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1. Sammanfattning  

 
Syftet med denna studie är att studera hur barn i förskolan ges möjligheter eller begränsas att 
agera gränsöverskridande (avseende genus/HBTQ) i den fria inomhusleken. Genom 
observationer och intervjuer har vi studerat hur den fysiska miljön och det pedagogiska 
lekmaterialet kan komma att påverka barnen utifrån ett normkritiskt perspektiv med en 
inblick på genus/kön och HBTQ. I denna studie utgick vi från ett normkritiskt perspektiv och 
feministisk poststrukturalism för att se vilka normer som råder på fyra förskolor i Uppsala 
kommun. Vi utförde fyra kvalitativa intervjuer och hade fyra observationstillfällen, med fem 
olika pedagoger och fyra olika barngrupper. Genom studiens gång har vi fått en inblick i hur 
pedagoger ser på den normkritiska pedagogiken och hur det avspeglas på barngruppen. De 
resultat vi har kunnat se är att pedagoger inte uttrycker någon skillnad i arbetet mellan genus 
och HBTQ. Alla intervjuade pedagoger tyckte att miljön hade en betydelse för barns 
gränsöverskridande och observationerna visar att olika förskolor ger olika möjligheter till 
gränsöverskridande i den fria inomhusleken. 
 
Nyckelord: Normkritiskt perspektiv, feministisk poststrukturalism, gränsöverskridande, HBTQ, genus, fysiska 
miljön.   
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2. Inledning  

En ny amerikansk rapport genomförd av Sarah Kate Ellis via den amerikanska organisationen 
GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) visar att 20 % av personer mellan 18 
och 34 år identifierar sig som HBTQ (Accelerating Acceptance, 2017). I Sverige slog Euro 
Pride Parade alla rekord, närmre 60 000 personer gick med i tåget, däribland stadsministern 
och sex andra partiledare (Stockholm Pride, 2018). Vår uppfattning är att HBTQ-frågan tar 
allt större plats i det offentliga rummet. Samtidigt revideras den svenska förskolans läroplan 
och begreppet könstillhörighet skrivs in och får en betydande plats.  
 
Denna studie fokuserar på normkritiskt arbete med fokus på den fysiska miljön i förskolan 
kring genus/kön och HBTQ med fokus på den fysiska miljön i förskolan, det vill säga 
lokalernas utformning och val av det pedagogiska lekmaterialet. Med normkritiskt arbete 
menar vi att kunna förhålla sig till ett normkritiskt perspektiv, som i ett förskoleperspektiv 
innebär att varje barn ska få möjlighet till att utvecklas som individ (Salmson & Ivarsson, 
2015, s. 10). Det normkritiska perspektivet hjälper oss att få syn på de normer som finns och 
sedan kunna utmana de (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10). Vår uppfattning är att det 
normkritiska arbetet kring genus/kön och HBTQ är ett viktigt ämne att belysa. Allt fler 
människor känner tillhörighet inom HBTQ och acceptansen behöver vidgas. Eftersom att 
samhället utvecklas ställs det mer krav på staten att uppdatera förskolans läroplan så 
verksamheterna kan följa med i utvecklingen. Det kan vi se i den reviderade läroplanen för 
förskolan som börjar gälla 1 juli 2019, där normkritiska mål har integrerats på ett helt annat 
sätt än i den nuvarande läroplanen (2016). Vi tänker att det är viktigt att arbeta med detta i 
förskolan då det tidigt behövs skapas en acceptans och normalisera normöverskridande 
värderingar som finns kring genus/kön och HBTQ.  
 
Studiens frågeställningar handlar om huruvida ämnet tas på allvar i förskolan. Hur ser 
kunskapen ut bland pedagoger i fråga om normkritisk pedagogik gällande HBTQ och 
genus/kön? Vilka möjligheter eller begränsningar har barn att agera gränsöverskridande i den 
fria leken? Formas den fysiska miljön och materialet för att främja det normkritiska arbetet, i 
så fall hur? Det är enligt vår uppfattning upp till pedagogerna att skapa förutsättningarna, vår 
tolkning är att det därför är viktigt att ha kunskap kring ett normkritiskt förhållningssätt. Den 
fysiska miljöns utformning och val av material skapar olika förutsättningar och möjligheter 
för barns agerande i lek.  
 
Utifrån tidigare erfarenheter när vi har arbetat och varit ute på VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) har vi upplevt att det normkritiska synsättet finns bland pedagoger men att det 
ibland kan vara svårt att veta hur man ska praktiskt arbeta kring. Vi har upplevt att man i 
arbetslagen har pratat kring detta men att det kan vara svårare att genomföra. De perspektiv vi 
har sett som är vanligast att arbeta med inom normkritiskt arbete är framförallt olika 
funktionsnedsättningar/diagnoser och genusaspekten. Vi vill därför ta reda på hur arbetet ser 
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ut inom HBTQ och genus i samspel med den fysiska miljön på fyra olika förskolor i Uppsala 
kommun. 
 
Centrala begrepp i studien är: Genus, HBTQ, gränsöverskridande, fysisk miljö och fri lek. 
Till grund för vår studie ligger ett normkritiskt perspektiv och vi hämtar begrepp och 
teoretiska utgångspunkter i feministisk poststrukturalism. Dessa begrepp förklaras i avsnitt 6: 
teoretiska utgångspunkter och 7: centrala begrepp. 
 
Vi kommer nu att beskriva bakgrunden till studien. 
 
3. Bakgrund 

I april 2017 tog regeringen beslutet att ge Skolverket i uppdrag att göra en översyn av 
förskolans läroplan. Det som bland annat lyfts i beslutet är att förskolan är en viktig social 
och kulturell mötesplats. Utbildningsdepartementet trycker även på att den sociala 
mötesplatsen bör ses ur ett funktionshinders- och jämställdhetsperspektiv. Den 
kvalitetsgranskning som skolinspektionen utfört i fråga om jämställdhet har visat på att 
läroplanen brister i arbetet kring jämställdhet. Granskningen har även visat att förskolor inte 
aktivt arbetar med jämställdhetsuppdraget. Utbildningsdepartementet menar att det aktiva 
arbetet med jämställdhet och normkritiska perspektiv behövs i förskolan, för att synliggöra 
skillnader i förhållningssätt och bemötande av barn. Även för att bidra till ett 
förändringsarbete (Regeringen, 2017-04-20). Vi har därför valt att i bakgrunden att titta 
närmare på och analysera vad det står om normer och värden (med fokus på 
HBTQ/kön/genus) i den nuvarande läroplanen (2016) och vad som står i den reviderade 
läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. Detta för att jämföra och synliggöra eventuella 
skillnader och likheter. Nedan följer utdrag ur de båda läroplanstexterna som vi sedan 
kommer att relatera till varandra. 

3.1. Styrdokument  
 

Nuvarande: Läroplanen för förskolan 98, reviderad 2016 
 

1. “förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

2. “utvecklar sin 

 
eller funktionsnedsättning, och” (s. 8) 

identitet och känner trygghet i den,” (s. 9) 
 
Nya: Läroplanen för förskolan 98, reviderad 2018, som träder i kraft 1 juli 2019 
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3. “aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter 
till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet

4. “respekt och förståelse för 
” (s. 8) 

alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

5. “

, 
och” (s. 8) 
utveckla normer och förhållningssätt

6. “[ ... förutsättningar att utveckla] sin 
 för arbetet och samvaron i barngruppen. (s. 8) 

identitet och känna trygghet i den

7. “inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som 

 samt 
medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” (s. 9) 

går utöver könsstereotypa val
8. “säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen 

” (s. 10) 

oavsett könstillhörighet
9. “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för 

, och” (s. 11) 
diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

 

 eller ålder, hos barnet eller 
någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling.” (s. 2) 

Det är tydligt att regeringen ställer mer krav på Skolverket att ta in mer normkritiska 
strävansmål i läroplanen, det var något vi upptäckte när vi jämförde de två läroplanerna med 
varandra. Vi hittade inte bara dessa åtta punkter i den kommande läroplanen som kopplas till 
normkritik utan det fanns även fler mål som vi valde att inte ta med då de kunde tolkas på 
olika sätt. Dessa mål var mer konkreta. Vi kan även se mål i den nuvarande läroplanen (2016) 
som kan tolkas som normkritiska, men som vi tolkade fokuserade mer på demokratiska 
värderingar. Något vi också uppmärksammade var att de två mål från den nuvarande 
läroplanen (2016) båda kommer från rubriken “Normer och värden”, medan de mål vi hittade 
i den kommande läroplanen genomsyrade hela läroplanen och inte bara under rubriken 
“Normer och värden”.  
 
Vi började med att titta på punkt 1 och punkt 9, där innebörden är i princip densamma i båda 
versionerna av läroplanerna I den nuvarande versionen (2016) börjar det med “förståelse för 
att alla människor [...]” medan den nya versionen (2018) börjar med “Inget barn ska [...]”. Vi 
tolkar att det nuvarande målet indirekt grundats på en toleranspedagogik. Man talar om 
toleransmakt och toleransrum. Personen utanför normen hamnar fortfarande inte innanför 
normen, utan blir tolererad av den som håller i makten att tolerera någon. Makthållaren kan 
när som helst ändra förutsättningarna för “rummet” och ta tillbaka den tolerans som fanns 
(Salmson & Ivarsson, 2015, s.27). Det vill säga, den gränsöverskridande blir aldrig riktigt 
accepterad för den man är. I den nya versionen tolkar vi då att “toleransen” är borttagen, 
snarare att det blivit en motsats till den gamla, man tolererar inte längre ett utanförskap. 
 
Ett begrepp som introducerats i den nya läroplanen (2019) är “könstillhörighet”, som nämns i 
punkt 3 och 8. Begreppet nämns fem gånger totalt i läroplanen, men vi tog bara med två 
punkter då vi kände att vi hade tillräckligt med material för att analysera. Vid punkt 3 och 8 
skulle det kunna tolkas som att målen hänvisar till de två biologiska könen, att det är flickor 
och pojkar som ska få samma möjligheter. Vi vill gärna se att även andra könsidentiteter 
inkluderas i begreppet könstillhörighet och det är ett öppet begrepp som inte bara inkluderar 
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pojkar och flickor. Det skulle kunna vara så att begreppet har lagts till för att kunna 
neutralisera och tolkas på ett mer öppet sätt, då ordet könstillhörighet inte finns med i den 
nuvarande läroplanen (2016), utan där benämns det som enbart “flickor och pojkar”. 
 
En fråga vi ställde oss när vi analyserade den kommande läroplanen är om det finns risker 
med att det tillkommit flera punkter som främjar det normkritiska arbetet. Finns det en risk att 
målen försvinner i verksamhetens arbete? Den kommande läroplanen är väl formulerad men 
vi är kritiska till hur den ska implementeras och förankras. Finns tid och resurser för att jobba 
ingående med de nya delarna? Det är dock positivt att det tillkommit flera punkter som 
främjar det normkritiska arbetet då vi tycker att det är viktigt att det normkritiska 
förhållningssättet existerar på alla förskolor.  
 

4. Arbetsfördelning 

Vi har valt att dela upp våra forskningsfrågor i två olika delstudier. Första forskningsfrågan är 
förankrad till delstudie ett och tredje forskningsfrågan är förankrad till delstudie två. Vår 
andra forskningsfråga kopplas till båda studierna då vi ville få in förskollärarnas perspektiv 
och även hur det ser ut i praktiken. Emelie Saxunger ansvarade för delstudie ett där metoden 
var intervjuer. Matilda Persson ansvarade för delstudie två där metoden var observationer. Vi 
har även delat upp arbetet i avsnittet tidigare forskning. Matilda Persson ansvarade för 
forskning till sin delstudie och Emelie Saxunger ansvarade för forskning till sin delstudie. 
Vid beskrivning av metoder har vi skrivit ett varsitt avsnitt om vardera metod vi valt. I övriga 
delar av uppsatsen har vi delat på arbetet och diskuterat innehållet. Emelie Saxunger 
ansvarade för mejlkontakten med förskolorna då vi har besökt samma förskolor. 
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5. Syfte och forskningsfrågor  

Som tidigare framgick är syftet med vår studie är att undersöka barns möjligheter att agera 
gränsöverskridande i den fria leken på förskolan. Syftet är också att studera hur den fysiska 
miljön på förskolan och det material som barnen använder i sin lek öppnar för, alternativt 
begränsar, barnens möjligheter till gränsöverskridande lek. I analysen lägger vi särskilt vikt 
vid begreppen genus och kön, HBTQ och normkritisk pedagogik.  
 
Våra forskningsfrågor: 

1. Vilka skillnader uppfattar pedagoger att det finns mellan arbetet med frågor rörande 
genus och kön respektive arbetet med HBTQ-frågor? 

2. På vilket sätt öppnar alternativ begränsar förskolans fysiska miljö och det material 
som barnen leker med barns möjligheter att agera gränsöverskridande? 

3. Vilka exempel finns på barns gränsöverskridande agerande i fri lek på förskolan och 
hur kan dessa exempel förstås i relation till genus och kön, HBTQ och normkritisk 
pedagogik? 

 

6. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt behandlar vi de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 
studie. Feministisk poststrukturalism som främst handlar om att utmana föreställningar om 
könen man/kvinna. Normkritiskt perspektiv är något som ingår i studien. Vi tänker att det 
normkritiska perspektivet grundar sig i feministisk poststrukturalism. 

6.1. Feministisk poststrukturalism 
 
Inom feministisk poststrukturalism anses inte en persons identitet vara antingen eller 
kvinnligt eller manligt konstruerad. Identiteten är något som gång på gång skapas för att 
sedan omskapas, beroende på situationer där personer tar sig an olika positioner. Du själv 
sätter dig i positioner medan andra även positionerar dig inom samma situation flera gånger 
om dagen.  Det poststrukturalistiska hjälper oss att kunna se förbi de stereotypa tankarna vi 
har om hur flickor och pojkar, och istället betrakta individer utifrån ett perspektiv där man 
sätter människan i olika positioner. Varje situation under dagen tillåter oss att se femininitet 
och maskulinitet utöver det stereotypa (Dolk, 2011, s. 56). Eidevald (2009) påpekar att den 
feministiska poststrukturalismen främst har som syfte att utmana de föreställningar som finns 
om kön som ”en biologisk, kroppslig och given kategorisering”. Forskaren skriver vidare att 
teorin även ifrågasätter den maktordning som överordnar och normaliserar det maskulina 
(Eidevald, 2009, s. 53). Eidevald (2009) nämner att i stöd med poststrukturalismen beskrivs 
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det ungefär som att kunskap om kön och genus är en effekt och skapare av makt genom att de 
föreställningar om hur vi förväntas vara ses som “sanningar” och begränsar våra möjligheter 
att prata om olika saker eller handla på olika sätt. Forskaren hänvisar även till Lenz Taguchi 
(2004) som menar att den feministiska poststrukturalismen fokuserar på hur kön “görs” 
genom att utmana det kvinnliga/manliga (Eidevald, 2009, s. 54). Eidevald (2009) menar att 
det inte finns någon given relation mellan ordet “flicka” och vilka förväntningar ordet 
medför, men att det däremot finns olika förståelse av ordet (s. 54). 

