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Sammanfattning

Denna studie fokuserar på lek- och skapandematerial i förskolans lekmiljöer och ateljéer.
Syftet  är  att  ur  ett  genusperspektiv  undersöka  hur  lekmaterial  bidrar  till  kulturella
begränsningar  eller  möjligheter  i  barns  identitetsutveckling  med  utgångspunkt  i
traditionella  könsmönster.  Studieobjektet  är  två  avdelningar  förlagda  på  två  olika
förskolor som på olika sätt arbetar medvetet med ett genusperspektiv. Metoden utgjorde
en  kartläggning  av  planlösning  och  möblering,  fotografering  av  lekmaterial  och  en
kvalitativ  uträkningar  av lekmiljöers  och ateljéers  innehåll  samt  en kvalitativ  intervju
med fokus på pedagogens reglering av lekmiljöer och ateljéer. Det empiriska materialet
analyserades  med  en  filosofisk  hermeneutisk  metod.  Resultatet  visar  att
genusperspektivet  kommer  främst  i  uttryck  genom  en  könsneutral  kodning  av
lekmaterialet  vilket  utgör  ungefär  hälften  av  allt  lekmaterial  med  störst  andel  i
skapandematerial.  Resultatet  visar  även  en  hierarki  där  traditionellt  maskulint  kodat
lekmaterial  får  något  mer  utrymme  än  traditionellt  feminint  kodat  lekmaterial.
Genuskombinerat  lekmaterial  uppmuntrar  till  könsöverskridande  identitetsutveckling.
Det  genuskombinerade  lekmaterialet  är  underrepresenterat  på  den  ena  förskolan  och
något mer  representerat  än det feminint  kodade lekmaterialet  på den andra förskolan.
Genussegregeringen är tydlig vari placeringen av, skalan på och urvalet av lekmaterial är
avgörande faktorer till barns separata lekvärldar som utgår från barns kön.

Nyckelord:  Genuskombinerat  lekmaterial,  genusperspektiv,  genussegregering,
könsneutral, könsöverskridande, lekmiljöer, lekmaterial, traditionella könsmönster.



Abstract

This study focuses on children’s play materials in preschool play environments and art
studios.  The  aim  is  that  from  a  gender  perspective,  examine  how  play  materials
contributes to the cultural boundaries or possibilities of the child's identity development
based on traditional  gender  patterns.  The object of study is  one unit  in two different
preschools which works with a gender perspective in various ways. The method was a
survey  of  the  room’s  layout  and  furnishing,  photography  of  play  materials  and  a
qualitative estimate of play materials in play environments and art studio as well as a
qualitative approach in the form of an interview with the focus on the educator's control
of  play  environments  and  art  studios.  The  empirical  data  were  analyzed  with  a
philosophical  hermeneutic  method.  The  result  shows  that  the  gender  perspective  is
mainly expressed through a gender neutral encoding of the play materials and represents
about half of all the play materials with the highest proportion in creative play materials.
The results also show a hierarchy which traditionally masculine encoded play materials
get a bit more place than traditional feminine encoded play materials. Gender combined
play materials encourage transgender identity development. The gender combined play
materials is underrepresented in the first preschool studied and slightly more represented
than  the  traditional  feminine  coded  play  material  in  the  second  preschool.  Gender
segregation is clear where the placement, the scale and the selection of play materials are
factors crucial to the child's separate play worlds based on gender.

Keywords: Gender combined play materials, gender neutral, gender perspective, gender 

segregation, play environments, play materials, transgender, traditional gender patterns.
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1. Inledning
Mitt  intresse  för  frågor  kring  könsidentiteter  i  förskolan  har  vuxit  fram  genom min
utbildning till förskollärare de senaste fyra åren. När min medvetenhet kring genus ökat
har  min  analys  av  marknaden  också  gjort  det  (ej  systematisk  eller  vetenskaplig).
Marknaden delar konsumenterna in i två huvudkategorier som utgår från de två juridiska
könen. Mönstren är mycket tydliga i klädaffärer där det finns en uppenbar uppdelning
mellan  det  som benämns  flick-/  och  pojkkläder,  mans-/  och  kvinnokläder.  Klädes-/,
leksaksaffärer  och media  är  bara  tre  exempel  på  områden  i  marknaden där  två olika
kulturer som är som dag och natt framhävs. Barn som deltar i förskolan deltar också mer
eller mindre i denna kultur. Förutom att barn får starka intryck från marknaden finns det
motsägelser i läroplanen i ämnet genus. Å ena sidan står det i Läroplan för förskolan, lpfö
98 (Skolverket, 2011) att förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster
och könsroller  och att  barn inte  ska begränsas  av dem samt  att  förskolan  ska hjälpa
barnen  i  förskolan  att  skapa  ny  kultur.  Å  andra  sidan  står  det  i  Lpfö  98  (ibid.)  att
förskolan ska överföra ett  kulturarv av värden och traditioner och inspirera barnen att
utforska omvärlden, som jag uppfattar det: som världen ser ut just nu i sitt historiska
sammanhang. Min uppfattning kom att med tiden bli att förskolan står och trampar på
stället i relation till begränsningar utifrån barns könstillhörighet. Genom att analysera och
diskutera innehållet i den tredje pedagogen, vilket i detta fall är lekmiljöer, ateljéer och
lekmaterialet i två förskolor, är målet att söka efter förutsättningar för barn att sysselsätta
sig med könsöverskridande lekar. För att skapa ett djup i arbetet ville jag också ställa
dessa  lekmaterial  i  en  maktrelation  till  de  lekmaterial  som  uppmuntrar  traditionella
könsidentiteter.
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2. Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att analysera de förväntningar på barns (köns-)identitetsutveckling som
kommuniceras genom två förskolors lekmiljöer och ateljéer.

Forskningsfrågor:

Hur  stort  utrymme  tar  traditionella  könsmönster  upp  av  förskolans  lekmiljöer  och
ateljéer?

På vilket sätt kommer ett genusperspektiv till uttryck genom förskolans lekmiljöer och
ateljéer?

2.1. Avgränsning
Studien  ämnar  inte  att  undersöka  samspelet  mellan  förskollärare  och  barn,  barns
interaktioner  med  miljön,  barnlitteratur,  pedagogiska  dokumentationer,  Cd-skivor  och
notblad,  hallar,  kontor,  förrådsutrymmen,  skötrum  och  toaletter,  matsalar  och
utomhusmiljöer.  Möbler som tillhör  dessa avgränsningar men samtidigt  befinner sig i
lekmiljöer  eller  ateljéer  har  markerats  ut  i  en  planlösning  men  enbart  betraktats  som
tomma föremål.
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3. Bakgrund
I denna del presenteras teoretiska ramverk,  en läroplansanalys  samt tidigare forskning
som är relevanta för studien.

3.1. Teoretiska ramverk
Studien grundar sig på två olika teoribildningar som på ett snarlikt sätt kan förklara ett
samband mellan barns identitetsutveckling och den fysiska miljön. Gemensamt för de
olika  perspektiven är  att  lekmaterial  förmedlar  signaler  till  barnet  och  på så sätt  blir
budbärare av förväntningar på deras lek. En viktig skillnad mellan det sociokulturella och
det feministiskt poststrukturella perspektivet är synen på hur barnets samspel med miljön
sker.  De  olika  inriktningarna  förklarar  hur  förväntningar,  som uttrycks  genom  olika
lekmaterial,  har  olika  mått  av  inflytande  i  barnets  subjektskapande  process.  Ju  mer
inflytande den fysiska miljön har över barnets identitetsutveckling dess mer passivt ses
barnet i sin egen identitetsutveckling. Det sociokulturella perspektivet utvaldes för dess
motivering  av  identitetsutveckling  i  förhållande  till  sociala  processer.  Feministisk
poststrukturalism  utvaldes  för  dess  normkritiska  förhållningssätt  till  dessa  sociala
processer. 

3.1.1. Sociokulturell teori
I det sociokulturella perspektivet kan barnet ses som en aning mottagande i förhållande
till kontexten. Säljö (2013) förklarar att genom det sociokulturella perspektivet betraktas
människan som ett subjekt – en social varelse som tänker och handlar. Tänkandet, och på
grund av  det  också  handlandet,  utgår  från  en  samling  upplevelser  som tillgodogjorts
genom  interaktioner  i  ett  kulturellt  sammanhang  –  kallat  kontexten  –  genom  en
socialiseringsprocess  av  förhandlingar  om  diskurser  och  normer  (Hundeide,  2006;
Ärlemalm- Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Det innebär att det som barnet får
uppleva bidrar till identitetsutvecklingen. I kulturen finns människor, men också föremål,
vilka formar  individen. Wartofsky refererad i  Säljö (2013) kallar  dessa för  kulturella
redskap. Beroende på hur omvärlden fungerar och beroende på vilka redskap ett barn får
tillgång  till  lär  sig  barnet  olika  förmågor  och  kan  utvecklas  i  flera  olika  riktningar
(Hundeide,  2006).  Hur kulturella  redskap kan kommunicera  värden redogörs för i  ett
senare avsnitt.

3.1.2. Feministisk poststrukturalism
Med utgångspunkt i en feministisk poststrukturalism beskriver Lenz Taguchi (2004) att
ett subjekt aldrig är helt underordnat kulturen – barnet kan inte betraktas som passiv i sin
relation till  lekmiljöer. Barnet är istället aktiv aktör i de sociala processerna och i sitt
samspel med miljön. Hon redogör vidare för komplexiteten mellan tankevärlden och den
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verkliga identitetsutvecklingen. Verkligheten befinner sig i ett specifikt sammanhang –
kontexten. När barnet tänker skapas subjektet, menar Lenz Taguchi, vilket kan ytterligare
förklaras  som  ett  slags  förhållningssätt  till  sin  egen  position  i  sammanhanget.  Lenz
Taguchi  resonerar  också  att  denna språkliga  tankevärld  finns  till  för  att  förklara  den
materiella verkligheten genom att bygga upp en förståelse för och en föreställning om
verkligheten, något som blir ett ideal för barnets handlande. Eidevald (2011) och Lenz
Taguchi (2004) beskriver det feministiskt poststrukturella perspektivets syfte att påpeka
att kultur och identitet kan skapas aktivt. Samtidigt är syftet att lyfta ett varningens finger
för  risken  att  ensidig  påverka  på  barnet,  ofta  omedvetet,  genom  rekonstruktion  av
kulturarvet  som  kan  betraktas  som  vuxnas  intressen,  värden  och  diskurser.  Det
feministiskt poststrukturalistiska perspektivet vill erbjuda en upplösning av kulturarvet,

kategorier och normer.

3.2. Tidigare forskning och styrdokument
Studien grundar sig på forskning som berör barns identitetsutveckling med utgångspunkt
i  det  verbala  språket  och  meningsskapande  processer,  ett  genussystem,  estetiska
uttrycksformer och den fysiska miljön. I detta avsnitt redogörs också för komplexiteten i
förhållandet  mellan  några  utdrag  ur  läroplanens  text  samt  en  liten  inblick  i  olika
förändringsstrategier.

3.2.1. Läroplansanalys
Läroplanen  för  förskolan  efterfrågar  ett  genusperspektiv,  det  framgår  tydligt.  Där
genusperspektivet nämns uppmanas pedagoger i förskolans verksamhet att vända sig till
genusvetenskapliga  perspektiv  som  håller  sig  till  att  vad  som  ses  som  manligt  och
kvinnligt  är  föreställningar  och inte  sanningar.  Ur läroplanen för förskolan (Lpfö 98)
framgår genusperspektivet i avsnittet om saklighet och allsidighet: 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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  möjligheter  att  pröva  och  utveckla  förmågor  och  intressen  utan  begränsningar
utifrån stereotypa könsroller.

(Skolverket, 2011, s. 5)
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Denna textdel stödjer perspektiv som berör barns aktiva (köns-)identitetsskapande i det
genusteoretiska fältet. När det står att förskolan ska motverka traditionella könsmönster
och könsroller är det inte ett svagt begrepp som används. Men hur det ska ske är inte
uppenbart och det finns andra delar i läroplanen som kan försvaga begreppet. Härnäst
lotsas läsaren genom två delar som bidrar till detta. 

Den första delen: 

 Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust
att lära ska stimuleras.  Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och
göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan
ska på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna
sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för
den ena eller andra åskådningen.

