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Sammanfattning 
Denna undersökning handlar om hur pedagoger i förskolor med olika inriktning väljer ut och 
motiverar valet av leksaker för förskolans verksamhet. Syftet med undersökningen var även 
att ta reda på hur pedagoger resonerar kring flick- och pojkleksaker samt att undersöka vad 
pedagogerna anser kan påverka barnens val av leksaker. Undersökningen syftade även till att 
söka svar på om det finns några skillnader eller likheter i pedagogernas resonemang beroende 
på om de arbetar i en förskola med genusinriktning eller inte.  
 
I litteraturgenomgången redogörs för teoretiska perspektiv på barns lek med leksaker. Detta 
sker utifrån ett genusperspektiv. Som metod för undersökningen har intervjuer använts. Dessa 
intervjuer genomfördes i tre förskolor i Mellansverige varav en av dessa uttalat har en 
genusinriktning på sitt arbete.  
 
Resultatet visade att det främst fanns likheter i hur pedagogerna i de olika förskolorna 
resonerade kring barns lek med leksaker. En tydlig skillnad var dock att den pedagog som 
arbetar i en förskola med genusinriktning har valt att inte använda sig av könsstereotypa 
leksaker så som dockor och bilar i sin verksamhet med de äldre barnen.  
 
En slutsats som kunde dras av denna undersökning var att pedagogen som arbetar i en 
förskola med genusinriktning överlag hade mer utvecklade tankar kring genus i förhållande 
till barns lek med leksaker än vad övriga pedagoger hade. Ytterligare en slutsats som kunde 
dras var att de intervjuade pedagogerna ansåg att omgivningen spelar stor roll när det gäller 
påverkan på barns val av leksaker. Att pedagogerna i förskolan är betydelsefulla i detta 
sammanhang var också tydligt.  
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1. Inledning 
Leken har sedan en tid tillbaka uppmärksammats som en betydelsefull aktivitet i förskolans 
verksamhet. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att barnet genom leken får möjlighet att 
utveckla både sin intellektuella och sin sociala förmåga. I leken lär sig barnet om livet. Trots 
att leken ofta har en otroligt värdefull plats i förskolans verksamhet, finns det inte lika mycket 
forskning kring barns användande av leksaker. Under min utbildning till förskollärare har jag 
fått upp ögonen för barns lek och med detta följde även barns lek med leksaker. Mitt intresse 
för barns lek med leksaker har gjort att jag också blivit nyfiken på att undersöka på barns lek 
med leksaker utifrån ett genusperspektiv. Eftersom barn redan i förskoleåldern formas av 
samhällets förväntningar på deras beteende just utifrån deras kön, anser jag att barns lek med 
leksaker är ett viktigt område att reflektera kring. Hur förhåller sig exempelvis pedagoger i 
förskolan till barns lek med leksaker?    
 
I läroplanen för förskolan (1998) benämns leken som viktig för barns utveckling och lärande. 
”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 
verksamheten i förskolan” (Lpfö98, Skolverket s. 6). Vidare nämns det i Lpfö98 att leken 
inspirerar till inlevelse, fantasi, symboliskt tänkande och kommunikation. Leken kan även 
användas till att uttrycka känslor och bearbeta erfarenheter och upplevelser. Enligt lpfö98 kan 
det utläsas att leken bör utgöra en stor del av förskolans verksamhet. Pedagogerna i förskolan 
bör reflektera över lekens betydelse och fundera över vilka former av lärande som 
förekommer i leken.  
 
