hade vi en bild av hur vi tänkte att det såg ut i förskolans
olika rum, där det pojkigt kodade leksakerna fick ta en större plats än de flickiga. Detta
visade sig inte alls stämma överens med verkligheten. Förskollärarna hade en
genomgående tanke kring hur de valt att placera materialen om det så var utifrån ett
genustänk eller inte, så fanns allt material tillgängligt för barnen. Efter intervjuerna med
dem känner vi att forskningsfrågor blev besvarade. Vi fick även en tankeställare om vad
som är viktigt i verksamheten. Bonusresultatet visade sig vara vikten av att diskutera
läroplanens innehåll i arbetslaget så samtliga har en samsyn, vilket gör att det blir enklare
att arbeta med dess innehåll.
Med resultatet i åtanke anser vi att det är vårt ansvar som förskollärare att ta oss an denna
utmaning kring genus redan med de allra minsta barnen och resten av förskoletiden. Detta
genom att ha ett genusmedvetet arbetssätt i verksamheten och kunna lyfta upp allas rätt till
att bli den vi vill. Eller som Henkel & Tomičić (2017) uttrycker sig ”Ge ditt barn 100
möjligheter istället för 2”.

6.3 Metoddiskussion
Valet av metod kändes givet eftersom att det är svårt att få förskollärares tankar kring
innemiljöns betydelse i relation till genus med hjälp av en enkät. En positiv faktor
gällande intervjumetoden stimulated recall var att förskollärarna som deltog i studien fick
börja med att svara på frågor gällande deras synpunkter på hur innemiljön var utformad.
Det gjorde att förskollärarna inte behövde leta efter ett “rätt” eller “fel” svar, utan här
utgicks det helt och hållet utifrån deras egna tankar. Eftersom metoden som valdes baseras
på att ta bilder i förskolornas rum och sedan föra en dialog kring dem kan det, om det
läggs fram på ett klumpigt sätt, resultera i att förskollärarna hamnar i försvarsställning där
upplevelsen kan vara att de känner sig ifrågasatta. För att undvika detta scenario gavs de
möjligheten att väldigt generellt berätta vad de ser i inomhusmiljön. I efterhand känns det
som att en vanlig kvalitativ intervjumetod hade gett samma resultat med tanke på att
tillåtelse inte gavs från samtliga respondenter att använda bilderna i studien. Syftet med att
ta bilder i miljön blev helt plötsligt oviktigt eftersom att hela materialet inte kunde
användas. Däremot var det fortfarande en bra metod för att inleda samtalet med.
Innan intervjun utfördes med respondenterna fick samtliga ett missivbrev och ett mail där
det stod vad som skulle bearbetas i intervjun. I denna studie var målet att få spontana svar
från förskollärarna, därför valdes intervjuguiden att inte skickas ut till respondenterna.
Samtidigt efterfrågade de någon slags förberedelse till frågorna så därför utformades ett
mail där de fick se vad som skulle bearbetas.
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Under intervjun fick respondenterna möta två personer som intervjuar dem vilket kan ses
som både positivt och något som kan ses över. Det som bör has i åtanke är att
respondenten hamnar i underläge och därför läggs det stor vikt vid att de som intervjuar
framför frågorna på ett genomtänkt sätt. För att få bort känslan av underläge hos
förskollärarna ställdes frågor som endast de själva kan svaren på. Dessa frågor baserades
på dem själva och deras egna utbildning och yrkesverksamma liv för att sedan övergå till
frågor till deras egna tankar kring innemiljöns utformning. Detta var frågor som inte hade
några korrekta svar utan här var det deras tankar som var det intressanta. Det positiva med
att vara två i intervjusammanhang är definitivt den stöttning som kunde fås av varandra.
Om den ena personen kom på en bra följdfråga att ställa kunde denna göra det och om
någon glömde bort att ta upp viktig information hade fanns stöttning av den andre även
där. Var frågorna inte tydliga nog eller hur de ställdes, kunde den andre intervjuaren
komma in och backa upp med bättre förklaringar, exempel eller följdfrågor som hjälpte
oss att komma vidare samt att pedagogerna kunde förstå oss bättre.
Anteckningar fördes kontinuerligt under intervjuns gång där förskollärarnas reaktioner till
frågorna eller liknande antecknades, därför var det nödvändigt att vara två i intervjuerna
med respondenterna. En av oss fick skriva ner anteckningar medan den andre ställde
frågorna, det kan vara svårt att både anteckna och intervjua samtidigt så därför var det
nödvändigt att vara två under intervjuerna. En sista sak vi vill lyfta som positivt i att vara
två som intervjuar är att risken för pinsam tystnad sjunker drastiskt när det är fler i
rummet.
Frågorna till förskollärarna var väl genomtänkta, men en fråga blev en aningens lång då
den innehöll ett mål från läroplanen. I efterhand hade citatet gärna valts att formuleras om
på grund av att det ibland blev lite svårt för dem att uppfatta frågan. Å andra sidan
förbereddes de innan på att det skulle komma en längre fråga och intervjuaren lade även
till att frågan kunde läsas om hur många gånger de ville. Förskollärarna fick även
möjlighet att läsa frågan själv om det var lättare för dem att ta in information genom
läsning. Med det i åtanke löstes problemet relativt enkelt då problematiken på förhand
förutspåtts.