(Skolverket, 2011, s. 5) 

När barns intressen får styra leken och när det då blir ett könsstereotypt intresse kan det
bli  svårt  för  pedagogerna  att  finna  anledning  att  arbeta  på  ett  normkritiskt  sätt  och
anpassa pedagogiken till en diskurskritisk strategi. Det blir då svårt i respekt för barnets
rätt att bilda egna uppfattningar och egna intressen att synliggöra deras begränsningar
utifrån  stereotypa  könsroller  och  könsmönster.  En  viss  problematik  kan  härledas  ur
formuleringarna om åskådningar i läroplanen. Å ena sidan kan diskursiva uppfattningar
om vad som är manligt och kvinnligt (den traditionella stereotypen) ses som en ensidig
påverkan.  Å  andra  sidan  kan  uppdraget  att  motverka  stereotypa  könsmönster  och
könsroller ses som en ensidig påverkan. I sammanhanget är det också värt att nämna att
det finns en studie som visar att det ofta finns en rädsla hos förskolepersonalen att förlora
förtroendet hos föräldrarna om de arbetar hängivet med ett genusperspektiv (Widding,
2013). En annan studie visar att föräldrar tycker det är viktigt att klä barnen rätt utifrån
vad som anses passa deras könstillhörighet: flick-/ och pojkkläder, alltså att klä barnen
enligt  sociala  koder  (Ambjörnsson,  2005).  Detta  indikerar  på  att  det  normkritiska
förhållningssättet  i  ämnet  genus  är  tabubelagt,  vilket  ger  utrymme  för  att
genusperspektivet kan uppfattas som en livsåskådning, en åsikt eller ensidig påverkan.
När läroplanen då nämner att föräldrar ska kunna vara förvissade om att deras barn inte
påverkas av någon ensidig livsåskådning är risken stor att genusperspektivet omedvetet
motverkas mer än vad genusperspektivet motverkar traditionella könsstereotyper.  Men
läroplanstexten  är  komplicerad.  Vi  kan läsa  i  det  första  citatet  att  alla  som arbetar  i
förskolan ska hävda värdegrunden och ta avstånd från det som strider mot värdegrunden
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(Skolverket,  2011).  Alltså  innebär  förskolans  uppdrag  att  ge  barnen  en  medveten
påverkan – en fostran – bland annat att motverka genusstrukturen. 

Den andra delen som kan försvaga begreppet motverka är texten om kulturarvet. Det står
att läsa: ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget
kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och
kunskaper – från en generation till  nästa” (Skolverket,  2012, s.6). Formuleringen kan
bidra med att begreppet motverka byts ut mot begreppet balansera när genusperspektivet
väl ger pedagogiska konsekvenser. En ytterligare fördjupad läroplansanalys  som berör
huruvida  läroplansmålen  utvecklar  egenskaper  som  för  närvarande  är  klassade  som
manliga eller kvinnliga efterfrågas härmed. Slutsatsen är att de delar av läroplanstexten
som analyserats  som en helhet  inte  ger pedagoger  uppbackning för att  genomföra en
genomslagskraftig  genusfostran  som genusperspektivet  i  sitt  isolerade  sammanhang  i
läroplanstexten avser. 

3.2.2. Identitet genom det verbala språket

Livsvärldsfenomenologin  är  ett  pedagogikfokuserat  perspektiv  som  härrör  ur  det
sociokulturella  perspektivet.  Johansson och Pramling  Samuelsson  (2001) förklarar  att
barn tillsammans med andra personer skapar  mening genom sociala  interaktioner.  De
beskriver  att  livsvärlden,  vilken  innebär  hela  människans  samlade  upplevelser  och
speciellt det som bär på en meningsfullhet, gör den till en individ i ett kollektiv. Speciellt
relationen pedagog – barn, och samspelet genom det verbala språket ses som avgörande
faktor till  identitetsutvecklingen. Kultur skapas genom förhandlingar och ömsesidighet
om  vad  som  är  meningsfullt  i  förhållande  till  en  historisk  och  kulturell  kontext
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001; Ärlemalm – Hagsér & Pramling Samuelsson,
2009; Olausson, 2012). Lenz Taguchi (2004) och Eidevald (2013) återkommer ofta till
betydelsen av diskurser. De ser att diskurser ingår i den kultur som finns just nu, vilka är
delvis  tvingande  men  det  läggs  också  tyngd  vid  att  diskurser  även  är  lockande  för
individen och kollektivet (Lenz Taguchi, 2004). Conell (2002) förklarar att barn väljer att
skapa könsnormen aktivt.  Sådana fenomen accepteras i det sociokulturella perspektivet,
med  hänvisning  till  dess  respekt  för  barns  livsvärldar  (Johansson  &  Pramling
Samuelsson, 2001) medan det används som en väg till förändring i det poststrukturella
perspektivet (Lenz Taguchi, 2004; Eidevald, 2011). Lenz Taguchi (2004) förklarar att det
finns vinster av att återskapa en starkt rådande struktur därför att diskurser är lockande.
Diskurser är nämligen så högt värderade att de fungerar som gruppstärkande. Den sociala
gruppen  får  en  stark  känsla  av  samhörighet  genom  anknytning  via  de  värden  som
tillskrivs dess gemenskap genom språket och de sociala förhandlingarna (Johansson &
Pramling Samuelsson, 2001; Lenz Taguchi, 2004). De meningsskapande processerna som
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beskrivs  i  livsvärldsfenomenologin  kan  betraktas  som  diskursskapande  eller  som
rekonstruktion av diskurser. 

3.2.3. Identitet genom ett genussystem

På  samma  sätt  som  sociala  kontrakt  skapas  genom  förhandlingar  (Hundeide,  2006)
skapas  också  genuskontrakt  (Steenberg,  1997).  Då  samhällssystemet  är  komplicerat
(Steenberg, ibid.) och verkar på många nivåer, i två riktningar samtidigt (Conell, 2002)
bildas  ett  starkt  genussystem  (Hirdman  refererad  i  Steenberg,  1997).  Genussystemet
innefattar  genusstrukturer.  Genusstrukturen  byggs  på  egenskapernas  dikotomi vilken
genom  könsnormen  och  språkuppbyggnaden  delar  in  de  mänskliga  egenskaperna  i
manligt och kvinnligt (Steenberg, ibid.).  Systemet har  en vertikal kraft -  hierarkin som
påverkar frågor om jämställdhet mellan könen och en horisontell kraft - dikotomin som
påverkar  frågor  om könsmönster,  något  som är  isärhållet  i  två  olika  delar  (Hirdman
refererad  i  Ärlemalm-Hagsér  &  Pramling  Samuelsson,  2009).  Conell  (2002)  visar
forskning  som tyder  på  att  likheterna  mellan  män  och  kvinnor  är  mycket  större  än
olikheterna, alltså inte så stora som vi föreställer oss genom de isärhållande diskurserna i
dikotomin som säger att det finns något som är manliga respektive kvinnliga egenskaper.
Istället kan egenskaper som förenats med begreppen manligt och kvinnligt ses som en
överdrift av skillnaden mellan könsorgan och mänskliga kroppar. Vygotskij (1995) menar
att överdrifter är något som kommer av ett behov att se något tydligare, de kan bero på
känslostämningar  eller  att  någon vill  synliggöra  något  för  att  det  ses  som värdefullt.
Könsidentiteter som de ser ut idag skulle kunna ses som något kreativt och rollspelande –
något kulturellt värdefullt snarare än naturligt och essentiellt. Trots dess värde i kulturen
och alla de känslor som förknippats med dikotomin har uppdelningen mellan manligt och
kvinnligt sina konsekvenser. Kumashiro, citerad i Bromseth och Darj (2010) framställer
marginalisering som kraften  i  det  system som förtrycker  de människor  som inte  kan
identifiera  sig  med  normen,  i  detta  fall  könsidentitetens  norm.  Genusgränser  som
upprätthåller  dikotomin  kan  aktiveras  och  avaktiveras  (Conell,  2002).  Det  verkar
rationellt att tänka att sådana gränser aktiveras när någon försöker ta sig förbi den. Conell
(2002) lotsar oss genom Thornes studier om genus i skolan som visar att barn rör sig in
och ut ur genusbaserade grupperingar och att gränsöverskridande aktiviteter sker ibland
och på olika sätt.  Olausson (2012) visar genom sin doktorsavhandling att  det sker ett
aktivt  gränsförsvar av genusgränser i barns socialisationsprocesser. Gränsöverskridande
beteende avvisas ofta genom olika former av maktutövande, menar hon.  

3.2.4. Identitet genom estetiska uttrycksformer

Feministisk poststrukturalism och sociokulturellt perspektiv har båda gemensamt att de
pekar på diskursers inflytande i barns identitetskapande processer (Lenz Taguchi, 2004;
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Johansson & Pramling Samuelsson,  2001; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson,
2009). Diskurser hör ihop med tankevärlden som tidigare nämnts, vilken ofta förknippas
med formuleringar  av verbala  språk.  Som tidigare  visats  ses diskurser som mer  eller
mindre  avgörande och därmed gränssättande.  Men för  att  ge en större  helhet  i  barns
identitetsskapande processer riktas nu läsaren till  ett annat område – andra språk – de
estetiska uttrycksformerna, för att sedan förena estetiska uttrycksformer med ett utvidgat
(mindre begränsat) identitetsskapande. 

Vygotskij  (1995)  förklarar  hur  kreativitet  bildas  ur  ett  sociokulturellt  perspektiv.  En
grundläggande regel för skapandeprocessen är att barnet först måste ha olika erfarenheter
som sedan  utgör  något  att  kunna  bilda  idéer  utav.  En  förutsättning  är  förmågan  att
dekonstruera färdiga bilder och kombinera tankar. Det bidrar till och förutsätter en litterär
förmåga att tänka abstrakt om föremål och företeelser vi inte ser med våra ögon i nuet.
Dessa idéer kan därefter leda till nya artefakter (Vygotskij, 1995) vilka kan approprieras
i barns kultur (Säljö, 2013; Hundeide, 2006). Estetiska uttrycksformer är inte bara viktiga
för att  de bidrar  med meningsskapande eller  för att  de klarar  av att  skapa något nytt
materiellt  av idéer.  Lenz Taguchi (2004) förklarar  ur det feministiskt poststrukturella
perspektiv att nya identitetsmönster mer än de som finns genom kulturarvet kräver en
dekonstruktion av dels rådande diskurser och dels diskurser som står utanför normen.
Sedan kan dessa diskurser smälta samman i nya kombinationer på ett sätt som liknar den
kreativa  process  som  nyligen  beskrivits.  Svaleryd  (2002)  visar  på  resultat  av  ett
experiment  där  alla  könsstereotypa  leksaker  togs  bort  och enbart  kreativa  lekmaterial
återstod i en förskolegrupp. Det framgick att när de kulturellt starka redskapen försvann
skapades ett bättre socialt klimat i barngruppen. Det kan bero på att barnen inte lika ofta
sattes i situationer där den maktutövande genusstrukturen framträdde. Säfström uttrycker:
 

Social intelligens, som en intelligens som tillhör gemenskapen, om vi följer både Bauman
och  Dewey,  är  beroende  av  idén  om  kreativitet  som  en  frihet  att  handla,  att  skapa
samhällen som inte enbart slår fast givna ordningar utan som uppfinner nya. 

(Säfström, 2014, s. 128) 

Utifrån  Säfströms  tolkning  av  Bauman  och  Dewey  i  ovanstående  citat  förknippas
kreativitet  med  social  kompetens.  Han uttrycker  också  en  nödvändighet  att  skapa  en
balans mellan att slå fast givna ordningar och att uppfinna nya, vilket föreslås ske genom
kreativitet. Vygotskij (1995) förklarar däremot att kreativitet är ett uttryck för bristande
anpassning. Vad gäller då? Hindras barns kreativitet av normer eller bidrar normer till
behovet av frigörelse som leder till kreativitet? Det finns likheter och skillnader i de olika
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perspektiven men kreativitet  har en roll  både i individens och kollektivets utveckling,
kanske en frigörande sådan.