6.2. Normkritiskt perspektiv  
 
Karin Salmson och Johanna Ivarsson (2015) menar att normkritiskt perspektiv på förskolan 
handlar om att ha ett barnperspektiv och att varje barn ska få möjlighet till att utvecklas som 
individ. Det normkritiska perspektivet är till hjälp för att få syn på de normer som existerar 
för att sedan kunna kritisera, förändra och vidga dessa normer för att skapa en mer 
inkluderande norm och ett mer jämställt samhälle (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10). Normer 
kan ses som oskrivna regler för hur människor förväntas vara i olika situationer. Normerna 
blir främst synliga när de bryts och kan då leda till utanförskap. Normer är något som 
förändras över tid och kan se olika ut runt om i världen (Salmson, Ivarsson, 2015, s. 23). För 
att förändra och vidga de normer som finns i samhället och på förskolan krävs det att vi 
arbetar normkreativt. Att vidga normer handlar om att alla barn ska få vara olika utan att 
någon annan tycker att det är konstigt eller att ett barn blir behandlad på ett visst sätt. Genom 
att vidga normer kommer olikheter ses som självklara och respekteras (Salmson & Ivarsson, 
2015, s. 28). Det ska vara lika accepterat att bryta de normer som finns, som att följa dem. 
När man arbetar normkreativt utgår man från att det finns flera aktiva normer samtidigt och 
det innebär att vi inte bara påverkas av normer utifrån exempelvis vilket kön vi anses ha utan 
också beroende av etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och 
funktionsnedsättning (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 24).  
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7. Centrala begrepp  

I följande avsnitt kommer vi att beskriva begreppen genus, HBTQ, gränsöverskridande, kodat 
och avkodat material, fysisk miljö och fri lek som vi anser är relevanta begrepp för läsaren att 
känna till inför fortsatt läsning av vår studie.  

7.1. Genus 
 
När begreppet genus förekommer i texten menar vi olika föreställningar om manligt och 
kvinnligt knutna till könsroller. Enligt Salmson och Ivarsson (2015) handlar genus om att vi 
har olika förväntningar på en individ beroende på det biologiska könet och de sociala 
konstruktionerna. Genus är en av de mest grundläggande normerna, alltså att vi är och hur vi 
är flickor och pojkar, män och kvinnor. I och med att genusnormerna finns kan vi snabbt dela 
in varandra i olika kategorier. Tolkar vi att en person är en pojke, tolkar vi honom på ett annat 
sätt än om vi tror att det är en flicka. Forskning visar att människor blir olika behandlade 
beroende på vilket kön de upplevs ha, att till exempel makt och resurser fördelas olika bland 
könen (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 194).  

7.2. HBTQ 
 
HBTQ är ett paraplybegrepp (samlingsnamn) för homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 146). För att förklara mer ingående hänvisar vi till 
RFSLs (2015) förklaring av begreppet. Där står H:et och B:et för sexuell läggning. T:et är hur 
man väljer att definiera och uttrycka sitt kön och Q:et står för queer som kan röra både den 
sexuella läggningen, könsidentiteten, relationer och sexuell praktik eller så kan det vara 
uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till de normer som finns i samhället (RFSL, 2015). 

7.3. Gränsöverskridande  
 
Gränsöverskridande är ett begrepp som används vid ageranden som enligt normen bör 
utspelas på ett visst sätt, men inte gör det utan bryter mot normen (Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson, 2009, s. 103). Något som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 
(2009) sett vara gemensamt för de barn som agerar gränsöverskridande är att de haft social 
kompetens, problemlösande och organisatorisk förmåga, samt en livlig fantast. Det har visats 
vara problematiskt för barn att agera gränsöverskridande då motstånd upplevs från både 
kamrater och vuxna (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 94). Hellman 
(2013) menar att det är vanligt att barn väljer att hålla tillbaka de ageranden som är 
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överskridande när de är i ett offentligt sammanhang där blickar kan döma och ”normera” 
barnen. Barn tenderar att välja de utrymmen där de får vara i avskildhet, till exempel hallen 
eller en koja som de byggt, där ingen kan se och normera den överskridande leken eller 
agerandet (Hellman, 2013, s. 39). Om vardagen inte upplevs som trygg för barnet kan inte 
gränsöverskridning ske (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 94). Ärlemalm-
Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att om barns möjligheter till 
gränsöverskridande ska öka behöver barnen själva bli engagerade i diskussion om en 
jämställd vardag. För att utmana barns föreställningar och tankar kan man använda sig av ett 
utvecklingspedagogiskt arbetssätt i förskolan, där barns tankar och förståelse sätts i fokus. 
Genom att olika uppfattningar, tankar och handlingar lyfts fram och synliggörs kan barns 
möjligheter till gränsöverskridande stärkas och utvecklas (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 
Samuelsson, 2009, s. 94). 

7. 4. Kodat och avkodat material  
 
När vi nämner kodat material menar vi könskodat material som till exempel barbiedockor, 
My little pony och dockhus. Dessa leksaker anses vara traditionellt flickigt kodade medan 
bilar och bilgarage är exempel på leksaker som är traditionellt pojkigt kodade. När vi i vår 
studie använder begreppet avkodat material menar vi leksaker som i sin utformning eller färg 
inte automatiskt kopplas till kön, till exempel olika konstruktionsmaterial såsom kaplastavar, 
klossar och plus plus (plus plus är plusformade bitar som går att bygga i 2D och 3D). I det 
könsneutrala arbetet försöker man göra lärmiljön så könsneutral som möjligt genom att 
tillföra avkodade leksaker och material. För att arbeta kompensatoriskt har man i vissa fall 
valt att ha kvar kodat material, exempelvis bilar och barbiedockor och på så vis uppmuntra 
barn till att agera gränsöverskridande (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 24). Under 
avsnittet tidigare forskning kommer vi att redogöra för könsneutralt- och kompensatoriskt 
arbete.  

7.5. Fysisk miljö och fri lek 
 
När vi nämner den fysiska miljön i vår studie menar vi hur rum, tak, väggar, golv och 
material är utformande. Det kan också vara rum och platser som skapas i rummen av barn 
eller pedagoger. Hellman (2013) menar att rum ger olika erbjudanden för barn. I rum där barn 
är mer synliga och därmed riskerar att också bli kritiserade begränsas ofta barns möjligheter 
till att våga pröva nya positioner i leken (Hellman, 2013). Hellman (2013) beskriver den fria 
leken som en plats där barn får utrymme till att påverka vad som ska ske i leken. I den fria 
leken bygger barnen sina egna fysiska rum där förhandlingar dem emellan sker (Hellman, 
2013, s.53). De vuxna behöver alltså skapa förutsättningar för barn men inte styra leken. 
Salmson och Ivarsson (2015) menar att det både finns fysiska rum och sociala rum som 
skapas mellan barn där det finns faktorer som både underlättar men också försvåra för barn 
att agera gränsöverskridande. Det blir därför viktigt att fundera över hur man utformar och 
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inreder de olika rummen på förskolan och vad syftet med miljön är (s. 294). Salmson och 
Ivarsson (2015) menar vidare att det är viktigt att ställa sig frågor såsom ”Vilket syfte har vi 
när vi inreder de olika rummen på avdelningen?”, ”På vilket sätt känner sig olika barn 
välkomna och delaktiga utifrån det som sätts upp på väggarna?”, ”Förstärker vi en norm eller 
vidgar vi normer?”, ”Blir den fysiska miljön en resurs i arbetet i att öppna för nya perspektiv 
och vidga normer?” (s. 296). Salmson och Ivarsson (2015) menar att kuddrum och kojor både 
inne och ute är rum för normkreativa aktiviteter mellan barn (s. 298). 
 
De begrepp som vi valt att lyfta som centrala för studien är frekvent förekommande i texten 
och känns därför viktiga för oss att definiera. Begreppen kommer användas för att hålla fokus 
på forskningsfrågorna och för att rama in intervjuer och observationer. Vi kommer inte att 
resonera kring begreppens betydelse på fler platser i texten. 
 
När vi nu har lyft de centrala begreppen kommer vi att gå vidare till tidigare forskning som vi 
anser vara av betydelse för studien.  
 

8. Tidigare forskning  

8.1. Förskolans fysiska miljö och den fria leken  
 
Sofia Eriksson Bergström (2013) har med hjälp av videoobservationer och intervjuer studerat 
relationen mellan förskolans fysiska miljö, barn och pedagoger och barnens 
handlingsutrymme i relation till den fysiska miljön. Syftet var att undersöka hur förskolans 
fysiska miljö strukturerar och organiserar barns aktiviteter och vilka erbjudanden och/eller 
regleringar som kommer till uttryck i förskolans fysiska miljö (Eriksson Bergström, 2013, s. 
8). Hon har i sin analys kommit fram till att den fysiska miljön har betydelse för vilka 
positioner barn väljer i olika situationer. Hallen är en plats där barnen har chans till friare lek 
då miljön primärt inte är planerad för pedagogisk lek och därmed inte heller skapar olika 
förväntningar på barnen (Eriksson Bergström, 2013, s. 174). Eriksson Bergström (2013) har i 
sin analys även kommit fram till att när den fysiska miljöns planering och utformning på ett 
tydligt sätt visar vilka aktiviteter som bör förekomma i ett rum så följs detta av regler och 
begränsningar för barnen (s. 173). Vidare menar Eriksson Bergström (2013) att rum som 
inretts med fysiska verktyg och har tydliga erbjudanden minskar utrymmet för barn att 
upptäcka handlingserbjudanden. Dock- och hemvrån är ett sådant exempel där barn leker det 
pedagogerna har planerat för. I miljöer som har mindre tydliga erbjudanden såsom ett 
kuddrum ges barn större möjligheter och/eller barnen blir mer kreativa (Eriksson Bergström, 
2013, s.174). Hon såg i flera av sina observationer att till exempel en kudde användes i en 
och samma lek och omvandlades till olika saker. När de fysiska verktygen är neutrala och 
inte anger vilka handlingsutrymmen som förväntas upptäckas av barnen så skapas ett större 
handlingsutrymme som gör att barnen utforskar mer fritt (Eriksson Bergström, 2013, s. 175). 
Eriksson Bergström (2013) menar att de rum barnen oftast väljer fri lek i är rum där 



14 
 

pedagogerna inte vistas i samt i rum där det inte finns mycket tydliga erbjudanden att 
upptäcka (s. 176)  
 
Anette Hellman (2010) har gjort en studie som handlar om hur normer kring pojkar, ålder och 
kön förhandlas bland barn på en förskola. Normer om hur flickor och pojkar förväntas vara 
eller se ut provas ofta genom lek (Hellman, 2013, s. 66). Hellmans studie bygger på 
observationer och fältarbete (Hellman, 2010, s. 53). Hennes studie har bland annat visat att 
rum skapar olika erbjudanden för barn. I sin analys kom hon också fram till att blickar från 
pedagoger, barn och andra vuxna kan förstärka könsnormer och de handlingar som faller 
utanför dessa normer riskerar att göras obegripliga eller avvikande. Hon menar att barn väljer 
platser där de inte blir sedda av andra för att våga prova andra positioner i leken än de som 
förväntas av barnet, till exempel i en koja som de byggt (Hellman, 2010, s. 216). Hellman 
(2013) har under studiens gång sett att den fria leken oftast inte är “fri” då en pedagog styrde 
barnen eller att ett annat barn, ofta en flicka, agerar “hjälpfröken”. Hellman (2013) menar 
vidare att leken också kontrolleras av vuxna då det sker genom rummets organisering, 
strukturering och gruppindelning (s. 67). Leken bör ske utan vuxna för att inte störa barns 
möjligheter att göra erfarenheter (Hellman, 2013, s. 54). Den fria leken innebär att barn 
förväntas kunna leka på egen hand och barn behöver kunna leka förhandlingsinriktad lekar 
för att inkludera varandra (Hellman, 2013, s. 66). 

8.2. Könsneutralitet och kompensatoriskt arbete  
 
Linnea Bodén (2011) menar att könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik är 
dominerande föreställningar i förskolans jämställdhetsarbete. Bodén (2011) menar vidare att 
jämställdhetsarbetet i förskolan kan beskrivas som ett motståndsarbete, där man strävar mot 
att flickor och pojkar ska behandlas olika (s. 35). Bodén (2011) belyser istället att alla barn 
ska ha samma rättigheter och grund att stå på oavsett kön. Bodén (2011) lyfter fram två olika 
arbetssätt i jämställdhetsarbetet, könsneutralt arbete och kompensatoriskt arbete (s. 36). Att 
arbeta könsneutralt handlar om att skapa en könsneutral miljö. Arbetet med könsneutrala 
miljöer handlar om att kön inte ska ha någon betydelse på förskolan och att alla barn ska 
kunna vistas i alla miljöer och använda sig utav allt material utan att begränsas av de 
könsstereotypa förväntningarna. Bodén (2011) menar att problematiken med att arbeta 
könsneutralt är att pedagogerna kan upplevas “blinda” för uppdelningar mellan könen samt 
att över- och underordningar mellan flickor och pojkar hela tiden skapas i förskolans 
verksamhet (s. 38). Målet med kompensatoriskt arbete är att barn, oavsett kön, ska ha lika 
möjligheter till att utveckla alla sorters förmågor (Bodén, 2011, s. 40).   
 
Eidevald & Lenz Taguchi (2011) har gjort en enkätundersökning med syfte att ta reda på hur 
förskolor beskriver sin verksamhet utifrån genus- och jämställdhetspedagogik. Resultatet av 
enkätundersökningen visade på att förskolor tenderar att köpa in könsneutralt material samt 
att göra även miljön så neutral som möjligt, eller att arbeta kompensatoriskt. Att arbeta 
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kompensatoriskt innebär att man blandar könskodade leksaker och material i miljön för att 
barnen ska få möjlighet att överskrida könsnormerna (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 24).  
 
Det framkom i enkätstudien att de förskolor som arbetar könsneutralt aktivt har valt nya 
namn på en del lärmiljöer, exempelvis “dockvrån” till “lägenheten”, “hemmet”, “hemvisten” 
eller “huset”. På så sätt menar förskolorna att de skapar fler platser för att locka pojkar och 
flickor till samma lek (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 24). Studien visade också att flera 
förskolor “satsade på konstruktionsmaterial” för att de menade att konstruktionsmaterial 
passar båda könen och att materialet inte är specifikt könskodade (Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011, s. 24). De förskolorna som arbetade kompensatoriskt menade bland annat att det 
handlade om “att kombinera ungefär lika mycket “pojk- och flickleksaker” och att de 
placerade könskodade leksaker såsom bilar och dockor bredvid varandra för att underlätta för 
barnen att agera gränsöverskridande (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 25).  

8.3. Queerteori i undervisningen 
 
Robinson (2005) har skrivit en artikel där hon utforskar heteronormativiteten samt en 
argumentering för att använda sig av “queering” av kön inom utbildning för tidiga åldrar. 
Författaren påpekar att flera vetenskapliga studier har gjorts som visar på att skapandet av 
könsidentiteten sker i barnets tidiga åldrar. Författaren har i sin forskning även kommit fram 
till att barnen är aktiva och också medvetna i denna process. Hon menar att barnen själva 
engagerar sig i andras skapande av könsidentitet och kan agera “poliser” för vad som är inom 
ramen lämpligt angående feminina och maskulina ageranden. Robinson (2005) skriver att 
man i forskning börjat kunna se resultat av vikten av läroplanens utformning samt den 
pedagogik läraren lutar sig mot när det kommer till barns skapande av sin könsidentitet (s. 
19). 
 
Vidare förklarar författaren queerteorin. Teorin motsätter sig att det bara finns en sexualitet 
och endast två kön, de biologiska könen, utan står fast vid sexualitetens och könens 
mångfald. Att som pedagog förhålla sig till queerteorin främjar en queerpedagogik. Robinson 
(2005) menar att pedagogiken främst går ut på att destabilisera de kulturella ”binärerna” man 
– kvinna, kön – genus, heterosexuell – homosexuell (Robinson, s. 25). Queerpedagogiken ger 
pedagogen en uppmuntran till att ifrågasätta och utmana de normer som finns kring 
genusskapandet och sexualitet, till den punkt då det inte längre behövs ett ifrågasättande 
(Robinson, 2005, s. 26). 
 
