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Syftet med denna studie var att ta reda på om det är någon könsskillnad i valet av 
leksaker för barnen och hur förskollärare arbetar med leksaker ur ett 
genusperspektiv. Vi har valt att utgå ifrån feministiskt poststrukturalism. 
Datainsamlingsmetoderna som vi utgick från var observationer och intervjuer. 
Resultatet som framkom ur studien var att barnen väljer könsstereotypa leksaker och 
att förskollärarna behöver bli mer medvetna om genus och hur könsstereotypa 
leksaker påverkar barnen. En slutsats som framkom var att förskollärarna behöver 
vara närvarande i barnens lek och att förskollärarna behöver mer kunskap om genus. 

_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Världen är full av olika budskap som berättar för barnen hur de till exempel ska vara 
som pojke eller flicka och leksaker innehåller dessa budskap (Tallberg Broman, 
2002). Leksaker är en stor del av människans liv och speciellt barns liv, nästan alla 
barn börjar sitt liv med en eller flera leksaker, som ska fungera stimulerande och 
utvecklande. Leksaker kan därmed användas för att skapa kommunikation mellan 
människor och som hjälp för att uttrycka oss (Nelson & Svensson, 2005).  

Leksakernas skapare är sannolikt en vuxen och det är vi vuxna som producerar och 
konsumerar leksaker åt barn. Leksakerna kan därför bli därför små miniatyrer av den 
vuxna världen (Nelson & Svensson, 2005).  Leksaker har olika egenskaper, färger och 
former och de är anpassade för olika åldrar, barn och kön. Färger och former är även 
uppdelat efter kön, mörkare färger och hårdare former för pojkar och ljusare färger 
och mjukare former för flickor. Aina och Cameron (2011) förklarar att det inte bara är 
konsumentprodukter som leksaker, möbler och kläder som har könstypa attribut, 
utan det är även uppdelat i leksaksaffärer där det finns blå gångar för pojkar och rosa 
gångar för flickor. Leksaker förmedlar därmed könsstereotyper och detta menar Aina 
och Cameron (2011) kan begränsa barns utveckling.   

Leksaker anses som ett pedagogiskt material i förskolan och därför är det viktigt för 
förskollärare och andra vuxna att vara medveten om sina förhållningssätt kring 
leksaker (Nelson & Svensson, 2005) eftersom vuxna “bidrar till att forma flickors och 
pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2010. s. 5). I 
förskolan används leksaker dagligen för att stimulera, utveckla och lära. Enligt 
Almqvist (1994) citerad i Nelson och Nilsson (2002) är leksaker i förskolan 
funktionella och till för att lära. Förskollärarna har till uppdrag att låta pojkar och 
flickor utmanas i sina könsroller och att barnen ska få samma chans till att pröva och 
utveckla sina intressen utan att det är någon som begränsar dem (Skolverket, 2010).  

Läroplanen för förskolan (lpfö 98/rev 10) skriver hur förskollärare ska förhålla sig till 
jämställdhet men enligt våra erfarenheter behöver förskollärare arbeta mer med 
detta. De deltagande förskolorna har studiens redan förkunskaper om då författarna 
medverkat i deras verksamhet. Genom dessa förkunskaper skapades det ett intresse 
för hur förskollärarna på just dessa förskolor arbetar med leksaker ur ett 
genusperspektiv och om det är någon könsskillnad i barns leksaksval.  

Vi behandlar därför leksaker, vilka könsskillnader det finns i barns leksaksval och hur 
förskollärare använder sig av leksaker ur ett genusperspektiv för att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster. Detta är även ett av de grundläggande 
värdena i läroplanen för förskolan, ”Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2010. s. 5).  

 
 
 
 
 
 
  



2 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att ge exempel på vilka könsskillnader som förekommer i 
barns leksaksval och hur förskollärare använder sig av leksaker ur ett 
genusperspektiv. Studien utgår ifrån dessa frågor:  

1. Hur använder förskollärarna leksaker ur ett genusperspektiv? 
2. Hur arbetar förskollärarna för att minska traditionella könsroller och 

könsmönster genom leksaker? 
3. Vilka könsskillnader förekommer beroende på vilka leksaker som barnen 

väljer att leka med? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel två är studiens bakgrund presenterad. Här finns en begreppsförklaring som 
förklarar begrepp som är relevanta för studien. I detta kapitel presenteras även 
tidigare forskning kring ämnet. Slutligen redogörs studiens valda teoretiska 
perspektiv, feministisk poststrukturalism. 

I kapitel tre behandlas valet av datainsamlingsmetod, databearbetning, urval, 
genomförande och de etiska principerna som studien har förhållit sig till. Kapitlet 
behandlar även studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I kapitel fyra 
redogörs materialet som har inkommit från både observationerna och intervjuerna. I 
kapitel fyra analyseras även resultatet med koppling till tidigare forskning och 
teoretiskt perspektiv.  

Avslutningsvis kommer kapitel fem. Här förs en diskussion kring resultatet och hur 
studien har svarat på forskningsfrågorna och uppnått syftet. I detta kapitel diskuteras 
även metoden och vad resultatet har för relevans för förskolläraryrket, och förslag på 
fortsatt forskning presenteras även här. Studien avslutas med en slutsats. 

2  Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en begreppsförklaring, tidigare forskning kring vårt valda 
ämne och vårt valda teoretiska perspektiv. 

2.1 Begreppsförklaring  

Begreppen som beskrivs nedan är av relevans för studien då dessa konsekvent 
används i studien.   

Genus – handlar om hur vi ser på oss själva och andra. Hur vi bör vara eller hur vi är 
som man, kvinna, flicka och pojke (Nelson & Svensson, 2005). Genus är historiskt, 
kulturellt och socialt betingat (Tallberg Broman, 2002). 

Kön – betraktas som naturligt och universellt, kön är inte något som är biologiskt 
givet och självklart (Lenz Taguchi, 2004). Kön är därmed föränderligt och obestämt 
(Gemzöe, 2002).   
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Könsroll - kategorisering av det manliga och kvinnliga. Ett exempel är män är tuffa 
och starka och kvinnor är söta och gulliga. Manligt och kvinnligt ses därmed som 
varandras motsatser (Wedin, 2011). 

Könsstereotyp – Aina och Cameron (2011) menar att för att vi människor ska kunna 
ha överseende med våra olikheter så gör vi generaliseringar och kategoriserar 
individer i olika grupper. Alla stereotyper bidrar till en kultur av fördomar. Det är 
viktigt för förskollärare att vara medveten om effekterna av könsstereotyper då barn 
redan innan födseln får en könsidentitet genom att till exempel föräldrarna väljer 
färg till barnrummet efter barnets kön (ibid.). 

Könsstereotypa leksaker - är leksaker som återger könsstereotypa roller, som till 
exempel hur en man eller kvinna ser ut eller ska göra (Nelson & Svensson, 2005). 

Leksak – enligt Nelson och Svensson (2005) är ett föremål som blir en leksak i 
barnens lek. Leksaker är objekt som vuxna i barnens närhet producerar åt barnen 
(ibid.). 

2.2 Tidigare forskning om leksaker kopplat till kön och genus 

Enligt Nelson och Svensson (2005) är leken en viktig del av barns liv både i 
utveckling och lärande. I leken är leksakerna en betydelsefull detalj för barnen. Det 
huvudsakliga syftet med leksaker är att de ska delge uppfattningar om den verkliga 
världen (ibid.). Leksakerna som produceras kan påvisa skillnader mellan olika typer 
av människor som existerar i världen. Män, kvinnor, korta och långa etcetera. Detta 
gör att det kan bildas föreställningar om hur människor bör vara eller bete sig. 
Barnen i dagens samhälle kan ses som leksaksbarn, eftersom de erbjuds leksaker som 
är riktad mot just barn (ibid.). Barnen blir därmed påverkade av leksaksindustrin och 
på det sättet även en köpare av könsstereotypa leksaker (Nelson & Nilsson, 2002). 
Eftersom det är vuxna som oftast köper barns leksaker (Nelson & Svensson, 2005) så 
är det de som uppmuntrar barnen att leka med de leksaker som är anpassade till 
deras kön redan långt innan barnen har kunskap om vad könskillnader är (ibid.).  

Forskning visar att om barn får tillgång till leksaker som är formade för motsatt kön, 
väljer de inte dem utan föredrar leksaker som är anpassade för deras eget kön 
(Cherney & Dempsey, 2010; Nelson & Nilsson, 2002; Nelson & Svensson, 2005). 
Nelson och Nilsson (2002) och Nelson och Svensson (2005) skriver att när barnen 
fick välja leksaker som i förväg klassificerats efter kön, valde de leksaker som var 
förknippade med deras kön. Flickor valde att leka med möbler, handväska, 
dockkläder etc. och pojkar valde att leka med bussar, tåg, verktyg och bilar. De såg att 
flickor och pojkar valde leksaker som relaterar till hem och yrkesliv. Flickor valde att 
leka med leksaker som traditionellt ses som kvinnliga och pojkar valde de leksaker 
som traditionellt anses som manliga (ibid.). Det framkom även i forskning att barn 
hellre väljer leksaker som har samma kön som de själva än motsatt och att fler 
könsstereotypa leksaker används när barn lekte med samma kön än med motsatt kön 
(Nelson & Nilsson, 2002).  

Leksaker speglar omgivningens förväntningar på de olika könsrollerna, skillnaderna i 
leksakerna kan bli så stora att de kan komma att påverka barnens könsuppfattning 
negativt och även att barnens utveckling och lärande kan bli lidande i det långa 
loppet (Nelson & Svensson, 2005). Tyvärr kan även de könstypa leksakerna komma 
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att påverka synen på vad som klassificeras som manligt respektive kvinnligt (ibid.). 
Dessvärre kan könsrollerna bli så pass inflytelserika att barnen avstår att leka med de 
leksaker som anses vara lämpade för det motsatta könet (Cherney & Dempsey, 2010). 
Nelson och Nilsson (2002) anser att stereotypa leksaker används mer ju äldre barnen 
är. De menar dock att det är lättare att se att barnen leker med maskulina än 
feminina leksaker. Då de ansåg att flickor och pojkar skapar intresse för maskulina 
leksaker ju äldre de blir. Intresset för feminina leksaker försvinner successivt ju äldre 
barnen blir (ibid.).  

Nelson och Svensson (2005) förklarar varför leksaksvärlden är könsstereotyp, de 
menar att det handlar om kulturella och sociala processer. Genom dessa processer lär 
sig barnen ideal och normer och det blir då den vuxnas ansvar att ha under uppsikt 
vad barnen konsumerar i deras leksaksvärld för att främja barnens 
meningsskapande, identitetsskapande och lärande (ibid.). 

2.3 Tidigare forskning om leksaker i förskolan kopplat till kön 
och genus 

“Förskolan är idag den mest kontinuerliga mötesplatsen mellan kön i samhället” 
(Tallberg Broman, 2002, s.131). Förskolan är en avbild av världen utanför förskolan. 
Värderingar som existerar i samhället finns också hos förskollärarna (Tallberg 
Broman, 2002). Aina och Cameron (2011) påstår att sociala signaler från media, 
miljön och de vuxna omkring barnen har betydelse för hur barn ser på kön. De menar 
vidare att det är de vuxnas ansvar att hjälpa barnen att få en realistisk bild för vad det 
innebär att vara en kvinna och man. Detta gör att förskollärarna måste vara 
könsmedvetna och förstå vilka normer och könsmönster som finns i samhället och i 
förskolans verksamhet (Wedin, 2011). 

Cherney och Dempsey (2010) skriver om att förskollärarna är en del av barnens 
socialisation. Med hjälp av denna socialisation skapar barnen kategorier kring kön 
och detta leder sedan till att olika könsroller och könsstereotyper skapas. Av den 
orsaken blir förskollärarna en betydelsefull del av barnens inlärning kring normerna 
och likaså kring leksaker, för att barnen oavsett kön ska få tillgång till alla leksaker.  