3.2.5. Identitet genom den tredje pedagogen
”Studier av förskolebarns normskapanden i kamratrelationer har ofta skett genom studier
av barns lek” (Hellman, 2010, s. 32). Då syftet med studien är att beskriva lekmaterialet
som  används  i  leken  blir  det  relevant  att  ställa  frågan  vilken  roll  dessa  har  i
normskapande processer. Olausson (2012) förklarar att aspekter med hög status får stort
inflytande över hur barns identitet utvecklas. Hög status kan förknippas med en förmåga
att imponera och ta plats. Hög status kan också förknippas med normer: beteendemönster
som  uppmuntras och  synliggörs. Detta  härleder  en  idé  om att  när  något  föremål  är
högrepresenterat,  lättillgängligt  och har en stor utbredning i  lekmiljön har det en hög
status.  Lekmaterial kan betraktas som  kulturella redskap  som är accepterade föremål i
barns lek. Kulturella redskap betraktas i det sociokulturella perspektivet som bland annat
”…objektifieringar av mänskliga kunskaper och insikter” (Wartofsky refererad i Säljö,
2013, s. 97) och Olausson (2012) förklarar att miljöns utformning påverkas av de idéer
och föreställningar om barn, utveckling och kunskap som finns hos dem som formar den.
Generellt  gäller  alltså  att  urvalet  av  lekmaterial  och  planeringen  av  lekmiljöer  kan
betraktas som diskursiva och representera det förhållningssätt som finns i ett arbetslag, i
synnerhet förhållningssättet kring genus och barns könsidentitet. Lekmiljöer bär alltså på
förväntningar över hur ett barn borde vilja leka eller hur vuxna önskar att barn ska leka,
vilket  i  förlängningen  bidrar  till  styrning  i  barns  identitetsskapande  processerna  åt
specifika håll. Hellman (2010) förklarar att förväntningar som hänger ihop med barns kön
får verkliga konsekvenser över hur barn väljer att framhäva sin könsidentitet, i detta fall
hur barn väljer att leka. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) visar att barn
och vuxna aktivt skapar genus, men att barn i mycket större grad än de vuxna utmanar
genusstrukturens  gränser.  Hundeide  (2006)  pekar  på  att  de  som  använder  kulturella
redskap  oftast  använder  dem  utan  att  reflektera  eller  ifrågasätta  lekmaterialet.  Nya
kulturella redskap som utvecklas och sätts i arbete på grund av förändrade förutsättningar
i  en  kontext  blir  till  slut  appropierade,  det  vill  säga  accepterade  som  rutiner  och
självklarheter  förklarar  han.  Vidare  utvecklar  approprierade  kulturella  redskap  nya
kognitiva  förmågor  hos  de  som  använder  dem.  Lenz  Taguchi  (2004)  beskriver  att
klädesplagg  och dess  design  men  också  den känslan  det  ger  av  att  bära  plagget  ger
uttryck för och/eller formar beteendet hos individen. Hon uttrycker att kläderna inte är
uttryck för något innerligt  sådan  är individen, utan snarare så  gör sig individen. I det
feministiskt  poststrukturella  perspektivet  betonas  därmed  den  identitetsskapande
processens experimentella karaktär, något som gynnas av att göra sig genom lek. 
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3.2.6. Lekmaterialets utformning – begränsning eller möjlighet?
Då studiens syfte  är att  analysera  de förväntningar  på barns lek som uttrycks  genom
lekmaterialet i lekmiljöer och ateljéer är det relevant att fördjupa läsaren något i hur det
går att läsa av i lekmaterialets utformning vilka signaler som kommuniceras. Därför leds
läsaren härnäst genom en sammanfattning av de för studiens syfte  relevanta delarna i
Forsberg  Ahlcronas  (2012)  bok: Förskolans  didaktik  och  dockan  som  redskap  –
kommunikation  och  skapande  i  förskolan. Författaren  beskriver  ur  ett  sociokulturellt
perspektiv hur dockteatern historiskt sätt använts för att genom fantasifulla berättelser
och figurer förmedla normer och värden som varit  accepterade men också intryck av
gränsöverskridande  tankegångar  och  handlingsmönster.  På  grund  av  dockteaterns
möjligheter att påverka människors utveckling av åsikter som inte stämmer överens med
det  som ansetts  vara  de  allmänriktiga  och  på  så  sätt  skapa  vägar  till  förändring  av
samhälleliga strukturer har dockteater drabbats av både censur och förföljelse. Forsberg
Ahlcrona beskriver att dockor och dockteater tillsammans förmedlar normer och värden.
Hur starkt aktörskap en docka får över barns identitetsutveckling beror på ett par faktorer
menar hon. Hon förklarar att dockor har en grundläggande del av sin identitet klar när de
är färdigkonstruerade, vilket påverkar hur barnen kommer identifiera dockan, vilket i sin
tur ger indikationer på hur leken ska utformas. Den första faktorn som avgör hur starkt
inflytande en leksak får i barns lek är attributen som avgör utseendet – färger, design och
rörelseteknik utgör nämligen en form som skapar grundläggande villkor för hur dockan
senare kommer att kunna bete sig i samspel med den eller de som använder den förklarar
hon.  Den  andra  faktorn  som  påverkar  hur  starkt  aktörskap  en  leksak  har  är  hur
personlighetsdrag, beteenden och kommunikation tillskrivs. Forsberg Ahlcrona förklarar
att den dramaturgiska händelseutvecklingen samlas hos barnet som ett minne över vad
dockan har gjort.  Hur detta  minne fylls  har också inverkan över vad minnet  kommer
fyllas med i ett senare skede. Dessa två faktorer kan utge mer eller mindre makt i barns
lek. Det kallas i det sociokulturella perspektivet för  mediering. Mediering förklarar hur
kulturella  redskap  motiverar  handlandet  i  en  riktning  (Jakobsson,  2012).  Forsberg
Ahlcrona  (2012)  anser  att  urvalet  av  dockor  (läs:  lekmaterialet)  ska  ingå  i  lärares
didaktiska  strategi  eftersom  att  när  barnet  samspelar  med  dockan  kan  barnens
kommunikativa  förmåga  förändras.  Ambjörnsson  (2005)  kallar  lekmaterials
förväntningar på barnets könsidentitetsutveckling för genuskoder.

3.2.7. Flicka/pojke – två olika kategorier, eller?

På psykologiguiden beskrivs kategori: att dela in något i grupper efter deras egenskaper
(”Natur & Kulturs Psykologilexikon”, u.å.). Ett problem med kategorier är dess statiska
potential  och därmed dess fostrande potential.  Flera faktorer har en inverkan på barns
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identitetsskapande.  Hur  språket  förenas  med  handling  är  en  av  dem  (Johansson  &
Pramling  Samuelsson,  2001;  Ärlemalm-Hagsér  & Pramlings  Samuelsson,  2009;  Lenz
Taguchi, 2004; Eidevald, 2011). I synnerhet har diskurser om vad som är manligt och
kvinnligt inverkan på barns (köns-)identitetsutveckling (Hellman, 2010, min parentes).
Men kan kategorierna pojke eller flicka rättvist beskriva vad det är att vara ett barn från
Tellus  som föds  med  hela  världen  som sin  spelplan?  De  utvalda  perspektiven  i  det
teoretiska ramverket  ser på åtminstone den vuxna människan som bärare av  multipla
identiteter eller mångfaldiga identiteter. Lenz Taguchi (2004) förklarar att samma person
kan inneha tankeförmågan att tänka och agera på flera sätt samtidigt, vilka till och med
kan  vara  motsägelsefulla,  detta  benämns  multipla  identiteter,  vilka  utvecklas  genom
barnets  erfarenheter.  I  det  sociokulturella  perspektivet  kan  vi  finna  en  förmåga  att
utveckla  motsvarande  mångfaldiga  identiteter,  där  en  och  samma  person  kan  ha  en
repertoar av beteendemönster att använda i olika sammanhang där det ses som passande
(Säljö,  2013;  Hundeide,  2006). Skillnaden  på  begreppen  är  att  multipla  identiteter
fokuserar  på  tankevärlden  (mönster)  medan  mångfaldiga  identiteter  fokuserar  på
handlandet  (roller).  Genom teorierna om multipla/mångfaldiga identiteter  kan ett  barn
som  har  tillräckliga  erfarenheter  i  sin  livsvärld  (Johansson  & Pramling  Samuelsson,
2001) ta fram alla slags mänskliga egenskaper eller handlingsmönster (både det som ses
som manliga och det som ses som kvinnliga egenskaper) utan att det visar på vem det
egentligen är innerst inne (Lenz Taguchi, 2004). Subjektet kan plocka fram och göra sig
till något  (Lenz  Taguchi,  ibid.).  Men  olika  identiteter  får  genom  meningsskapande
processer  i  kollektiva  förhandlingar  olika  högt  värde  hos  en människa  (Johansson &
Pramling Samuelsson,  2001; Ärlemalm-Hagsér & Pramlingsson, 2009).  När kulturella
redskap är mer approprierade för en person i en egen kultur (ett barn av det ena könet)
och mindre approprierade hos en annan person av en annan kultur (ett barn av det andra
könet)  utvecklas  skilda  förmågor  (Hundeide,  2006).  Begreppsdefinitionen  av  kategori
som sorterar barnen i två kategorier utifrån egenskaper är inte tillräckligt rättvisande, då
alla barn från början har samma förutsättningar att utveckla samma förmågor (Conell,
2002). Kvinnliga egenskaper respektive manliga egenskaper är egentligen förmågor som
utvecklas på grund av skilda kulturer baserade på kön (Hellman, 2010), snarare än på
grund av kön.

3.3. Förändringsstrategier
Då studiens syfte är att undersöka ett område som i dagsläget är under utveckling och
fortfarande kan uppfattas som främmande presenteras här i mycket korta drag några olika
förändringsstrategier. Kompensatorisk  pedagogik innebär  att  barn  i  blandgrupp  eller
könsuppdelade grupper får arbeta medvetet med könsöverskridande aktiviteter (Svaleryd,
2002).  Utbildning  om  den  andra  och  toleranspedagogik  gör  avvikande  fenomen  till
lärobjekt  men  integrerar  inte  dem  i  normen. Frigörande  pedagogik fokuserar  på
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maktkritik. Stor vikt läggs vid hur olika strukturer påverkar individen (Bromseth & Darj,
2010). Kritik mot denna pedagogik framförd av Ellsworth (1992 refererad i Bromseth &
Darj, 2010) är risken att låsa avvikande personer vid en statisk offerroll vilket beror på
den kunskapssyn strategin utgår från. Normkritisk pedagogik är däremot en strategi som
använder frigörande pedagogik men med en poststrukturalistisk kunskapssyn (Bromseth
& Darj, 2010).

3.3.2. Med utgångspunkt i teoretiska perspektiv

Vygotskij,  förespråkare till  det sociokulturella  perspektivet,  konstruerade idén om den
närliggande utvecklingszonen (Jakobsson, 2012). Jakobsson förklarar att elever lär sig av
varandra  då  några  är  ”mer  insocialiserade  i  samhällets  intellektuella  eller  praktiska
praktiker  än andra (Jakobsson, ibid.,  s.159).” Eftersom pojkar  och flickor  socialiseras
olika  (Hellman,  2010),  i  en  dikotomi  och  hierarki  (Conell,  2002)  och  då  ett  utbrett
språkligt  mönster  genom diskurser  och  begrepp  påverkar  deras  utveckling  (Hellman,
2010; Lenz Taguchi, 2004; Johansson & Pramling Samuelsson, 2001) är oftast flickor
insocialiserade  i  kvinnliga  egenskaper  mer  än  pojkar  (Hellman,  2010).  I  det
sociokulturella  perspektivet  kan  ett  kompensatoriskt  arbetssätt  vara  en  lämplig
förändringsstrategi.  Lenz  Taguchi  (2004)  förklarar  att  de  stereotypa  föreställningarna
måste synliggöras för att vi först kan ställa oss i en position där de kan betraktas om vi
söker förändring. Först då kan en kritisk granskning av diskurserna genomföras genom
att plocka isär bitarna av den konstruerade dikotomin och sedan kombinera dem i nya
versioner.  Lenz  Taguchi  menar  att  diskurser  måste  aktivt  och  ständigt  synliggöras  i
sociala  interaktioner  så  att  gemenskapen  strävar  mot  respekt  för  och  lärande  genom
varandras  olikheter  snarare  än  att  ständigt  försöka  att  bli  lika  varandra.  Hon  ger
uppmärksamhet  till  att  diskurser  och  regler  som  är  nödvändiga  för  en  fungerande
verksamhet alltid måste betraktas som föränderliga eftersom de är framtagna ur sociala
överenskommelser.  En  normkritisk  pedagogik  kan  tillämpas  i  förskolans  verksamhet
utifrån ett feministiskt poststrukturellt perspektiv.
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4. Metod 
Utifrån studiens syfte valdes kvalitativa metoder ut. Först samlades empiriskt material in
genom en  kartläggning  över  inomhusmiljöns  alla  rum som innefattar  lekmiljöer  och
ateljéer.  En  planlösning  framställdes  och  innehållet  i  lekmiljöer  och  ateljéer,  alltså
lekmaterialet, fotograferades. I studien togs antagandet att en del av lekmaterial inte är
tillgängliga  för  barnen  i  direkt  mening  och  därför  valdes  också  metoden  kvalitativ
intervju ut. Den kvalitativa intervjun besvarades av totalt tre pedagoger i de två arbetslag
som  förvaltar  de  observerade  avdelningarna.  Intervjuerna  registrerades  med
ljudupptagning.  Utifrån  studiens  syfte  och  frågeställningar  analyserades  det  empiriska
materialet genom en filosofiskt hermeneutisk metod och kvalitativa uträkningar. 