Robinson (2005) menar att det är viktigt att belysa kopplingarna mellan genus och sexualitet 
för att kunna motverka heteronormen och öppna upp för att barn skapar sin egen 
könsidentitet. Hon skriver vidare hur det anses irrelevant att uppmärksamma barns sexualitet 
samtidigt som det sker dagligen i och med att heterosexualiteten sätts som norm. Till exempel 
uttrycker läroplanen inte att pedagogerna måste arbeta normkritiskt, barn tillrättavisar 
varandra i gränsöverskridningar och pedagogers förhållningssätt ger avtryck m.m. Robinson 
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(2005) påtalar också vikten av att barnen själva får agera gränsöverskridande, eller se andra, 
och på så vis lär sig vad som anses acceptabelt eller inte när det gäller deras 
könsföreställningar (s. 26). 

8.4. Konstruktion av jämställdhet i förskolan 
 
Charlotta Edström (2014) har gjort en studie vid tre svenska förskolor där hon beskriver och 
analyserar olika förskolepedagogers konstruktioner av deras arbete med barns jämställdhet. 
Forskarens mål är att kunna se hur pedagogerna konstruerar och positionerar sig själva och 
barnen i förhållande till de olika diskurserna och normerna (Edström, 2014). Ända sedan 
1970-talet har det funnits riktlinjer för förskolans pedagoger och barnen som allra främst har 
lagt fokus på att öka flickor och pojkars likheter. När expansionen av förskolorna började nå 
sitt slut vid 1990-talet lade staten mer fokus på jämställdhet och fokus på undervisning. En 
“könsneutralitet” började upplevas i förskolan. Vid mitten av 1980-talet var en mer 
“pluralistisk könskod” synbar, även om den första nationella läroplanen talade för en 
likabehandling mellan pojkar och flickor. I samma läroplan betonas även friheten och 
ansvaret för den egna individen, där det även skrivs om vikten av pedagogers motverkan av 
det traditionella (Edström, 2014, s. 536). Edström (2014) refererar till detta citat ur 
Läroplanen för förskolan: 
 

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 (LpFö98, 
rev. 2010, s. 5).  

 
Trots att citatet hänvisar till bemötande av både flickor och pojkar, läggs det mer arbete i 
praktiken på att få flickor intresserade av manligt kodade ämnen än tvärtom (Edström, 2014, 
s. 536-537). 

8.5. Barns resonerande kring könsnormer 
 
Conry-Murray och Turiel (2012) har gjort en studie om barns resonemang kring könsnormer 
och deras variationer genom att systematiskt lyfta fram funktioner från de personliga, 
konventionella och moraliska domänerna. I deras studie fanns förväntningarna att barn skulle 
se negativt på de regler som styr könsnormen på grund av deras bekymmer om rättvis 
behandling. Forskarna trodde att detta skulle bli mer synligt hos de äldre än hos de yngre 
barnen. Den förväntan som fanns på de yngre barnen var att de skulle visa en viss flexibilitet 
när man räknade in kulturella sammanhang, personliga preferenser och de moraliska 
konsekvenserna av att införa regler för könsrelaterade lekar. De förväntade sig också att de 
äldre barnen skulle visa kunskap om traditionella könsroller och att föräldrarna skulle välja 



17 
 

aktiviteter utifrån de normerna. Forskarna trodde även att de äldre barnen skulle visa 
flexibilitet, mer än de yngre barnen, vid kulturella sammanhang, personliga preferenser och 
moraliska konsekvenser. Något som forskarna även upptäckt i andra forskningar var att när 
pojkar agerar gränsöverskridande bedöms det oftast som mer negativt än när flickor agerar 
gränsöverskridande. Det handlar framförallt om de avvikelserna från manliga klädesnormer. 
 
Till sin forskning använde Conry-Murray och Turiel (2012) metoden intervju som de spelades 
in. Forskarna intervjuade barn i åldrarna 4, 6 och 8 år. Totalt var det 72 barn – 24 fyraåringar, 
24 sexåringar och 24 åttaåringar. Under intervjun fick barnet höra tre hypotetiska berättelser, 
a) gå på en lektion, b) få en leksak och c) få en kostym till ett halloweenparty. Varje berättelse 
hade två sidor, där ena höll sig till en manlig norm och den andra till en kvinnlig norm. I den 
första berättelsen fick ett barn gå till en “datorutbildning” (manlig norm) eller en 
“barnvaktsutbildning” (kvinnlig norm). I den andra berättelsen fick barnet en lastbil (manlig 
norm) eller en docka (kvinnlig norm). I tredje och sista berättelsen fick barnet antingen fick 
en soldatdräkt (manlig norm) eller en balletdräkt (kvinnlig norm). Totalt fick varje barn alltså 
höra sex olika berättelser. Efter varje berättelse fick barnen svara på sex frågor som handlade 
om mätning av föräldrars val, barns kunskap om könsnormer, bedömning av 
generaliserbarhet, icke-normativa preferenser, regel-rättfärdigande och regel-rättfärdigande i 
ett annat land.  
 
I resultatet börjar Conry-Murray och Turiel (2012) att beskriva resultatet av barnens kunskap 
om könsnormer. Majoriteten av barnen var medvetna om könsnormer (90%). Forskarna 
upptäckte också att de flesta barn kunde identifiera könsnormer tillhörande leksaker och 
dräkter. De visade sig även att flickor var mer benägna att välja mot normen i valet av 
utbildning, det vill säga flickor gick på datorutbildningen och killarna på 
barnvaktsutbildningen. Ålder var inte en påverkansfaktor. Majoriteten i alla åldersgrupper 
valde det normbaserade svaret när det kom till frågorna om vem föräldrarna skulle välja. 
Dock var det mindre vanligt, än i någon annan berättelse, att deltagarna tyckte att föräldrarna 
skulle välja den normbaserade personen i berättelsen när det kom till utbildningarna. 
Rättfärdigande kring könsrelation var mest vanlig av alla rättfärdiganden.  
 
När det kom till frågan huruvida en skola kan ha regler kopplat till könsstereotypt, tyckte 76% 
av deltagarna att det inte var lämpligt med sådana regler. Fyraåringarna var dock mindre 
benägna att svara negativt angående skolans val av regler. Dock ansåg majoriteten att det inte 
var lämpligt att skolan bestämde över leksakerna, än huruvida det var okej eller inte att skolan 
bestämde över vilket kön som fick gå på de olika utbildningarna. Det visade sig också att sex- 
och åttaåringar oftare använde sig av moraliska rättfärdiganden än några andra 
rättfärdiganden. Forskarna frågade även deltagarna ur aspekten om det var i ett annat land. 
Där tyckte majoriteten, 76%, att det fortfarande inte var passande för skolor att skapa 
normbaserade regler. Forskarna kom dock fram till att fyraåringarna var mindre troliga 
jämfört med sex- och åttaåringarna, att värdera reglerna negativt, både feminina och 
maskulina. Även om sexåringarna fortfarande förhöll sig mer negativt än vad fyraåringarna 
gjorde till frågan, så låg de under åttaåringarna. De såg också i resultatet att de fyraåriga 
flickorna förhöll sig mer negativa till frågan än vad pojkarna i samma ålder gjorde. 
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8.6. Barns medvetenhet om andras uppfattningar kring kön 
 
Halim, Ruble & Tamis-LeMonda (2013) har gjort en studie där de har studerat barns 
medvetenhet kring hur andra uppfattar pojkar och flickor. Forskarna menar att barns 
medvetenhet om hur andra värderar deras egna kön kan komma att påverka deras beteenden 
och välmående. Vidare påpekar de att det fortfarande inte finns mycket kunskap om när denna 
medvetenhet utvecklas och vad som influerar den utvecklingen. Barn är utsatta för en miljö 
full med dolda meddelanden om män och kvinnors status. Barns tankar kring hur andra 
människor ser på deras kön (public regard) har ett starkt inflytande på deras sociala identitet 
och även påverkar barns beteende samt deras syn på sig själva. 
 
De deltagande var 240 stycken fyraåriga flickor och pojkar av olika etniciteter och deras 
mammor. Intervjuerna, som gjordes på deltagarnas modersmål, bestod av olika frågor där de 
fick svara på hur länge och hur ofta barnen fick se på TV, vad mammorna hade för 
hushållsarbeten, vad de ansåg vara bättre när de såg på bilder av vad de tyckte om sitt egna 
kön (1. Tror du att tjejer/killar är bra eller inte? 2. Om bra, hur bra? Lite eller mycket?), 
Tycker du att det andra könet är snäll/smart? Om ja, lite eller mycket? 
 
Det Halim, Ruble & Tamis-LeMonda (2013) kom fram till att flickor tror att andra uppfattar 
att flickor har högre status och pojkar tror att andra uppfattar att pojkar har högre status. Det 
de också upptäckte var att flickor som tittade mycket på TV och hade mammor som tog stort 
ansvar över hushållsarbeten, var mer sannolika att ange att pojkar hade högre status, medan 
pojkarna som tittar mycket på TV och hade mammor som ägnade sig åt mycket hushållsarbete 
fick sin uppfattning förstärkt. 
 
9. Metod 

I metodavsnittet börjar vi med att redovisa genomförandet och hur vi gått tillväga för att 
samla in data till de två delstudierna. Vi presenterar våra metoder, kvalitativ intervju och 
kvalitativ observation, samt hur vi har gått tillväga. Efter beskrivningen av genomförandet 
presenterar vi urval och avgränsningar, där vi också diskuterar hur vi tänkt när vi gjort vårt 
urval av förskolor, pedagoger och barngrupper. Vidare diskuterar vi begreppen reliabilitet 
och validitet och begreppens relation till vår studie. Metodavsnittet avslutas med våra etiska 
hänsynstaganden.  
 
För att kunna genomföra denna studie har vi valt att kategorisera barnen som pojkar och 
flickor då vår utgångspunkt är samhällets normer för hur flickor och pojkar förväntas vara. 
Genom denna utgångspunkt kan vi vidare se och diskutera kring vad som är normkritiskt. 
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9. 1. Intervju (Emelie Saxunger) 
 
Denna metod är kopplad till studiens första och andra forskningsfråga. Jag har valt att 
använda mig av inspelade intervjuer för att få en djupare inblick i förskollärarens kunskaper 
och reflekterande över de ämnen som studien behandlar. Då jag ville förstå hur pedagoger 
tänker kring normkritiskt förhållningssätt inom olika kategorier kändes denna metod 
väsentligast. Metoden tillåter en minskning av missförstånd, som till exempel en observation 
hade kunnat ge mycket av. Fördelen med intervju är att kunna ställa följfrågor för ökad 
förståelse (Løkken & Søbstad, 1995, s. 94). Inför intervjuerna skapade jag en intervjuguide, 
en lista med 14 stycken frågor, detta gjorde jag för att försäkra mig om att få svar på för 
studien relevanta frågor (Løkken & Søbstad, 1995, s. 99). Även då jag utgick från 14 frågor 
gav denna typ av struktur en flexibilitet där både jag som intervjuare och även respondenten 
kunde avvika från frågorna om svaret krävde ett bredare perspektiv (Løkken & Søbstad, 
1995, s. 99). Den typ av intervju jag använt mig av är en kvalitativ intervju. Med en kvalitativ 
intervju kan man lätt få fatt i respondentens perspektiv på frågorna som ställs och 
respondenten kan även formulera sig fritt (Løkken & Søbstad, 1995, s. 98). För att se 
pedagogens kunskaper och reflektioner blev det alltså nödvändigt att använda den kvalitativa 
metoden. 
  
Jag anser att dessa intervjuer har fått en personlig och strukturerad form, då den typen av 
intervjuer ger intervjuaren nya perspektiv (Løkken & Søbstad, 1995, s. 97). Vid enbart en 
strukturerad intervju hade respondenten fått mer begränsade möjligheter i sina svar och jag 
hade kunnat gå miste om de olika tankar och reflektioner respondenten har om frågan 
(Løkken & Søbstad, 1995, s. 97-98). Jag har använt mig av öppna frågor i intervjun och valt 
att dela upp intervjufrågorna i tre delar: bakgrundsfrågor, frågor till forskningsfråga 1 och 
frågor till forskningsfråga 2. Bakgrundsfrågorna (se bilaga 1) syftar till att inleda intervjun på 
ett lättsamt sätt samt för att få information om vad pedagogerna tycker och tänker kring det 
övergripande ämnet. Andra delens frågor (se bilaga 1) syftar till att få svar på frågor kopplade 
till forskningsfråga 1 och tredje delens frågor (se bilaga 1) syftar till att få svar på frågor 
kopplade till forskningsfråga 2. Strukturen och ordningen av frågorna har för avsikt att skapa 
en inledning till intervjun med frågor indirekt kopplade till vår studie, för att sedan gå i 
samma ordning som vi placerat forskningsfrågorna i vårt syfte. 
  
Bell (2016) lägger extra vikt vid att visa hänsyn till respondentens behov och önskemål när 
det kommer till att bestämma tid och plats (s. 201). Då jag har förståelse för pedagogens 
arbete där tiden inte alltid räcker till, har pedagogen själv fått bestämma tid för intervjun. 
Intervjun har då ägt rum på olika tider såsom strax innan lunch eller efter lunch och rast och 
intervjun har alltid genomförts på arbetsplatsen där respondenten valt platsen, inne i ett 
kontorsrum eller i personalrummet. 
  
I min studie har jag valt att mestadels sammanfatta och ändra om förskollärarnas svar till 
skriftspråk istället för att ordagrant citera utifrån det talspråk som framkommer i 
transkriberingen av intervjuerna då jag analyserar och diskuterar kring deras svar. Främst har 
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jag valt detta då Trost (2010) belyser den oetiska aspekten han själv anser det vara att citera 
någon utifrån deras talspråk (s. 156-157). Författaren menar på att han själv skulle skämmas 
att bli ordagrant citerad, och därför oetiskt att utsätta någon annan för det (Trost, 2010, s. 
157). Jag själv delar åsikt med Trost och väljer därför att förmedla pedagogernas svar i 
mestadels skriftspråk, samt även för att få en mer läsvänlig text. Däremot tillkommer citat, 
som skrivs ordagrant, då det kan ha betydelse vid analysen av formulering av meningen eller 
förståelsen, som även Trost (2010) nämner (s. 157). Trost (2010) tar även upp att 
transkriberingen ofta kan bli alldeles för många sidor vilket inte gör texten överblickbar och 
därav svår att analysera (s. 149). Då jag gjort fyra intervjuer blev det ca 16 sidor lång 
datorskriven transkribering, vilket inte är hållbart att ha med i studien då det tar alldeles för 
stor plats. Därför har jag valt att lägga in intervjufrågorna som en bilaga (1) som kan hänvisas 
till under min analys och resultatet. 
 