Anser pedagoger i förskolan att det finns flick- och pojkleksaker? I lpfö98 nämns inte 
begreppet leksaker. Istället nämns som hastigast begreppet material. ”Förskolan skall sträva 
efter att varje barn… utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 
olika material och tekniker” (Lpfö98, Skolverket s. 9). I Lpfö98 står det också att de vuxnas 
bemötande i förskolan påverkar barnens föreställningar om vad som är manligt respektive 
kvinnligt. Vidare står det att pedagoger bör motverka formandet av traditionella könsmönster 
och istället försöka vidga flickors och pojkars möjligheter att utveckla intressen och förmågor 
oberoende av de rådande könsrollerna. Att barn tidigt utvecklar en könsidentitet skulle kunna 
kopplas samman med deras lek med leksaker. Finns det någon skillnad i barns val av leksaker 
beroende på kön? Slutligen, skiljer sig pedagogers resonemang kring leksaker åt beroende på 
om de arbetar efter en genusinriktning eller inte? 
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2. Begreppsdefinitioner 
Nedan följer ett förtydligande av ett flertal begrepp. Dessa förtydliganden beskriver hur jag 
vill att begreppen ska tolkas i denna text, om inget annat anges.  

2.1 Leksaker 
Hangaard Rasmussen (2002) som är kultursociolog samt pedagog skiljer på begreppen 
leksaker och lekredskap. Exempel på lekredskap är enligt Hangaard Rasmussen en gunga, 
rutschkana, lekstuga eller klätterställning. Dessa redskap leker barnen till största del på. Med 
detta menas att barnen kroppsligt anpassar sig till lekredskapen eftersom majoriteten av dessa 
lekredskap är stationära. När det gäller begreppet leksaker menar Hangaard Rasmussen att 
dessa ting är något som barnen leker med. Med hjälp av händerna sätter barnen leksaken i 
rörelse. Leksaken kan både flyttas, vändas och vridas. Ibland kan leksaken till och med 
förvandlas till något helt annat än det den egentligen föreställer. När jag i detta arbete 
använder mig av begreppet leksaker syftar jag till Hangaard Rasmussens ovan nämnda 
beskrivning. I vissa fall benämns leksaker som material eftersom vissa informanter inte skiljer 
på leksaker och material som begrepp.  

2.2 Genus 
Genus handlar enligt Svaleryd (2002) om relationen mellan könen och vad som i samhället 
anses vara manligt och kvinnligt. När jag i detta arbete talar om genus syftar jag alltså på den 
sociala konstruktionen av kön. Det sociala könet består utav de förväntningar som samhället 
har på mäns och kvinnors beteenden beroende på vilket kön de biologiskt sett tillhör. 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger i olika förskolor väljer ut de 
leksaker som ska finnas i förskolans verksamhet. Undersökningen syftar till att söka svar på 
om det finns några skillnader eller likheter i pedagogernas resonemang kring barns lek med 
leksaker beroende på om de arbetar i en förskola med uttalad genusinriktning eller inte. Jag 
har för avsikt att synliggöra hur pedagogerna motiverar valet av leksaker samt att ta reda på 
vad pedagogerna tror kan påverka barnens val av leksaker. Jag vill även undersöka hur 
pedagoger ser på flick- och pojkleksaker. Anser pedagogerna att det finns flick- och 
pojkleksaker, och i så fall anser de att det finns flick- och pojkleksaker på just deras 
arbetsplats? Ytterligare ett syfte med denna undersökning är att göra pedagoger som arbetar i 
förskolan medvetna om sitt eget förhållningssätt till barns lek med leksaker utifrån ett 
genusperspektiv. 
 
 
• Hur väljer och motiverar pedagogerna valet av leksaker i förskolan? 
• Vad anser pedagogerna kan påverka barnen i deras val av leksaker? 
• Hur resonerar pedagogerna kring flick- och pojkleksaker? 
• Hur ser pedagogerna på flickors respektive pojkars val av leksaker i förskolan?  
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4. Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik börjar jag med att introducera tidigare forskning kring leksaker. Därefter 
presenteras teoretiska perspektiv på genus i samhället, genus i förskolan samt genus i 
förhållande till barns lek med leksaker. Under denna rubrik kommer en del av genus betydelse 
i samhället att behandlas. Därefter problematiseras begreppet genus med koppling till 
förskolans verksamhet. Vikt läggs även vid omgivningens påverkan på barns val av leksaker. 
Slutligen diskuteras leksakernas betydelse ur ett genusperspektiv. En avgränsning som gjorts i 
denna litteraturgenomgång består av att jag valt att främst rikta in mig på nordisk forskning 
kring barns lek med leksaker.  
 