4.1. Urval
Studieobjekten var  två förskolor i  en medelstor  stad.  Båda förskolorna befinner  sig i
samma stadsdel som har en blandad demografi med olika samhällsklasser och kulturella
bakgrunder. Förskola X är HBT-certifierad och avdelningen är åldersblandad (1-5 år).
Förskola  Y  är  Reggio  Emilia-inspirerad  och  arbetar  utifrån  ett  konstruktivistiskt
perspektiv med en medvetenhet kring genus och avdelningen är åldershomogen (1-3 år).
Avdelningarna  fick själva avgöra vilken eller  vilka pedagoger  som skulle  delta  i  den
kvalitativa intervjun.

4.2. Genomförande
Under två veckors  tid  besöktes  två förskolor.  Under  vecka 1 samlades  det  empiriska
materialet in från förskola X och under vecka 2 samlades det empiriska materialet in från
förskola Y. Processen på vardera förskolorna inleddes med mätningar av planlösningen
och en  kartläggning  över  lekmiljöer  och  ateljéer.  Därefter  fotograferades  innehållet  i
lekmiljöer  och  ateljéer.  Under  vecka  2  genomfördes  två  kvalitativa  intervjuer,  en  på
vardera förskola. På förskola Y deltog två pedagoger i intervjun och på förskola X deltog
en  pedagog  i  intervjun.  Analysen  av  det  empiriska  materialet  gjordes  parallellt  med
insamlingsprocessen och sträckte ut sig i tid ytterligare en tredje vecka. 

4.2.1. Insamling av data från lekmiljöer och ateljéer

Måtten för planlösningen mättes upp och ritades ut skalenligt. Därefter placerades möbler
ut i ritningen, mätningen av möbler genomfördes både med ögonmått och tumstock där
måttet avrundades. När möblerna var på sin plats gjordes en översiktlig bedömning av
sammanhängande  områden  i  de  olika  rummen  vilka  märktes  ut  med  versaler  på
planlösningen.  Gränserna  för  de  sammanhängande  områdena  utgjordes  antingen  av
möblemang eller väggar. Med kamera fotograferades områden och olika dekorationer på
väggarna eller  i  taken.  Första  dagen gjordes en analys  av allt  empiriskt  material  och
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lekmaterialet registrerades på A4-ark i listor med lekmiljöer och underteman samt vilken
genuskodning varje  enskilt  lekmaterial  hade.  Detta  visade  sig  var  en  alltför  långsam
metod och strategin förändrades. En ny metod fick ersätta den första – där istället det
empiriska lekmaterialet av innehållet i lekmiljöer och ateljéer samlades in enbart genom
fotografier och där analysen genomfördes på annan plats. Lekmaterialet fotograferades
således på sina hyllor i fall där lekmaterialet var synligt eller likartat,  plockades ut ur
lådor  och fotograferades  på golvet  i  fall  där de inte  var  synliga  eller  olikartade  eller
fotograferades på den plats där de låg fritt i rummet.

4.2.2. Kvalitativ intervju

Preliminära intervjufrågor skickades till avdelningarna i förväg, detta gjorde att de kunde
förbereda sig inför intervjun. Intervjuns syfte var att få en bild över komplexiteten för
förhållandet  mellan  pedagogerna  och  lekmiljöer/ateljéer.  För  att  uppfylla  sitt  syfte
fokuserade  intervjun  pedagogens  miljöreglerande  position  som  en  del  av  den  tredje
pedagogens  förmåga  att  transformeras  över  tid  och rum.  En  Powerpoint-presentation
användes  som  stöd  för  intervjun  och  intervjusvaret  samlades  in  med  hjälp  av
ljudupptagning.  Jag  efterfrågade  vanligast  förekommande  förhållningssätt  till  miljön
under en vanligt förekommande dag. Den kvalitativa intervjun genomfördes i ett samtal
vars underlag var dessa frågor:

1. Vilka tider under en vanlig vecka brukar ni vara i lekmiljöer/ateljén? (både fri lek
och pedagogiska aktiviteter)

2. Hur stor del av den tiden i lekmiljöer och ateljé får barnen använda till fri lek?

3. Vilka rum använder ni mest?

4. Hur ofta används ateljén?

5. Delar ni miljön ibland genom att stänga dörrar på grund av ett genusperspektiv?

6. Hur ofta:

… plockar ni ner/fram lekmaterial från hyllor? 
… byter ni ordningen av lekmaterial (utöver städning)?
… hämtar ni lekmaterial från förrådsrummet? 
… köper ni in nytt lekmaterial?

4.2.3. Etik

När deltagarna  i  studien  tillfrågades  via  e-post  om deras  deltagande framgick det  att
studien  skulle  hålla  sig  till  vetenskapsrådets  etiska  principer.  Dessa  principer  rör
informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.
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Vetenskapsrådet  (2002)  beskriver  att  informationskravet innebär  att  forskaren  ska
informera deltagarna i  studien om vad studien ämnar att  undersöka och användas till
innan ett beslut om deltagande tas. I e-postkonversationen informerades deltagarna om
studiens syfte och avgränsningar. Innan intervjun genomfördes informerades de om en
ljudupptagning.  Samtyckeskravet  innebär  att  när  studier  berör  människor  måste  deras
tillåtelse klart framgå. Deltagarna i studien har också en rätt att dra sig ur studien när som
helst  och  ett  sådant  avbrott  ska  inte  drabba  dem negativt.  Därför  har  bokningen  av
deltagare i studien genomförts med noggrannhet och deltagarnas rätt att dra sig ur studien
under  skrivprocessen  har  betonats  via  e-post  innan  slutskedet  av  skrivprocessen.
Deltagarna  har  även  fått  möjlighet  att  ta  del  av  texten  innan  publikation.
Konfidentialitetskravet berör den tystnadsplikt som forskaren innehar att information om
vad personer sagt eller gjort i presentationer och lagringstekniker inte kan spåras eller
identifieras av utomstående. Personers integritet ska inte kränkas. För att uppfylla detta
krav raderas ljudupptagningen när rapporten blivit godkänd. Varken namn på pedagoger
eller förskolor nämns i denna rapport, istället beskrivs förskolorna enbart utifrån studiens
syfte  relevanta  karaktäristika.  Nyttjandekravet omfattar  att  uppgifter  om  enskilda
personer inte får användas till annat syfte än till forskning. 

4.3. Analys
Analysen  utgår  från  en  filosofisk  hermeneutisk  metod.  From  och  Holmberg  (2000)
beskriver  att  den  filosofiskt  hermeneutiska  metoden  bygger  på  en  tolkning  som  är
beroende av forskarens förförståelse och dennes relation till omvärlden. Denna tolkning
som genomförs när delar och helhet ställs i relation till varandra i en växelverkan mellan
forskarens distansering och tillhörighet till det som betraktas. De förklarar att metoden
riktar forskaren mot: ”det texten handlar om eller den värld som texten öppnar” (From &
Holmberg,  2000,  s.  221).   Det  som  tolkas  i  studien  är  det  symboliska  värdet  och
förväntningar  som materialiserats  i  lekmaterialet.  Allt  empiriskt  material  som visade
innehållet i lekmiljöer och ateljéer registrerades i programvaran Excel. Vid registreringen
krävdes två viktiga beslut i analysen. Det första beslutet kom att handla om hur varje
lekmaterial skulle definieras för att skapa en översiktlig fördelning mellan traditionella
könsstereotyper  och olika genusperspektiv.  Det andra beslutet  kom att  handla om hur
mängd och antal skulle överföras till siffror i Excel så att redovisningen skulle vara så
rättvisande som möjligt.

4.3.1. Kategorier för olika genuskodningar

Det första beslutet för att synliggöra samband och mönster i det empiriska materialet togs
tidigt i processen: fyra kategorier för olika genuskodningar. Dessa utkristalliserades redan
innan insamlingen av empiriskt  material  genomfördes.  Kategorierna hette från början:
Neutral,  kompensatorisk,  feminin  och maskulin.  Vid definitionen av enskilda eller  en
grupp av likartade lekmaterial sattes en lista med analyspunkter upp:

1. Förgivettaget kön hos figurer
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2. Placering

3. Aktivitet, rörelseteknik, förmågor som övas genom lekmaterialet

4. Design: färgskala, form, symboler

Syftet med analyspunkterna var att finna lekmaterialets genuskodning. Vissa aspekter i
listan ovan hade mer inflytande i klassificeringsprocessen än andra från fall till fall. Det
vanligaste  fallet  var  dock  att  ju  längre  upp  i  listan  en  fråga  ställdes  dess  starkare
inflytande över resultatet hade svaret. För att ett lekmaterial skulle klassas som neutralt
(vilket  presenteras  som  könsneutralt  lekmaterial  i  resultatet)  skulle  det  inte  ha  ett
genustraditionellt användningsområde, det kunde vara fritt från kulturella symboler och
färger eller vara ett lekmaterial som utgjorde en del av en komponerad helhet som inte
gjorde anspråk på någon genuskodning. Natur och djur kunde därför i de flesta fall räknas
som könsneutrala lekmaterial. Även mobiltelefoner klassades som könsneutrala i studien
eftersom de flesta i Sverige och i många andra länder används dessa oberoende av kön,
trots att det är ett tekniskt kulturellt redskap som kan ges en manlig egenskap. Antagandet
togs att mobiltelefoner inte behöver marknadsföras med könstillhörighet då de redan har
en  hög status  i  samhället.  Den kompensatoriska  kategorin  utgår  från  kompensatorisk
pedagogik  som  beskrivits  tidigare.  Mot  slutet  av  rapportskrivandet  byttes  den
kompensatoriska  kategorin  ut  mot  en  kategori  som  i  resultatet  presenteras  som
genuskombinerat  lekmaterial.  Lekmaterial  som  klassas  som  genuskombinerade
lekmaterial kan ses som könsöverskridande eller utmärka sig för att kombinera maskulina
och  feminina  genuskodningar.  Ett  traditionellt  feminint  eller  maskulint  genuskodat
lekmaterial behövde i studien uppfylla flera punkter i listan ovan. Till den traditionellt
feminina  kategorin  hör  lekmaterial  som självständigt  eller  i  sitt  sammanhang  hävdar
kulturellt könsstereotypa signaler. Vissa symboler eller färger hade större inflytande än
andra vid klassificeringen, exempelvis:  blommor,  hjärtan, ljus färgskala inklusive rosa
och lila, långt hår och glitter. Några av dessa attribut kunde i vissa sammanhang vara
avgörande faktor i klassificeringen. Lekmaterialet analyserades inte utanför sin kontext
vilket innebär att den rosa färgen i vissa fall inte bidrog till att materialet klassificerades
som  traditionellt  feminint  om lekmaterialet  var  placerat  i  ett  för  övrigt  könsneutralt
sammanhang  i  en  tillräckligt  stor  mångfald.  Inslag  av  starka  feminina  attribut  i  en
lekmiljö som traditionellt sett använts av kvinnliga könsroller har i vissa fall försvagat
neutraliteten i övrigt lekmaterial som annars kunde ses som neutrala i samma lekmiljö om
de första inte var närvarande. Till den traditionellt maskulina kategorin hör lekmaterial
som självständigt eller i sitt sammanhang hävdar kulturellt könsstereotypa signaler. Vissa
artefakter eller färger har haft större inflytande än andra, exempelvis: fordon, verktyg och
en  mörk  färgskala  inklusive  grön,  röd  och  blå.  En  bil  kunde  däremot  klassas  som
kompensatorisk om den används av en feminin figur eller om den har en feminin design.
I vissa fall blev artefakten bil könsneutral om den var placerad tillsammans med andra
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bilar i en heltäckande färgskala i ett sammanhang där det framgick att vem som helst
förväntas använda den.