9.2. Observation (Matilda Persson) 
 
Jag har i min delstudie valt att använda mig av kvalitativ observation som metod för att 
studera barns möjligheter eller begränsningar till att agera gränsöverskridande i den fria leken 
samt hur den fysiska miljön påverkar barns gränsöverskridande. Denna delstudie är kopplad 
till studiens andra och tredje forskningsfråga. Ordet “observation” kommer från latin och 
betyder iakttagelse eller undersökning (Løkken & Søbstad, 1995, s. 36). Løkken och Søbstad 
(1995) menar att en kvalitativ observation ofta har en inriktning på detaljer och delar, man 
riktar sitt intresse mot enskilda delar eller aspekter av den händelse man studerar och man är 
mer intresserad av relationer mellan människor än enskild individ (s. 44). Jag har valt att 
använda mig av strukturerad observation vilket innebär att jag innan observationen bestämt 
mig för vad jag skulle titta efter under varje observationstillfälle (Løkken & Søbstad, 1995, s. 
43)  
 
Observationerna började med att jag kom till de olika avdelningarna på utsatt tid och datum 
och presenterade mig för pedagogerna. Pedagogerna berättade för barnen vad mitt syfte med 
besöket var och hur det skulle gå till. Jag började med att gå runt och observera miljön och 
allt material först, följt av observation av barn i den fria inomhusleken. Jag genomförde 
observationerna med endast penna och papper och skrev ned vad som hände, detta kallas för 
löpande protokoll enligt Løkken och Søbstad (1995, s. 51). Løkken och Søbstad (1995) pratar 
om att det är viktigt som observatör att välja en plats där det är möjligt att stå eller sitta ostörd 
och samtidigt både kunna se och skriva ner vad som händer (s. 56). Detta var något jag ibland 
upplevde som svårt. Att positionera sig så att jag inte störde barnen i leken var inte heller det 
alltid lätt. Løkken och Søbstad (1995) menar att det är viktigt att man direkt efter avslutad 
observation går till en ostörd plats för att renskriva sina anteckningar (s. 58), vilket jag 
gjorde.  
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9.3. Urval och avgränsningar 
 
Vi började med att mejla ut till 21 förskolor i Uppsala kommun. Det har varit väldigt svårt att 
hitta förskolor. Mycket av vår tid i starten gick åt till att hitta förskolor som kunde tänka sig 
att träffa oss. Till slut fick vi svar från två förskolor i centrala Uppsala och två förskolor lite 
längre ut utanför Uppsala som tog emot oss för att göra intervjuer och observationer. Vår 
tanke från början var att försöka få tag på två förskolor i centrala delarna av Uppsala och två 
förskolor lite längre ut på landet för att förskolorna skulle få distans mellan varandra. 
  
Vårt mål var från början att endast intervjua förskollärare då förskolläraren är den som är 
ytterst ansvarig för utbildning och undervisning. Då det visade sig svårt att hitta endast 
förskollärare att intervjua består vårt urval av en barnskötare och resterande förskollärare. 
Dock ville en förskollärare vara med i intervjun tillsammans med barnskötaren när vi väl kom 
dit, vilket vi tackade ja till. I beskrivningen av studiens resultat, analys och diskussion 
kommer förskollärarna och barnskötaren benämnas som Pedagog 1, 2, 3, 4 och 5. Den 
barnskötare vi har intervjuat utbildar sig för närvarande till förskollärare vilket också ligger 
till grund för vårt val att inte särskilja yrkesrollerna åt. Vi har även valt att använda oss av 
pronomenet hen för att behålla personerna så anonyma som möjligt. 
 
Vi valde att observera barn i åldrarna 3-5 år på fyra olika förskolor i Uppsala kommun 
inomhus i den fria leken. Vi valde att observera de äldre barnen för att få in mer material på 
kort tid, då vi hade begränsat med tid för observationerna. Om vi hade valt att observera 
yngre barn tror vi att det hade krävts mer tid för att få in samma mängd data. 

9.4. Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet kan också kallas för tillförlitlighet och giltighet (Bell, 2016). Med 
reliabilitet menar man att forskningens resultat bör vara så säkert att en forskning skulle ge 
samma resultat oberoende omständigheterna (Bell, 2016, s. 133). Mätningen ska bli så stabil 
som möjligt och inte utsättas för “slumpinflytelser”, till exempel ska alla intervjuade få 
intervjufrågorna på samma sätt eller att situationerna ska vara lika för alla (Trost, 2014, 
s.131). Vi anser att vid intervjuerna är reliabiliteten ganska hög. Vi är övertygade om att 
pedagogerna skulle ge ungefär samma svar vid en andra intervju som de givit vid sina första 
intervjuer, då det är deras kunskap och framförallt åsikter vi har efterfrågat. Deras kunskap 
kan dock komma att ändras, om de skulle ha läst eller sett något som upplyst dem i efterhand, 
vilket skulle minska reliabiliteten. Vid observationerna tror vi att reliabiliteten är mycket 
lägre, då situationerna förmodligen skulle vara annorlunda gentemot en andra observation 
eftersom det finns alltför många variabler som kan ändras. Exempelvis barnantal, tillgång till 
material, gruppsammansättningen, humör, intresse för stunden och så vidare.  
 
Validitet är ämnat till att visa i vilken utsträckning forskningens metoder verkligen 
undersöker det som är menat att undersökas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). Där kan man 
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diskutera huruvida observationen ger forskningen en validitet eller inte. Då vi endast 
observerat varje barngrupp en gång på grund av de tidsbegränsningar vi haft är det möjligt att 
det påverkar giltigheten hos resultatet. För att öka giltigheten hade vi eventuellet behövt 
observera under en längre tid och fler dagar. Vår studie ger mer en indikation på hur det kan 
se ut på förskolorna i Uppsala. Validiteten för intervjuerna känns dock högre, då frågorna kan 
precisera mer det som forskningen ämnar undersöka, än vad en observation kan göra. 

9.5. Etiska hänsynstaganden 
 
I början av arbetet med uppsatsen skickade vi ut mejl till biträdande förskolechefer. I mejlen 
berättade vad vi gjorde, vårt syfte med vårt arbete, vilka forskningsfrågor vi har, samt vilka 
metoder vi ville använda. I samband med metoderna informerade vi om den konfidentialitet 
(Bell, 2016, s. 64) vi tillämpar i arbetet, det vill säga att barn och pedagoger skulle vara helt 
anonyma. Inga bilder, videoinspelningar eller ljudupptagningar skulle förekomma under 
observationen, utan endast personliga anteckningar. Vid intervjun berättade vi att vi gärna 
ville spela in intervjun och vårt syfte till varför, det vill säga för att kunna gå tillbaka till 
intervjun och lyssna på vad som sades exakt samt att den inte skulle användas i annat syfte. 
Under intervjun informerades samtliga pedagoger återigen om vår konfidentialitet och att när 
som helst kan avbryta. 
 
I samråd med en biträdande förskolechef beslutade vi att en samtyckesblankett till 
vårdnadshavare inte var nödvändig, då vi endast skulle anteckna och observera barnen i deras 
samspel med miljön. Inga barn skulle komma att kunna identifieras på något sätt. Vi ansåg 
också att studien inte innefattade något privat eller etiskt känsligt (Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, 2002, s. 9). 
 
Vi anser att vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
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10. Resultat och analys  

I detta avsnitt börjar vi med att presentera relevant information kring varje delstudie. Vi 
kommer bland annat att redogöra för hur vi kommer att benämna förskolorna och 
pedagogerna för att bibehålla anonymitet. Vi presenterar också en kort beskrivning av de 
intervjuade pedagogerna. Därefter följer en presentation och analys av studiens resultat. 
 
I intervjustudierna är frågorna uppdelade i tre olika kategorier och redogörs utifrån dessa. 
Efter varje kategori följer en sammanfattning av svaren. 
 

11. Resultat delstudie 1: Intervju (Emelie Saxunger)  
 
Här kommer en kort beskrivning av pedagogerna som intervjuades följt av resultat och 
sammanfattning.  
 
Pedagog 1: 
Denna pedagog var den första vi intervjuade och arbetar på Förskola A. Pedagogen har precis 
blivit tillsatt en tjänst utanför barngrupp och hade därför ingen koppling med den barngrupp 
som observerades inför delstudie 2. Intervjun blev ca 30 minuter lång. 
 
Pedagog 2: 
Detta var andra intervjun och pedagogen jobbar på Förskola B. När jag kom till denna 
förskola fick jag informerat att den pedagog jag skulle ha intervjuat var sjuk och fick då 
möjlighet att intervjua denna pedagog istället. Detta resulterade i att pedagogen var 
oförberedd inför intervjun. Pedagogen hade ingen koppling med den observerade 
barngruppen. Intervjun blev ca 7 minuter lång. 
 
Pedagog 3: 
Pedagogen tillhör Förskola C och intervjuades tillsammans med Pedagog 4. Denna pedagog 
hade inte heller någon koppling till den observerade barngruppen. Pedagog 3, och 4, var de 
enda som tackade ja till erbjudandet om att få läsa intervjufrågorna innan intervjun skulle ske. 
Intervjun blev ca 18 minuter lång. 
 
Pedagog 4: 
Pedagog 4 tillhör Förskola C och blev intervjuad tillsammans med Pedagog 3, som skrivet 
ovanför. Pedagogen arbetade på samma avdelning som den observerade barngruppen. 
Pedagog 4, och 3, var de enda som tackade ja till erbjudandet om att få läsa intervjufrågorna 
innan intervjun skulle ske. Intervjun blev ca 18 minuter lång. 
 
Pedagog 5: 
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Denna intervju var vår sista intervju och pedagogen arbetar på Förskola D. Pedagogen arbetar 
i samma barngrupp som blev observerade. Intervjun blev ca 11 minuter lång. 

11.1. Bakgrundsfrågor 
 
De bakgrundsfrågor som ställdes under intervjun var: 

1. Vad tänker du är normkritisk pedagogik? 
2. Hur kan man inkludera normkritisk pedagogik i verksamheten? 
3. Hur tycker du att den nuvarande läroplanen (2016) förhåller sig till normer och 

värden? 
- Har du läst igenom den nya (2018)? Vad tänker du kring den? 

 
Fråga 1) 
Alla fem pedagoger var överens om vad som menas med den normkritiska pedagogiken. 
Uttrycken kunde däremot variera och några var mer kortfattade än andra. 
 

Lika värda, alla ska lyckas. Förutsättningarna ska vara att alla kan vara med på det vi gör, oberoende på 
hur man är. (Pedagog 4) 

 
Alla pedagoger tyckte att normkritisk pedagogik på något sätt grundade sig i alla människors 
lika värde och att alla barn skulle bli bemött likvärdigt och som individer. Barnen ska få vara 
som de är. Pedagog 1 betonade att den normkritiska pedagogiken handlar om att ha ett 
normkritiskt förhållningssätt. Hen menade på att man inte direkt kan undervisa någon i 
normkritik, utan snarare “genom”. Genom att ha ett sådant förhållningssätt lär man också ut 
de normkritiska värderingarna. Pedagog 3 och 4 menade att pedagogiken bör utgå från ett 
normkritiskt perspektiv, men att i arbetet handlar det om att arbeta med ett normkreativt 
förhållningssätt. Pedagog 2 hade lite svårare att sätta ord på vad pedagogiken kunde innebära, 
men tänkte i banorna att det handlar om att förhålla sig mer neutral. Pedagog 5 nämnde, som 
de andra pedagogerna, allas lika värde, men nämnde sedan något som inte de andra 
pedagogerna nämnt. Hen uttryckte vikten av möjligheten att ha tillgång till olika saker. Hen 
menade att alla barn bör ha lika mycket tillgång till samma material, pedagoger, lärmiljöer 
och så vidare. 
 

Genom att du ständigt är medveten om ditt agerande. Hur du säger och hur du… Vilket inte alltid är så 
lätt. För man säger ju “Kom nu tjejer så gör vi det här” till exempel, och det är ju inte så… Det sitter 
liksom i ryggmärgen så man måste försöka jobba bort det. (Pedagog 5) 

 
Fråga 2) 
När jag frågade hur man skulle kunna inkludera den normkritiska pedagogiken i 
verksamheten pratade Pedagog 2 och 5 om sitt eget, och kollegornas, agerande gentemot 
barnen, men också gentemot varandra. De menade att det var viktigt att ständigt tänka en 
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extra gång på vad man faktiskt sade och även hur man gjorde i praktiken, då även det smittar 
av till barnens lärande fastän man kanske inte märker det i första taget.  
 
Pedagog 1, 3 och 4 pratade mer kring det materiella och dess betydelse. Pedagogerna pratade 
mycket om att använda sig av avkodat material. Pedagog 4 påpekade att det normkritiska 
arbetet genomsyrade val av material. Pedagogen framhöll vikten av att det normkritiska 
förhållningssättet ska finnas där i vardagen för barnen. Om man istället väljer att bara arbeta 
med normkritik vid särskilda tillfällen kan syftet med det hela motverkas. Pedagog 1 menar 
att man ska använda sig av avkodat material som också är ofärdigt. Hen berättar att de arbetar 
med förhållningssättet att barnen ska känna att de “kan bli” det de vill vara i en lek. Genom 
exempelvis avkodade utklädningskläder kan barnen använda sin egen fantasi över vad de har 
blivit, istället för att kläderna bestämmer åt dem vad de har blivit. Denna pedagogens 
verksamhet använder mycket konstruktionsmaterial, för det “kan bli”. I konstruktionsmaterial 
finns sällan något förutbestämt utan konstruktionen är upp till barnet själv. 
 

Jag tänker, vi har väldigt mycket konstruktionsmaterial till exempel, för det kan bli. Man kan bygga ett 
prinsesslott, eller en drakborg. Eller Spindelmannen och Pippi Långstrump kan mötas i de här miljöerna, 
för att miljöerna är inte kodade. (Pedagog 1) 

 
Fråga 3) 
När det kom till den nuvarande läroplanens (LpFö98 rev.16) avsnitt kring normer och värden 
tyckte Pedagog 1 och 5 att man fick läsa lite mellan raderna för att anpassa målen till sin egen 
verksamhet. Pedagog 5 lade även till att hen tyckte att den nuvarande läroplanen hade mycket 
att utveckla. Pedagog 2 tyckte att det var väldigt lite som handlade om normer och värden när 
det kommer till målen gentemot barnen. Hen sade också att det var ett brett område som var 
ganska generellt skrivet och alltså svårt att “bena upp”. Pedagog 3 och 4 diskuterade att 
avsnittet delade upp pojkar och flickor väldigt mycket, att det inte handlade så mycket om 
barnen som helhet. 
 
Ingen av pedagogerna kunde riktigt svara på vad de tyckte om avsnittet normer och värden i 
den kommande läroplanen (LpFö98 rev.18) då ingen riktigt läst den, utan bara skummat 
igenom den. Pedagog 5 ville dock tillägga att hen tror att den nya kommer bli mycket bättre 
än de nuvarande. Pedagog 3 sade att de hoppades på att det skulle bli mera barnen, istället för 
pojkar/flickor, att man inte ”särade på könen”. 

11.1.1. Sammanfattning 
 
Resultatet av bakgrundsfrågorna visar att samtliga pedagoger till större del delar åsikter när 
det kommer till den normkritiska pedagogiken, hur den kan inkluderas och vad läroplanen har 
för värderingar. Alla gav en mer eller mindre beskrivning av att just förhållningssättet spelade 
roll. Några använde uttryckligen ordet förhållningssätt medan man från andra kunde tolka att 
det var förhållningssättet de menade när de beskrev sitt sätt att tänka på. Hur man kunde 
inkludera en normkritisk pedagogik blev uppdelat i två olika synsätt. Två pedagoger pratade 
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återigen om förhållningssättet och dess betydelse, att det handlar om hur man som pedagog 
agerar och pratar med barnen, att det är det som tar avtryck vilka normer barnen lär sig. De 
resterande pedagogerna pratade mer om de materiella tingens betydelse. Det handlar om 
huruvida materialet är avkodat eller inte och vilka möjligheter barnen har att själva få 
uttrycka sin fantasi och göra sina egna intryck av det de leker med. 
 
Pedagogerna var eniga om att nuvarande läroplanen (2016) har för lite eller för brett samt är 
för generellt i avsnittet om normer och värden, och att verksamheterna för sig fick göra sina 
egna uppfattningar om målen och vad som krävs i deras verksamheter. Pedagogerna nämner 
också att det är markant uppdelat mellan könen och att läroplanen fokuserar på just pojkar 
och flickor, istället för barnen som helhet. Tyvärr kunde ingen svara på vad de tyckte om den 
kommande läroplanens utveckling av avsnittet, då ingen var tillräckligt insatt. Några 
uttryckte dock att de förväntade sig en förbättring. 

11.2. Vilka skillnader uppfattar pedagoger att det finns mellan arbetet med 
frågor rörande genus och kön respektive arbetet med HBTQ-frågor? 
 