4.1 Tidigare forskning kring leksaker 
Hangaard Rasmussen (2002), som tidigare nämnts är kultursociolog samt pedagog, skriver att 
intresset för forskning kring lek endast har pågått under tjugo års tid. Trots att leken figurerar 
i de flesta pedagogiska sammanhang är det endast enskilda personer som forskar kring ämnet. 
Detta leder i sin tur till att det ännu inte finns något institut för lekforskning i Norden. Beläget 
i Halmstad finns dock Nordiskt centrum för forskning om leksaker. 1998 startades här ett 
forskningsprojekt där forskare från England, Danmark och Sverige deltar. Detta projekt kallas 
för ”Toys as communication”. I arbetet med detta projekt behandlas leksaker ur ett 
pedagogiskt, semiotiskt, fenomenologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Hangaard 
Rasmussen, som själv deltar i detta projekt, menar att det egentligen inte bedrivs någon större 
forskning kring leksaker. Historiskt sett har de vuxna inte intresserat sig för vad barnen leker 
med. I själva verket var det först när intresset för lek dök upp inom forskningen som intresset 
för leksaker följde med. Hangaard Rasmussen menar även att hans bok inte förmedlar en 
slutgiltig teori, utan hävdar att han endast vill öppna nya vägar inom forskningen av leksaker.  
 
Pedagogerna Nelson och Svensson (2005) skriver att leksaksforskningen inte är lika 
utvecklad som lekforskningen. Lekforskningen kan dock visa på information kring leksakens 
utveckling och tydliggöra sociala och kulturella fenomen kring denna. När det kommer till 
forskning kring leksaker utifrån ett könsperspektiv har denna enligt Nelson och Svensson till 
största delen bedrivits i Västeuropa och USA. Utifrån denna forskning har det visat sig att 
vuxna väljer olika leksaker till pojkar och flickor. Studier där barn själva får välja leksaker har 
också visat att barnen tenderar att välja olika typer av leksaker beroende på vilket kön de 
tillhör. Det har även visat sig finnas skillnader mellan könen när det handlar om mängden 
leksaker i hemmet. Denna skillnad består utav att pojkar tenderar att inneha något fler 
leksaker i hemmet än flickor.  

4.1.1 Genus i samhället 
Vårt samhälle är idag till stor del uppbyggt på olika föreställningar kring genus. I samhället 
finns vissa förväntningar på hur män och kvinnor bör bete sig beroende på vilket kön de 
tillhör. Hirdman (2001), som inriktar sig på historia, tar bland annat upp hur manliga och 
kvinnliga stereotyper är uppbyggda. Hon anser att det finns vissa förutbestämda 
föreställningar kring hur dessa stereotyper bör se ut. För att kunna förstå konstruktionen av 
genus behöver vi ställa oss frågan om vad som är föränderligt när det gäller manliga och 
kvinnliga stereotyper.  
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Svaleryd (2002) som är förskollärare med intresse för genuspedagogiskt arbete och Wedin 
(2009) som är genuspedagog använder sig av begreppet normer. De menar att normer är 
osynliga regler som bestämmer hur vi människor ska vara mot varandra. Vidare utgörs 
normen av det som anses vara normalt. Wedin anser också att det är vanligt att vi placerar 
olika människor i kategorier. Människorna inom varje kategori tillskrivs ett så kallat rätt sätt 
att vara. Ett tydligt exempel på två olika kategorier av människor är män och kvinnor. Det är 
normerna som i sin tur bestämmer värderingarna kring vad som är manligt och kvinnligt. Att 
dessa normer kring kategorierna män och kvinnor bildas leder i sin tur till att även flickor och 
pojkar tillhör två olika kategorier med olika tillskrivna och önskade beteenden. Att vi 
tillskriver flickor och pojkar olika beteenden kan kopplas samman till vår uppfattning kring 
genus. Genus handlar om det sociala könet. Det sociala könet är något vi tillsammans skapar 
utifrån kulturen och tidsandan vi lever i. Eftersom både kultur och tid påverkar våra 
föreställningar kring genus betyder det att våra föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt är föränderligt. Svaleryd anser att genus handlar om relationen mellan könen och om 
vad som i samhället anses vara manligt och kvinnligt. Wedin nämner även att vi ideligen delar 
in vår omvärld i kategorierna manligt och kvinnligt. Det är vanligt att vi inom områden som 
yrken, kläder, färger och leksaker kategoriserar efter just kategorierna manligt och kvinnligt.  