4.3.2. Kvalitativa uträkningar
Den första  planen var  att  genomföra  kvantitativa  uträkningar  som visar  på relationen
mellan de olika genuskodade kategorierna. Men då lekmaterialet varierade i skala och låg
utspritt  i  oregelbundenheter  uppdagades  ett  problem.  Hur  skulle  mängder  och  antal
överföras  till  ett  värde  i  form  av  siffror  för  att  sedan  kunna  utföra  så  rättvisande
uträkningar  som  möjligt?   Problemet  härledde  det  andra  beslutet  i  analysprocessen.
Lösningen för detta var:

1. Planlösningen delades upp i lekmiljöer som namngavs med versaler.
2. Lekmiljöerna delades upp i hyllor som namngavs med gemener. 
3. Hyllorna delades upp i delar som försågs med siffror, exempelvis 16 delar (1-16,

vari varje del ger 6,25 % av en hylla). 
4. Två system för att registrera lekmaterialet i programvaran  Excel användes. Det

ena systemet utgjorde siffror och det andra systemet utgjorde en markering med
symbolen x. 

I  första  hand  var  det  lekmaterialets  relativa  utbredning  i  förhållande  till  andra
lekmaterials relativa utbredning i den utvalda andelen som registrerades under de fyra
olika  kategorierna  i  Excel.  För  att  gestalta  utbredningen  av  ett  lekmaterial  kunde
exempelvis en styck av ett lekmaterial utgöra en variabel som fick värdet 5 då det var
ungefär fem gånger större än ett  annat lekmaterial  som utgjorde en variabel som fick
värdet 1. I ett annat exempel fick ca 100 stycken pärlor utgöra en variabel med värdet 1
då påsen som höll ihop pärlorna blev lika utbrett i rummet som ett annat lekmaterial som
utgjorde  en variabel  som fick  värdet  1.  I  andra hand registrerades  lekmaterialet  med
symbolen x i flera rutor för att visa på materialets potential. Lekmaterialet kunde också
utgöra en variabel som hade ett högre värde än dess relativa utbredning på grund av dess
starka  genuskodning.  Alla  variabler  som  registreras  på  det  sistnämnda  sättet  utgör
ordnade kvalitativa variabler. Ordnade kvalitativa variabler kan användas för att mäta hur
stark känsla en person upplever kring någonting, men då kan inte variabeln betraktas som
en kvantitativ representation av data (Gunnarsson, 2002). Då ögonmått användes för att
presentera materialets relativa utbredning är alla uträkningar i denna studie på något sätt
kvalitativa. Alla andelar av de registrerade värdena räknades ut från del till helhet i Excel
sedan färglades mönster på planlösningarna från de två olika förskolorna för att visuellt
få en översikt över de olika områdenas genussignaler i förhållande till varandra i rummet.
Grå färg står för könsneutrala genuskoder, lila färg står för genuskombinerade koder, rosa
färg står för feminina genuskoder och blå färg står för maskulina genuskoder. 
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4.3.3. Analysfrågor

I den filosofiskt hermeneutiska metoden är tolkningen central (From & Holmberg, 2000).
Därför  analyseras  det  empiriska  materialet  med  hjälp  av  ett  antal  analysfrågor.  De
huvudsakliga  analysfrågorna  vilka  användes  för  att  underlätta  analysen  presenteras
nedan.  

Vilka  maskulina  respektive  feminina  egenskaper  eller  traditionella  könsroller  är
framträdande i lekmiljön och på vilket sätt? Vilka lekmiljöer är genussegregerade och hur
märks det? Vilka områden i lekmiljön är mindre genussegregerade och hur märks det?
Finns det områden i miljön som signalerar att både flickor med traditionella könsmönster
och pojkar med traditionella  könsmönster  förväntas ägna sig åt  samma aktivitet?  Hur
tillgänglig  är  ateljéerna,  och  till  vilken  grad  är  de  könsneutrala?  Hur  mycket
återvinnings-/ eller naturmaterial finns? Hur mycket hemkonstruerat lekmaterial finns på
avdelningen? Vilket rörelseflöde signalerar inredningen och hur kan dessa relateras till
genus? Vad säger miljön om hur saker ska hanteras och hur kan detta relateras till genus?
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5. Resultat
På  båda  förskolorna  är  det  könsneutrala  lekmaterialet  högt  representerat  medan  det
genuskombinerade lekmaterialet  är  mycket  lågt representerat  på förskola X och något
mer representerat än de feminint genuskodade lekmaterialen på förskola Y. Traditionellt
genuskodat lekmaterial når sammanlagt nästan hälften av lekmaterialet på förskola X och
närmare  en  tredjedel  av  lekmaterialet  på  förskola  Y.  Andelsangivningarna  som
presenteras i resultatavsnittet ska läsas som avrundningar till  halva procentenheter och
betraktas  som  kvalitativa  variabler. För  en  mer  överskådlig  sammanfattning  av
fördelningen mellan genuskodade kategorier i de olika lekmiljöerna och ateljéerna på de
båda förskolorna: se Bilaga 1. och Bilaga 2.

5.1. Traditionellt genuskodat lekmaterial och 
genussegregation
Hur stor andel tar traditionella lekmaterial upp i lekmiljöer och ateljéer? Resultatet visar
att förskola X hade 14,5% traditionellt feminint kodat lekmaterial och 30 % traditionellt
maskulint  kodat  lekmaterial  vilket  sammanlagt  ger  en  andel  på  44,5  % traditionellt
genuskodat lekmaterial. Förskola Y hade 13,5%  traditionellt feminint kodat lekmaterial
och 22 % traditionellt  maskulint kodat lekmaterial  vilket sammanlagt ger en andel på
35,5 %. Båda förskolorna har således mer maskulint kodat lekmaterial i förhållande till
det feminint kodade lekmaterialet, vilket tyder på en hierarki där manliga könsmönster
har  ett  högre  värde  än  feminina  könsmönster.  Däremot  är  skillnaden  mellan
representationerna  något  mindre  på  förskola  Y,  vilken  också  har  en  mindre  andel
traditionella kodningar av sitt lekmaterial i sin helhet. I förskola X är genussegregationen
väl framträdande, se Figur 1. nästa sida.
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Figur 1. visar planlösningen på den observerade avdelningen på förskola X. Här synliggörs fördelningen
mellan de fyra genuskodade kategorierna: grå; könsneutral, lila; genuskombinerat, rosa; feminint, blå;
maskulint. Versaler visar olika lekmiljöer. Färglagda rutor som täcker en hel lekmiljö är avrundat till 10
procent av den markerade lekmiljön. Bilden är inte skalenlig med figur 2.

På förskola X har lekmiljö A (teknik/konstruktion) till stor andel maskulina genuskoder.
Pilarna  visar  på möjliga  rörelseaccelerationer,  låt  oss  kalla  en  pil  för  en  fartled.  Vid
lekmiljö  A  (teknik/konstruktion)  visar  möbleringen,  placeringen  av  lekmiljön  och
frånvaron av farthinder på vägen dit en rörelserymd som i förhållande till sitt läge långt in
i rummet från avdelningen sett kan uppmuntra till fartleder när dörren är öppen. Lekmiljö
I (hemmet) är det område som har tydligast feminina signaler. Det ligger långt borta från
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båda de fartleder som finns i avdelningen. Lekmiljö I (hemmet) är placerat på ett trängre,
mer instängt område,  vilket signalerar förväntningar på lugna lekar.  Detta visar på en
fysisk och geografisk genussegregering.  Rörelsemöjligheterna fartfylld  alternativt  lugn
korrelerar  med de traditionella  könsstereotyperna och visar på en isärhållande princip
mellan de två lekmiljöerna.

I förskola Y finns också genussegregering, se Figur 2, nästa sida. 
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Figur 2. visar planlösningen på den observerade avdelningen på förskola Y. Här synliggörs fördelningen
mellan de fyra genuskodade kategorierna: grå; könsneutral, lila; genuskombinerat, rosa; feminint, blå;
maskulint. Versaler visar olika lekmiljöer. Färglagda rutor som täcker en hel lekmiljö är avrundat till 10
procent av den markerade lekmiljön. Bilden är inte skalenlig med figur 1.

På förskola Y är genussegregeringen inte lika uppenbar som i förskola X. De maskulint
kodade lekmiljöerna och de feminint kodade lekmiljöerna är placerade bredvid varandra
och på ett  ställe  korsar de varandra istället  för att  vara utspridda geografiskt  sett.  På
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förskola Y har lekmiljö L (hemmet) och J (dockskåp) stor andel feminin kodning medan
lekmiljöerna  C  (gymmet),  G  (konstruktion)  och  N  (teknik)  har  stor  andel  maskulin
kodning. Jag vill också belysa lekmiljö M (världen) och O (rollek) som till största andel
har en könsneutral kodning men där maskulint genuskodat lekmaterial ändå är överordnat
övriga genuskodningar i lekmiljö M (världen) medan feminint genuskodat lekmaterial är
överordnat andra genuskodningar i område O (rollek). Nu ska vi betrakta hur fartleder är
konstruerade på förskola Y genom farthinder och öppna golvytor. M/N i figur 2. är en
mjuk hög matta, vilken uppmuntrar till aktiva rörelser med hela kroppen och samtidigt
överföring av lekmaterial mellan lekmiljö M (världen) och N (teknik) medan möblerna
mellan lekmiljö L (hemmet) och N (teknik) skapar en gräns. Detta förstärker området M:s
maskulina genuskoder och segregerar område L från sammanhanget fysiskt sett. Område
L (hemmet) är placerat på, vad jag i första anblick tolkar som ett lugnt ställe avskiljt från
övriga lekmiljöer. Vid andra anblick syns att områden också är skiljt från de maskulint
kodade  områdena,  jag  återkommer  till  det  senare.  Lekmiljö  G  (konstruktion),  C
(gymmet), M (världen) och N (teknik) ligger alla i direktförhållande till de tre fartlederna
och  genom  fartlederna  skapas  en  aktiv  lek  och  eventuellt  överföring  av  lekmaterial
mellan alla fyra maskulint genuskodade lekmiljöerna, med undantag av en passage som
sänker tempot i rörelsemönstren i lekmiljö D (arbetsplats), där bord står på ett sätt där
rörelsemönstrets hastighet avtar mellan fartleden vid läshörnan och fartleden i lekmiljö C
(gymmet).  På  ett  liknande  sätt  avtar  hastigheten  mellan  lekmiljö  C  och  O/P
(rollek/matematik/IKT) för att lekmiljö M (världen) är mellan. Men av dess gemensamma
kodning och placering blir resultatet  att de fyra huvudbärande maskulint genuskodade
lekmiljöerna sprids ut som en bågform i planlösningen och figurerar genom tre olika rum
i avdelningen. Härnäst förklaras hur lekmiljö L (hemmet) och O (rollek) är förenade trots
deras geografiska segregation.

En annan aspekt som skapar genussegregation är lekmaterialets form och skala. Leksaker
som har  olika  skalor  blir  oproportionerliga  och  leksaker  som fungerar  på  olika  sätt,
exempelvis sätts ihop med olika anordningar, kan inte förenas på ett enkelt sätt. Det är
svårt  att  blanda lekar  mellan  vissa lekmiljöer  då lekmaterialet  i  sig  inte  skapar  broar
mellan dem. Detta medför att olika skala och olika funktion bidrar till, låt oss kalla det,
lekvärldar. Dockor i lekmiljö L (hemmet) kan inte så lätt vårdas om av duplofigurer i
område N (teknik), då duplofigurer som ska representera vuxna personer är så mycket
mindre att de inte i första taget uppfattas äga egenskapen att ta hand om en docka. Då
krävs en speciell förmåga av barnet för att skapa en sådan lek, vilket förslagsvis kan bli
ansträngande att  ständigt  göra.  Lekmiljö L (hemmet)  och O (rollek)  ingår  båda i  det
storskaliga lekmaterialet som utgör den klassiska rolleken. Trots deras placering utspritt
geografiskt  sett  lockar  leken  att  förflytta  sig  mellan  lekmiljöerna  förbi  område  M
(världen). Då vi nu vet hur dessa två lekmiljöer hör ihop är det på sin plats att återta fokus
på  fartleder.  Förflyttningen  mellan  lekmiljö  L (hemmet)  och O (rollek)  görs  utan  en
rörelseacceleration  då  vägen  går  förbi  en  annan  lekmiljö  vilket  kan  bidra  till  att
rörelsemönstret  hindras  av  andra  leksaker  eller  barn  på  vägen  dit,  vilket  skapar
förväntningar på en lugn (feminint kodad) lek. Förflyttningen sker också i ett och samma
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rum på avdelningen vilket bidrar till en mindre lekvärld något som förstärks ytterligare av
skalan  på  lekmaterialet.  Jämför  med  de  tre  rummen tillhörande  de maskulint  kodade
lekmiljöernas utspridning vilken har både en större och mer utspridd lekvärld. Lekmiljö
O(rollek) kan på grund av sin placering och organisering uppfattas som en shoppingplats.