De frågor som ställdes under intervjun som är kopplade till vår första forskningsfråga var: 

4. Hur tänker du kring arbetet med genus? 
5. Hur tänker du kring arbetet med HBTQ? 
6. Känner du att det är någon skillnad med att arbeta kring genus och HBTQ? 

    - Hur då?/Varför inte? 
7. Kan du ge ett exempel på när ni mer konkret har arbetat med HBTQ-frågor? 
8. Tycker du att det är lika självklart att arbeta med HBTQ som med genus? 
9. Har du erfarenhet av att ett barn har agerat gränsöverskridande? 

 
Fråga 4) 
När jag frågade hur pedagogerna tänker kring deras arbete med genus var det ganska delat 
huruvida lärmiljön ska vara kodad eller avkodad. Två pedagoger, 2 och 5, tyckte inte att man 
skulle avkoda miljön, till exempel för att samhället är väldigt inriktat på att avkoda. 
Pedagogerna tyckte att de lite mer könsstereotypa leksakerna skulle få vara kvar, men att alla 
ska ha möjlighet till att få använda dem, oavsett kön. Pedagog 5 tyckte också att genusarbetet 
har kommit till att bli lite överdrivet, att man till exempel inte ska använda ordet hen, utan 
hellre säga barnens namn istället. Pedagogen fortsatte vidare att det även ska vara pojkar och 
flickor, men att man nödvändigtvis inte uttalar sig så. Pedagogen pratar om att barnen ska ses 
som individer. 
 

Jag tycker inte att man ska plocka bort saker, bara för att det är inriktat att samhället säger att det är för 
flickigt eller för pojkigt. Att man inte tar bort bilarna, tar bort dockorna, utan att det finns där, så att 
barnen har möjlighet att använda det om de vill oavsett vilket kön du är född med. (Pedagog 2) 
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Pedagog 1, 3 och 4 pratade mer om förhållningssättet kring genusarbetet. Att inte säga “Shit 
vad cool du är!” eller “Men gud va gullig!” till respektive kön där det faller sig stereotypt att 
säga så. Pedagog 1 pratar vidare om att det inte heller ska handla om att tvinga olika kön att 
göra något som är typiskt det motsatta könet, att det beteendet inte är att vara genusmedveten. 
Pedagog 3 och 4 diskuterade hur man ofta fick ”bita sig i tungan” för att inte säga exempelvis 
“Kom nu tjejer/killar”.  
 
Pedagog 1, 3 och 4 var även positivt inställda till en avkodad miljö. Pedagog 4 menar att just 
lärmiljön är en väldigt viktig del i genusarbetet. Det är miljön som ska genomsyra hela 
förskolan och använder man avkodat material tilltalar det inte någon mer eller mindre än 
någon annan, menar hen. Pedagog 1 ger konstruktionsmaterialet “Plus plus” som ett exempel 
på material som är avkodat. Materialet finns i alla färger och kan bli “gräddtårtor, 
prinsesskronor, supermanmasker eller bilar”. Pedagogen menar att man ska akta sig för 
“stängda lärmiljöer”. 
 

[...] att inte välja det som är, det som vi kallar för stängda lärmiljöer, där det bara kan bli på ett sätt, utan 
att det är en öppenhet att barnen ska få vara producenter i sin lek och i sitt utforskande. Då tänker jag att 
vi minskar riskerna för att genus blir en svår fråga. (Pedagog 1) 

 
Fråga 5) 
Pedagog 5 menar att man ska visa en öppenhet kring frågorna, att ha litteratur framme som 
berör ämnet HBTQ, att svara på frågor som kan uppkomma hos barn och så vidare. Dock 
menar hen att det inte heller ska synliggöras för mycket, då det kan motverka det positiva 
arbetet och istället göra ämnet till något utpekande och konstigt. Det ska istället bli en 
naturlig del i verksamheten. Pedagog 2 delar samma åsikt, hen säger att man inte bör lägga så 
mycket värderingar i det, utan att alla får vara den de vill. Pedagog 1 tycker att det integreras 
i arbetet om allas lika värde och att man ska kunna bli den man vill. Pedagog 5 menar att det 
arbetet de bedriver kring normkritiskt förhållningssätt handlar om allas lika värde. Pedagog 3 
och 4 tyckte att det inte alltid är så lätt att arbeta med HBTQ, att man inte alltid riktigt vet hur 
man ska göra i praktiken. Likt Pedagog 5 och 1, var de dock eniga om att det normkreativa 
arbetet kopplades till allas lika värde. 
 
Fråga 6) 
Pedagog 5 tyckte inte att det var någon skillnad mellan arbetet kring genus och HBTQ. 
Pedagog 2 visste inte riktigt och kunde inte komma på några skillnader. Pedagog 3 och 4 
tänker att genus handlar om jämställdhet och att jämställdhet inkluderar allt, det vill säga 
allas lika värde, och då kommer även HBTQ in. De berättar att de själva inte arbetar med 
något specifikt kring HBTQ-frågor, men att genom genusarbetet och jämställdheten kommer 
det också naturligt in. Pedagog 1 tycker lika som 3, 4 och 5, att genus och HBTQ hänger 
ihop. I och med det förhållningssätt hen förhåller sig till tycker hen att HBTQ är väldigt starkt 
förknippat med genusarbetet. Pedagogen menar att man inte kan uttrycka sig hur som helst, 
utan att man får “lämna sina egna åsikter hemma” om man inte delar åsikter gentemot de 
direktiv som styrdokumenten förhåller sig till. 
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Om jag tycker att det är tjejskor då får jag gå hem och tycka det, men på jobbet har jag min “kavaj” på 
mig och i den kavajen är jag enligt styrdokumenten tvungen att ha ett visst förhållningssätt för att skapa 
de här förutsättningarna för barnen. (Pedagog 1) 

 
Fråga 7) 
Pedagog 1, 2, 3 och 4 har inte jobbat något specifikt med HBTQ-frågor i barngrupp. Pedagog 
1 har dock jobbat med det i deras pedagoggrupp under en studiedag där de hade exempelvis 
diskrimineringsombudsmannen som kom och föreläste och pedagoggruppen har fått 
fortbildning i det. Pedagog 5 berättar att de har en pojke i barngruppen med samkönade 
föräldrar och att de genom honom har fått arbeta mycket med just ämnet samkönade föräldrar 
och normaliseringen av det. 
 
Fråga 8) 
Pedagog 2 tyckte inte att det var lika självklart att arbeta med HBTQ som att arbeta med 
genus. Hen menade att begreppet och tankesättet är fortfarande så pass nytt så att man inte 
riktigt vet hur man ska jobba med det konkret. Pedagog 1, 3, 4 och 5 tyckte alla att det var 
lika självklart att arbeta med HBTQ som med genus. Pedagog 3 och 4 säger att de tycker att 
det är lika självklart, men att de inte tänkt på det sättet förut, att de tänker mycket 
normkritiskt i allmänhet och inte specifikt på just HBTQ. 
 
Fråga 9) 
Pedagog 5 har erfarit ett barn som varit biologiskt pojke men som gärna ville vara flicka 
istället. Pedagog 2 berättar att hen har haft barn i barngrupper som klätt sig i kjolar och lekt 
med dockvagnar, som inte varit stereotypt för just de könen. Pedagog 1 ser ofta barn 
gränsöverskrida i rollekar, att det då inte är kodat vem som till exempel väljer “spetstyget” 
eller att ha “vingar på ryggen” istället för en “mantel”. Pedagog 3 och 4 berättar att tjejer kan 
komma och berätta att de är “Batman”, att det är vanligt att de har killar som älskar rosa och 
lila eller tjejer som kommer i blåa kläder och killar i rosa. 

11.2.1. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man se att pedagogerna delar samma åsikter om de frågor som 
ställts under intervjun. Vid arbetet med genus delades det upp i två partier om huruvida det 
ska vara avkodat eller inte i lärmiljöerna. Två pedagoger menade att det inte alls behöver vara 
avkodat, utan att det fungerar lika bra att ha kvar kodat material. Det handlar istället om att 
arbeta med att varje barn ska få känna att den har möjligheten till att leka med all sorts 
material i alla sorters lärmiljöer trots att material och miljö kan upplevas könsstereotypt. 
Pedagog 5 lade även till att hen tyckte att genusarbetet har gått till en överdrift, att barnen ska 
ses som pojkar och flickor, men främst som individer. De resterande pedagogerna menade 
däremot att om man har en avkodad miljö så får barnen större möjligheter att få vara den de 
vill vara, könsstereotypt eller inte. Det avkodade materialet tilltalar helt enkelt inte någon mer 
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eller mindre än någon annan. De sistnämnda pedagogerna trycker även på förhållningssättet 
och hur viktigt det är att tänka på vad man som pedagog säger och gör gentemot barnen. 
 
Vid arbetet kring HBTQ pratade pedagogerna om att det kopplas till det normkritiska 
förhållningssättet och allas lika värde, och att man ska hålla en öppenhet kring frågorna. Två 
pedagoger påpekade att det också var viktigt att inte synliggöra HBTQ-frågorna allt för 
mycket, då det kan bli väldigt utpekande och göra det annorlunda eller konstigt. Det pratades 
även om att det inte var lätt att arbeta med HBTQ-frågor. Flera pedagoger tyckte inte att det 
var någon skillnad mellan arbetet kring genus och HBTQ. Majoriteten menade att det hör 
ihop genom det normkritiska förhållningssättet och jämställdhetsarbetet i genusperspektivet. 
Däremot hade endast en pedagog konkret jobbat med HBTQ-frågor i sin barngrupp. En 
pedagog hade haft fortbildning i ämnet i sin pedagoggrupp. Även om nästan ingen hade 
arbetat med HBTQ-frågor tyckte alla förutom en pedagog att det var lika självklart att arbeta 
med HBTQ som med genus. Den pedagog som inte tyckte att det var lika självklart trodde att 
det beror på att ämnet och tankesättet är så pass nytt att man inte riktigt vet hur man ska 
konkret jobba med det i praktiken. 
 
Samtliga pedagoger har berättat att de på något sätt har upplevt något/några barn som agerat 
gränsöverskridande. 

11.3. På vilket sätt öppnar alternativ begränsar förskolans fysiska miljö 
och det material som barnen leker med barns möjligheter att agera 
gränsöverskridande? 
 
De frågor som ställdes under intervjun som är kopplade till vår andra forskningsfråga var: 

10. Tror du att miljöns utformning påverkar barns möjlighet till att agera 
gränsöverskridande? I så fall hur? 

11. Har ni medvetet utformat miljön så att barnen ska få möjlighet att agera 
gränsöverskridande? Hur har ni tänkt då? 

12. Vad i miljön skulle kunna begränsa barn att agera gränsöverskridande? 
13. Tar ni hjälp av litteratur för att synliggöra och utmana miljöns möjligheter för barns 

gränsöverskridning? 
14. Finns det något annat material som skulle kunna ge barnen möjligheter till utmanande 

av normer? 
 
Fråga 10) 
Alla pedagoger är eniga om att de tror att miljön har en påverkan över barns möjligheter att 
agera gränsöverskridande. Pedagog 1 menar att beroende på hur man gestaltar miljön och 
vilket material man tar fram som är betydande för vad barnen kan leka.  
 

Om vi bygger en rollek med en spis och klackskor och handväskor, då blir det på ett visst sätt. Om vi 
sätter upp gröna tyger och plockar in naturmaterial och lägger in de här olika mantlarna eller tygerna, 
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som jag tidigare har pratar om, som har djurmönster då blir rolleken en annan. Där har vi som pedagoger 
en makt över vad som händer i rolleksmiljöerna. Kan den här delen med skogen möta en hemlik miljö? 
(Pedagog 1) 

 
Pedagog 2 menar att man inte ska lägga någon värdering i leken och materialet när barnet 
använder det, utan att man ska använda “neutrala samtalsämnen” kring det istället. Pedagog 5 
tror att om man har en tillåtande miljö så kan barnen känna sig trygga och i och med att de 
känner sig trygga kan de också vara sig själva. Hen menar också att pedagogerna har stor 
betydelse i hur tillåtande man är när det kommer till gränsöverskridande. Pedagog 3 och 4 
pratar mer om att hålla miljön avkodad för att miljön ska kunna tilltala alla barn. 
 
Fråga 11) 
Pedagog 1, 2, 3 och 4 berättar att när de har utformat miljön så har de medvetet utformat den 
så att barnen ska få möjlighet till att kunna gränsöverskrida. Pedagog 1 berättar att de valt att 
ha miljön avkodad och att de tagit bort nästan allt färdigt material. Deras tankesätt utgår från 
att miljön ska fungera som “verkstäder”. 
 

Och i en verkstad kan saker bli till och barnen kan bli till i relationer till de materialen. (Pedagog 1) 

 
Pedagog 2 berättar att de skapar sin miljö så att materialet ska vara tillgängligt oavsett om det 
är en pojke eller flicka. Det ska kännas tillåtet för alla, oavsett kön, att leka med allt material. 
Pedagog 3 och 4 har utformat sin miljö utifrån ett normkreativt- och mångfaldsperspektiv, så 
det ska kunna passa alla barn. De berättar att de har försökt få med så mycket normkritiskt 
och mångfaldigt material som möjligt då deras barn kanske inte stöter på så mycket mångfald 
utanför förskolan. Pedagog 5 berättar att de inte har utgått från möjligheten att agera 
gränsöverskridande, utan mer tänkt på vad barnen själva tycker om att göra. I deras miljö 
finns saker som alla vill göra och hen ger exempel på deras utklädningskläder, där det finns 
både “Batmandräkt” och “Prinsessklänningar”. 
 
Fråga 12) 
Pedagog 2 tror inte att något särskilt tillägg i miljön skulle kunna begränsa barnen att agera 
gränsöverskridande. Pedagog 1 tror att det skulle vara begränsande av att man avkodar 
miljön. Hen fortsätter med att man måste vara medveten över att man tar bort en del av 
variationen när man väljer att avkoda. Det blir inte möjligt för till exempel en kille att ta på 
sig en klänning, när det inte finns några klänningar i utklädningsmiljöerna. Pedagogen menar 
att då är det upp till barnets egen fantasi att använda det som finns och göra det till en 
klänning. Pedagog 3 och 4 tror att de tysta normerna är begränsande för barnen och även att 
barnet väljer mer utefter sin kompis än sig själv. Pedagog 5 menar att det skulle vara 
begränsande om det inte fanns saker att göra, om det skulle vara “tråkiga miljöer”. Om 
miljöerna är “tråkiga” då kan de inte heller utmana barnen. 
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Fråga 13) 
Alla pedagoger berättar att de använder sig av litteratur för att synliggöra och utmana miljöns 
möjligheter för barns gränsöverskridande. Pedagog 2 berättar att de undersöker hur de kan 
arbeta med litteraturen och att de reflekterar kring böckerna med barnen.  Pedagog 5 berättar 
att även de brukar reflektera kring litteraturen med barnen. 
 
Fråga 14) 
Pedagog 1 ger exempel på bilder, strömmande media och digitalisering. Hen tycker att 
Utbildningsradion har varierat och bra material. Pedagogen påpekar att det gäller att “bygga 
ett system” runt undervisningen och utbildningen som ska stödja pedagoger att agera 
normkritiskt i alla situationer. Pedagog 3 och 4 nämner återigen att man har avkodat material. 
De berättar att de har köpt in pussel med olika familjekonstellationer och familjefigurer med 
olika etniciteter, ålder och olika handikapp. De menar att det helt enkelt gäller att tänka till 
när man köper in material till verksamheten, att det finns mycket att välja mellan. Pedagog 5 
berättar att de exempelvis har stencilpapper med till exempel spindelmannen som sitter i 
rullstol. 