4.1.2 Genus i förskolan 
Att vi ständigt ser på samhället utifrån en kategorisering av manligt och kvinnligt kan ibland 
anses vara problematiskt. Hur bör pedagoger i förskolan förhålla sig till dessa djupt rotade 
föreställningar kring genus? I läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det att: 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 
(Läroplan för förskolan 1998 s. 4). 
 

Trots detta hävdar Orlenius (2001) som själv är pedagog, att pedagogerna i förskolan och 
skolan har svårt för att bredda flickors och pojkars könsmönster. Det är viktigt att pojkar inte 
ska behöva känna sig tvungna att ständigt bevisa sin manlighet samtidigt som flickor inte ska 
behöva stå ut med att få mindre uppmärksamhet i förskolan och skolan. Både Svaleryd (2002) 
och Wedin (2009) menar att pedagoger möter många situationer inom förskolans verksamhet 
som kan kopplas samman med genuspedagogik. Några vanliga omedvetna föreställningar hos 
pedagoger i förskolan är att pojkar tillskrivs ett större rörelsebehov än flickor, att flickor 
uppmuntras till omvårdande lekar medan pojkar förväntas ägna sig åt mer teknikrelaterad lek 
samt att pojkar tillåts ta mer talutrymme i anspråk än flickor. Svaleryd hävdar att en vanlig 
föreställning kring flickor och pojkar är att de väljer att ägna sig åt olika slags lekar samt 
väljer att använda sig av olika typer av leksaker. Ytterligare ett fenomen som Svaleryd 
uppmärksammar är att flickor bör vara snälla och söta medan pojkar får lov att vara 
dominanta och kräva uppmärksamhet.  
 
Kärrby (1987), professor i pedagogik, nämner Pitcher och Schulz (1983) studie kring flickors 
och pojkars fantasilek. Pitcher och Schulz fann att flickors och pojkars fantasilek ser olika ut. 
Flickor ägnar sig gärna åt familjelekar där de tränar på att anta modersrollen, medan pojkar 
hellre ägnar sig åt mer teknisk lek där de får möjlighet att öva problemlösning. Det visade sig 
vara vanligt att flickor antog rollen som sjuksköterska, mamma eller syster och att det var 
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desto vanligare att pojkar sysselsatte sig med mer aktiv lek där de själva konstruerade olika 
scenarier exempelvis i en rymdfarkost.  
 
 
Gens (2002), beteendevetare samt journalist nämner att:  
 

Det första som rapporteras om oss är just om vi blev en flicka eller pojke. Det är ju 
egentligen mycket märkligt eftersom den fysiska skillnaden mellan pojkar och 
flickor, kvinnor och män, är så försvinnande liten. (Gens 2002 s. 8) 
 

Hur hänger då detta ihop med barns val av lek och leksaker i förskolans verksamhet? Enligt 
Svaleryd (2002) förstärks förväntningarna på flickor respektive pojkars beteende i förskolans 
och skolans verksamhet. Vidare anser Wedin (2009) att pedagoger bör bli mer medvetna om 
hur de förhåller sig till pojkar och flickor för att kunna motverka invanda könsmönster i 
förskolan. Gens (2002) menar att det är viktigt att förskollärare medvetet låter flickor och 
pojkar syssla med aktiviteter som anses tillhöra det andra könet. Detta för att motverka att den 
redan rådande könsstrukturen förstärks. Gens anser att förskollärare genom att låta barnen 
göra det de redan är bra på också kan hindra en önskad könsrollsförändring.  
 