I  lekmiljö  O  (rollek)  finns  en  blandning  av  rekvisita.  Verktyg,  sjukvård  och
utklädningskläder  är  exempel  på  rekvisita  som  är  placerade  i  lekmiljö  O  (rollek).
Verktygen skulle kunnat vara placerade i lekmiljö L (hemmet), men då de är placerade
långt  bort  förstärks  en  maskulint  traditionell  könsroll  som  är  frånskild  köket  och
omvårdnaden  om dockorna  (barnen).  Det  feminint  kodade lekmaterialet  i  lekmiljö  O
(rollek) signalerar istället en frizon från hemmets ansvar på ett traditionellt feminint vis.
Andra  lekmaterial  som  skulle  kunna  fungera  som  rekvisita  i  rolleken  är
musikinstrumenten  som  finns  i  lekmiljö  E  (blandade  aktiviteter)  och  storskaligt
byggmaterial. Musikinstrumenten är däremot placerade utanför konstruerade lekmiljöer i
ett sammanhang med specifikt möblemang som uppmuntrar till rollek och kan tolkas vara
ämnade  åt  andra  sorters  lekar/aktiviteter.  Det  storskaliga  byggmaterialet  har  en
annorlunda form och är placerat kategoriskt istället för integrerat i rolleken. Kategorin är
teknik  tillsammans  med  annat  dominerande  maskulint  genuskodat  lekmaterial.  De
placeras  också frånskilt  lekmiljö  L (hemmet)  på så  sätt  att  möblerna  i  lekmiljö  L är
placerade i vägen för en gemensam lek. Dessa två aspekter bidrar till att lekmaterialet ska
ses  som separat  vilket  leder  till  att  det  inte  finns  tydliga  signaler  att  de  ska  tillhöra
rolleken.  Snarare  förstärks  de  maskulina  genuskoderna  genom  dess  dualistiskt
isärhållande placering att de uppfattas höra ihop med andra maskulina egenskaper, och
inte i sin egentliga lekvärld (den med storskaligt lekmaterial).

Om man  enbart  tittat  på  de  stereotypa  genuskoderna  dominerar  feminina  genuskoder
rolleken medan de maskulina genuskoderna dominerar  i  det  småskaliga  lekmaterialet.
När barnet leker rollekar i realistisk storlek går det lätt  att komma nära lekmaterialet,
vilket underlättar när ett barn ska vårda om någonting som ges ett högt värde, exempelvis
en  babydocka.  Vidare  blir  omvärlden  kring  storskaligt  lekmaterial  mycket  mindre  i
jämförelse med omvärlden kring småskaligt lekmaterial.  Detta leder till  att rollek som
sker i hemmet sker i en liten omvärld, där feminina drag förstärks: en passiv roll som
nöjer sig med lite. När manligt kodade leksaker befinner sig i en stor lekvärld genom att
rummet teoretiskt växer i förhållande till lekmaterialets skala, kan de i fantasin förflytta
sig från hemmet till andra sidan jorden bara genom att vara inomhus i förskolan. Dessa
lekmaterial har dessutom ofta en transporterande funktion vilket gör att barnen lätt kan
stimuleras  att  göra en sådan förflyttning.  Av de traditionellt  genuskodade småskaliga
lekmaterialen finns dockskåpet som är feminint kodat till  stor grad. Skillnaden mellan
feminint genuskodat småskaliga lekmaterial och maskulint kodat småskaliga lekmaterial
är dess aktivitetsinriktning. Genom maskulint genuskodat lekmaterial kan barnen laborera
med många fler olika sorters äventyr i en mycket större lekvärld än dockskåpen erbjuder,
åtminstone  vad  gäller  de  förväntningar  som  förmedlas  genom  lekmaterialets  design,
utformning och innehåll. Dockskåpet riktar in barnen på en organiserande aktivitet, men
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med en liten radie. Leken kretsar kring inredning och aktivitet innanför hemmets eller
barnomsorgens ramar.  På förskola X finns en rekvisita  som förmedlar  en förflyttning
långt utanför dockskåpet: en arbetsväska som är blå och unik i sin färgskala i jämförelse
med övrig rekvisita. Det traditionella dockskåpet finns på båda förskolorna. Men förskola
Y har  också  ett  Pippi-dockskåp,  vilket  presenteras  i  avsnittet  om genuskombinerade
lekmaterial.

5.2. Könsneutralt lekmaterial – värde och tillgänglighet
Förskola X hade totalt  50 % könsneutrala  lekmaterial  i  sina lekmiljöer  och sin ateljé
medan  förskola  Y  hade  totalt  46  %  könsneutrala  lekmaterial.  De  könsneutrala
lekmaterialen  kan  delas  in  i  fem  huvudteman:  djur/natur,  matematik,  skapande,
musikinstrument  och  figurer.  De  könsneutrala  lekmaterialen  kan  också  delas  upp  i
tillgänglighet.  På förskola  X fanns speciellt  två  rum som var  77 % respektive  73 %
könsneutralt kodade: Lekmiljö O (ateljé) och det stora rummet med lekmiljöer B, C, D, H
och F, vilket jag kallar allrummet, se bilaga 1. På förskola Y är det inte lika enkelt att
dela upp könsneutraliteten i speciella rum då den könsneutrala kodningen är något mer
integrerad  i  lekmiljöerna,  dock  är  de  områden  med  högst  könsneutralitet  lekmiljö  I
(ateljé) med 62 % och lekmiljö H (vattenlek) med 83 %. Förskola X och Y har båda en
segregerad  ateljé  med  rikligt  material.  Skillnaden  mellan  förskola  X  är  ateljén  liten,
segregerad  och  innehåller  rikligt  med  material  medan  på  förskola  Y  är  ateljén  stor,
segregerad och innehåller rikligt med material. 

Ateljén  utgör  det  utrymme  som  är  starkast  reglerat  av  vuxna  och  används  minst  i
förhållande till andra lekmiljöer och tidsåtgång på förskola X, speciellt de yngsta barnen
har inte så mycket tid där i jämförelse med andra lekmiljöer och äldre barn. På förskola Y
är också ateljén ett område som är starkt reglerat av vuxna och därmed kan sägas används
minst i förhållande till andra lekmiljöer, men trots att barngruppen i avdelningen är en
åldershomogen grupp med barn i 1-3 års ålder finns det många möjligheter för barnen
inne i ateljén, även om det kräver en vuxens närvaro. På båda förskolorna kan de yngsta
barnen alltså  inte  välja  själva  när  de ska  komma åt  ateljén,  utan  ateljén  ses  som ett
riskområde. En dörr eller grind separerar lekmiljöerna från ateljén vilken vanligtvis är
stängd. Den lägre procentenheten neutralitet  i  ateljén på förskola Y kan bero på att  i
förskola Y finns Lego:t placerat i ateljéns materialsamling medan Lego:t finns placerat i
teknikhörnan i förskola X. På båda förskolorna finns sittplatser för barnen i ateljéerna
som signalerar  en  förväntan  att  barnet  ska  arbeta  med  skapandematerialet  på  plats  i
ateljén. På förskola Y finns även fyra lek/skapandeområden. De är sandlek, dockskåp,
stafflihörna  och  vattenlek  (varav  enbart  sandlek  räknas  in  i  innehållet  av
skapandematerial  i  sammanställningen av analysen och presentationen av andelar).  På
båda förskolorna finns det rikligt med skapandematerial och till viss del naturmaterial och
återvinningsmaterial. Estetiska uttrycksformer synes användas till mycket liten grad att
producera faktiskt lekmaterial annat än till utställningssyfte på förskola X medan några få
moment  av  hemkonstruerat  lekmaterial  finns  ute  i  lekmiljöerna  på  förskola  Y vilket
tolkas vara konstruerat med stort inflytande av pedagoger. Kanske är det i första hand
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meningen  att  barnen  ska  få  chans  att  öva  estetiska  tekniker  i  ateljéerna  på  båda
förskolorna,  medan  att  använda  skapandematerial  för  att  förändra  innehållet  i  barns
lekmiljöer är lågt representerat. I förskola X finns två stora rum och tre små rum. De tre
små rummen är fördelade i grova drag på ett segregerat vis där maskulin genuskodning är
framträdande  i  det  första,  feminin  genuskodning  är  framträdande  i  det  andra  och
könsneutral  kodning är framträdande i det tredje. Men på bekostnad av den markanta
genussegregeringen som tidigare beskrivits blir de två största rummen mer koncentrerat
könsneutrala,  vilket  innebär  att  både de  yngsta  och de äldsta  barnen får  en variation
mellan  traditionella  och  könsneutrala  lekmaterial  trots  att  ateljén  är  till  viss  grad
otillgänglig.

Musikinstrument  finns på båda förskolorna och är till  nästan 100 % könsneutrala.  På
förskola X och Y är de flesta musikinstrumenten placerade högt upp på en hylla medan
på förskola Y fanns ett par trummor och en gitarr på golvet. Tillgängligheten utgörs vara
låg för instrumenten på hyllan.  Från intervjun framkommer det att på förskola X styr
barnens intressen leken och att barnen vet vad som finns på hyllorna och därför kan be en
vuxen ta ner saker från hyllorna. Från intervjun framkommer att på förskola Y är det
vanligt att pedagogerna väljer vad som ska tas ner från hyllorna utifrån framför allt två
val:  vad  de  uppfattar  vara  barns  intressen  eller  vad  de  uppfattar  vara  barns
utvecklingsbehov, de uttrycker också att barnen ibland frågar efter något lekmaterial som
finns högt upp. Placeringen av musikinstrumenten utgör en låg tillgänglighet då de både
är  placerade  högt upp och i  förvaring som gör  dem osynliga.  På förskola Y blir  det
svårtillgängliga  lekmaterialet  i  första  hand  en  fråga  om  pedagogiska  val  medan  på
förskola X är det svårtillgängliga lekmaterialet i första hand en fråga om barnens val.
Musikinstrument finns inte i småskaligt lekmaterial.

Det  finns figurer  som inte  gör  anspråk på något  traditionellt  genus.  Det  kan vara en
LEGO-figur  som har  en  enfärgad tröja  och ett  ansikte  som varken har  läppstift  eller
skägg. 

5.3. Genuskombinerat lekmaterial
Förskola X hade 5,5 % kompensatoriskt lekmaterial medan förskola Y hade 14,5 %.

Design är ett vanligt sätt att inspirera till gränsöverskridande aktiviteter. På förskola Y i
lekmiljö  C  (gymmet)  är  några  inslag  genuskombinerade.  I  gymmet  uppmuntras
grovmotorisk rörelse som förknippas med maskulinitet men området är också utsmyckat
av färgstarka konstverk på en vägg och i en utställningsmonter i form av ett akvarium.
Färgskalan är maskulin (det mörka, gröna, blåa och svarta) men har ett inslag av lila som
i första  hand är dominant  i  den feminina  färgskalan.  Dekorationer  hör ihop med den
feminina  traditionen.  Dess  placering  i  gymmet  och  överskridande  design  gör
dekorationerna  genuskombinerade.  Hur  design  används  för  att  inspirera  barn  som
traditionellt  inte  intresserar  sig  för  en  viss  aktivitet  kan  också  ses  i  bollars  design  i
resultatet. På förskola X finns ett mycket tydligt exempel. Av 19 bollar fanns fyra med
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feminin design och fyra med maskulin design medan resten har en könsneutral design.
Men en boll är unik. Bilden på den unika bollen har en rosa bakgrund och i förgrunden
står Disney-prinsessorna Belle  (från Skönheten och odjuret)  och Ariel  (från Den lilla
sjöjungfrun) iförda festklänningar. Bollen som utvecklar barns kroppsliga styrka vilket är
traditionellt maskulint har en traditionellt feminin design, dessa attribut gör att bollen är
genuskombinerad  och kan även tolkas  vara  en signal  som bjuder  in  den traditionella
flickan  till  könsöverskridande  aktivitet.  Även bollarna  på  förskola  Y  visar  sig  också
innehålla  genuskombinerat  lekmaterial.  Bollarna  har  olika  färger  och  gestaltar
känslouttryck.  Känslor som finns med är bland annat  glad,  ledsen,  arg och förvånad.
Känslor är intuitiva, något som ses som feminina egenskaper, men framför allt känslan
ledsen är traditionellt feminint beteende. Traditionellt maskulint och traditionellt feminint
är förenat och på så vis finns det även bollar på förskola Y som är genuskombinerade. Ett
fall  som  är  snarlikt  den  feminint  kodade  bollen  är  en  bild  på  väggen  vid  en  av
teknikhörnorna.  Bilden  gestaltar  ett  traditionellt  feminint  klätt  barn  som bygger  med
klossar.  Antaget  kön  hos  barnet  är  således  flicka  –  en  flicka  som  ägnar  sig  åt  en
könsöverskridande aktivitet.