Leksakerna i förskolan fungerar som pedagogiskt material (Nelson & Svensson, 
2005). Genom att använda leksakerna på ett pedagogiskt sätt kan förskollärarna 
belysa viktiga problem som finns i vardagen och i samhället. Leksakerna som barnen 
möter i förskolan får innebörder genom hur de används och vad syftet är för att lära 
sig något specifikt (ibid.). I förskolan ska leksakerna vara funktionella, barnen ska 
kunna lära sig något av dem. Leksakerna ska även vara enkla och könsneutrala 
(Almqvist, 1994 citerad i Nelson & Nilsson, 2002). Förskollärarna är de viktigaste 
personerna för hur förskolans miljö och hur leksakerna ska förfogas och utformas, 
leksakerna kan vara varierande och skiftande och detta beror oftast på de leksaker 
som barnen tar med sig till förskolan (ibid.). Dock så kan de leksaker som tas med till 
förskolan påverka förskollärarnas arbete kring genus och könsroller, då dessa 
leksaker ofta är könsstereotypa (Nelson & Svensson, 2005).  

När barnen tar med leksaker hemifrån till förskolan är det nödvändigt för 
förskollärarna att ägna uppmärksamhet åt leksakerna och vad de representerar, om 
de representerar kvinnliga, manliga könsrollerna eller könsstereotyper. Men detta 
innebär inte att förskollärarna är tvungna till att förbjuda eller förmana barnen om 
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deras stereotypa lek, utan att det handlar om ett förhållningssätt om hur miljöerna 
kan anpassas för att hjälpa till att motverka könsstereotyper och könsroller (Nelson & 
Svensson, 2005). Aina och Cameron (2011) skriver istället att förskollärarna borde 
förse barnen med positiva budskap till det egna könet som gör att barnen har 
möjlighet till att kunna stå emot negativa stereotyper, detta gör att det blir en lägre 
risk för dessa barn att föra dessa könsstereotyper vidare. 

Tallberg Broman (2002) förklarar att det finns något som kallas för genusgränser. 
Det handlar om hur samhället är accepterande i vilket beteende vi utgår ifrån. Om en 
pojke till exempel beter sig som en flicka så blir han då kallad för fruntimmer, mjukis 
eller kärring. Men mot flickor är det dock inte lika hårt. Freeman (2007) ansåg att 
barnen snabbt lär sig att kategorisera leksaker efter vilket kön som ska använda dem 
och han upptäckte att om en pojke lekte med “flickleksaker” blev han mer kritiserad 
av vuxna än om en flicka leker med “pojkleksaker”. Dock så anser Lynch (2014) att 
förskoleflickor faktiskt föredrar att leka med mer kvinnliga leksaker än manliga. 

Svaleryd (2002) menar att barn oftast väljer lekkamrater med samma kön som dem 
själv och de väljer oftast att leka med stereotypa leksaker. 

Wedin (2011) skriver att även på förskolan så hör olika leksaker ihop med olika kön. 
Mjukhet tillhör dockor och det kvinnliga könet, hårdhet tillhör bilar och därför det 
manliga könet. I förskolan syns detta tydligt enligt Wedin (ibid.) då leksakerna är 
utsatta på olika ställen med utrymme emellan. Till exempel kan det handla om att 
“pojkars leksaker” är placerade i stora rum för de behöver utrymme för att leka med 
bilar och tågbanor och “flickors leksaker” blir därför placerade i mindre rum där de 
kan leka i avskildhet med dockor och liknande. Wedin (ibid.) förklarar att detta är ett 
sätt att fungera stereotypförstärkande och i förskolan så anser hen att förskollärare 
istället ska använda sig utav ett genusperspektiv. Att använda ett genusperspektiv i 
verksamheten handlar om att problematisera innehållet i verksamheten och kritiskt 
granska sin undervisning. Wedin (ibid.) menar att lekmaterialet borde granskas och 
förskollärare ska undersöka hur de presenterar leksaker för barnen för att kunna utgå 
från ett genusperspektiv. Aina och Cameron (2011) menar istället att förskolan kan 
skapa en könsneutral miljö genom att ta bort de könsstereotypa leksakerna eller de 
kan diskutera tillsammans med barnen om leksakerna, och att de inte tillhör eller är 
anpassat för ett visst kön.  

Svaleryd (2002) anser att barnen blir begränsade i deras lärande och erfarenheter om 
de utgår från stereotyper, och det har stor betydelse för hur de formar sin framtid. 
Dock menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att det inte alltid är 
barnen som reproducerar stereotyper utan först och främst är det förskollärare som 
agerar och producerar stereotyper. Wedin (2011) poängterar att det inte handlar om 
att pojkar och flickor ska göras om. Det är vi vuxna som skapar villkor för barnen och 
därför måste vi beakta att barnen ska bli bemötta av samma villkor oavsett kön (ibid.) 

2.4 Feministisk poststrukturalism 

Inom feministisk poststrukturalism så tror man inte att det finns en allrådande 
sanning om världen. Det anses istället att sanningen kan spegla gruppers olika syn på 
världen och den är på det sättet tillfällig under en viss historisk tidpunkt (Gemzöe, 
2002). Giddens (2007) skriver att i poststrukturalism så finns det alltså många roller, 
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konstruktioner och sanningar om verkligheten, då poststrukturalismen står för 
mångfald, öppenhet, olikhet och pluralism.  

Feminister har tidigare ansett att kön är en konstruktion som skapas i historiska och 
sociala sammanhang. Men poststrukturalister anser att könet förändras och är 
obestämt (Gemzöe, 2002). Det handlar inte om det biologiska könet utan hur barnet 
passar in i en viss könskategori, kön är alltså inte något som anses biologiskt givet 
och det är inte självklart (Lenz Taguchi, 2004).  

Giddens (2007) beskriver att det normala är den manliga normen och det avvikande 
är det kvinnliga och dessa motsatser försöker poststrukturalismen bryta ner och 
formulera om på ett positivt sätt. Det är detta som kallas för dekonstruktionen. Lenz 
Taguchi (2004) anser att den feministiska poststrukturella diskursen vill synliggöra 
hur kategorierna manligt och kvinnligt är, för att kunna lösa upp dem. En diskurs kan 
skiftas och förändras och är bunden till historiska och sociala sammanhang. Diskurs 
förklaras genom att det är “innebörden och betydelsen i det som sägs, dvs. vad vi 
menar och hur det påverkar vårt handlande” (Ibid. s, 15).  

Butler (1990) anser istället att det biologiska könet inte hänger ihop med genus, 
kvinnlighet och manlighet. Hon skriver att en människa med kvinnokropp också kan 
användas när man pratar om manlighet och tvärtom. Dock så är risken att en kvinna 
som beter sig som en man, dvs. sitter bredbent, spottar på gatan, använder manligt 
kroppsspråk och kliar sig i skrevet blir utsatt för mobbning och kränkningar. Allt för 
att hon då bryter mot de normer om hur en kvinna ska vara (ibid.). Gemzöe (2002) 
menar att det manliga och kvinnliga finns till då vi har ett naturligt heterosexuellt 
begär i samhället. Hon anser även att för att se den manliga normen i samhället så 
krävs det att en feministisk röst ser detta.  

I poststrukturalismen är språket en viktig del då teorin anser att språket bestämmer 
hur vi uppfattar oss själva och världen (Gemzöe, 2002). Eidevald (2009) skriver att 
språket inte representerar världen utan att språket återger föreställningar mer än 
faktiskt förmedlar något. Han menar att förskolans personal talar om pojkar och 
flickor, som likadana grupper men att förskollärarna anser att pojkarna och flickorna 
har olika egenskaper. Orden pojke och flicka representerar motsatser som gör att det 
blir skillnader mellan könen, och att jämförelserna mellan könen skapar mening och 
rangordning. Där det manliga könet är i högre ställning (ibid.). Feministisk 
poststrukturalism försöker påvisa vilka konsekvenser orden och språket får och hur 
det influerar människan i tänkandet om verkligheten. Teorins syfte är att försöka få 
människan att utmana sina föreställningar om kön. Både det kroppsliga och 
biologiska samt även maktordningen som normaliserar det maskulina (ibid.). 

Feministisk poststrukturalism ger oss möjligheter till att se hur mycket utrymme 
pojkar respektive flickor ges utifrån samhällets normer, och hur vi har möjlighet till 
att kunna vara dem vi vill vara utan att samhällets föreställningar minskar våra 
chanser till detta, på grund av de “sanningar” som redan existerar (ibid.). Det gör att 
de kvinnliga och manliga motsatserna kan utmanas likaså de för givet tagna 
maktstrukturerna. 

Eidevald (2009) fortsätter och menar att barn kan ta olika positioner beroende på 
miljöns normer och vilka möjligheter som barnen ges, men även hur barnen blir 
bemötta i exempelvis förskolan. Förskolans normer bibehålls av de vuxna men också 
barnen. Människan strävar alltid efter att hennes position ska överensstämma med 
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de dominerade diskurserna som existerar, om detta inte sker kan det innebära ett 
misslyckande för den människan. Det kan komma att påverka både vår könsidentitet 
men även vårt subjektskapande. Barnen handlar efter miljön och sammanhangets 
“sanning” och det leder till olika kategoriseringar kring flickor och pojkar och hur vi 
blir som personer, alltså till en könsidentitet som redan är förutbestämd (ibid.). Lenz 
Taguchi (2004) menar att det är vi själva som gör oss till manliga respektive 
kvinnliga förskolebarn. 

I den feministiska strukturalismen så används begreppet subjekt ofta. Subjekt anses 
här vara människan och när detta subjekt inte är förutbestämt så handlar det om 
agentskap. Agentskap är när vi tänker och handlar självständigt. Det finns även ett 
begrepp som heter multipla subjektiviteter. Med detta så menas det att människan 
kan bete sig annorlunda beroende på situation och vilka diskurser som är 
dominerande. Genom att ha multipla subjektiviteter så kan människan tänka och 
vara på olika sätt i flera olika sammanhang (Lenz Taguchi, 2004).  

3 Metod 

I detta kapitel redogörs det för datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, urval, 
genomförande, etiska principer, reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet.  

Det finns en hel del litteratur och forskning kring leksaker kopplat till kön och genus, 
med detta i åtanke sållades materialet vi hittade för att avgränsa vår studie. Vi 
använde oss av sökningar i två databaser, ERIC och SWEPUB. Sökningarna vi 
använde på svenska var: förskollärare och genus, och sökningarna vi använde på 
engelska var: toy, child, gender equality, preschool, preschool teachers. Ordet leksak 
användes inte i den svenska sökningen på grund av att vi redan hade mycket 
forskning kring leksaker i sig, och vi ville få fram vad förskollärarna tänkte om genus 
överlag. På SWEPUB fick vi till exempel 79 träffar och på ERIC fick vi 528 träffar.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har datainsamlingsmetoden bestått av observationer, och intervjuer 
för att komplettera det vi sett i observationerna. Genom observationer får vi 
möjlighet att ta tillvara på situationerna som händer där och då. Men detta ger oss 
även en chans att kunna få reda på information som en annan datainsamlingsmetod 
inte visar. Bryman (2011) skriver att möjligheten med observationer är att vid 
tillfället då observationerna sker kunna fånga upp beteendet hos de följda personerna 
i den valda situationen, direkt. Observationernas fördelar är att kunna betrakta och 
granska barnen i en välbekant miljö men likaså att ha tillfälle att observera barnens 
val av leksaker ur ett genusperspektiv. Även här finns nackdelar med detta val av data 
insamlingsmetod, tolkningarna av situationerna kan bli fel men också att den 
observerade kan känna sig utsatt och pressad och då är risken att den observerade 
rättar sig efter vad hen anser att vi observatörer vill se. 
 
En nackdel är att vi observatörer inte heller vet eller kan se personernas känslor och 
värderingar utan vi observatörer tyder något efter individens beteende och 
handlande. Beträffande observationerna så har observationsscheman (se bilaga 1) 
används för att få en struktur i observationerna och för att kunna fånga upp så många 
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fragment av händelserna som möjligt. Observationerna tog plats inomhus, då vi 
anser att det utbudet av leksaker är mer varierande än utomhusleksakerna. 
Observationerna ägde rum på en förskola som ligger i en förort och på en förskola 
som ligger i en mindre stad, mitt i centrum. 
 