Trots att förskollärarna försöker vara neutrala gentemot barnen menar Svaleryd (2002) att 
barnen väljer aktiviteter utifrån de sociala och kulturella normer som de uppfattar hör ihop 
med det egna könet. Det skulle kunna höra samman med att barnen trots att det är fri lek 
väljer könsstereotypa aktiviteter. Detta val leder i sin tur till att flickor och pojkar får 
begränsade erfarenheter. Svaleryd är av den uppfattningen att denna tidiga uppdelning av 
flickors och pojkars aktiviteter även skulle kunna påverka flickors och pojkars val av 
sysselsättning i framtiden. En vanlig uppfattning kring barns lek är att flickor främst ägnar sig 
åt lugnare lek tillsammans med några nära vänner medan pojkar hellre ägnar sig åt yviga 
rörelselekar i större grupper. Svaleryd skriver om Chodorows (1995) förklaring av detta 
fenomen. Chodorow anser att flickor på så sätt tränas i att samspela med andra, att visa 
hänsyn samt att anpassa sig. Pojkar istället i att vara självständiga i sin lek. Svaleryd och Gens 
(2002) delar uppfattning om att pojkar och flickor formas efter omgivningens föreställningar 
om hur de bör vara som flickor respektive pojkar. En viktig del i denna formgivning är 
omgivningens bemötande och samspelet med andra. Ofta knyts pojkar och flickor till olika 
typer av leksaker, färger, intressen och aktiviteter. Utifrån dessa normer som råder i samhället 
anpassar sig flickor och pojkar till de roller de har blivit tilldelade. 
 
Davies (2003), verksam inom utbildning, nämner teorin om socialisation och könsroller. 
Enligt denna teori finns det både en biologisk och en ytlig skillnad mellan könen. Den 
biologiska skillnaden består av barnets biologiska kön medan den ytliga skillnaden består av 
de könsroller barnen får lära sig av de vuxna i sin omgivning. Davies menar att barn ofta utgår 
från en vuxen nyckelperson när de tillägnar sig sin könsroll. Eftersom föräldrar, kompisar och 
media förväntar sig att barnet ska anpassa sig efter denna könsroll, lever barnet upp till denna 
förväntan. Detta leder till att barnet i slutändan handlar efter omgivningens förväntningar. 
Även Åm (1986), förskollärare i Norge, anser att det finns flera faktorer som påverkar barns 
lek i förskolan. Några av dessa faktorer är de vuxnas attityder till barns lek samt material. 
Öhman (1999) anser att barns könsroller är långt ifrån fasta:  
 

Förskolebarnets uppfattning om sig själv som pojke respektive flicka är flexibel 
och inte en färdigt formerad könsroll. Just under förskoleåren antas barnets 
lärandekapacitet vara som störst. Kanske är möjligheterna att genom en aktiv 
pedagogik och ett medvetet förhållningssätt ge barnen andra och bättre 
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förutsättningar för ett vuxenliv på lika villkor som mest gynnsamma under denna 
period? (Öhman 1999 s. 10). 

 
Öhman hävdar att barns könsroller formas i samspel med omgivningen. I detta samspel lär sig 
barn vad det innebär att vara flicka eller pojke. Förskolan är en betydelsefull plats för flickor 
och pojkars socialisationsprocess. Det är i förskolan som flickor och pojkar provar på olika 
sätt att agera och bete sig på.   
 