Författardeklaration
I denna studie har båda författarna varit delaktig i alla moment. Litteraturen valdes att
delas upp att författare 1 fokuserar på genus och författare 2 på innemiljöns betydelse i
förskolan. Under intervjuerna fick författare 1 det övergripande ansvaret i att ställa
frågorna från intervjuguiden medan författare 2 antecknade viktiga delar i samtalet samt
stöttade författare 1 under intervjun med följdfrågor och förtydliganden. Resterande delar
som ingår i denna studie har författats tillsammans med hjälp av Google drive-dokument
där båda har varit delaktiga.
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Bilaga 1: Missivbrev
Hej!
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Umeå Universitet. Vi är nu inne på vår
sista termin och är i startskedet av vårt examensarbete. Vårt valda ämne är: genus och
innemiljöns betydelse ur ett genusperspektiv.
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärarens förhållningssätt kring genus
samt inomhusmiljöns utformning i relation till könsnormativa synsätt. I vårt uppdrag står
att vi ska motverkar de traditionella könsmönstren och könsrollerna som finns i samhället
idag, med detta hoppas vi kunna skapa bra diskussioner med tanke på att vi är medveten
om hur svårt det kan vara.
Under första delen av vårt arbete har vi valt att fördjupa oss i litteratur och se vad den
säger. Men vi är också intresserad av att se hur ni arbetar med detta på er förskola. Att
fördjupa sig i litteratur är en sak, men vi vill komma i kontakt med hur det ser ut i
verkligheten. Därför vänder vi oss till er, som har erfarenheter som man inte kan läsa sig
till och verkliga situationer att berätta om. Vi kommer att bearbeta 16 frågor där vi har en
förhoppning om att diskussion kan uppstå. Intervjun kommer att ta cirka 30-40 minuter
och hoppas att du på något vis kan delta. Innan intervjun vill vi, om det är okej för er, kika
på hur er inomhusmiljö ser ut eftersom att det är en viktig del i vår studie.
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
Detta betyder att all information du ger oss är konfidentiell och kommer inte att användas
till något annat än vår studie. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i
intervjun och bestämmer själv vilka frågor du vill ge svar på. När studien är klar kommer
ditt deltagande i den att vara anonymt vilket betyder att ditt namn inte kommer finnas
med.
Vi är otroligt tacksamma för att du vill vara med och hjälpa oss i detta arbete!
Med vänliga hälsningar,
Emma Mähler xxxx@umu.se
Ewelina Pettersson xxxx@umu.se
Handledare:
Annika Manni xxxx@umu.se

Bilaga 2: Förberedelser till förskollärarna
Hej!
I den här intervjun kommer vi att bearbeta hur du ser på genus i stort och hur miljön kan
vara en påverkansfaktor i arbetet med genus. Vi kommer även om vi får ta bilder över er
miljö att diskutera den med er, hur ni ser på miljön till exempel.
Eftersom vårt arbete handlar om genus och miljön kommer vi att fokusera på det i
frågorna!
Hör gärna av dig om du funderar på något mer!
Mvh, Emma Mähler och Ewelina Pettersson

Bilaga 3: Intervjuguide
Du kan när som helst välja att avbryta intervjun utan att berätta orsaken till varför och när
studien är klar kommer du att vara helt anonym och alla anteckningar och
ljudupptagningar som vi tagit kommer att raderas från våra tillhörigheter.
Att tänka på för den som intervjuar:
- Utveckla gärna
- Hur menar du då?
- Du säger såhär… hur skulle man annars kunna göra?
- Har jag uppfattat rätt när du säger såhär…
Hur länge har du arbetat som förskollärare?
- hur länge har du arbetat på den här specifika förskolan?
- när tog du din examen och var studerade du?
- har du arbetat på andra förskolor?
- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?
Vi tänker gå igenom bilderna som vi har tagit på er innemiljö, hur tänker du
kring bild nummer ett? Två? Tre?
- Hur ser ni att innemiljön är en tillgång till ert pedagogiska arbete med barnen?
- vi tänkte kolla igenom bilderna vi tog… hur tänker du kring dem?
- Hur tänker ni kring hur rummen är utformade?
- du säger såhär… hur menar du då?
- kan du utveckla det
Vi lade märke till att det var en bra balans mellan typiskt flickiga leksaker och
typiskt pojkiga framme… hur tänker ni kring det?
- på vilket sätt har ni kommit fram till det?
- i miljöerna där det flickleksakerna finns, är det något av könen som är
överrepresenterade där? Och hur kan det komma sig? Och vice versa.
- Vad skulle det kunna bero på?
- hur skulle man kunna omvandla miljön så den lockar alla barnen till att vara bland
”flickleksakerna” och ”pojkleksakerna”?
Berätta vad genus betyder för dig
- vad innebär det att vara genusmedveten i praktiken?
- I uppdraget står det att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning
om vad som är kvinnligt och manligt, hur tolkar du det?
- vi har gjort en tolkning av hur vi uppfattar, och det är att vi ska belysa att det finns
normer i samhället kring vad som är kvinnligt respektive manligt, men vårt uppdrag är
även att motverka traditionella könsroller och könsmönster, hur kan man belysa och
utmana dessa utan att förstärka dem?
- vad tycker du är svårast med ämnet genus?