Som tidigare nämnt har vi använt oss av intervjuer (bilaga 2) i 
datainsamlingsmetoden för att kunna fånga upp, få en mer detaljerad bild av det 
valda ämne och nyanserad bild av det observerade materialet. Stukát (2011) skriver 
om ostrukturerade intervjuer och det är något som vi använts oss av i vår 
datainsamling, då vi anser att det finns en potential att kunna få så bred information 
som är möjligt. I intervjuerna tillkom följdfrågor för att få svaren mer omfattande. 
Även här fanns nackdelar i följd med valet av metod, då informanternas svar kan bli 
svåra att jämföra och att denna form av metod är mycket tidskrävande, eftersom 
materialet måste transkriberas. Men fördelarna med denna datainsamlingsmetod är 
att vi fick chansen till ny information och förklaringar som vi inte kan få med bara 
observationer som datainsamlingsmetod. 

3.2 Databearbetningsmetod 

Det insamlade datamaterialet från intervjuerna transkriberades genom att de 
viktigaste svaren från intervjuerna skrevs ner. Enligt Bryman (2011) är det 
nödvändigt att granska informanteras svar för att sedan kunna kategorisera svaren 
och sammanställa dem. Efter att svaren hade granskats sammanställdes de under tre 
olika rubriker som kändes passande från förskollärarnas intervjusvar. 
Observationerna renskrevs och de sållades även ur för att vi skulle få med mycket av 
det material som vi kände var passande för vår studie. Observationerna 
kategoriserades efter de val av leksaker som barnen främst gjorde och vart barnen 
mest befann sig. Observationerna jämfördes sedan under varje rubrik för att hitta 
likheter och skillnader. 

3.3 Urval 

Vi har använt oss av ett målinriktat- och bekvämlighetsurval, detta betyder att 
begränsningar har gjorts gällande intervjuerna och observationerna. 
Datainsamlingen har gjorts på förskolor som ligger i våra närheter. Bryman (2011) 
skriver om ett målinriktat urval och att i denna urvalsmetod väljs de mest relevanta 
personerna ut för studiens syfte. De personer som valts ut för intervjuer är 
förskollärare på grund av att de har en högre utbildning och har därför troligtvis mer 
kunskap om ämnet. Gällande bekvämlighetsurvalet valdes förskolorna för 
datainsamlingen ut med hänsyn till närheten (Bryman, 2011). De fyra 
observationerna genomfördes på två olika förskolor med två intervjuer med 
förskollärare på vardera förskola, totalt fyra intervjuer. De observerade barnen är i 
åldrarna 1-5 år. 

Av missivbrevens (bilaga 3) utskick fick vi sammanlagt 22 godkännanden av totalt 38 
stycken. Barnen som inte fick medverka i studien var antingen ute eller i ett annat 
rum när observationerna ägde rum. 
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3.4 Genomförande 

Förskolecheferna för de två förskolorna kontaktades via telefon om godkännande för 
undersökningens. Ett mejl skickades även med missivbrevet för att förskolecheferna 
skulle få mer information kring undersökningens syfte. Efter förskolechefernas 
godkännande kontaktades förskolorna och dess avdelningar. Där missivbrev 
skickades ut till vårdnadshavarna så att ett godkännande kunde ges om 
vårdnadshavarnas barn fick delta i undersökningens observationer. I observationerna 
så deltog båda författarna för att kunna observera med två par ögon, då studien på 
det sättet får ut mer information om de observerade barnen. Observationerna 
genomfördes under fyra halvdagar. 

Fyra förskollärare kontaktades även om godkännande för medverkande i 
undersökningens intervjuer. Intervjufrågorna skickades ut innan intervjutillfället, då 
vår erfarenhet är att informanter blir lugnare när det får chans till att förbereda sig 
inför intervjuerna. Dock så intervjuades förskollärarna enskilt så att deras svar inte 
kunde påverka varandras. I intervjuerna deltog bara en av oss författare på grund av 
att förskollärarna skulle känna trygghet. Även här har våra erfarenheter visat att 
informanterna vågar svara ärligt när endast en person intervjuar.  

3.5  Etiska principer 

I studien användes Bryman (2011) och Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. 
Vetenskapsrådet (2011) innehåller fyra principer och dessa är informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer 
förklaras nedanför hur de använts i förhållande till studien. 

Informationskravet 

Deltagarna i studien har blivit informerade om studiens syfte, vad deltagarnas 
uppdrag och villkor för studien är. Deltagarna har även blivit informerade om att det 
är frivilligt att delta och att de har rättigheten att avbryta studien när de vill. 
 
Samtyckekravet 

Vårdnadshavarna har blivit informerade om att det är frivilligt för deras barn att 
medverka i studien men även att de måste meddela samtycke innan deltagande. Trots 
samtycke från vårdnadshavare så har barnen dock rätt att neka deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet 

Deltagarna i studien har blivit informerade att de kommer vara anonyma. Studien 
kommer inte ange namn på förskola, personal eller barn. Ingenting kommer att 
kunna gå att identifiera. 
 

Nyttjandekravet 
Deltagarna har blivit upplysta om att de uppgifter som samlas in under studiens gång 
inte kommer att användas till något annan än i detta specifika syfte och även att 
materialet kommer inte utlånas eller användas i kommersiellt bruk. 
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3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet är mått för att mäta hur trovärdig metodvalet för studien har 
varit för att samla in data till ett särskilt ämne (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar 
om hur bra metodvalet har varit för att mäta studiens syfte (Stukát, 2011). Validitet 
handlar mer om hur studiens författare har tolkat det insamlade materialet (Bryman, 
2011). 

3.6.1  Reliabilitet 

Valet av förskollärare i intervjuerna kan göra att studiens tillförlitlighet höjs, 
eftersom de fyra olika förskollärarna är från två olika förskolor. I intervjuerna har 
förskollärarna inte haft möjlighet att kunna ta del av andras svar, av den orsaken att 
intervjuerna har ägt rum på en enskild plats. Stukát (2011) nämner att studiens 
tillförlitlighet kan förbättras om intervjufrågorna stämmer överens med studiens 
syfte och ämne, detta är något som noga har kontrollerats innan intervjuerna har 
genomförts. Datamaterialet har tolkats av oss båda. Detta kan ses som både fördelar 
och nackdelar för studiens tillförlitlighet. Reliabiliteten höjs då två observatörer har 
utfört de fyra olika observationerna och att observationerna har gjorts två gånger på 
samma förskola. Observatörerna har tagit en avvaktande roll när observationerna har 
utförts, vilket har gjort att de observerade inte har blivit påverkade av vår närvaro. 

3.6.2 Validitet 

De intervjuade förskollärarna i studien har stor erfarenhet om yrket, de har olika 
åldrar vilket ger en bredd på svaren i intervjuerna och trovärdigheter blir därför hög. 
Åldrarna på förskollärarna var mellan 20 – 60. Likaså intervjufrågorna har höjt 
studiens trovärdighet då de har varit tillförlitliga till det valda ämnet i studien. Våra 
personliga erfarenheter och intressen kan ha haft verkan på våra tolkningar av 
datamaterialet. Detta kan bedömmas som en nackdel. Att det har varit två individer 
som har tolkat det insamlade materialet gör dock att trovärdigheten kan höjas. 
Validiteteten i observationer är hög, av den orsaken att observationsscheman har 
använts för att samla in data. Dock så kan personerna som observeras ändra 
beteende (Bryman, 2011) eftersom att de kan känna sig iakttagna och detta kan 
räknas som en nackdel. Men att observationerna har utförts av två personer gör att 
trovärdigheten höjs. 

3.6.3  Generaliserbarhet 

Till följd av antalet intervjuade förskollärare kan inte resultatet generaliseras för hela 
gruppen förskollärare i förskolan. Men resultatet av intervjuerna kan ses som 
indikationer på hur och om man borde arbeta mer med leksaker och genus i 
förskolan. Observationerna ger en större generalisering eftersom barnen som deltog i 
studien är betydligt fler än deltagande förskollärare. Detta gör att resultatet kan 
generaliseras till en större grupp. 
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4 Resultat och analys 

Här presenteras studiens observationer och de kategoriseras utifrån barnens val av 
leksaker. Intervjuresultatet presenteras utifrån tre rubriker. Resultatet analyseras 
även här. 

4.1  Observationer 

Fyra olika observationer har utförts på två olika förskolor. Observationerna 
presenteras i olika kategoriseringar efter barnens val av leksaker. 

4.1.1  Legobygge 

Observationen genomfördes en eftermiddag efter lunch, när alla barn hade sovit. Alla 
förskollärare och de barn som var vakna befann sig i den så kallade lekhallen. Ett stort rum med 
många olika material i de olika hörnen. Flickan och pojken sitter på golvet nästan direkt när 
man kommer in i rummet. En pojke och en flicka sitter bredvid varandra på golvet och plockar 
med lego. Pojken säger Du, du, du, du och sätter fast legobitar så det blir en bil. Flickan leker i 
tystnad bredvid och sätter dit legobitar på en platta. Flickan tar upp en skål med en sked i och 
rör om. Flickan tappar legobygget. Förskollärare säger: ”Oj, gick den sönder?” Flickan säger: 
”Ja, min!”. Flickan försöker bygga ihop legobitarna. Pojken tar en handfull med legobitar och 
lägger upp på ett bord bredvid sitt bygge och en bil. Flickan plockar upp sitt legobygge och går 
till en förskollärare och visar den. Flickan kommer tillbaka och då har hon satt på sig vita skor 
med strass och klack på. Flickan försöker sätta sig ner men skorna är i vägen så hon tar av dem 
och kastar bort dem. Pojken som lekt med lego hämtar ritpapper som har färgen lila och grön. 
Han lägger dem i en hög och nynnar tyst. Pojken tar upp de vita skorna och säger ”Finskor” och 
lägger dem på högen med papper. 

I den här observationen är det två barn som leker bredvid varandra. Flickan tar 
kontakt med en förskollärare när hon råkar ha sönder sitt legobygge. Flickan tar på 
sig ett par skor men kastar sedan iväg dem och pojken plockar upp dem och 
benämner dem som finskor. 

Denna observation skedde under förmiddagen i matrummet. Matrummet består av fyra bord 
och stolar, en stor matta ligger på golvet framför en hylla som är fylld med olika material som 
till exempel pärlplattor, böcker och bilar. De tre pojkarna sitter vid ett mindre bord och leker 
med lego medan två förskollärare sitter vid ett annat bord och beställer leksaker från internet. 
Det finns inga andra barn i närheten. Tre pojkar leker med lego. De är tre och fyra år. Pojkarna 
gör bilar av lego. De säger ”Mmm, nu körde bil” och gör billjud till detta. Pojken kör sin bil till 
en annan pojke och säger ”Hej, vad gör du?” Den andra pojken svarar ”Kör bil”. Pojken som 
körde fram bilen skjuter med sin bil och säger ”Jag skjuta på dom” och gör ljud som att han 
skjuter. Pojkarna krockar med legobilarna och skrattar. 

I den här observationen byggde pojkarna bilar av legobitar, de körde runt med 
bilarna på bordet samtidigt som bilarna pratade med varandra. 

Likheterna som kunde urskiljas i dessa observationer var att det är mest pojkar i 
leken med lego. I observationerna byggde alla pojkar någon form av fordon medan de 
gjorde ljud som att bilen kör runt. Vi kunde även se att det fanns förskollärare 
närvarande i båda observationerna.   

En skillnad vi kunde urskilja var förskollärarnas närvaro i barnens lek. I en 
observation var det flera förskollärare i samma rum som antingen deltog i barnens 
lek eller observerade dem, i den andra observationen lade förskollärarna ingen notis 
om att barnen var i samma rum som dem.  
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Vi såg även skillnader i hur barnen använde sina röster i leken med lego. I en 
observation använde sig pojkarna av mörka röster när de lekte med bilar och för att 
poängtera att leksaken endast tillhörde den som lekte med den. I den andra 
observationen gjorde pojken till sin röst så att den blev mycket ljusare när han 
pratade om hemvrån och även när han sa ordet finskor. Detta kopplar vi till Gemzöe 
(2002) som menar att det är språket som avgör hur vi ser på världen och oss själva. 