Ett annat exempel på genuskombinerat lekmaterial är Pippi Långstrumps dockskåp som
finns på förskola Y, vilket är ett lekmaterial som innehåller djur, traditionellt stereotypa
figurer, möbler, stegar, hus och Pippi Långstrump som är en genuskombinerad figur. Till
skillnad från det traditionella dockskåpet är lekmaterialet riktat mot äventyr och sociala
problematiska  och  invecklade  processer  som  kräver  en  matematisk
problemlösningsförmåga. Pippi Långstrump är en fysiskt och psykiskt stark flicka. Det
fysiskt och psykiska starka är traditionellt manliga egenskaper, men införlivas i en liten
flickas  gestalt.  Hennes kläder  är  också en kombination  av traditionellt  maskulint  och
feminint: herrskor och klänning. 

Ett  annat  lekmaterial  som  är  anmärkningsvärt  är  Lego.  I  första  anblick  är  det  ett
maskulint kodat lekmaterial till stor grad på båda förskolorna, men vid en närmare analys
av lekmaterialets potential har en förmåga att arbeta kompensatoriskt med lekmaterialet
upptäckts. Lekmaterialet kan som aktivitet ses som delvis maskulint och till  viss grad
feminin.  Det  är  för  det  första  maskulint  för  att  det  är  ett  konstruktionsmaterial  med
huvudtema statsarbete och äventyr. Ett feminint inslag är att figurerna kan byta kläder
och rekvisita, tanken med det är troligen från början att göra figurerna anpassningsbara
till lekens transformation av identiteten: exempelvis en maskulin Lego-figur byter roll
och behöver inte sin hjälm längre. Men eftersom lekmaterialet med sin förmåga att byta
kläder ger möjlighet att fritt välja vad Lego-figuren ska ha på sig erbjuder lekmaterialet
en stor variation.  Klädbytet  kan till  och med bli  en traditionellt  feminin aktivitet.  Då
kläderna alltid har teknisk funktion är sådana aktiviteter en förening mellan traditionellt
maskulint och traditionellt feminint. Barnen övar genom det småskaliga byggmaterialet
dessutom finmotorik, vilket brukar ses som traditionellt feminint. Förutom dess funktion
och aktivitet har de en stor frihet att kombinera lekmaterialet fritt. Det går till och med att
framställa  figurer  som  är  transvestiter  utan  problem.  Det  feminint  kodade  Lego-
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byggmaterialet finns till mycket liten grad representerat på båda förskolorna i studien och
lila samt rosa Lego-byggklossar är uteslutna. Uteslutningen av vissa färger och roller i
urvalet av Lego-materialet härleder slutsatsen att det till största del är maskulint trots dess
genuskombinatoriska potential. 
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6. Diskussion
I denna del bearbetas resultatet med hjälp av tidigare forskning och författarens egna 
reflektioner. 

6.1. Metoddiskussion
Forskningsområde, urval, tidsmarginal och val av metod påverkar resultatets validitet och
generaliserbarhet.  Validitet  används  i  kvalitativ  forskning  för  att  värdera  hur  säkra
slutsatserna  är  medan  generaliserbarhet  beskriver  huruvida  resultatet  kan  vara
representativt i ett väl utbrett område (”Natur & Kulturs Psykologilexikon”, u.å.). För det
första berör forskningsområdet sociala processer, vilket gör att det är svårt att avläsa hur
en  kulturell  miljö  i  faktisk  mening  kommer  att  samarbeta  med  varje  enskilt  barn.
Intervjuerna  är  kvalitativa  och  de  intervjuade  fick  redogöra  för  det  vanligast
förekommande förhållningssättet till miljön under en vanligt förekommande dag. Detta
synliggör  att  svaren  ska  ses  som en uppskattning  av  hur  det  brukar  gå  till  och  kan
förväntas pendla mellan ideal och verklighet. Dessa aspekter påverkar studiens validitet.
Hur  lekmaterialets  genuskodning  tolkats  vid  varje  registrering  i  Excel  och  vad  som
tolkats som starka signaler för detta är också avgörande för validiteten, vilket innebär att
studiens  resultat  skulle  bli  något  annorlunda  av  att  någon  annan  genomförde  den.  I
efterhand  kan  det  diskuteras  om  tolkningen  av  mobiltelefoner  borde  tolkas  ur  ett
egenskapsperspektiv snarare än ett samhällsperspektiv så att de klassas som maskulina
lekmaterial som utvecklar maskulina egenskaper istället för att klassas som könsneutrala
på grund av dess status i samhället. Då resultatet utgår från tolkningar kan inte studien ses
som en helt  objektiv studie,  däremot kan den ses som en ungefärlig bild  av det som
observerats. Vad gäller generaliserbarheten är studien inte heltäckande. För det första ser
den över  en begränsad del  av förskolans  fysiska  miljö  och för  det  andra jämförs  två
förskolor av flera tusen i Sverige. Att resultatbilden skiljer sig en del mellan förskolorna
kan i sig bevisa att det inte finns en möjlighet att generalisera resultatet.

6.2. Resultatdiskussion
Genom denna  diskussion  kommer  det  argumenteras  för  att  ingen  av  de  observerade
förskolorna  motverkar  traditionella  könsroller  eller  könsmönster  utan  att  de  snarare
balanserar dem i förhållande till  könsneutrala och könsöverskridande aktiviteter.  Detta
bekräftar  läroplansanalysen:  att  läroplanens  formuleringar  om  ett  genusperspektiv  i
förskolan kan inverka på hur uppdraget genomförs i praktiken. 

6.2.1. En överblick

Även om traditionellt  kodat  lekmaterial  inte  tar  upp majoriteten  av lekmiljöerna  och
ateljéerna  kan  44,5  %  respektive  35,5  %  beskrivas  som  en  stor  andel.  En  tydlig
genussegregering  genom  skilda  lekvärldar  och  urval  av  teman  visar  dessutom att  de
traditionella  genuslekarna  har  ett  högt  värde  och  en  stark  position  i  lekmiljöerna.
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Förskola X har en stor andel könsneutrala lekmaterial (50 %) och till mycket liten grad
genuskombinerat lekmaterial (5,5 %). Förskola Y har en något mindre grad könsneutralt
lekmaterial (46 %) men en framträdande andel genuskombinerat lekmaterial (14,5 %). Ur
resultatet framkommer det att på förskola Y utnyttjas miljön aktivt med en pedagogisk
medvetenhet av den intervjuade pedagogen, detta innebär att det finns en tilltro till den
tredje pedagogens förmåga att bidra till  barns lärande. På förskola X förväntas barnen
komma med förslag på vad som ska plockas ned från hyllorna, det visar på en tilltro på de
sociala processerna i verksamheten. Detta skulle kunna hänga ihop med de olika profiler
förskolorna har och också motivera deras olika organisering av lekmiljöerna. I följande
avsnitt kommer diskussionen kretsa kring först de könsneutrala lekmaterialen och sedan
de genuskombinerade lekmaterialen. Målet är att kritiskt granska deras genomslagskraft
som verktyg i en genusmedveten strategi.

6.2.2. Könsneutralt lekmaterial – ett ineffektivt genusperspektiv

Könsneutralt lekmaterial bidrar inte med normkritik, däremot kan den höra samman med
normkritiska  strategier.  Kan  det  könsneutrala  lekmaterialet  motverka  traditionella
stereotyper  utan  att  förenas  med  genusmedvetna  förändringsstrategier?  I  resultatet
framgår  att  innehållet  i  det  könsneutrala  lekmaterialet  inte  hör  ihop  med
könsidentitetsutvecklingen  i  en  första  anblick,  åtminstone  inte  det  som  benämns
traditionella könsroller. Detta betyder att det könsneutrala lekmaterialet varken motverkar
eller  förespråkar  traditionella  könsroller.  Däremot  ställs  könsneutrala  lekmaterial  i
relation till könsmönster då alla mänskliga egenskaper delats in i antingen feminint eller
maskulint språkligt genom dikotomin (Lenz Taguchi, 2004; Conell, 2002) vilket betyder
att vad än någon aktiverar sig med, utvecklas någon eller flera egenskaper (Säljö, 2013)
som klassas  som antingen maskulina  eller  feminina  egenskaper  eller  förmågor.  Detta
leder  till  att  oavsett  om lekmaterialet  har  en  könsneutral  kodning  eller  inte  kommer
barnen öva sina förmågor och utveckla olika egenskaper ur lekmaterialet  beroende på
vilken lek som uppstår – antingen traditionellt feminint, traditionellt maskulint eller båda
i  en  oberäknelig  mängd  kombinationer.  Svaret  på  frågan  är  svårformulerad.  Det  går
visserligen  att  kombinera  maskulint  och  feminint  med  könsneutrala  skapandematerial
som exempel, men dessa lekmaterial kan också förstärka traditionella värden. En skillnad
mellan de könsneutrala lekmaterialen och övrigt lekmaterial är att de inte gör något stort
kulturellt anspråk på lekens utformning som traditionella lekmaterial gör utan är mycket
mer flexibelt och erbjuder stora variationer i hanteringsmöjligheter – en frihet att välja
uttryck. Den tredje pedagogen är tyst i genussignalerna. 

En dominerande könsneutral miljö, vilket det är i båda förskolorna, behöver däremot inte
leda  till  att  den  tredje  pedagogen motverkar  traditionella  könsmönster  och könsroller
aktivt.  Istället  bidrar  det  könsneutrala  lekmaterialet  med  att  det  inte  aktivt  begränsar
barnen till traditionell könsutveckling. Vad barnen ska leka med leksakerna är nämligen
barnets eget val. Risken med könsneutrala lekmaterial som genusperspektiv är att det inte
får någon effekt om barnen väljer att alltid använda lekmaterialen till att rekonstruera sina
erfarenheter från de traditionella genuskulturella lekarna. Vad är troligt att barn använder
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könsneutralt  lekmaterial  till?  Barn  införlivar  gärna  traditionella  könsmönster  (Conell,
2002;  Hellman,  2010;  Olausson,  2012)  men  barn  överskrider  könsgränserna  (Conell,
2002) mer än vuxna (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Ateljén har en
lägre ställning i förskolan än lekmiljöer vilket jag anser är det problematiska. De kreativa
lekmaterialen används framför allt  mindre ju yngre barnen är då skapandematerial  ses
som en risk för de yngsta barnens säkerhet. Säfström (2014) förklarar att barn som oftast
erbjuds  fastslagna  ordningar  hindras  i  sin  kreativa  utveckling,  i  detta  fall  betrakta
traditionellt  kodat  lekmaterial  som  fastslagna  ordningar.  Johansson  och  Pramling
Samuelsson  (2001)  menar  att  barns  intressen  utvecklas  genom  deras  erfarenheter.
Eftersom ateljén har en låg tillgänglighet är det troligt att när väl barnen börjar använda
det kreativa lekmaterialet  används dessa till  stor del för att  rekonstruera de kulturellt
starka  lekar  eller  symboler  de  haft  lättillgängliga  i  början  av  sin  identitetsutveckling
(åldern 0-2 år). Då är det troligt att barnens identitet utvecklas utmed två olika vägar även
genom könsneutralt  lekmaterial.  Genom studien  framgår  att  barnen  använder  mycket
färdigkonstruerade  lekmaterial  under  sin  första  tid  på  förskolan,  vilket  antyder  att
lekmaterialet  i  lekmiljöerna  kommer  ha  stor  inverkan  över  barns  kreativa  uttryck:
begränsande. Begränsningarna kommer således inte från det kreativa lekmaterialets form
utan snarare från dess låga tillgänglighet.