11.3.1. Sammanfattning 
 
Det fanns en enighet när det gällde huruvida de trodde att miljön hade en påverkan över barns 
val till gränsöverskridning, där de trodde att det hade en påverkan. En pedagog tyckte att 
gestaltning av miljön har stor betydelse och även om man väljer att gestalta miljön avkodat 
eller inte. Två andra pedagoger höll med om att miljön skulle hållas avkodad för att tilltala 
alla barn. De ansåg också att man inte ska lägga någon värdering i lek eller i material, och att 
man ska använda “neutrala samtalsämnen” kring situationerna. Det nämndes även att en 
tillåtande miljö skapar trygga barn och att trygga barn tillåter sig vara den man vill vara. Fyra 
av fem pedagoger har även medvetet utformat miljön med tanken att gränsöverskridning ska 
kunna ske. 
 
Vid frågan om vad i miljön som skulle kunna begränsa barnens möjligheter till 
gränsöverskridning svarade en pedagog att det kan vara det faktum att man väljer att avkoda 
som gör att det blir svårare för respektive kön använda det material som anses stereotypt 
gentemot motsatt kön. De “tysta normerna” togs även upp som förslag, även att det skulle 
vara begränsande att ha en “tråkig miljö” som inte utmanar barnen. 
 
Samtliga pedagoger använder sig av litteratur för att synliggöra och utmana miljöns 
möjligheter till gränsöverskridning. I sista frågan frågar jag vad mer som kan finnas i miljön 
som ger barn möjlighet att utmana normer. Jag får förslag på bilder, strömmande media och 
digitalisering, samt att fortsätta arbeta med avkodat material, såsom pussel med olika 
familjekonstellationer och stenciler med exempelvis spindelmannen som sitter i rullstol. 
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12. Resultat delstudie 2: Observation (Matilda Persson)  
 
I min beskrivning av studiens analys och resultat kommer jag att benämna förskolorna A, B, 
C och D. Detta för att bibehålla anonymiteten för barn och pedagoger. Texten blir även mer 
lättläst med ett kortfattat “namn” och vi tror att läsaren får en bättre uppfattning över vilka 
förskolor vi refererar till i den flytande texten. Jag kommer börja med att beskriva 
förskolornas miljöer och sen analysera de. Vidare i arbetet kommer jag att presentera och 
analysera observationerna. På grund av missförstånd i pedagoggruppen blev tiden för att 
observera den fria leken på förskola A och B kortare än planerat.  

12.1. Har den fysiska miljön och materialet någon betydelse för hur barn 
agerar gränsöverskridande, vilka möjligheter och/eller begränsningar 
finns? 

12.1.1. Den fysiska miljön på förskola A  
 
Förskola A ligger beläget i centrala Uppsala och tillhör Uppsala kommun. Jag observerade 
barn på ett block som bestod av två “avdelningar”. Den ena “avdelningen” bestod av ett stort 
rum med öppna ytor. Rummet var uppdelat med hjälp av låga bokhyllor som skapade små 
”rum” i det stora rummet. Till höger när man kommer in i rummet fanns en låg bokhylla med 
barnens pärmar, bredvid pärmarna stod en låda byggklossar i färgerna, blå, röd och träfärg. 
Direkt efter hyllan med barnens pärmar fanns det en liten hörna med böcker där barn och 
pedagoger kunde sitta och läsa. De hade litteratur med olika typer av gränsöverskridanden. 
Böcker som Min familj, Kalle som Lucia, Elin starkast i världen, Junior vill ha syskon och 
Den andra mamman. Min familj handlade om att familjer kan se ut på olika sätt till exempel 
två pappor eller två mammor. Kalle som Lucia handlade om en pojke som ville klä ut sig till 
Lucia.  
 
Lite längre in till höger i rummet fanns en matta där barnen hade tillgång till att leka med 
olika djur, bilar, klossar och kaplastavar. I en annan del av rummet fanns en ateljé där barnen 
hade tillgång till målarfärg, pennor, saxar och papper. Rummet hade neutrala färger och fokus 
på undervisning. Alla väggar var målade i vitt, de hade tagit in mycket naturmaterial, det 
hängde grenar med kvistar och löv i taket. 
 
På den andra “avdelningen” fanns det rakt fram längst in i rummet ett trappsteg mot väggen 
som man kunde sitta på och bredvid fanns det två hyllor och en matta i mitten av rummet. 
Den ena hyllan hade lego och den andra pussel. I mitten av rummet stod ett bord med ett 
dockhus. Dockhuset var öppet från båda hållen och hade två olika miljöer på varsin sida. På 
den ena sidan var väggarna och golven inspirerade av utemiljö, med tapeter av skog, blad, 
träd och ett trägolv. På den andra sidan var miljön väldigt hemlik. Möblerna till dockhuset 
var traditionella hemmöbler, dockorna var traditionella med antingen ”flickiga” klänningar 
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eller ”pojkiga” byxor och tröjor. Klänningarna hade inslag av rosa och blommor, tröjorna och 
byxorna hade inslag av lätta mönster, ex. rutigt, grönt, rött, blått, grått, jeans. Till höger om 
dockhuset på en vägg fanns det en whiteboardtavla med magneter och magnetsiffror. 
 
När man kom in på avdelningen så fanns det direkt till höger ett mindre rum för samlingar, 
läsvila och rollek. I rummet fanns det mantlar med olika djurmönster. Utanför det lilla 
rummet stod en hylla med en tågbana och en kulbana.  

12.1.2.Den fysiska miljön på förskola B  
 
Förskola B ligger beläget i centrala Uppsala och tillhör Uppsala kommun. Avdelningen var 
uppdelad i flera olika rum. I det större rummet på avdelningen som man kom in i först fanns 
en hörna för skapande med tillgång till material såsom färg, pennor, papper och stafflin. 
Rummet var uppdelat med hjälp av låga vita bokhyllor, alla väggarna var vita. På väggarna 
satt bilder som barnen har skapat i tidigare projektarbeten. I en del av rummet fanns en stor 
matta där barnen hade samling. På väggen bredvid fanns en kompissol, alla veckodagar och 
en ”sol” med alla månader och årstider.  
 
Det fanns ett läsrum med en röd soffa, röda madrasser på golvet och en bokhylla med böcker 
tillgängliga för barnen. De hade litteratur såsom Snipp och snopp, lika eller olika?, Elin är 
starkast i världen och Melvin möter Vildis och Tildis. 
 
Det fanns ett rum med olika typ av konstruktionsmaterial såsom lego, klossar, magneter och 
kulbanor. I ett annat rum på avdelningen fanns det ett dramarum. Där hade de olika typer av 
utklädningskläder. Det fanns piratkläder, fjärilsvingar, väskor, en trollhatt, en rosa kjol, 
brandmanshjälmar, indiandräkt, batmandräkt, en urringad röd klänning med öppen rygg. Ett 
Hello Kitty–gosedjur låg på golvet och jag kunde inte se några andra gosedjur. I ett av 
rummen som var avdelningens kök fanns ett bord där barnen kunde sitta och rita, bygga 
pussel och spela spel. 
  
En pedagog berättade att avdelningen öppnade i augusti och därför var inte alla rum och 
lärmiljöer färdigställda ännu. Dramarummet och läsrummet var till exempel inte färdiga. 

12.1.3. Den fysiska miljön på förskola C 
 
Förskola C ligger beläget ca 30-45 min från centrum och tillhör Uppsala kommun. 
Avdelningen var uppdelad i flera olika rum. Väggarna hade neutrala färger i alla rum. När jag 
kom in på avdelningen kom jag direkt in i ateljén. Där hade barnen tillgång till naturmaterial, 
pennor, kritor, färg, penslar och saxar.  
 
Till vänster fanns ett rum som kallades för lägenheten då det tidigare hade varit ett rum som 
var mer hemlikt. I rummet fanns det böcker, en stor kub, discoljus, en fåtölj, klossar och 
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utklädningskläder. Det fanns mantlar i olika färger, blå, grön, brun, svart, rosa och beige, som 
barnen kunde leka att de är vad som helst med. De hade litteratur såsom Mirja och pojken i 
det rosa huset och Sjörövar-Rakel. 
 
Till höger kom man först in i ett rum de kallade för konstruktionsrummet. I rummet fanns två 
stora bord, där barnen hade tillgång till plus plus, spel, pärlor och pärlplattor. I taket hängde 
vitmålade grenar. Från den ena grenen hängde pärlor i ståltråd och från den andra grenen 
hängde stora siffror.  
 
Om man fortsatte ännu längre till höger fanns ett mindre rum de kallade för utforskarrummet. 
I rummet fanns ett ljusbord, whiteboardtavla, magneter, knappar i olika färger och timglas. I 
nästa rum, som kallades för byggrummet, hade de olika bygg och konstruktionsmaterial. I 
byggrummet fanns lego, bilar och mjuka klossar. De hade också en låda med normkritiska 
figurer föreställande människor med bland annat olika typer av funktionsnedsättning, hudfärg 
och kläder. De hade legofigurer med könstypiska tjejhuvuden som hade stereotypt manligt 
kodade yrken på kläderna.  

12.1.4. Den fysiska miljön på förskola D  
 
Förskola D ligger beläget ca 30-45 min från centrum och tillhör Uppsala kommun. I hallen 
fanns en bilmatta på golvet med en brandstation och en polisbil, det fanns också en låda med 
duplo. Direkt till höger när man kom in på avdelningen fanns en hylla med olika spel 
tillgängliga för barnen. De hade spel som hette Vem blir prinsessa?, Candy land och olika 
memoryspel. Till vänster fanns ett bord där några barn satt och ritade, bredvid fanns ett 
skrivbord där barnen satt en i taget och turades om att spela på en Ipad. På höger sida fanns 
också en liten hörna med böcker, kulbana, tågbana.  
 
Rakt fram kom man in i ateljén, där fanns det olika skapande material. I ateljén fanns också 
ett bord med lego. Från ateljén kom man in i nästa rum som var väldigt hemlikt. Barnen 
kallade rummet för mysrummet. Där fanns en barnsäng, en docksäng, ett tejpat fönster på en 
av väggarna med vita spetsgardiner och rosa blommor i fönstret. I sängen fanns en rosa kudde 
med en häst på och ett rosa täcke. I en låda som stod på golvet fanns det barbiedockor, både 
manliga och kvinnliga. Det fanns kläder till både de manliga och kvinnliga barbiedockorna 
som var könsstereotypa. Det fanns många olika klänningar till barbiedockorna i olika rosa 
nyanser. I lådan fanns det också My little pony i olika pastellfärger - rosa, lila och ljusblå. De 
hade gjort om en bokhylla till ett hus. Tre av rummen i huset var inredda med rosa tapeter 
och de har Mimmi pigg med rosa kläder, klackskor och en rosett på huvudet uppsatt i ett av 
rummen på väggen. Ett av rummen i huset var inrett med randiga tapeter. 
 
Ganska högt upp på en av väggarna i det hemlika rummet satt bilder som var normbrytande. 
En familj med två pappor, ett gift par av samma kön, en familj som hade adopterat ett barn 
och familjer med föräldrar från olika länder. 
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I rummet fanns också utklädningskläder: häxklänning i sammet, lila och svart, ”kulturell” 
magtröja (som Jasmine i Aladdin) i rosa/svart, paljetter och glitter, ”prinsessklänning” med 
stretchtyg vid magpartiet, helt rosa, vit spets med broderade blommor och glitter över 
’underkjolen’, ”paljettklänning” som var vit med silvriga paljetter, rosa axelväska med 
blommor, en liten axelväska med Elsa och Anna på, vit solhatt, en mörkblå morgonrock, en 
rutig skjorta i grå/vit/grön och en brun hatt. I rummet fanns en mörkblå matta med en 
världskarta i mitten och ”alla världens” olika människor runt om mattkanten. Det var 
stereotypa klädnader och utseenden på människorna. 
 
Litteratur som fanns inne på avdelningen var litteratur som barnen hade valt själva från 
biblioteket. Riddar-Rakel och de tre stordåden, Handbok för superhjältar, Löss - Stephanie 
Blake (starkt heteronormativ, boken handlar om Simon som är kär i Jenny. Jenny i sin tur är 
kär i en annan kille. När Jenny sedan får löss vill denne kille inte längre vara tillsammans 
med Jenny. Simon berättar då att han inte bryr sig om löss och Jenny och Simon blir då ett 
par), Min bok om stora bilar och maskiner, Före & Efter – Jean Jullien (diskret normkritisk, 
kan tolkas som två gravida mammor, kille/tjej med långt hår, som får kort hår och inte trivs 
med det, och får sedan långt hår igen och blir glad).  

12.1.5. Sammanfattning  
 
Förskola A, förskola B och förskola C hade mycket avkodat material, de hade mycket 
konstruktions- och skapande material, såsom lego, klossar, magneter, kulbanor, tågbanor och 
plusplus. Både förskola A och C hade utklädningskläder som endast bestod av mantlar i olika 
färger och djurmönster så att barnen själva skulle kunna bestämma vad eller vem de ville bli. 
Miljön på förskola A, B och C var väldigt neutral och undervisningsfokuserad. På förskola C 
fanns en låda i byggrummet med normkritiska figurer föreställande människor med bland 
annat olika typer av funktionsnedsättningar, hudfärg och kläder, för att visa att människor kan 
se ut på olika sätt. I samma rum på förskola C fanns legofigurer med kvinnliga huvuden med 
manligt kodade yrken, vilket bryter mot normen. På förskola A fanns även ett dockskåp som 
kan ses som kodat material. Dockskåpet var öppet från båda hållen och hade två olika miljöer 
på varsin sida. På den ena sidan var väggarna och golven inspirerade av utemiljö, med tapeter 
av skog, blad, träd och ett trägolv. På den andra sidan av huset var miljön väldigt hemlik. 
Möblerna till dockhuset var traditionella hemmöbler, dockorna var traditionella med antingen 
”flickiga” klänningar eller ”pojkiga” byxor och tröjor. Klänningarna hade inslag av rosa och 
blommor, tröjorna och byxorna hade inslag av olika mönster, grönt, rött, blått och grått. 
Barnen kunde alltså välja i vilken miljö de ville leka. Det fanns två olika alternativ, vilket gör 
att dockskåpet inte upplevs lika kodat som om det bara hade varit ett traditionellt dockskåp. 
Förskola A och C:s arbetssätt kopplar jag till det könsneutrala arbetet.  
 
Förskola D hade könsstereotypa leksaker såsom barbiedockor, My little pony, bilmatta, olika 
bilar, könsstereotypa spel vilket kan upplevas som kompensatoriskt arbete vilket innebär att 
man valt att ha kvar samt blandar könskodade leksaker och material i miljön så att barnen ska 
få möjlighet leka med vad de vill och kunna agera gränsöverskridande (Eidevald, Lenz 
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Taguchi, 2011, s.24). Förskola B hade mycket konstruktionsmaterial. De hade också ett 
rolleksrum med olika typer av utklädningskläder. Alla fyra förskolor A, B, C och D hade de 
ett rum för rollek men som kallades för olika saker till exempel, lägenheten, mysrummet och 
dramarummet. I ett rum för rollek har barn möjlighet att med hjälp av olika utklädningskläder 
prova andra positioner och utforska sin identitet. På förskola B och D hade de 
utklädningskläder som var mer kodade jämfört med förskola A och C. Där hade de till 
exempel piratkläder, fjärilsvingar, en väska med Elsa och Anna på, en rosa kjol och 
batmandräkt, en blå morgonrock, häxkläder i lila och svart och en paljettklänning. Här har 
barnen en chans att agera gränsöverskridande då de har tillgång till både typiskt manligt 
kodade och kvinnligt kodade utklädningskläder.   
 
Gemensamt på alla fyra förskolor A, B, C och D var att de hade litteratur som synliggör 
normkritik på olika sätt. De hade böcker såsom Min familj, Kalle som lucia, Snipp och snopp, 
lika eller olika?, Riddar-Rakel och de tre stordåden. Min familj handlade om att familjer kan 
se olika ut. Kalle som lucia handlade om en pojke som vill vara lucia men lärarna i skolan sa 
ifrån. ”Snipp och snopp, lika eller olika? handlade om att man kan se olika ut men ändå vara 
lika. Riddar-Rakel och de tre stordåden handlade om en flicka som är riddare. 