I den första observerade situationen kunde vi urskilja att en flicka var medverkande i 
legobygget. Flickan byggde dock på en legoplatta medan pojken i observationen 
byggde bilar av legot. 

4.1.2 Hemvrån och dockor 

Observationen ägde rum på eftermiddagen strax efter lunch, flera barn sov fortfarande och de 
som precis vaknat satt i soffan tillsammans med en student och läste bok. När barnen hade 
vaknat till kom flera lekar igång. Rummet kan benämnas som lekhall då det finns mycket olika 
material som till exempel ett leksakskök, bord och stolar, en soffa och leksaker placerade utefter 
väggarna. Hemvrån ligger i ett hörn, där alla sakerna är placerade nära varandra. Flickan i 
observationen står vid ingången till hemvrån tillsammans med lego och en docka innan hon går 
in i hemvrån och fortsätter sin lek. En flicka tar en skål fylld med lego och rör runt. Hon säger 
”Lagar mat”. Hon tar upp en docka och rör lite på knapparna på dockans tröja. Hon tar upp 
dockan och gungar den i famnen medan hon tittar ut genom fönstret. Flickan går iväg men 
kommer tillbaka och har skålen i händerna. Flickan säger ”Pappa och mamma” och går in i 
barnens kök. Flickan fortsätter sin lek inne i hemvrån. Hon har plockat med sig legot i en bunke. 
Legot använder hon som mat. Flickan stoppar legot på en sked och för sedan skeden till 
munnen. Det ansluter sig en annan flicka till leken, som sätter sig vid bordet i hemvrån. Flickan 
börjar använda legot som leksaksmat. 

I den här observationen står en flicka med en skål fylld med lego i handen, utanför 
hemvrån tills hon ser en docka. Flickan plockar upp dockan och tar hand om den och 
går sedan in i hemvrån där hon använder legot som mat.   

Observationen ägde rum på förmiddagen i ett stort rum som kan benämnas som lekhall, som 
erbjuder många olika material. Ingen förskollärare finns närvarande i rummet men ett tiotal 
barn som leker på olika ställen i rummet. I lekhallen ligger hemvrån i ett av hörnen, där 
leksakerna är placerade nära varandra. En pojke går in och leker i hemvrån. Han har en 
handväska över axeln som han fyller med köksredskap. Han går iväg med väskan och speglar sig 
i en spegel. En annan pojke plockar fram tallrikar på ett bord och börjar låtsasäta. En yngre 
flicka bäddar i docksängen och sätter sig sedan vid bordet. Pojken sitter kvar vid bordet och 
pratar i telefon han pratar tyst och säger sedan ”Hejdå” och fortsätter äta. Flickan tar upp 
dockan och bäddar för den på bordet. 

I denna observation är de tre yngre barn leker inne i hemvrån. De plockar fram 
husgeråd, speglar sig i speglar och bäddar för dockan. De sätter sig vid bordet och 
låtsas äta tillsammans medan flickan bäddar för dockan på bordet. 

Denna observerade situation utspelade sig i den så kallade lekhallen tidigt en förmiddag. Ett 
antal barn befinner sig i rummet utan någon närvarande förskollärare till hands. En flicka 
kommer in i rummet, hon går direkt till hemvrån. Hon går fram till docksängen och börjar 
bädda för dockan i sängen. Hon tar upp dockan i famnen och bär runt på dockan i famnen. En 
lång stund står hon bara med dockan i famnen. Sedan sätter hon ner dockan i en barnstol som 
står vid bordet i hemvrån. En pojke ansluter sig till leken. Han går fram till leksaksköket och tar 
fram tallrikar. Han dukar fram tallrikarna på bordet. Pojken går iväg men flickan fortsätter att 
leka i hemvrån. Hon sitter vid bordet som är dukat och börjar låtsasäta. Flickan använder 
besticken att skära sin mat med och sedan för hon gaffeln till munnen. Flickan går sedan och 
hämtar en kastrull från spisen som hon ställer på bordet. Sedan öser flickan med en sked från 
kastrullen till sin tallrik. Två pojkar ansluter sig till bordet och de börjar äta tillsammans. De 
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öser från kastrullen till tallriken och äter den upphällda maten. De dricker också från glasen 
som står på bordet. 

I denna situation är det en flicka som leker i hemvrån, hon står med en docka i 
famnen. En pojke ansluter sig till leken och plockar fram köksgeråd. Pojken går iväg 
och flickan blir ensam i hemvrån och sätter sig vid bordet och äter. Två pojkar 
kommer in och de börjar äta tillsammans med flickan. 

En förmiddag var nästan hela barngruppen samlade i lekhallen tillsammans med förskollärarna. 
I lekhallen finns det en hörna som kallas för hemvrån där denna observation genomfördes. 
Hemvrån består av leksaker och föremål som reproducerar föremålen som finns i ett riktigt kök. 
En flicka och en kvinna som studerar till förskollärare leker tillsammans i hemvrån. Flickan och 
den studerande dukar på bordet som finns där inne och ställer fram stolar och sängar så att alla 
får plats vid bordet. Studenten förslår att en pojke ska sätta sig på en stol. Flickan säger - nej, 
det är bebisstolen! Flickan ställer fram leksaksmat och lägger upp maten på tallrikarna på 
bordet. – Det där är köttfärs, säger flickan och pekar på en form som står på bordet. Flickan 
fortsätter och säger till tre andra flickor att de kan sätta sig på några stolar. – Vill någon ha 
köttfärs? säger flickan. Fyra flickor och en pojke äter köttfärsen som flickan har serverat. Barnen 
lagar andra maträtter och provsmakar dem. Första flickan i hemvrån avbryter leken och får med 
pojken i en annan lek, där han får agera hund. Flickan sätter en handväska runt pojken som 
koppel. Flickan tar med sin hund och den studerande på en promenad. 

I den här situationen är det en flicka som leker tillsammans med en kvinna i 
hemvrån. De ställer fram stolar kring bordet och dukar det. Flickan serverar mat och 
de äter mat tillsammans. Flickan får med en pojke i en annan lek. Pojken får vara 
hund i leken och flickan sätter på honom koppel och går iväg. 

Observationen utspelade sig på förmiddagen i lekhallen som består av olika hörnor. Tre äldre 
flickor och två yngre pojkar är i lekhallen, ingen personal är dock närvarande. Tre äldre flickor 
leker under bordet i hemvrån. “Kan vi få pepparkakor” säger en flicka till en annan flicka som 
står i hemvrån. Flickan plockar lite med tallrikarna och går till flickorna “Här får ni 
pepparkakor, ni får dela” säger hon. Flickorna låtsas äta pepparkakorna och kröp fram under 
bordet. Barnen börjar småbråka om vem som ska göra vad och skäller på varandra. En flicka går 
iväg och säger att hon ska dela upp sakerna. En annan flicka säger “Men du, vad gör du? Jag 
skulle fixa!” Flickorna börjar bråka igen om vem som ska lägga upp maten. Två utav flickorna 
ser arga ut och säger till den andra flickan “Men nu får inte vi göra någonting ju”. Alla flickor tar 
maten och lägger upp dem på tallrikar tillsammans utan att säga något. De spärrar av 
utgångarna från bordet med stolar och en utav flickorna hämtar en vagn som de ställer dit. 
Flickan som hämtat vagnen säger “Det här är min vagn nu”. En annan flicka kommer dit och 
frågar flickan med vagnen om hon ska trösta henne och pekar in i vagnen. Flickan hinner inte 
säga något förrän den andra flickan plockat upp dockan och vyssjar henne. Den tredje flickan 
kommer dit och drar dockan ur händerna på flickan med dockan, “Men hon ska sova” säger 
flickan och drog i dockan. Flickan vyssjar dockan och lägger sedan ner den i vagnen medan hon 
gungar på vagnen fram och tillbaka. De ställer sedan tillbaka vagnen framför bordet och kryper 
in under bordet för att låtsas äta. Två yngre pojkar kommer till bordet med handväskor. De 
ställer sig och tittar på flickorna och en utav pojkarna tar vagnen som flickorna ställt för bordet 
och går iväg med. En utav flickorna säger “Han kan få ha den en stund”. 

I observationen lekte tre flickor under ett bord. De plockade med sig husgeråd och 
låtsats äter pepparkakor. Flickorna bråkar om vem som ska göra vad men blir sams 
nästan direkt. De spärrar av ingångarna till bordet med olika material och en flicka 
hämtar en vagn och ställer dit. En annan flicka frågar om hon ska trösta bebisen i 
vagnen och tar upp dockan och vyssjar henne. De går in under bordet och äter mer 
mat medan två pojkar kommer och börjar observera flickorna. En utav pojkarna tar 
vagnen och går iväg, en flicka säger att han kan få ha den och de fortsätter att låtsas 
äta. 
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Likheterna vi kunde urskilja i hemvrån var att lekarna var överlag dominerande av 
flickorna. Lekarna i hemvrån var tysta och lugna och i samtliga observationer lagades 
det mat och sedan åt de maten. Flickorna valde att leka typiska flicklekar, som anses 
vara anpassade för deras kön (Nelson & Nilsson, 2002 och Nelson & Svensson, 
2005), de valde att använda husgeråd för att laga mat och äta den och de valde även 
att leka med dockor. Samtliga flickor i observationerna lekte någon gång med dockor 
och tog hand om dem på något sätt, som att till exempel gunga vagnen, ge den mat 
eller trösta dockan. 

Skillnaderna vi kunde urskilja i hemvrån var att det var bara ett fåtal pojkar som lekte 
inne i hemvrån och det var då de yngre pojkarna. Pojkarna lekte inte med dockor som 
flickorna gjorde utan de använde husgeråd för att laga mat, duka och sedan äta 
maten. Dock tog en pojke en vagn från flickornas lek och körde runt med ett tag, men 
han gav ingen notis om dockan som låg i vagnen. Lekarna är överlag lugna förutom 
när tre flickor i en observation börjar bråka om vem som ska göra vad, då höjdes 
ljudnivån för en stund. I en observerad situation kunde vi urskilja att en pojke fick en 
underordnad position som hund, då en flicka bestämt att han gestalta det. 

4.1.3 Fordon 

Observationen genomfördes på förmiddagen i lekhallen. Lekhallen består av många olika 
material och olika hörnor där det till exempel finns djur och landskapshörnan och hemvrån. I 
lekhallen finns en stor bilmatta på golvet med mycket utrymme för lek. Lekhallen är tom när 
barnen kommer inspringandes och ingen personal är närvarande. Barnen går in i lekhallen som 
består av många olika material och hörnor. Pojkarna tar direkt sikte på bilarna och börjar leka 
med dem. Flickorna springer runt tillsammans och sjunger på en sång. En yngre pojke springer 
tillsammans med flickorna men avbryter då han ser fordonen. Han tar två djur och fordon i 
händerna och sätter dem på en bilmatta. Han kör med bilarna och tar med djuren eftersom. En 
förskollärare kommer in i lekhallen och säger åt barnen att städa då de ska äta mat. När 
barngruppen städar så plockar flickorna undan i hemvrån medan pojkarna plockar undan vid 
bilarna och djuren. 

I den här observationen springer barnen in i lekhallen. Pojkarna tittar direkt på 
bilarna och går till dem och börjar köra runt med dem på bilmattan. Flickorna 
springer runt tillsammans och sjunger, en pojke är även med flickorna tills hans ser 
bilarna. En förskollärare kommer och säger åt barnen att städa, pojkarna plockar 
undan bilarna och flickorna plockar undan i hemvrån. 
 