Både Tallberg Broman (2002), docent i pedagogik, och Almqvist (1991), forskare kring barn 
och leksaker, menar att barnen i förskolan och skolan möter många föreställningar kring hur 
flickor och pojkar bör bete sig. Eftersom flickors och pojkars identitetssökande till stor del 
består av att känna av omgivningens förväntningar på det egna könet blir barnen tvungna att 
ta hänsyn till vad kompisar, föräldrar och pedagoger har för förväntningar på deras beteende. 
Almqvist menar att ytterligare en svårighet i detta identitetssökande kan ligga i att kompisar, 
föräldrar och pedagoger utsätter barnen för flera olika förväntningar att leva upp till. Almqvist 
nämner sedan att små barn inte har bildat sig några tankar om vilka leksaker som riktar sig till 
flickor eller pojkar. Istället menar Almqvist att det är barnens föräldrar som står för den 
största delen av påverkan när det gäller barns förhållande till leksaker men hon menar 
samtidigt att pedagogerna i förskolan kan vara med och styra över vilka leksaker barnen 
själva anser att det är okej att leka med som flicka eller pojke. Almqvist anser att barnen till 
största delen får sina leksakspreferenser som en följd av omgivningens förväntningar. Barnens 
könsrollspreferenser kommer till största delen från barnens föräldrar, vilket i sin tur beror på 
vilken uppfattning föräldrarna har kring sina egna könsroller. Barnen känner ständigt av vilka 
leksaker omgivningen tillåter dem att leka med utifrån vilket kön de tillhör. På så sätt lär sig 
både flickor och pojkar att föredra vissa typer av lekar och leksaker.  
 
Svaleryd (2002) nämner även att det är viktigt att pedagogerna i förskolan ser förbi de 
traditionella könsmönstren och enligt Lpfö98 uppmuntrar flickor och pojkar till att utvecklas 
inom alla områden. Som pedagog är det viktigt att kunna se förbi det rådande genussystemet 
och att arbeta med detta på ett medvetet sätt.  

4.1.3 Genus i förhållande till barns lek med leksaker 
Molin Bruce (2006), som är förskollärare, benämner i Løkken, Haugen och Röthle barns lek 
med leksaker som projektiv lek. Barnet kan med hjälp av projektiv lek ge liv åt både figurer 
och dockor. Barnet lever på så sätt ut sina känslor genom olika objekt. Molin Bruce anser att 
det är viktigt att ge barnet utrymme för projektiv lek eftersom den ger barnet möjlighet att 
utveckla sina uttrycksformer. Även Knutsdotter Olofsson (2003), som arbetar inom både 
psykologi och pedagogik, tar upp barns lek med leksaker som projektiv lek. När barnet ägnar 
sig åt projektiv lek projicerar det sina egna tankar på figurerna. Istället för att barnet själv 
agerar får figurerna göra detta åt barnet. Vid projektiv lek är det barnet som är regissör och 
som låter ting så som dockor eller bilar agera. Barnet använder sig i regel tidigare av denna 
form av låtsaslek än den form av rollek där barnet låtsas vara någon annan. Med detta inte 
sagt att projektiv lek inte kan bli lika invecklad som rollek. Knutsdotter Olofsson menar även 
att barnet använder sig av den projektiva leken högre upp i åldrarna jämfört med rolleken. 
 