12.2. Hur ser den gränsöverskridande möjligheten ut för barn i den fria 
inomhusleken? 

12.2.1. Observation av barn på förskola A  
 
Situation 1  
 
Två pojkar sitter på en matta och leker med lego. De leker tyst bredvid varandra. Den ena 
pojken väljer att bara använda legobitar som är gröna och blå. Den ena pojken berättade för 
sin kompis att han byggt en ”flygbräda”, som han håller i handen och åker runt med i luften. 
Pojken bredvid försöker att bygga en likadan ”flygarbräda”. 
 
Intill pojkarna som bygger med lego sitter det tre flickor som bygger ett pussel tillsammans. 
När de är färdiga med pusslet vänder det upp och ner och börjar om igen. Efter en liten stund 
säger den ena flickan att hon vill leka ”Mamma, pappa, barn”. En pedagog hör vad hon säger 
och svarar att det inte går, då rolleksrummet är fullt. Flickan går och bygger med lego istället. 
 
Situation 2  
 
En flicka och två pojkar sitter vid ett bord och målar. Pedagogen berättar för barnen vad de 
har för valmöjligheter när de har målat färdigt. Pedagogen informerar att barnen kan välja 
mellan pussel, lego eller rolleksrummet. Flickan utbrister att inne i rolleksrummet får man 
inte springa. En av pojkarna lägger till att man inte heller får skjuta, varav den andra pojken 
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lägger till att man inte får leka brandman eller polis. Pedagogen bekräftar detta genom att 
hålla med. 

 
Situation 3 

 
I en lek som pågår i rolleksrummet leker en flicka och en pojke tillsammans. De lekte att de 
var sniglar och använde sig av stolar som snäckor. Denna lek uppfattade jag som ett slags 
”tidsfördriv” i väntan på att de skulle komma på något annat och roligare att göra. 

 
Situation 4 
 
I rolleksrummet pågår ytterligare en lek. Två flickor leker ”Mamma Elsa och Baby Anna”. 
Båda flickorna bär en varsin mantel. Den ena har en tigermönstrad mantel och den andra har 
en mantel med leopardmönster. I leken säger den enda flickan bestämt att hon har en blå 
mantel. Vi tolkar att hon valde blå mantel just för att hon är ”Mamma Elsa” och Elsa i filmen 
Frost bär en blå mantel/klänning. Flickorna leker högljutt. Efter en stund uppstår en konflikt 
mellan flickorna då flickan som är ”Baby Anna” inte längre vill vara den rollen, utan vill 
också vara ”Mamma Elsa”. Det får hon inte vara för den andra flickan och hon börjar ge 
förslag på andra kvinnliga roller som flickan kan välja mellan. Till slut kommer de överens 
och flickan får vara syster istället varpå leken fortsätter. 

12.2.2. Analys  
 
Det jag har kunnat se under observationen av förskola A var att barnen lekte med varandra 
oavsett kön. I situation 3 lekte en flicka och en pojke tillsammans. Även i situation 1 gick 
flickan från pusslet till legot, där pojkarna satt. Utöver de situationer som jag observerade såg 
jag att detta också förekom bland de andra barnen på avdelningen. 
 
Situation 4 uppfattade jag som en väldigt könstereotyp rollek. Flickorna valde enbart 
kvinnliga roller i sin lek, vilket man skulle kunna reflektera över varför inga manliga roller 
förekom. Exempelvis när ena flickan gav förslag på andra roller än ”Baby Anna”. Något 
annat jag reflekterade över i denna situation var användandet av det material som förskolan 
benämner som avkodat. Flickorna omvandlade dessa tyger till mantlar som med hjälp av 
fantasin till och med bytte färg, från djurmönstret till blått, för att passa in i denna lek. 
 
Situation 2 fick mig att reflektera över varför den utspelades som den gjorde. Hur kommer 
det sig att just flickan påpekar att man inte får springa, medan pojkarna påtalar att man inte 
får skjuta eller leka brandman eller polis? Jag reflekterar över de normer som råder kring 
könen, där flickor ofta blir tillsagda att vara lugna och där brandmans- och polisyrket ofta 
kopplas till manligt kodade yrken. 
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12.2.3. Observation av barn på förskola B  
 
Situation 5 

 
Vid ett bord sitter en pedagog med tre flickor och ritar. Pedagogen har tagit fram stenciler till 
barnen med prinsessmotiv. Tre flickor har varsin stencil med prinsessmotiv som de 
färglägger i färgerna rosa och gul. Alla flickorna gör likadant.  
  
Situation 6 
 
Två pojkar och en flicka leker en rollek vid legot. Jag uppfattar det som en familjerollek. 
Flickan använder en legofigur med rosa kläder och långt blont hår. En pojke har en legofigur 
med doktorskläder och ett legohuvud med skägg. Den andra pojken har en legofigur med 
medellångt hår, neutralt ansikte och neutrala kläder. Flickan och pojken med den mer 
neutrala legofiguren byggde varsitt hus. Flickan bygger ett ”öppet” hus med inredning såsom 
soptunna, dörr/fönster och en legohöna. Pojken byggde ett ”stängt” hus med väggar, tak och 
dörr. Han använde ingen inredning. Pojken byggde senare dit hjul.  
 
En bit in i leken startar flickan upp en egen lek. Hon lade då till en legofigur med blått hår 
(hästsvans). 

12.2.4. Analys  
 
På förskola B lekte två pojkar och en flicka tillsammans i en av situationerna. Vid situation 6 
uppfattade jag att flickan lekte med en mer kvinnligt kodad legofigur. De rosa kläderna och 
det långa blonda håret gör att jag uppfattar den som kvinnligt kodad. Ena pojken uppfattade 
jag hade en typiskt manligt kodad legofigur, främst var det skägget på legofigurens huvud 
som gör att jag tolkar figuren som manligt kodad. Legofiguren hade även doktorkläder, vilket 
kan anses enligt normen kopplas till ett manligt kodat yrke. Den andra pojken uppfattade jag 
ha en mer neutral legofigur. Legofiguren hade medellångt hår, varken ett manligt eller 
kvinnligt kodat ansikte och neutrala färger, röd och svart, på kläderna. Utifrån deras utbud av 
lego, reflekterar jag över att barnen kan välja om de vill använda material som är neutralt 
eller kvinnligt/manligt kodade. 
 
I situation 5 satt tre flickor och färgade stenciler med prinsessmotiv. Här reflekterar jag över 
vilka valmöjligheter som fanns bland stencilerna, eftersom jag bara fick se prinsessmotiven. 
Flickorna använde bara rosa och gult. Jag kopplar valet av motiv och framförallt färgen rosa 
som könstereotypt.  
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12.2.5. Observation av barn på förskola C 
 
Situation 7 
 
En pojke och en flicka är inne i ett rum som kallas för ”Lägenheten”. Båda bygger varsitt 
”Elsa-torn” med turkosa magnetplattor. Flickan blev irriterad på pojken då han tog alla ”Elsa-
bitar”, det vill säga de turkosa bitarna. Flickan påpekar att han inte har byggt något ”Elsa-
torn”, då han använt sig av flera olika färger än turkos. 
 
Situation 8  
 
Denna situation börjar med att två flickor och två pojkar ska leka ”Mamma, pappa, barn”. 
Den ena pojken är storebror och djurskötare och en av flickorna är ett lodjur och har en 
mantel på sig. Pojken som är storebror/djurskötare, som nu också är jägare, leker att han har 
en bomb i handen som han ska döda och fånga en räv med vilket lodjuret ska få äta. I leken 
vill pojken (djurskötaren) klappa på och ringa till lodjuret. Flickan som ska vara lodjuret vill 
inte bli klappad och en konflikt mellan barnen uppstår. Pojken fortsätter insistera att han ska 
klappa på och ringa till lodjuret. Flickan blir då arg och sätter sig i en fåtölj som står i 
rummet. Den andra pojken och den andra flickan, som inte varit så aktiva i leken, försöker 
komma på lösningar och förslår att de ska leka något annat. Varken den första pojken eller 
flickan vill gå vidare till en annan lek. Barnen börjar vända sig till mig för lösningar på 
problemet. Efter att jag givit flera förslag som pojken (djurskötaren) avvisat berättar jag om 
”stopp min kropp” som pojken verkar känna till. Pojken verkar förstå att flickan inte vill bli 
klappad och vill då istället också vara ett lodjur, han säger att han är en ”pojk-lokatt”. Den 
andra pojken flikar då in att man kan vara både ”pojk-lokatt” och ”tjej-lokatt”, för att det 
finns lokatter som är både tjejer och killar. 
  
Situation 9  
 
Två flickor sitter på golvet inne i utforskarrummet och leker med magneter. De gör armband, 
halsband och örhängen av magneterna som de sätter runt halsen och armen. De försöker 
hänga örhängena runt öronen men de ramlar bara av.  

12.2.6. Analys  
 
Utifrån observationerna på förskola C kunde jag se att barnen nästan aldrig lekte 
könsuppdelat. Det var få situationer där flickor eller pojkar enbart lekte med kompisar av 
samma kön. I situation 7 upplevde jag att med konstruktionsmaterialet var det okej för även 
pojken att bygga ett ”Elsa-torn”, något som annars kan ses som kvinnligt könsstereotypt 
enligt normer. I situation 8 var det blandat pojkar och flickor. Jag finner det intressant att 
pojken som lekte djurskötare valde att bli en ”pojk-lokatt”. Hur kommer det sig att han 
benämner det som en ”pojk-lokatt” och inte som flickan gjorde, bara lokatt? Trots den andra 
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pojkens invändningar om att man kan vara både ”tjej- och pojk-lokatt” så var den första 
pojken väldigt bestämd i att han skulle vara ”pojk-lokatt”. 
 
I situation 9 var den lek jag observerade där enbart flickor var med. Här är ett tydligt exempel 
på när neutralt konstruktionsmaterial kan omvandlas och bli precis det barnen är intresserade 
av att leka med. Trots att flickorna valde något som anses könstereotypt, har barnen själva 
fått välja det utan att material var förbestämt.  

12.2.7. Observation av barn på förskola D  
 
Situation 10  

 
Två flickor sitter inne i mysrummet och leker med barbiedockor och My little pony. De leker 
med barbiedockorna och My little pony inne i bokhyllan som är omgjort till ett hus. De pratar 
väldigt tyst med varandra så jag uppfattar inte vad de säger. En pedagog kommer sedan in 
och säger att det är dags för frukt.  
 
Situation 11  

 
Två flickor sitter i ateljén och målar, de har tagit fram färg och glitter som de ville använda. 
En av flickorna börjar göra en stor regnbåge. Hon gör en rosa regnbåge fylld med massor av 
glitter. Det kommer in en till flicka i ateljén som också vill måla. Hon börjar göra precis 
likadant som den andra flickan. Barnen fortsätter med att fylla regnbågen med gult i mitten. 
Ytterligare en flicka kommer in i rummet och säger – vad fint ni gör. 
 
Situation 12  
 
I denna lek befinner sig tre pojkar som leker tjuv och polis med duplo som är placerat i 
hallen. De leker att de har vapen som ”skjuter blod”. Efter en stund vill en av pojkarna inte 
leka tjuv och polis mer utan vill istället leka ”Mamma, pappa, barn”. De går in i det hemlika 
rummet som de kallar för mysrummet. Pojkarna stänger dörren och börjar kasta kuddar på 
varandra istället. De börjar bygga ett hus av ett litet bord, en docksäng, kuddar och tyger. De 
börjar leka skjutlekar med varsin plastkniv. De gömmer sig i huset som de byggt för att inte 
bli skjutna. En pedagog kommer in i rummet och ber pojkarna att leka lite lugnare och 
stänger sedan dörren och går. Jag tolkar det som att tjuv och polis som tog plats i hallen 
fortsätter inne i mysrummet istället leken för ”Mamma, pappa, barn”. 
  
Situation 13  
 
I denna situation är det en flicka som väntar på sin tur på att få spela på ipaden. Medan hon 
väntar ger en pedagog förslag på att flickan kan spela ett spel så länge. Flickan väljer då Vem 
blir prinsessa?. Det är ett spel där man under spelets gång blir en prinsessa med hjälp av 
halsband, armband, örhängen och en krona. 
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12.2.8. Analys  
 
Observationerna på förskola D visade att barnen ofta lekte med kompisar av samma kön. Jag 
uppfattade det som att flickorna lekte med det som oftast uppfattas som traditionellt kvinnligt 
kodat material, till exempel My little pony eller barbiedockor. Pojkarna valde att leka manligt 
kodade lekar, exempelvis ”Tjuv och polis” och våldsamma lekar. Jag reflekterar över hur 
barnen använder den kodade miljön. Är till exempel ”mysrummet” verkligen anpassad för 
alla barns intresse då en pedagog kom in och gav en tillsägelse till pojkarnas lek, men inte till 
flickornas. Jag upplevde att pojkarna och flickorna lekte väldigt könsuppdelat, och reflekterar 
över om det var miljön som styrde uppdelningen. Jag uppfattar att flickorna som lekte med 
barbiedockor och My little pony i mysrummet lekte det som förväntades av den planerade 
miljön och materialet, medan pojkarnas lek som började med kuddkrig blev en lek där 
pedagogerna var tvungna att säga till. Skulle barnen agera annorlunda med den fysiska miljön 
om man istället blandade de kodade materielen i samma rum? 
 

13. Diskussion  

Syftet med vår studie är att undersöka barns möjligheter att agera gränsöverskridande i den 
fria leken på förskolan. Syftet är också att studera hur den fysiska miljön på förskolan och det 
material som barnen använder i sin lek öppnar för, alternativt begränsar, barnens möjligheter 
till gränsöverskridande lek. I analysen lägger vi särskilt vikt vid begreppen genus och kön, 
HBTQ och normkritisk pedagogik. 
 
Våra forskningsfrågor lyder:  

1. Vilka skillnader uppfattar pedagoger att det finns mellan arbetet med frågor rörande 
genus och kön respektive arbetet med HBTQ-frågor? 

2. På vilket sätt öppnar alternativ begränsar förskolans fysiska miljö och det material 
som barnen leker med barns möjligheter att agera gränsöverskridande? 

3. Vilka exempel finns på barns gränsöverskridande agerande i fri lek på förskolan och hur kan 
dessa exempel förstås i relation till genus och kön, HBTQ och normkritisk pedagogik?  

 
I vår diskussion kommer vi att besvara våra frågeställningar utifrån resultat, analys, tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att diskutera resultatet ur ett 
normkritiskt- och feministisk poststrukturalistiskt perspektiv. Vi börjar med att besvara 
forskningsfråga 1, vidare i arbetet besvarar vi forskningsfråga 2 och 3.  Forskningsfråga 2 och 
3 är kopplade till både delstudie 1 (intervjuer) och delstudie 2 (observationer). Dessa två 
forskningsfrågor kommer att diskuteras tillsammans då studiens resultat visar på att de 
integrerar med varandra. 
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13.1. Vilka skillnader uppfattar pedagoger att det finns mellan arbetet med 
frågor rörande genus och kön respektive arbetet med HBTQ-frågor? 
 