För  att  ytterligare  peka  på  risken  med  könsneutrala  miljöer  villa  jag  påminna  om
Svaleryds (2002) fynd som visar att när traditionella leksaker avlägsnades på en förskolas
avdelning  blev  konsekvensen  en  lugnare  barngrupp  med  bättre  samarbetsförmåga.
Troligen  är  den  utvalda  strategins  framgång  inte  orsakad  av  genus.  Istället  undviker
strategin  genusgränserna.  Förhandlingarna  vid  genusgränserna,  som  Connell  (2002),
Hellman  (2010)  och  Olausson  (2012)  beskriver,  aktiveras  inte  om  de  inte  finns  i
förskolans  miljö.  Förlusten  med  den  strategin  är  att  förhandlingarna  inte  heller  kan
hanteras  med  stöd  från  pedagoger.  På  så  vis  kan  inte  könsneutrala  miljöer  motverka
traditionella, bara undvika att nämna dem och på så sätt inte påverka barnets val i deras
hantering  av  lekmaterialet.  Av  studiens  resultat  framgår  att  det  traditionellt  kodade
lekmaterialet har majoriteten av de lekmaterial som inte är könsneutrala. Samtidigt som
det  könsneutrala  lekmaterialet  har  en  lägre  tillgänglighet  framstår  det  könsneutrala
lekmaterialet  på  ett  sätt  där  de  inte  motverkar  könsstereotyper.  Beroende  på  vilken
pedagogik  som  används  i  de  sociala  interaktionerna  mellan  pedagog  och  barn  har
skapandematerial potential att stödja upp en normkritisk pedagogik där kreativitet är en
förutsättning för att klara att kombinera nya tankar om kön (Lenz Taguchi, 2004).

Könsneutralt lekmaterial kan dessutom förstärka förtryck. Eftersom könsneutrala figurer
är ensidiga och skapar likheter mellan individer skapar de ingen mångfald, utan snarare
signaler att barn borde bli lika varandra. Könen osynliggörs också genom dessa figurer,
men på bekostnad av vad? Antagligen flickors  kultur  eftersom den kulturen  har  mer
uppseendeväckande design och form. När design och form tas bort och reduceras till
något stilrent blir det mer traditionellt maskulint. Om den kroppsliga skillnaden mellan
pojkar och flickor (egentligen män och kvinnor) suddas ut i den tredje pedagogen genom
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könsneutralitet osynliggörs orättvisor som utgår från kön i samhället och då finns inga
möjligheter att göra motstånd mot förtryck baserat på kön genom den tredje pedagogens
självständighet i mötet med barnen i deras lekar. Då försvagas jämställdhetsarbetet och vi
går miste om kreativitet och kultur.

6.2.3. Genuskombinerat lekmaterial – ett effektivt genusperspektiv

Traditionella könsmönster kan användas för att uppmuntra till  kösöverskridande lekar.
vill jag peka ut ett exempel från resultatavsnittet: bollen med bilden på Belle och Ariel
(från  förskola  X).  Den  tredje  pedagogen  signalerar  en  stark  förväntning  på  att
traditionella flickor ska överskrida könsgränsen genom att utnyttja könsmönstrets design!
Jag anser i linje med Lenz Taguchi (2004) att det är svårt att skapa genomslagskraftig
jämställdhet mellan könen om diskurser osynliggörs, även om Lenz Taguchi inte menade
att vi borde marknadsföra könsöverskridande aktiviteter genom barns skilda klädkod så
tror  jag  inte  heller  att  hon menar  att  vi  enbart  ska  dekonstruera  diskurserna  (klä  av
kulturen till könsneutralt) och sedan inte skapa nya diskurser (inte klä kulturen med något
nytt).  Om  det  allmänna  mönstret  är  att  alla  föräldrar  vill  klä  sina  barn  enligt  den
traditionella klädkoden (Ambjörnsson, 2005) varför ska då inte förskolan använda det för
att motverka en tudelad väg till utveckling av egenskaper och förmågor(vilka också de är
könsmönster)?  Här  skapar  läroplanens  ordval  motverka en  återvändsgränd  för
genusmedvetna strategier. Är läroplanen för strängt och vagt formulerad på samma gång
så  att  den  motverkar  sig  själv  och  stänger  dörrarna  för  genomslagskraftig
genuspedagogik?  Det  genuskombinerade  lekmaterialet  utnyttjar  traditionella
könsidentitetsuttryck för att locka barn till könsöverskridande aktiviteter. Finns det plats
för  kulturella  uttryck  i  begreppet  motverka?  Ordvalet  motverka tenderar  att  bidra  till
pedagogik som skalar av en stor del av kulturen och sätter den utanför sin kontext utan att
erbjuda några meningsfulla och verklighetsförankrade strategier i gengäld. De strategier
som finns tillgängliga kan betraktas som gråa och svaga, vilka inte tillräckligt väl klarar
av  att  påverka  rådande  genusstrukturer.  Men  med  genuskombinerat  lekmaterial  där
traditionellt kulturella uttryck plockas itu och förenas på olika sätt är det lätt för barn att
genom sitt  kulturarv  relatera  till  den  fysiska  miljön.  Denna  spekulation  leder  till  en
slutsats att den tredje pedagogens möjlighet att förändra dikotomin har en mycket större
inverkan  på  barns  lek  genom  genuskombinerade  lekmaterial  än  det  könsneutrala
lekmaterialet.  Det  går  att  anta  att  den  tredje  pedagogen  bidrar  med  en  kraft  i
verksamheten som leder till att arbetssättet som riktar sig mot genus står och trampar på
stället då det genuskombinerade lekmaterialet är lågt representerat. Vänder vi oss till det
sociokulturella perspektivet för att finna vägledning om hur barn kan rustas för framtiden
i sin verklighet är det nödvändigt att använda barns kontext/kultur/livsvärld (Ärlemalm-
Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Om den tredje pedagogen struktureras på ett sätt
där barn som utvecklats traditionellt inte bejakas, utan istället ska detta motverkas i linje
med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011), kan inte den tredje pedagogen tydligt
locka dessa barn målmedvetet över genusgränsen. Om strategin att överföra ett kulturarv
från en generation till nästa i linje med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) tar

32



över handen kan inte heller den tredje pedagogen struktureras så att  barn lockas över
genusgränsen. Frågan är: vad skulle konsekvensen bli i förskolans verksamhet om dessa
genuskombinerade material  istället  för att vara lågt representerade i förskolan blev de
enda lekmaterialen? I ett sociokulturellt perspektiv är lärande situerat (Hundeide, 2006),
vilket  kan  implicera  i  förskolans  praxis  att  om  barnen  lär  sig  att  alla  kombinerade
genusuttryck som inte är traditionella är de enda som accepteras i förskolan genom en
verksamhet som inte är förankrad i verkligheten kommer troligen kunskapen stanna där,
kunskapen skulle bli svår att tillämpa i andra delar av barns liv.

6.3. Pedagogiska implikationer
En  förskola  som  undviker  de  traditionella  könsmönstren  skapar  en  kultur  som  inte
korrelerar med normerna i samhället. Trots detta måste ändå en form av omvandling av
verkligheten  innanför  förskolan  ske  om vi  vill  skapa  jämställdhet  mellan  könen  och
förändra  genusstrukturen  menar  Lenz  Taguchi  (2004).  Istället  för  att  avlägsna
könsstereotyper  för  att  skapa  förändring bör  dessa underordnas  de genuskombinerade
lekmaterialen.  Den första pedagogiska implikationen att  underordna traditionellt  kodat
lekmaterial  det  genuskombinerade  lekmaterialet.  Traditionellt  kodat  lekmaterialet  bör
minskas i antal och utbredning samtidigt som genuskombinerat lekmaterial ökar i antal
och utbredning. Detta kan ske i en balansgång mellan den sociokulturella och feministiskt
poststrukturella  teoribildningen.  Det  handlar  om  att  medvetandegöra  barnen  om
genusstrukturen istället för att förneka att den finns. Först då kan det bli en normkritisk
lärmiljö (Lenz Taguchi, 2004; Bromseth & Darj, 2010). Vid sidan av lärmiljön kan barn
med pedagogernas stöd lära sig att hantera genusstrukturen vid genusgränserna genom
dialogen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).

Ur  resultatet  framgick  att  största  anledningen  till  att  traditionellt  maskulina  och
traditionellt  feminina  lekmaterial  inte  kan  kombineras  är  att  de  är  segregerade  med
attributen skilda skalor och skilda tekniker (hur delar sätts ihop).  De olika lekvärldarna
som  uppmuntrar  olika  traditioner  behöver  integreras  genom  att  skapa  broar  mellan
lekvärldarna. Lego presenterades som ett potentiellt lekmaterial för genuskombinerande
lek. Lego har dock sina begränsningar. De kulturella symbolerna kan inte dekonstrueras
tillräckligt och utbudet är begränsat. Exempelvis kan inte Lego-figurens tröjor designas
av varken pedagoger eller barn – de kan bara användas. Dessa lekmaterial är alltså en
begränsning i  de kreativa omvandlingarna av en och samma identitet  i  en geografiskt
utvidgad  lekvärld.  Den  andra  pedagogiska  implikationen  av  studiens  resultat  och
diskussion  är  att  pedagoger  tillsammans  med  barngruppen  kan  skapa  ett  långsiktigt
projekt där ett nytt lekmaterial konstrueras. På så sätt får ateljén ett högre värde och barn
får inflytande i hur lekmaterialet, och i förlängningen identiteter, ska utvecklas. Det nya
lekmaterialet kan inspireras av dessa eller liknande grunder:

 Estetiska lärprocesser är tillvägagångssättet. 
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 Skapandematerial, estetiska tekniker och experimentella identiteter är lärobjektet 
där återvinningsmaterial och naturmaterial är det högrepresenterade lekmaterialet.

 Arbetet genomförs av ett normkritiskt pedagogiskt ledarskap för att vidga både 
pedagoger och barns uppfattningar om identitetsutveckling i förhållande till det 
som språkligt kallas maskulina och feminina egenskaper. Bildkort som illustrerar 
dessa egenskaper är lämpliga för att synliggöra på ett enkelt sätt hur egenskaper 
kan flyttas mellan olika figurer med olika kroppsliga utseenden.

 Lego’ts förmåga att tekniskt bygga ihop nya kombinationer av identiteter utgör en
form att förhålla sig till vid konstruktionen av ett nytt lekmaterial.

 Lekmaterialet behöver en bestämd skala, exempelvis: figurer ska ha en kropp som
är ungefär lika stor som en toarulle.

Tanken med projektet är att genomföra en medveten dekonstruktion av kulturarvet och
upprätta  nya  genuskombinationer.  Detta  liknar  det  som  sker  i  kreativa  processer
(Vygotskij,  1995)  och  dekonstruktion  av  diskurser  (Lenz  Taguchi,  2004).  Dessa  två
pedagogiska implikationer förväntas leda till att alla roller, gamla som nya, finns i samma
skalenliga  lekvärld  utan  att  varken  traditionella  identiteter  eller  gränsöverskridande
identiteter  motverkas,  utan  att  de  snarare  erbjuds,  balanseras  och samexisterar.  Detta
arbetssätt går i linje med läroplansanalysen som tidigare beskrivits i kapitel 3. Bakgrund.
Så  kan  barn  genom kreativa  lekmaterial  lära  sig  att  identiteter  byggs  upp,  relationer
mellan dem byggs upp och att de kan göra likadant med sig själva oavsett hur lika eller
olika varandra de är kroppsligen. 

6.4. Vidare forskning
Då  studien  undersöker  enbart  skapande-  och  lekmaterial  i  lekmiljöer  och  ateljéer
betraktas en begränsad del av verksamhetens fysiska miljöer. Det finns en del material
som inte har undersökts. Förslag till vidare forskning är ett genusperspektiv på läroplanen
som  en  helhet,  barnlitteratur,  låttexter,  pedagogiska  dokumentationer,  pedagogiskt
material  och  utomhusmiljöer.  Det  skulle  också  vara  intressant  att  se  studier  som
analyserar helheten av den fysiska lekmiljön under en längre tidsperiod i en större del av
Sverige. Slutligen hade studier som använder de pedagogiska implikationerna som en del
av genomförandet varit av intresse att ta del av i framtiden.
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Bilaga 1. 

Bilden visar en överskådlig sammanfattning av fördelningen mellan genuskodade kategorier i de
olika lekmiljöerna och ateljén på förskola X.



Bilaga 2. 

Bilden visar en överskådlig sammanfattning av fördelningen mellan genuskodade kategorier i de
olika lekmiljöerna och ateljén på förskola Y.