Hangaard Rasmussen (2002) anser att en leksak till skillnad från ett verktyg kan ha flera 
ändamål. Pedagogerna kan dock aldrig förutsäga hur barnen kommer att använda en leksak i 
förskolan. Pedagogerna kan heller aldrig veta hur leksaken kommer att kombineras med de 
andra leksakerna som finns i förskolans verksamhet. Nelson och Svensson (2005) skriver att 
vi aldrig säkert kan veta vad olika leksaker kommer att få för värde i olika sammanhang. 
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Leksakerna kan med barnens hjälp representera något helt annat än det de från början var 
ämnade att representera. Även om pedagogerna reflekterat över varför de köper in vissa 
leksaker till förskolan behöver dessa leksaker inte alls få den betydelse pedagogerna tänkt att 
de borde ha. Leksakerna kan få olika betydelser utifrån i vilka sammanhang de dyker upp 
samt beroende på hur och av vem de används. Hangaard Rasmussen menar att barnen 
använder leksaker som en möjlighet till lek samtidigt som leken ger barnen en möjlighet att 
använda leksaker. En vanlig åsikt är att leksaker, som exempelvis dockor och bilar, förbereder 
barnen för vuxenlivet. Barnens lek med denna typ av leksaker är en imitation av de vuxnas 
hantering av dessa föremål. Genom att leka med dessa leksaker tillägnar sig barnen sin 
omvärld. Almqvist (1991) anser att det sedan en lång tid tillbaka funnits flick- och 
pojkleksaker. Med hjälp av dessa leksaker kan flickorna öva på sysslor avsedda för hemmet 
medan pojkarna får en möjlighet att träna på aktiviteter förknippade med mansrollen. 
Almqvist menar att dessa skillnader påverkar barnen i deras uppfattningar om könsroller 
samtidigt som barnens intellektuella förmågor också kan påverkas.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) finns det två sätt att se på vårt val av barns leksaker. Det 
första synsättet handlar om att vi lär barnen om vuxenlivet och samhället. Inom detta synsätt 
är pedagogiska leksaker populära. Dessa leksaker används till att föra barnets utveckling 
framåt. De pedagogiska leksakerna ska inbjuda till lek där barnet tränar sina egna förmågor. 
Det andra sättet att se på barns leksaker handlar om barns fantasilek. Leksakerna hjälper 
barnet att iscensätta händelser det själv varit med om. Barnet väljer de leksaker som passar för 
ändamålet. Om barnet saknar ett visst föremål omvandlas ett annat för att kunna passa in i 
leken. Leksakerna kan hjälpa barnet att få igång leken, men i slutänden fortgår ofta leken utan 
leksakerna. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att barns lek med föremål är en imitation av 
hur de sett vuxna göra med dessa föremål. Barnet kan sedan variera detta beteende med den 
vuxnas beteende som förebild. Genom denna imitation skapas en kulturell överföring och en 
kontinuitet som barnet har nytta av senare i livet. Vidare nämner Knutsdotter Olofsson (2003) 
att förskolorna i Sovjetunionen ofta var inredda i vrår där barnen skulle lära sig samhällets 
regler. I dessa vrår kunde barnen leka affär, hårfrisörska eller restaurang. Överlag kopplas 
leksakerna samman med den kultur som finns runt barnet. De leksaker som inte tillhör 
kulturen väljs ofta bort av barnet. Att en pojke inte vill leka med dockor kan även bero på att 
de vuxna i hans omgivning inte uppmuntrar honom att utveckla just denna lek.   
 
Skulle barns val av leksaker kunna speglas av hur de förväntas bete sig utifrån sitt sociala 
kön? Brodin och Lindstrand (2005) skriver att forskning har visat att leken är en viktig 
aktivitet under ett barns uppväxt. Det har även visat sig att leksaker har stor betydelse för 
barns lek. Barnet använder leksakerna som redskap i leken på vilka barnet kan hänga upp 
lekens handling. På detta sätt hävdar Brodin och Lindstrand att leksaker till viss del kan stödja 
och ge glans åt barnets lek. Brodin och Lindstrand nämner även Nelson och Nilssons 
avhandling från 2003 i vilken författarna har tagit fasta på att leksaker kan skapa mening för 
barn. Denna mening utgörs av vad leksakerna föreställer och uttrycker. Nelson och Nilsson 
har även konstaterat vissa könsskillnader när det kommer till flickors och pojkars leksaker. 
Författarna menar att flickor har färre leksaker som föreställer människor än vad pojkar har.  
 
Många gånger verkar det även vara en självklarhet att flickor och pojkar leker med olika 
leksaker. Detta syns tydligt i ett av Davies (2003) exempel:  
 

Jag gav en gång en leksaksbil till en treårig flicka. Det var ett sätt för mig att visa 
att jag avvisar den rådande könsmässiga ordningen. Hon tog av pappret på 
presenten, tittade frågande på mig och sade: ”Det här är faktiskt en pojkleksak, 
men var inte orolig, jag klarar det”. Hon lyckades på en och samma gång att 
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återupprätta den könsordning som jag försökte att bryta ned och att se till att inte 
såra mina känslor alltför mycket när hon påpekade mitt misstag – just så som 
flickor bör göra (Davies 2003 s. 13).  