Observationen ägde rum på förmiddagen i matrummet som består av bord, stolar och material 
som barnen kan leka med, som till exempel bilar, lego, pussel osv. I matrummet sitter några 
flickor vid ett bord och lägger pussel, två förskollärare sitter vid ett annat bord och observerar 
barnen och de observerade pojkarna sitter vid ett bord och leker med bilar. Tre pojkar leker med 
bilar på bordet. ”Sitt här” säger en pojke och sätter sig på en stol runt bordet. En pojke kör med 
en traktor med en skopa och säger med mörk röst ”Hoppa på min skopa, här är min”. De delar 
upp bilarna mellan sig så att de har minst en var. Pojkarna börjar köra runt med bilarna på 
bordet och låter som ambulanser. De krockar bilarna och pojken skriker med mörk röst ”HÄR 
ÄR MIN”. 

I observationen sitter tre pojkar vid ett bord tillsammans med flertal bilar. De kör 
runt med bilarna på bordet och en pojke talar med mörk röst till de andra barnen. De 
delar upp bilarna så alla har en var och krockar sedan bilarna mot varandra. 

Observationen ägde rum en eftermiddag efter lunch. Barnen var trötta och många låg 
fortfarande och sov. En förskollärare sitter på golvet på en matta i lekhallen och kör med några 
bilar. Mattan ligger mitt i rummet, vilket gör att barnen får stor möjlighet till att leka. Hon tar 
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fram några leksaksbilar till en pojke som står och tittar på henne. Förskolläraren räcker fram en 
bil till pojken och han tar emot den. Pojken håller bilen i handen en lång stund och studerar 
förskolläraren när hon kör med bilarna. Till slut går pojken iväg med bilen i handen, till en 
närliggande soffa och börjar köra med bilen i soffan. 

I denna observation är det en förskollärare försöker få en pojke att leka med bilar. 
Pojken står länge och tittar på förskolläraren när hen kör med bilarna och när pojken 
blir erbjuden en bil, tar han den i handen och går sedan iväg till en soffa och börjar 
köra med bilen där.  

En förmiddag sitter en flicka och leker med en ambulans och en drake i dörrhållet till lekhallen. 
I lekhallen befinner sig förskollärare och den största delen av barngruppen. Flickan har draken i 
sin hand och för draken som den flyger, över hennes huvud. Flickan lämnar draken och kör med 
ambulansen till hemvrån. Där hittar flickan en legofigur och ett lok. Inne i hemvrån sitter 
flickan ett tag plockar med legofigurerna och ambulansen. Hon stoppar ena gubben i 
ambulansen och låter som ambulanser gör. Hon kör fort iväg och lämnar ambulansen när hon 
möter en annan flicka. Flickorna går till hemvrån och börjar bädda för dockorna. 

I den här observationen är det en flicka som först leker ensam med ambulans och 
drake. Hon går in i hemvrån tillsammans med leksakerna och plockar i figuren i 
ambulansen. När hon kör ut från hemvrån med ambulansen möter hon en flicka och 
de går tillsammans in i hemvrån och börjar bädda för dockorna. 

Observationen utspelade sig på förmiddagen i lekhallen. I lekhallen är det flera barn men ingen 
personal. Pojkarna i observationen sitter på en bänk i lekhallen med bilar och djur. Två yngre 
pojkar plockar i djur i en traktor och drar den fram och tillbaka på en bänk. De tar ner bilen på 
golvet och kör runt med den tillsammans. Den ena pojken säger “Mjaaau, mjaau, mjaau”. 
Pojkarna har en gris och en leopard i traktorns skopa. En pojke säger “Kopa” och pekar på 
skopan. Pojkarna fortsätter köra runt med traktorn och gör djur ljud. Leken fortsätter en lång 
stund med samma sekvenser, tills de ser flickornas lek under bordet och går dit. 

I den här observationen leker två pojkar med en traktor och olika djur. De kör runt 
traktorn en lång stund samtidigt som de gör olika djurläten. Leken avslutas med att 
de ser flickornas lek under bordet och går dit. 

Likheterna vi kunde se i lekarna med fordon var att det var pojkar som dominerade 
överlag. Barnen i observationerna lekte med något slags fordon och oftast var det 
olika sorters bilar, bilarna kördes av barnens händer antingen på golvet eller på 
bordet. Lekarna i samtliga observationer är högljudda då barnen gör ljud till bilarna 
som kör runt och två pojkar gör även djurläten.   

Det var några skillnader som syntes i dessa observationer. När observationerna 
jämfördes såg vi att det var två pojkar som använde leksaksdjur i sin lek, tillsammans 
med fordonen. En annan skillnad var att en flicka satt och lekte med fordon och en 
drake men dock gick hon iväg och lekte med dockor med en annan flicka så fort hon 
såg henne. Detta förklarar Nelson och Nilsson (2002) och Nelson och Svensson 
(2005) är på grund av att när barn leker med barn av samma kön, väljer de då att leka 
med mer könsstereotypa leksaker. 

I en annan situation kunde vi urskilja en skillnad när en förskollärare erbjöd en pojke 
könsstereotypa leksaker, för att få in pojken i en lek. Förskolläraren väljer då de 
leksaker som hon vet att barnet i fråga tycker om och dessa leksaker blir ofta 
könsstereotypa. Cherney och Dempsey (2010) skriver att förskollärarna är en del av 
barnens socialisation. Detta gör att förskollärarna behöver se till att barnet får en 
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verklighetstrogen syn på vad det innebär att vara pojke eller flicka (Wedin, 2011) och 
att det faktiskt är möjligt som exempelvis pojke att leka med en docka. 

En skillnad som vi kunde urskilja könsmässigt var när barnen kom in i lekhallen, 
flickorna sprang runt tillsammans och sjöng en sång medan pojkarna gick direkt till 
fordonen. Efter ett tag blev de avbrutna i deras lek då de skulle städa. Pojkarna valde 
då att städa bland fordonen och djuren medan flickorna gick direkt till hemvrån och 
städade. 

4.1.4 Möbler 

En eftermiddag i lekhallen leker två barn med varandra. De använder sig utav ett bord som står 
mitt i rummet. Vid bordet sitter en pojke och en student och ritar tillsammans. En flicka och 
pojke kryper under ett bord. Flickan jamar som en katt och pojken vrålar som ett monster. De 
ställer sig på stolarna och jamar och vrålar mot varandra. Flickan säger ”Nej” till pojken och går 
därifrån. Pojken springer efter och låter som ett monster. De kommer tillbaka och pojken 
klättrar upp på bordet. Ovanpå bordet vrålar pojken igen och får tillsägelse av studenten som 
säger att han inte ska vara på bordet. Flickan säger att hon också vill vara på bordet och medan 
pojken hoppar ner så klättrar flickan upp. Även hon får en tillsägelse och barnen går därifrån in 
till mellanmålet. 

I observationen lekte två barn vid ett bord, flickan leker katt och pojken leker 
monster. Pojken jagar flickan medan han vrålar som ett monster och flickan skriker 
nej. Pojken klättrar upp på bordet och vrålar igen, han får en tillsägelse av studenten 
och går ner. Flickan hoppar upp samtidigt som pojken hoppar ner men får även hon 
en tillsägelse och hoppar ner. 

Vi kunde urskilja mer skillnader än likheter i denna observerade situation. Likheterna vi 
kunde urskilja var att barnen leker liknande lek då det gör ljud och kryper under bordet 
tillsammans. Skillnaderna var att flickan var lugnare än pojken, pojken vrålade och var 
med högljudd än flickan. Flickan valde även ett mjukare och lugnare djur som katt medan 
pojken valde ett hårdare och mer högljutt monster att gestalta. 

4.1.5  Dinosaurier 

Observationen genomfördes en förmiddag, ett tiotal barn befann sig i det så kallade 
matrummet. Två förskollärare sitter vid ett bord med ryggarna mot barnen, med varsin dator. 
Två pojkar leker med en polisstation och dinosaurier. Pojken som använder dinosaurier agerar 
våldsamt och kastar en dinosaurie på en annan pojke som inte deltar i leken. En flicka ansluter 
till leken och tar upp en dinosaurie i händerna och sätter den i ett hus där man kan blåsa håret, 
flickan säger ”Den här vill kissa”. En pojke pekar på dinosaurier som flickan plockar upp åt 
honom. Flickan ger pojken flera dinosaurier men går sedan iväg. 

I den här observationen är det två pojkar som leker tillsammans med en polisstation 
och dinosaurier. Pojken med dinosaurierna blir våldsam och kaster sin dinosaurie på 
ett icke deltagande barn. En flicka kommer och en pojke får flickan att ge honom 
dinosaurierna som han pekar på, men hon går sedan iväg efter att hon har gett 
honom ett flertal dinosaurier. 

Observationen ägde rum i lekhallen på eftermiddagen, det är bara de observerade barnen där. 
Två pojkar kommer in i rummet med en varsin dinosaurie i handen. De låter som en dinosaurie 
(raaawr) och springer efter två flickor. Flickorna skrattar först men sen säger de nej och 
pojkarna går därifrån. Pojkarna kommer tillbaka efter en stund och morrar med dinosaurierna 
mot flickorna. De blir rädda och springer därifrån skrikande. En av pojkarna säger “Ska vi gå in 
här?” med tillgjord ljus röst. Pojken pekar mot hemvrån och båda pojkarna går in dit. I hemvrån 
står en mansfigur på bordet som de stångar med dinosaurierna. En pojke skriker “waaah” och 
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hämtar en plastlåda som han sätter på huvudet. Den andra pojken gör likadant och de båda 
säger “Vi är brandmän”. Sen låter pojkarna som de sprutar vatten och riktar lådorna mot 
hemvrån. En annan pojke kommer in med två handväskor på axeln och frågar de andra 
pojkarna vad de gör. Pojkarna tittar på den andra pojken med ett ansiktsuttryck som kan tolkas 
som avsmak och går därifrån. 

I observationen leker två pojkar med dinosaurier. De låter som dinosaurier och 
springer efter två flickor, flickorna säger nej och pojkarna går därifrån. Pojkarna 
kommer tillbaka efter en stund och morrar åt flickorna som springer därifrån. En av 
pojkarna talar med ljus röst och frågar om de ska gå in i hemvrån. Pojkarna går in dit 
tillsammans och sätter plastlådor på huvudet eftersom de leker brandmän berättar 
de. En pojke med handväskor på axeln kommer in och frågar vad de andra pojkarna 
gör. De säger ingenting och lämnar pojken med handväskor i hemvrån. 

Likheterna som kunde urskiljas i dessa observationer var att det var mest pojkar 
överlag som lekte med dinosaurier. Leken med dinosaurier är högljudd då barnen 
härmar hur de uppfattar att dinosaurier låter. Överlag uppfattar vi det som att 
pojkarna är våldsamma i sin lek med dinosaurier på grund av ljuden de gör och en 
pojke som även kastar en dinosaurie på ett annat barn. 

Skillnaderna vi urskilde i dinosaurieobservationerna var att flickor var 
underrepresenterade i dessa lekar. En flicka lekte dock med dinosaurier men inte lika 
våldsamt som pojkarna, denna flicka fick även bli en sorts hjälpreda åt en pojke då 
hon hämtade dinosaurier åt honom. I en annan situation kunde vi även urskilja 
flickor, dock så lekte de inte med dinosaurier utan blev istället jagade av två pojkar 
som lekte med dinosaurier.  

En annan skillnad vi kunde urskilja var när två pojkar gick in i hemvrån, en pojke 
markerar då att hemvrån är feminin genom att han gör till sin röst så den blir ljusare 
än vanligt när han frågar sin kompis om de ska gå in i hemvrån. Väl i hemvrån så 
kommer en annan pojke in som bär på handväskor och frågar dem vad de gör. 
Pojkarna svarar inte utan tittar på pojken med ett ansiktsuttryck som kan tolkas som 
avsmak och går därifrån. Det skulle kunna vara så att pojkarna inser att pojken med 
handväskor bryter normen för hur en pojke ska vara då han leker med leksaker 
anpassade för flickor (Freeman, 2007). Butler (1990) menar att pojkar som leker med 
feminina leksaker har risk att bli kränkta och mobbade och i denna situation skulle 
det kunna tänkas att det finns en risk att pojken med handväskor blir kränkt av 
pojkarna. 