I vår första forskningsfråga ställde vi oss frågande till om pedagoger skiljer på arbetet mellan 
genus och HBTQ. Tycker pedagoger att de integreras i varandra eller är det två frågor för sig 
som kräver egna arbeten för att integreras i förskolan på bästa sätt? Det vi främst såg i vårt 
resultat utifrån respondenternas svar på frågorna om genus var att pedagogerna fokuserade på 
huruvida miljöerna skulle vara kodade eller avkodade. Enligt Halim, Ruble & Tamis-
LeMonda (2013) påverkas barns beteende och välmående av deras medvetenhet om hur andra 
värderar deras eget kön. Barns tankar kring hur andra människor ser på deras kön (public 
regard) har ett starkt inflytande på deras sociala identitet och har möjlighet att påverka barns 
beteende och deras syn på sig själva (Halim, Ruble & Tamis-LeMonda, 2013). Detta går att 
koppla till teorierna kring feministiskt poststrukturalism där bland annat Dolk (2011) 
beskriver att människan positionerar sig olika i frågan om könsidentitet flera gånger om 
dagen och att även människor i ett barns omgivning bidrar till att på olika sätt positionera 
barnet. Utifrån forskarnas tankar och vårt val av teori reflekterar vi över den betydelse och 
påverkan pedagogers synsätt kring genusarbetet kan ha för barnen. Vi tänker att pedagogers 
syn på val av material till verksamheten har stor betydelse för vilka könsnormer barnen 
anammar. I frågan kring genus (se bilaga 1), diskuterade tre pedagoger mycket om vikten av 
att avkoda miljön. De menar att barn får större möjlighet till att vara den de vill vara. Oavsett 
om barnet vill agera könsstereotypt eller inte så finns möjligheten. Genom att använda 
avkodat material menar pedagogerna att den pedagogiska miljön tilltalar alla oavsett vem 
man vill vara. Vi drar paralleller till studiens andra teoretiska perspektiv – det normkritiska. 
Ett normkritiskt perspektiv innebär enligt Salmson och Ivarsson (2015) försök att vidga 
sammanhanget så att fler kan inkluderas vilket vi upplever att pedagogerna avser med att 
avkoda miljöerna. De två resterande pedagogerna tyckte att man skulle arbeta med en kodad 
miljö. De menade att det skulle fungera lika bra att ha kodat material. Istället anser de att man 
ska arbeta med att alla barn ska få känna möjligheten att leka med all sorts material som 
erbjuds, trots de könsnormer som finns kring vissa leksaker. Edström (2014) ville i sin 
forskning se hur pedagogerna konstruerar och positionerar sig själva och barnen i förhållande 
till de olika diskurserna och normerna. I studien hänvisar hon till ett citat ur Läroplanen för 
förskolan: 
 

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 (LpFö98, 
rev. 2010, s. 5). 

 
Läroplanen nämner aldrig några direktiv huruvida man ska arbeta utifrån en kodad eller 
avkodad miljö. Däremot ska traditionella könsmönster och könsroller motverkas. Det blir då, 
enligt vår uppfattning, intressant att diskutera begreppen kodad respektive avkodad miljö i 
relation till skrivningen i läroplanen. Vi resonerar att i en kodad miljö kan traditionella 



43 
 

könsmönster och könsroller snarare förstärkas än motverkas. Genom att ha de mer 
traditionellt könsstereotypa leksaker tänker vi att det kan minska gränsöverskridande 
ageranden. Som Conry-Murray & Turiels (2012) (se tidigare forskning) nämner, är barn ofta 
medvetna om de könsnormer som kopplas till olika leksaker. Deras slutsats blir spännande att 
koppla ihop med Eidevalds (2009) resonemang kring kunskap om genus och kön är en form 
av makt eftersom det sätt vi förväntas vara på ses som sanningar och därmed begränsar barns 
möjlighet att handla på olika sätt. Skulle det alltså kunna vara så att den kunskap barn har 
kring genus och kön påverkar deras val av lekmaterial? Även om kodade miljöer kan ge fler 
möjligheter till gränsöverskridning på grund av materialets utbud, kan det också vara så att 
barnen fastnar i det könsstereotypa då det är det normerande och därmed ses som en 
maktfaktor. Utifrån observationerna har vi uppfattat det som att barnen har lekt med det 
material som anses vara könstereotypt för respektive kön. 
 
När vi ställde frågor i intervjun avseende HBTQ (se bilaga 1) fick vi inte särskilt långa svar. 
Många hade inte arbetat med just HBTQ-frågor och lade inget större fokus på det temat. 
Däremot tyckte alla att det ingick i ett normkritiskt förhållningssätt, tillsammans med genus 
och allas lika värde. Det uppkom diskussioner om att det inte skulle synliggöras för mycket, 
då det kan bli utpekande. Till en början reflekterade vi inte mycket över detta, utan delade 
åsikt med de intervjuade pedagogerna. Efter vidare reflektion och diskussion tillsammans har 
vi kommit fram till att det kan vara negativt att inte synliggöra mer än vad vi sett att de 
observerade förskolorna har gjort. Robinson (2005) (se tidigare forskning) nämner att det är 
av största vikt att uppmärksamma kopplingarna mellan genus och sexualitet och att när väl 
barnen skapar sin könsidentitet, blir identiteterna automatiskt skapade till heterosexuella. 
Genom att inte synliggöra HBTQ inom förskolan bidrar man till att bibehålla 
heteronormativiteten. Robinson (2005) fortsätter med att påpeka hur det anses vara irrelevant 
att arbeta med barns sexualitet, men att det samtidigt ständigt sker i barns vardagliga lärande 
genom att sätta heterosexualiteteten som norm. Det skulle kunna vara så att de intervjuade 
pedagogerna har rätt i att HBTQ-frågan varken bör synliggöras för mycket eller för lite. Det 
gäller att hitta en balans som synliggör HBTQ på ett naturligt sätt. Det är även känt inom 
flertalet studier att könsidentiteten skapas i tidig ålder och att barnen själva är aktiva och 
medvetna i denna process (Robinson, 2005). 

13.2. På vilket sätt öppnar alternativ begränsar förskolans fysiska miljö 
och det material som barnen leker med barns möjligheter att agera 
gränsöverskridande? (2) Vilka exempel finns på barns gränsöverskridande 
agerande i fri lek på förskolan och hur kan dessa exempel förstås i relation 
till genus och kön, HBTQ och normkritisk pedagogik? (3) 
 
I vår andra forskningsfråga ville vi ta reda på om den fysiska miljön har betydelse för hur 
barn agerar gränsöverskridande, vilka möjligheter och/eller begränsningar som finns. I vår 
tredje och sista forskningsfråga ville vi ta reda på hur den gränsöverskridande möjligheten ser 
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ut för barn i den fria inomhusleken. Det vi såg utifrån respondenternas svar gällande huruvida 
den fysiska miljön påverkar barn att agera gränsöverskridande eller inte, var alla eniga om att 
de tror att den fysiska miljön har en påverkan över barns möjlighet till gränsöverskridande. 
Detta stämmer överens med det normkritiska perspektivet och tanken om att varje barn bör 
ges möjlighet att utvecklas som individ (Salmson & Ivarsson, 2015). Även Sofia Eriksson 
Bergström (2013) (se tidigare forskning) har i sin analys kommit fram till att den fysiska 
miljön har betydelse för vilka positioner barn tar sig an i olika situationer. Eriksson 
Bergström (2013) menar vidare att när den fysiska miljöns planering och utformning på ett 
tydligt sätt visar vilka aktiviteter som bör förekomma i ett rum följs detta åt av regler och 
begränsningar för barnen. Vi tänker att det är viktigt att man som pedagog planerar miljön så 
att den ska passa för alla barn. En av pedagogerna talade om betydelsen av hur man gestaltar 
en lärmiljö. Hen gav exemplet hur man gestaltar en rollek. Använder man en spis, klackskor 
och handväskor blir det på ett sätt. Om man däremot tar in gröna tyger och plockar in 
naturmaterial blir rolleken en annan. Pedagogen menar att det är vi som pedagoger som bär 
på makten över vad som händer i rolleksmiljöerna. Som Eriksson Bergström (2013) antyder 
skulle det alltså innebära att barnen i den miljön med enbart spis, klackskor och handväskor 
hamnar i en rollek som bli väldigt könsstereotypt. Det går att tolka som att förskolans fysiska 
miljö påverkar barns möjlighet att positionera sig och utveckla sin identitet, i likhet med 
Dolks (2011) resonemang kopplat till det feministisk poststrukturalistiska perspektivet. I 
pedagogens exempel har dock pojkar stor möjlighet till gränsöverskridning ifall de tar den 
möjligheten. 
 
Resultatet av observationerna i den fria inomhusleken har visat att barn i de kodade miljöerna 
oftast väljer att leka med det som anses stereotypt för respektive kön. Vi funderar över om det 
kodade materialet och miljöerna kan försvåra för barn att agera gränsöverskridande. 
Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) menar att det har visat sig problematiskt 
för barn att agera gränsöverskridande på grund av att motstånd kan upplevas från andra barn 
och vuxna. Hellman (2013) skriver att det inte är ovanligt att barn kan välja att hålla tillbaka 
de ageranden som anses gränsöverskridande i offentliga sammanhang där många blickar kan 
döma barn och de väljer då att dra sig undan (Hellman, 2013). Dolk (2011) bekräftar 
resonemanget i relation till diskussionen om identitet relaterat till det feministiska 
poststrukturalistiska perspektivet där hon menar att människor i omgivningen positionerar dig 
på olika sätt flera gånger varje dag. I förhållande till dessa forskare går det att diskutera 
möjligheterna pedagogerna ger via sitt synsätt som integreras i pedagogik och lärmiljöer. 
Utifrån observation har vi inte sett att barn har agerat gränsöverskridande i form av att flickor 
eller pojkar intar de traditionellt motsatta positioner för flickigt och pojkigt. Det vi har kunnat 
se är att pojkar och flickor ofta lekte tillsammans i de avkodade miljöerna. På Förskola D, 
som hade kodat material, hade de delat upp det traditionellt pojkigt och flickigt kodade 
leksakerna i olika rum på avdelningen. Observationerna på förskola D visade att flickor och 
pojkar lekte väldigt uppdelat. Vi har reflekterat över om detta arbetssätt skulle kunna påverka 
barnens agerande och val av leksaker. Skulle barnen agera annorlunda om man istället 
blandade könsstereotypa leksaker i samma rum?  
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Conry-Murray & Turiels (2012) påvisar med sin studie att fyraåringar och sexåringar (även 
åttaåringar) var medvetna om könsnormer. Forskarna studerade även om barnen kunde 
identifiera leksakernas könsnormer, vilket majoriteten av barnen kunde (Conry-Murray & 
Turiel, 2012). Med denna forskning i baktanke kan man då diskutera fördelar och nackdelar 
med att både ha avkodade och kodade lärmiljöer. Utifrån artikelns resultat som visade på 
barns medvetenhet kring könsnormer, funderar vi över om leksakerna kommer att undvikas 
av det motsatta könet. Skulle det vara av betydelse hur tillåtande pedagogerna är gentemot 
gränsöverskridning? Kan en kodad miljö låta barn välja fritt bland alla leksaker? Utifrån 
observationerna har vi sett att barn i de kodade miljöerna oftast valde att leka med 
könsstereotypa leksaker och att flickorna och pojkarna lekte var för sig medan barn i de 
avkodade miljöerna ofta lekte tillsammans. Genom de avkodade miljöerna kan materialen bli 
det barnen vill med hjälp av fantasin. Vi tänker dock att de avkodade materialet kan försvåra 
för barn att agera gränsöverskridande då det inte blir lika ”enkelt” som med kodat material. 
Barn får svårare att agera med det material som anses stereotypa för det motsatta könet. I den 
avkodade miljön gäller det för barnen att ha fantasin för att kunna agera gränsöverskridande. 
 

14. Slutsats 

Slutligen presenterar vi våra viktigaste slutsatser och resultat för denna studie. Vi ville med 
vårt arbete få en inblick i hur fyra förskolor i Uppsala kommun ger barn möjligheter och/eller 
begränsar barn till att agera gränsöverskridande (avseende genus/kön och HBTQ) i den fria 
leken. Hur den fysiska miljön och materialet i förskolan kan påverka detta utifrån ett 
normkritiskt perspektiv med inblick på genus/kön och HBTQ.  
 
Våra slutsatser av första forskningsfrågan är att pedagogerna inte gör någon direkt skillnad i 
arbetet kring genus och HBTQ. De menar att arbetet kring genus och HBTQ faller in i 
förskolans arbete kring jämställdhet och allas lika värde. Vi tolkar det som att de observerade 
förskolorna indirekt har arbetat med HBTQ-relaterade frågor, det vill säga, de har inte 
exkluderat det men inte heller inkluderat. Det vi har kunnat se och förstå utifrån 
pedagogernas svar och observationerna är att det ligger mer fokus på mångfald främst 
relaterat till olika etniciteter och funktionsnedsättningar och att HBTQ “faller mellan 
stolarna”. 
 
Slutsatsen av vår andra och tredje forskningsfråga är att alla pedagoger var eniga om att de 
tror att den fysiska miljön har en påverkan på barns möjlighet till gränsöverskridande. 
Studien visade på att det inte fanns något rätt eller fel i hur man gestaltar miljön. Det fanns 
inget som pekade på att den avkodade miljön skulle vara bättre än den kodade ur den 
gränsöverskridande aspekten. Det skedde inte fler gränsöverskridningar i den avkodade 
miljön än i den kodade. Det vi såg var att i den avkodade miljön krävdes det mer fantasi från 
barnen i deras lek än i den kodade. Pojkar och flickor tenderade dock att leka mer blandat 
med varandra än i den kodade miljön. 
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För att denna studie skulle kunna få ett mer utförligt resultat, skulle man kunna fortsätta med 
fler observationer i samma barngrupper för att samla mer data. Vi tror att en mer ingående 
forskning i den fria leken hade kunna ge ett tydligare svar på vilken miljö som främjar 
gränsöverskridningar. Även intervjuer med fler pedagoger har givit en bredare kunskap om 
de olika synsätt som finns hos pedagoger på olika förskolor.
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor* 

1. Vad tänker du är normkritisk pedagogik? 
2. Hur kan man inkludera normkritisk pedagogik i verksamheten? 
3. Hur tycker du att den nuvarande läroplanen förhåller sig till normer och värden? 

- Har du läst igenom den nya? Vad tänker du kring den? 
Forskningsfråga 1* 

4. Hur tänker du kring arbetet med genus? 
5. Hur tänker du kring arbetet med HBTQ? 
6. Känner du att det är någon skillnad med att arbeta kring genus och HBTQ? 

- Hur då?/Varför inte? 
7. Kan du ge ett exempel på när ni mer konkret har arbetat med HBTQ-frågor? 
8. Tycker du att det är lika självklart att arbeta med HBTQ som med genus? 
9. Har du erfarenhet av att ett barn har agerat gränsöverskridande? 

Forskningsfråga 2* 

10. Tror du att miljöns utformning påverkar barns möjlighet till att agera 
gränsöverskridande? I så fall hur? 

11. Har ni medvetet utformat miljön så att barnen ska få möjlighet att agera 
gränsöverskridande? Hur har ni tänkt då? 

12. Vad i miljön skulle kunna begränsa barn att agera gränsöverskridande? 
13. Tar ni hjälp av litteratur för att synliggöra och utmana miljöns möjligheter för barns 

gränsöverskridning? 
14. Finns det något annat material som skulle kunna ge barnen möjligheter till utmanande 

av normer? 
 
* Bakgrundsfrågor: Frågor vi ställde för att inleda intervjun, samt få reda på hur förskolläraren förhåller sig 
till/vet om ämnet generellt innan vi fördjupar oss mer. 
* Forskningsfråga 1: Dessa intervjufrågor kopplas till studiens första forskningsfråga “Vilka skillnader ger 
pedagoger uttryck för mellan arbetet kring genus/kön och arbetet kring HBTQ?”. 
* Forskningsfråga 2: Dessa intervjufrågor kopplas till studiens andra forskningsfråga: “Har den fysiska miljön 
någon betydelse för hur barn agerar gränsöverskridande, vilka möjligheter och/eller begränsningar finns?”. 
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