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna har utförts med fyra olika förskollärare. Intervjuerna ägde rum på två 
olika förskolor. Nedan presenteras intervjusvaren under tre olika rubriker. 

4.2.1 Leksakernas placering 

Två förskollärare ansåg att de använder leksaker ur ett genusperspektiv genom att de 
inte delar upp leksakerna efter exempelvis pojk- eller flickleksaker. Plus att leksaker 
av alla olika kategorier ska finnas tillgängliga för barnen. Förskollärarna menar även 
att samma sorts leksaker ska finnas lite överallt på avdelningen och att det ska finnas 
rum i rummet för att inbjuda till överskridande lek. 
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”Du ska kunna göra olika saker i ett torg. Det är lite vår tanke, att man inte kan ha 
alla leksaker tillsammans i ett hörn. Däremot kan man ha det i samma rum, små 
rum i rummet” 

Förskolläraren ansåg även att genom att ha små rum i ett rum kan de därmed minska 
traditionella könsroller och könsmönster, för då kan barnen blanda lekarna. Alla 
förskollärare ansåg att de har en tanke kring hur de placerar leksaker. De vill att 
leksaker ska vara tilltalande och i barnens nivå och höjd, barnen ska även kunna 
inspireras av materialet. Två förskollärare ansåg att de använder blandade leksaker 
för att minska traditionella könsroller och könsmönster. 

”Blandade leksaker, nästan alla leksaker ska finns lite överallt”. 

    “Vi har leksaker och material blandat i alla rum, inte könsstyrt och så vidare. Till 
exempel i stora rummet har vi både hemvrån, lego, pussel och även bilar.” 

Dock så menade en förskollärare att man inte ska ta bort könsstereotypa leksaker, för 
att hen menar att leksakerna ska finnas tillgängliga för alla.   

Likheterna som kunde urskiljas var att alla förskollärare ansåg att förskolans 
avdelning skulle ha rum i rummet. Detta för att leksakerna inte skulle ha någon 
bestämd plats och för att barnen skulle få möjlighet att kunna blanda leksakerna i 
sina lekar, för att kunna få chansen att leka med alla sorters leksaker. Wedin (2011) 
anser att förskollärare måste tänka på hur leksakerna blir presenterade i förskolan 
och detta menade de intervjuade förskollärarna att de tänkte på. De menade att de 
tänkte på hur de placerade leksaker för att kunna inbjuda till könsöverskridande lek. 
Men även att leksakerna ska vara i barnens nivå och höjd för att barnen själva ska 
kunna välja vilka leksaker som de vill leka med. Men likaså att leksakerna ska finnas 
lite överallt på avdelningen för att barnen ska kunna använda olika leksaker i sina 
lekar. 

Ett svar som stack ut från intervjun var när en förskollärare pratade om 
könsstereotypa leksaker. Hen ville inte att dessa leksaker skulle tas bort från 
förskolan utan att barnen ska få möjlighet att leka med alla leksaker. I kontrast till 
svaret från förskolläraren säger Almqvist (citerad i Nelson & Nilsson, 2002) att 
leksakerna på förskolan ska vara enkla, könsneutrala, funktionella och barnen ska 
kunna utvecklas av dem. Detta är alltså något som förskolläraren inte vill ha i deras 
verksamhet med tanke på hens svar. 

4.2.2  Uppmuntra till att använda andra leksaker 

Förskollärarna menar att de försöker uppmuntra till lek med andra sorters leksaker 
än barnen vanligtvis väljer genom att finnas i rummet och samtidigt locka barnen 
med att vara med i leken. 

”Jag tycker det är viktigt att man är med i leken när man kan. Just det här med att 
tillföra i en lek är så himla klockrent. Jag tror att man kan vinna mycket som 
pedagog där och få in mycket tankar och begrepp kring genus” 

Citat ovan är från en förskollärare som ansåg att det handlade mycket om 
förskollärarnas förhållningssätt till genus och hur de tänker kring det. Hen menar att 
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det är genom detta som de kan utveckla tänkandet hos barnen och tillgodose annat 
material än det vanliga. 

Förskollärarna menade att genom att visa barnen hur man kan leka med leksakerna 
och byta ut sortimentet av leksaker med jämna mellan rum för att uppmuntra barnen 
att leka med leksaker som de vanligtvis inte gör. Förskollärarna menade också att de 
försöker få in barnen i andra lekar för att låta dem prova på något annat och 
upptäcka nya intressen. En förskollärare ansåg att om ett barn är mycket intresserad 
av något speciellt så kan förskollärarna försöka få in barnet i andra lekar och då 
kanske hen får intresse för det. Hen menade att de försöker utmana barnen med 
hjälp av leksakerna för att minska traditionella könsmönster och könsroller. 

”Ibland försöker jag ta ner någonting annat när jag vet att de tycker om bilar, 
ibland tar vi ner polisbilar och dockor och då kan det bli en blandning av den där 
leken ibland” 

När det handlar om introduktion av ett nytt material i förskolan så berättade 
förskollärarna att de brukade samla barnen för att samtala kring leksakerna. 
Samtalen kunde till exempelvis handla om hur barnen ska leka med dem, vem det är 
som kan leka med dem, vad man brukar göra med den specifika leksaken och hur 
man ska ta hand om leksaken. Detta gör förskollärarna för att barnen ska få vara med 
och bestämma regler kring de nya leksakerna och för att förskollärarna tycker det är 
viktigt att ha en introduktion utifrån genusperspektiv. 

Två av förskollärarna ansåg att när det handlar om leksaksinköp ska de gå efter vad 
barnen är intresserade av och genom att använda böcker och memory kan de få in 
genus i verksamheten. En av dessa förskollärare menade dock att det inte arbetar 
med genus så mycket med genus just för tillfället. Hen tyckte att de inte kan ha fokus 
på allting samtidigt men att verksamheten inte ser barnens kön utan de ser på dem 
som individer. 

”Jobbar inte så mycket med genus just nu, det är så mycket annat. Man kan inte ha 
fokus på allting samtidigt. Man försöker ju att ha de där i bakhuvudet ändå. Man 
ser inte pojkar och flickor utan man ser barnen, individerna”. 

Likheterna som kan uppfattas är att alla förskollärare tyckte att de behövde finnas 
med i leken för att kunna uppmuntra barnen till lek med andra leksaker. Genom att 
förskollärarna fanns tillgängliga kunde de locka barnen att leka med 
könsöverskridande leksaker och därmed också könsöverskridande lek. Tack vare att 
förskollärarna fanns tillgängliga i leken tyckte de även att de kunde visa barnen hur 
man kan leka med de könstereotypa leksakerna men likaså uppmuntra barnen att 
våga leka med leksaker som de vanligtvis inte leker med. Förskollärarna menade även 
att de kan byta ut sortimentet av leksaker, med jämna mellanrum, för att inspirera 
barnen att leka med andra sorters leksaker. Dessutom ansåg förskollärarna att om de 
samlade barnen när de skulle presentera nya leksaker på avdelningen, kunde de 
tillsammans samtala om vilka gemensamma regler som gäller kring dessa leksaker 
och även genom dessa samtal kunna utmana barnen i deras tankesätt. Detta är något 
som Aina och Cameron (2011) skriver om. Förskolan kan välja att plocka bort alla 
könsstereotypa leksaker eller samtala med barnen om leksakerna att alla kan leka 
med dem och att de inte tillhör något specifikt kön (ibid.). Bara för att förskolan har 
köpt in en docka betyder inte det att det bara är exempelvis flickorna som ska leka 
med dockan. 
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Skillnaderna vi kunde urskilja var att en förskollärare pratade om hur förskollärarnas 
förhållningssätt till genus kan påverka barns leksaksval, detta är något som även Nelson 
och Svensson (2005) menar. De skriver att det är genom förskollärarnas förhållningssätt 
som normerna kan utmanas. Till följd av att förskollärarna har ett gott förhållningssätt har 
de en möjlighet till att kunna påverka de stereotypa könsrollerna och könsmönstren (ibid.). 
Förskolläraren menade att förhållningssättet kan möjliggöra att barn väljer andra leksaker 
än de könsstereotypa leksakerna. En annan skillnad vi såg var att en förskollärare ansåg att 
hen kunde utmana barnets val av leksak genom att plocka ner en sak som barnet tycker om 
men även en sak som barnet vanligtvis inte väljer att leka med. Dock menade två 
förskollärare att de behöver se över leksaksinköpen i verksamheten för att kunna 
uppmuntra till andra leksaker. En ytterligare skillnad som urskiljdes var förskolläraren 
som berättade att de inte arbetade så mycket med genus just nu. Men hen menade att de 
alltid har genus i bakhuvudet ändå. 

4.2.3  Könsskillnader i barns leksaksval 

Alla intervjuade förskollärare ansåg att det fanns könsskillnader i leksaksvalet hos 
barn. De menade att de största skillnaderna mellan könen var att pojkar överlag 
oftast valde att leka med bilar. 

”Den barngruppen vi har nu så är det många pojkar och de är intresserade av 
fordon och leker mycket med fordon, bilar och bygger. Just våra fyra åringar i alla 
fall” 

Två förskollärare ansåg att det fanns många barn som blandade olika leksaker i sina 
lekar och en förskollärare ansåg att barnen på hens avdelning var för små för att de 
ska kunna se om barnen väljer könsstereotypa leksaker. 

“Barnen är för små. Barnen tar de leksaker som ligger närmst” 

Två förskollärare ansåg även att det beror på hur det ser ut hos barnens familjer, att 
barnen får med sig mycket hemifrån och det speglar deras leksaksval på förskolan. De 
ansåg även att samhället har en inverkan på vad barnen väljer. 

”Om man jobbar mycket med genus i förskolan så ser ju tyvärr samhället ut som det 
gör också. Det tar ju jättelång tid innan det kommer hänga med i samma takt. 
Tyvärr så får de mycket utifrån det och sen i hemmen så köper man saker till 
könen” 

En förskollärare ansåg att könsskillnader i leken kan vara positivt på ett sätt, då det 
ena könet kan påverka det andra könet till att leka med könsstereotypa leksaker. 

”Samtidigt så är det väldigt bra för de flickorna vi har, för det smittar väldigt 
mycket till dem” 

Förskolläraren i citatet ovan menar att pojkarna som leker mycket med bilar smittar 
av detta till flickorna och att det är positivt för flickorna då de inte valt att leka med 
bilar innan som de gör nu. 

De äldre barnen leker enligt förskollärarna med fler könsstereotypa leksaker än de 
yngre. De yngre barnens leksaksval är inte lika mycket präglat av könsstereotyper. En 
förskollärare ansåg även att de yngre ibland inte väljer någon specifik leksak utan kan 
gå runt och observera de andra barnen. 
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”Jag tycker att de är de äldre som är mer könstypiska i deras leksaksval. De yngre 
tycker mer att de är allting som är intressant i deras värld” 

”De äldre pojkarna leker helst med bilar, fordon och bygger. De yngre kan leka lite 
vad som helst. Ju äldre de blir äldre väljer de mer könsstereotypt” 

Likheterna som uppmärksammas var att förskollärarna tyckte att det fanns 
könsskillnader i barnens leksaksval. De menade att pojkarna överlag lekte mest med 
bilar och detta menar Nelson och Nilsson (2002) och Nelson och Svensson (2005) är 
vanligt bland pojkar, att de väljer leksaker som traditionellt anses vara manliga. 
Förskollärarna menade även att de kunde urskilja större könsskillnader hos de äldre 
barnen, när det kom till valet av leksaker men att de också tyckte att de yngre barnens 
leksaksval inte var lika mycket präglat av könsstereotyper. Detta är även något som 
Nelson och Nilsson (2002) funnit, att ju äldre barnen blir desto fler stereotypa 
leksaker använder de. 

Två förskollärare stack ut i mängden när de talade om könsskillnader i barns 
leksaksval. De ansåg att det kan handla om hur barnens familjer ser ut och hur 
samhället är präglat av stereotyper och att detta kan påverka barns leksaksval. 
Stereotyperna kan komma att ha en stor påverkan på barnen. Så stor att barnen kan 
komma att undvika de leksaker som anses vara lämpade för det andra könet 
(Cherney & Dempsey, 2010). En av dessa förskollärare ansåg även att könsskillnader 
kan ha en positiv sida, hen menade att om ett kön tycker om en specifik leksak så kan 
detta smitta av sig till ett annat kön. I deras verksamhet hade pojkarna smittat av sitt 
bilintresse till flickorna. 

En annan förskollärare tyckte att de yngre barnen ibland inte väljer en specifik leksak 
utan att de kan de gå runt och observerar de andra barnen som leker. Ett annat svar 
som handlade om de yngre barnen var en förskollärare som menade att barnen på 
deras avdelning var för små för att de ska kunna se om barnen väljer könsstereotypa 
leksaker. 

5 Diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion, studiens relevans för 
förskolläraryrket, förslag på fortsatt forskning och avslutningsvis presenteras det en 
slutsats. 

5.1  Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på om det skiljer sig i barnens leksaksval beroende 
på kön och hur förskollärarna i förskolan arbetar utifrån ett genusperspektiv. Vi 
anser att forskningsfrågorna har gjort att studiens syfte har kunnat besvaras och 
detta har gjort att vi har fått en djupare syn på hur förskolor arbetar med genus och 
vilket ansvar vi har som nyexaminerade att kontinuerligt arbeta med genus i vår 
verksamhet. Dock så visar studiens resultat inte några nya svar då den tidigare 
forskningen stämmer överens med vår studie. Detta är även ett resultat men vi frågar 
oss varför förskolorna inte har kommit längre i detta arbete, om det redan finns 
mycket tidigare forskning.    
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Den tidigare forskningen visade att barn väljer att leka med leksaker som är 
förknippat med deras kön, som till exempel dockor för flickor och bilar för pojkar 
(Nelson & Nilsson, 2002; Nelson & Svensson, 2005). Detta är något som 
framkommer i både våra observationer och intervjuer. I observationerna kunde vi 
urskilja att barnen väljer könsstereotypa leksaker som är anpassade efter flickors och 
pojkars egenskaper och beteenden. Flickorna i studien valde överlag att leka med 
feminina leksaker som exempelvis dockor och pojkarna valde istället att leka med 
maskulina leksaker som exempelvis fordon. De intervjuade förskollärarna ansåg även 
att de såg könsskillnader i barns leksaksval, de såg att pojkar helst leker med fordon. 

Vi kunde även urskilja att det finns könsskillnader i barns leksaksval beroende på 
vilken ålder barnen har. Nelson och Nilsson (2002) ansåg att äldre barn väljer mer 
könsstereotypa leksaker och detta har vi funnit i både våra observationer och 
intervjuer. Förskollärarna ansåg exempelvis att de såg könsskillnader i de äldre 
barnens leksaksval, men att de yngre barnen kunde leka med allt. I observationerna 
urskiljdes att de yngre barnen kunde leka med både bilar och i hemvrån, medan de 
äldre barnen valde att leka med könsstereotypa leksaker. Detta är även något som 
Nelson och Svensson (2005) skriver om. Att mer könsstereotypa leksaker används 
när barnen blir äldre och detta kan ha sin förklaring i att könsroller har blivit så pass 
inflytelserika att barnen avstår att leka med de leksaker som anses vara lämpade för 
det andra könet (ibid.).  

Vår studie menar att genom att utgå från ett genusperspektiv handlar det om att 
problematisera verksamhetens innehåll och kritiskt granska sin undervisning 
(Wedin, 2011). Vi anser att förskollärarnas svar i intervjuerna stämmer överens med 
detta till viss del. Förskollärarna förklarade till exempel hur placeringen av leksaker 
har betydelse för vilken chans barnen har för att kunna leka könsöverskridande lekar. 
De menade även att leksakernas placering har betydelse för hur verksamheten kan 
motverka traditionella könsroller och könsmönster. En förskollärare sa dock att hen 
inte ville ta bort de könstereotypa leksakerna för hen menade att alla skulle få 
möjlighet till att leka med dem. Dock så menar Nelson och Svensson (2005) att 
förskollärarna inte ska behöva säga nej till barns stereotypa lek, utan att det handlar 
om ett förhållningssätt till hur miljön anpassas för att motverka könsstereotyper och 
könsroller. I studiens observationer kunde vi dock urskilja att de könsstereotypa 
leksakerna var placerade långt ifrån varandra och detta menar Wedin (2011) är 
vanligt i förskolan för att markera att leksaker hör ihop med ett visst kön. Pojkars 
leksaker i förskolan kan vara placerade i stora rum för att de behöver mer utrymme 
och flickors leksaker i mindre då de behöver avskildhet (ibid). I våra observationer 
kunde vi se att hemvrån är en liten plats där saker står nära varandra och där bilarna 
är placerade är det mycket utrymme. Wedin (2011) anser att detta går emot 
genusperspektivet och att det istället blir stereotypförstärkande.  

Dock framkom det i ett av förskollärarnas svar att de inte prioriterade genusarbetet i 
förskolan för tillfället. En annan förskollärare på samma förskola ansåg istället att 
genusarbetet ligger i förhållningssättet och att hen tyckte att de alltid har genustänket 
i bakhuvudet när de arbetar. Frågan är varför inte synen på genus är samstämd när 
förskollärarna arbetar på samma förskola, det kan bli svårt för förskollärarna att föra 
genusarbetet framåt om de inte står på samma grund och detta kan leda till att 
arbetet inom genus inte utvecklas. Wedin (2011) menar att förskollärarna behöver 
vara könsmedvetna och förstå vilka normer och könsmönster som finns i samhället 
och i förskolans verksamhet. Därför anser vi att förskollärarna kan ta stöd av 
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varandra för att våga utmana och testa sig fram för att utveckla ett arbetssätt som 
passar barngruppen och verksamheten. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att det är vi vuxna som 
producerar könsstereotyper och detta är något som vi har sett i en av våra 
observationer, då en förskollärare erbjöd en pojke leksaksbilar. Vi kan bara anta att 
förskolläraren erbjuder pojken bilar på grund av att hen vet att pojken i fråga tycker 
om att leka med bilar. Men förskolläraren har ändå till uppgift enligt Nelson och 
Svensson (2005) att se över vilka leksaker som barnen konsumerar för att leksakerna 
inte ska komma att påverka barnens ideal och normer. Vi anser att i denna 
observation motverkar inte förskolläraren traditionella könsroller och könsmönster 
utan att förskolläraren faktiskt förstärker dessa. Eidevald (2009)  menar att 
förskolans personal pratar om flickor som en grupp och pojkar som en annan grupp 
och tillskriver därmed dem olika egenskaper. Detta gör att könen blir motsatser och 
det leder till en skillnad mellan dem (ibid.). Dock visade det sig att en förskollärare 
ansåg att de utgick från individen och inte barnens kön. Därmed anser vi att denna 
förskollärare utgår ifrån den feministiska poststrukturalismen som vill bryta ner det 
kvinnliga och manliga för att kunna lösa upp dem (Lenz Taguchi, 2004).  

I ett par observationer såg vi att några pojkar avvek från det typiskt manliga och 
kvinnliga. Som till exempel när en pojke fick en underordnad roll som hund, i en lek. 
Detta kopplar vi till Eidevalds (2009) tankar kring miljöns normer och hur miljön 
påverkar vilka positioner barnen tar, men även vilka möjligheter barnen har för att 
kunna påverka normerna i miljön. För att barnen ska kunna få möjlighet att påverka 
miljön och normerna i den gäller det att förskollärarna ger barnen samma villkor 
oavsett kön (Wedin, 2011). Vår tanke kring detta är att om barnen inte får tillfällen 
till samma villkor kan det finnas en risk att den manliga normen blir den normala 
och den kvinnliga den avvikande (Giddens, 2007). 

Vi observerade även en situation där en pojke som bar på handväskor kommer in i 
hemvrån och frågar två pojkar som leker brandmän, vad de gör för någonting. 
Pojkarna svarar inte utan tittar på pojken med avsmak och går därifrån. Detta 
kopplar vi till Tallberg Broman (2002) som berättar om genusgränser. Genusgränser 
handlar om hur accepterande samhället är i vårt beteende. I denna situation tycker vi 
att pojkarna som går ifrån pojken med handväskor kan ha identifierat att pojken 
bryter normen för hur en pojke ska vara då han leker med leksaker anpassade för 
flickor (Freeman, 2007). Butler (1990) anser att pojkar som leker med feminina 
leksaker kan vara i riskzonen för att bli kränkta och mobbade, och detta kan tänkas 
hända i situationen med pojkarna. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av två olika datainsamlingsmetoder, observationer av 
barnen och intervjuer av förskollärare. Detta för att vi ska kunna ställa de olika 
datainsamlingsmetoderna mot varandra och se skillnader och likheter i det 
insamlade materialet. Till exempel om de intervjuade förskollärarna visste vad 
barnen lekte med och om de var medvetna om könsstereotypa leksaker, detta ställdes 
emot observationerna som visade vad barnen faktiskt väljer för leksaker och att det 
finns många könsstereotypa leksaker i de observerade förskolorna.   
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Observationer som metod valdes för att kunna fånga situationerna i förskolan, direkt 
när de sker (Bryman, 2011). Dock så finns det nackdelar med valet av observationer 
då observatörerna kan välja att rikta blicken mot en speciell situation eftersom 
observatörerna vill infånga de situationer som kan vara användbara och som kan 
anses vara nödvändiga för studiens syfte. Ännu en nackdel med observationer är att 
observatörerna kan tolka situationen de observerar och detta kan göra att situationen 
i sin helhet blir en tolkning istället för en observation (Bryman, 2011). En fördel med 
att observationerna gjordes tillsammans på förskolorna är att vi kunde fånga in så 
många olika situationer som möjligt och för att inga betydelsefulla situationer ska gå 
förlorade. En annan fördel är att med hjälp av observationerna kunde vi undersöka 
skillnaderna i förskollärarnas intervjusvar och vad våra observationer egentligen 
visar. Vi får möjligheten att se om intervjusvaren och observationerna stämmer 
överens och om förskollärarna blir medvetna om barnens leksaksval. Om bara 
intervjuer hade använts skulle vi inte fått chansen att verkligen kunna analysera 
förskolans leksaker, utan då hade bara förskollärarnas perspektiv på barnens 
leksaksval blivit presenterat.  

Intervju som metod valdes för att kunna komplettera det studien sett i 
observationerna. Fördelarna med att använda intervjuer i denna studie blir då att det 
kompletterar observationerna och gör att studien kan ställa dem emot varandra för 
att se skillnader och likheter. Nackdelarna med intervjuer är att informanterna kan 
svara på det sättet som de tror att intervjuaren vill höra, svar kan även komma bort 
då intervjuaren missar något och ibland kan informanterna bli nervösa och tro att det 
finns ett rätt svar och ett fel. Därför är det viktigt att de som intervjuar är trygga i sig 
själva och visar informanten att hen är intresserad av svaren som kommer. På grund 
av nackdelarna gjordes intervjuerna en och en då fördelarna med detta är att 
informanterna blir lugnare av att bli intervjuade av en person som de känner igen och 
vår förklaring är att informanterna då blir tryggare och har lättare att för att svara 
ärligt, än vad de tror att studien vill höra. Det finns dock nackdelar med att intervjua 
en och en och dessa är om den som intervjuar missar något viktigt i informantens 
svar eller att intervjuare glömmer att ställa följdfrågor. Studiens intervjuer 
fokuserade på förskollärarnas svar och hur de tänker kring genusperspektiv och 
könsstereotypa leksaker på förskolan, men om vi istället valde att göra barn 
intervjuer hade det kunnat bli svårt för barnen att förklara och sätta ord på våra 
frågor. Vår tolkning är att barnen ännu inte är medvetna om könsstereotypa leksaker 
som de vuxna förskollärarna är och därför ville vi se hur förskollärare svarar om detta 
och hur det faktiskt ser ut i praktiken med hjälp av observationer. 

Urvalet som gjordes till studien kan ha varit en nackdel för oss. Eftersom vi redan 
hade kontakt med studiens förskolor, detta gör att vi redan vet om förskolornas 
arbetssätt och vilken inställning förskollärarna har till leksaker. Dock var en fördel 
med urvalet av observationerna att barnen var i olika åldrar och att deras leksaksval 
skiljde sig åt markant beroende på vilken ålder barnen befann sig i. Till exempel om 
studien hade valt att bara fokusera på de yngre barnen i observationerna hade vi 
troligtvis inte fått fram samma sorts material, då de yngre barnen blandar mer 
könsöverskridande leksaker i sina lekar än vad de äldre barnen gör. Därför har också 
studien fått sitt resultat genom barnens blandade åldrar. Urvalet av förskollärare har 
också bidragit till resultatet av studien (Bryman, 2011). Då förskollärare arbetar i två 
olika kommuner och att deras arbetssätt skiljer sig åt i dessa kommuner, gör att 
svaren från intervjuerna är varierande. Detta kan förmodligen bero på att förskolorna 
har kommit olika långt i sitt arbete med genus och placeringen av leksaker. 
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Intervjusvaren har gjort att vi har kunnat analysera resultatet och kunnat ställa 
svaren mot varandra, för att hitta skillnader och likheter. Valet av hur studien har 
bearbetat det insamlade materialet har gjort att vi har kunnat få en tydligare blick 
över vad som egentligen sker och vad intervjuerna har tillfört. Vi använde även oss av 
olika kategorier för att sortera materialet av observationer, vilket hjälpte till att få en 
överblick av vilka barn som väljer vilka leksaker. Likaså sammanställdes 
intervjusvaren under tre olika rubriker som var passande, detta har resulterat i att 
det blir lätt att uppfatta hur förskollärarna arbetar på förskolorna och vilken sorts 
inställning de har och hur de försöker motverka traditionella könsroller och 
könsmönster. Valet av databearbetning har också resulterat i att vi på ett tydligare 
sätt kan se hur resultatet av studien hänger ihop med vårt valda teoretiska perspektiv. 
Den observerade situationen var då när en pojke bar på en handväska och två pojkar 
tittade på honom med ett uttryck av avsmak, det kopplar vi till Giddens (2007) som 
skriver att det normala är den manliga normen. I denna situation tolkar vi det som 
att pojkarna utgick från den manliga normen och accepterade därför inte pojken som 
bar på handväskor genom att inte besvara hans fråga och gå därifrån. 

5.3  Relevans för förskolläraryrket 

Studien visar att det är viktigt och betydelsefullt att förskollärarna ser över hur och 
vad leksaker i förskolan representerar och hur barnen leker med leksakerna. Det är 
dock också viktigt att förskollärarna arbetar kontinuerligt med genus och försöker 
motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolans verksamhet. Studien 
visar tecken på att förskollärarna har en bristfällig kunskap om ämnet genus och vår 
tolkning är att förskollärare behöver mer kunskap och fortbildning om genus överlag. 
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) anser att förskollärare ska bidra till att 
utmana flickors och pojkars könsroller och motverka traditionella könsroller och 
könsmönster och därför anser vi att redan i utbildningen för förskollärare ska stor 
vikt läggas vid genus, för att de studerande ska få förståelse för genus och vad det 
innebär i förskolan. Om det läggs stor vikt på genus i förskollärarutbildningen har 
nyexaminerade förskollärare redan med sig detta när de kommer ut i arbetslivet och 
detta kan göra att genusarbetet i förskolan utvecklas ytterligare. Vår förklaring är att 
förskollärarna då är medvetna om sina egna värderingar och normer och detta gör att 
de inte applicerar dem på barnen. Då det är de vuxna i barnens närhet som ger 
barnen värderingar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2010). Vår 
tolkning är att förskollärare ska hjälpa barnen att utvecklas och lära i förskolan och 
det blir därför viktigt att arbeta med genus i förskolan då Aina och Cameron (2011) 
anser att könsstereotyper kan begränsa barns utveckling. 
 
Det arbete med genus som vi nu har sett tolkar vi som bristfälligt. Detta får oss att 
undra hur det ser ut i samhället och vad vår studie skulle kunna ha för betydelse för 
samhället i stort. Vår tanke är att vår studie först och främst kan hjälpa andra 
förskolor att utveckla arbetet med genus och speciellt leksaker. Men studien kan även 
ha betydelse för barnens familjer, då det kommer till barnens leksaksval och hur 
familjer kan fundera över sitt förhållningssätt till genus och könsstereotypa leksaker. 
Detta för att familjerna ska kunna bredda deras barns möjligheter till att få vara vilka 
de vill. 
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I vår framtida roll som förskollärare har denna studie lärt oss om hur vi vill förhålla 
oss till genus men även hur vi inte vill arbeta med genus i förskolan. Vi är överens om 
att vi som framtida förskollärare måste beakta barns leksaksval och hitta nya sätt att 
få barnen att leka med könsöverskridande leksaker. Eftersom vi vill att alla barn ska 
få möjlighet att leka med allt och inte fastna i traditionella könsmönster och 
könsroller. 

5.4 Fortsatt forskning 

Det finns mycket forskning om könsstereotypa leksaker men utifrån vad studien 
kommit fram till så anser vi att det behöver finnas ännu mer forskning om detta 
område, då förskollärarna har bristfälliga kunskaper om könsstereotypa leksaker och 
hur dessa leksaker kan komma att påverka barnen negativt. Vi anser att denna 
kunskap inte bara behövs förbättras i förskolan, utan även i hela världen för att det 
ska kunna bli en positiv förändring. Vår tolkning är att i världen så är man medveten 
om genus men att det inte används tillräckligt. Det finns till exempel ett antal 
butikskedjor som är inriktade på leksaker som delar upp leksakerna efter färg, form 
och utförande på leksakerna. Rosa gångar för flickor och blå gångar för pojkar (Aina 
& Cameron, 2011), vår undran är då varför ett kön representeras av en eller flera 
färger? Vår förklaring är att detta har följt med oss länge i historien och det gör att 
människan inte ifrågasätter eller erbjuder sitt barn andra saker än det stereotypa. Vår 
tolkning blir därmed att människan är rädd för att avvika från normen och vill inte 
bli kränkta eller mobbade på grund av sitt beteende, klädsel eller leksaksval. Fortsatt 
forskning om detta är därför viktigt för att kunna stoppa normer och värderingar som 
har med kön att göra, studien vill precis som den (Giddens, 2007) feministiska 
poststrukturalismen bryta ner det kvinnliga och manliga normerna. 

Vårt förslag till fortsatt forskning blir därför att intervjua barnen. Forskningen kan då 
behandla barnens syn på leksaker, om barnen använder leksaker utifrån vilket kön 
det kan tänkas användas av eller i samband med vår studies teoretiska perspektiv 
behandla barns språk. Forskningen kan då handla om hur barnen talar med och om 
leksaker. För att förenkla forskningen kan man specificera sig på könsstereotypa 
leksaker och se hur barnen benämner dem och hur de talar när de leker med dem. 
Fortsatt forskning kan även vara att fokusera på förskollärarna genom att observera 
dem i deras arbetssätt och hur de förhåller sig till genus. Ett förslag är att man tittar 
på hur förskollärare beter sig i situationer där barnen leker med könsstereotypa 
leksaker och hur de motverkar detta. 

Exempel till forskningsfrågor skulle då kunna bli 

 Vilka leksaker leker barn helst med? 
 Hur pratar barnen om och med könsstereotypa leksaker? Som till exempel 

dockor och bilar. 
 Hur syns förskollärares förhållningssätt till genus i deras lek med barnen? 
 Hur förhåller sig förskollärarna till könsstereotypa leksaker? 
 Vad gör förskollärare för att motverka att barnen väljer könsstereotypa 

leksaker? 
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5.5 Slutsats 

Studien har gett oss en bredare syn av hur förskollärarna arbetar med genus i 
förskolan och speciellt utifrån leksaker. Resultatet har visat att förskolorna som är 
representerade i studien kan behöva arbeta mer med genusperspektiv och hur 
könsstereotypa leksaker påverkar barnen. Vi anser att förskollärarna har en generell 
uppfattning om vad genus innebär men att de behöver mer kunskap om hur de ska 
arbeta för att få in genus som en daglig rutin i verksamheten. Vår studie visar att 
förskollärarna behöver vara mer medvetna om hur leksakerna presenteras och hur 
leksakerna är placerade i verksamheten för att barnen ska få möjlighet till lek med 
könsöverskridande leksaker. Vi anser även att för att uppnå läroplanens strävansmål 
kan förskollärarna vara mer närvarande i barns lek för att få en insyn i hur barns 
leksaksval påverkar dem. Arbetslaget behöver prata om hur deras förhållningssätt till 
genus ser ut så att de har snarlika tankesätt för att kunna arbeta mot samma mål. Vår 
slutsats är att förskollärarna behöver tänka på att de är de viktigaste personerna i 
förskolan utformning och hur leksakerna används, skiftas och placeras (Almqvist, 
1994, citerad i Nelson & Nilsson, 2002).
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Bilaga 1 - Observationsschema 

 

Vad har vi sett och hört Reflektion 

  

 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

 Använder verksamheten leksaker ut ett genusperspektiv? Hur? 
 Hur arbetar ni för att minska traditionella könsroller och könsmönster genom 

leksaker? Ge exempel. 
 Förekommer det könsskillnader beroende på vilka leksaker barnen väljer att 

leka med? Ge exempel. 
 Väljer barnen könsstereotypa leksaker? Ge exempel. 
 Hur gör ni för att uppmuntra till lek med andra leksaker än de val som barnen 

vanligtvis gör?  
 Hur presenterar ni nya leksaker för barnen? 
 Har ni någon tanke bakom hur ni placerar leksaker? Till exempel bygghörna 

osv. 
 Är det någon skillnad på de yngre barnens val av leksaker än de äldre barnens 

leksaksval, med tanke på genus? 

  



 

 

Bilaga 3 – Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola. Vi går vår 
sista termin och har precis börjat skriva vårt examensarbete. Examensarbetet 
handlar om leksaker kopplat till kön och genus. 

Syftet med studien är att ta reda på vad leksakernas utseende har för påverkan på 
barnen i deras diskussioner, resonemang och funderingar men också deras val av 
dem. Vi vill även ta reda på hur förskolan arbetar med leksaker ur ett 
genusperspektiv. Vi vill även intervjua verksamma förskollärare för att ta reda på hur 
de arbetar med leksaker i förskolan. Intervjun kommer ta max 30 minuter och vi vill 
gärna intervjua fyra förskollärare. 

Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Med det så menar vi att anonymitet är 
en självklarhet, den data som samlas kommer enbart användas i denna studie. 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Gällande observationerna så är det ni vårdnadshavare som måste godkänna om ert 
barn får vara med i observationerna, men att barnet själv har rätten till att neka 
deltagande efter godkännande från er, en sådan blankett är bifogad med denna 
information. Skriv under blanketten och lämna till närmsta förskollärare. I 
intervjuerna förekommer enbart förskollärare men här behövs endast godkännande 
från dem. 

Har ni frågor eller funderingar så hör av er till oss eller vår handledare! 

Med vänliga hälsningar 
Johanna Jonsson 072-228 70 91. jjn12017@student.mdh.se   
Evelina Johansson 070-459 13 27. ejn12018@student.mdh.se 

Mia Heikkilä 021-10 31 17 mia.heikkila@mdh.se 

Västerås 11/11-2015 
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Föräldramedgivande 

 

[  ] JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn medverkar i 
observationerna i denna studie  

[  ] Nej, jag/vi avböjer mitt/vårt barns medverkan i 
observationer för denna studie 

 

 

……………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

………………. 

(Datum) 

 

 

…………………………………………………………. 

(Målsmans underskrift) 

 

 

Lämnas in senast 20/11-2015 

 

 