 
Nelson och Svensson (2005) nämner att media hjälper till att upprätthålla försäljningen av 
könsstereotypiska leksaker. Även Svaleryd (2002) menar att media påverkar barn i deras val 
av leksaker. Både Nelson och Svensson (2005) och Svaleryd (2002) anser att det i 
leksaksaffären finns en skarp gräns mellan vilka leksaker som är ämnade för flickor 
respektive pojkar. Leksaker för flickor består ofta av hemutrustning medan pojkars leksaker 
uppmanar till konstruktion och rörelse. Att även vuxna tar till sig detta budskap kan leda till 
att barnet i sin tur färgas av attityderna i sina sociala relationer. Detta betyder att både 
föräldrar och förskollärare har ett stort ansvar när det kommer till valet av leksaker. 
Ytterligare en skillnad mellan flickors och pojkars innehav av leksaker gäller leksaker som 
föreställer mänskliga gestalter. Pojkar tenderar att välja leksaker som föreställer manliga 
figurer medan flickor å andra sidan väljer kvinnliga figurer. Det är inte heller vanligt att 
pojkar önskar sig figurer som föreställer spädbarn. Enligt Nelson och Svensson uppmuntrar 
inte heller barn varandra till att använda icke könsstereotypiska leksaker. Barnen är istället 
mycket noga med att påpeka när ett annat barn använder en leksak som de anser tillhör det 
andra könet. Davies (2003) menar att barnet på så sätt i själva verket deltar i upprätthållandet 
och konstruktionen av den rådande synen på könsroller. Detta trots att många vuxna försöker 
upprätthålla ett könsneutralt förhållningssätt gentemot barnet. 
 
Almqvist (1991) menar att det finns en skillnad i hur beroende pojkar och flickor är av 
leksaker i sin fantasilek. Vid fem års ålder använder sig pojkar i högre utsträckning av 
leksaker i sin fantasilek än vad flickor gör. Detta skulle kunna bero på att pojkars och flickors 
lek ofta ser olika ut. Flickor ägnar sig oftare åt lekar relaterade till hemmet medan pojkars lek 
vanligtvis riktas mot världen utanför hemmets väggar. Almqvist anser att denna skillnad i 
flickors och pojkars leksaksberoende skulle kunna ligga i att pojkarna behöver mer stöd för 
sin lek eftersom den till stor del utspelar sig på mer okänd mark, än vad flickornas lek gör. 
Almqvist hävdar att pedagogerna i de svenska förskolorna ibland försöker jämna ut 
könsrollsskillnaderna bland barnen genom att endast förse barnen med könsneutrala leksaker. 
Almqvist anser dessvärre inte att detta är något som kan bredda barnens könsrollsuppfattning 
på längre sikt eftersom pojkarna i hennes studie fortfarande inte valde att använda sig av så 
kallade flickleksaker trots pedagogernas avsikt.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) anser att barn före treårsåldern ägnar sig åt samma typ av lek 
oavsett kön. Det vanligaste lektemat är vardagslivet med vissa inslag av mer spännande saker 
så som monster. Strax efter treårsåldern blir barnen medvetna om vilket kön de tillhör. Detta 
gör att de försöker efterlikna specifika förebilder inom ramen för sin egen könstillhörighet. 
Pojkarna försöker söka sig till männens värld, men fastnar ofta för superhjälteidealet som syns 
i massmedia. Flickorna hänger sig ända upp i skolåldern till lekar som innefattar hem, skola 
och barn. Trots detta menar Knutsdotter Olofsson att det finns en likhet mellan könen, 
nämligen att de gillar spänning. Flickor ägnar sig dock mer sällan åt krigslekar än vad pojkar 
gör. Löfdahl (2004), forskare inom pedagogik, skriver att leken utgör en plats där flickor och 
pojkar kan pröva olika könsroller. Löfdahls forskning visar att flickor och pojkar föredrar 
olika slags lekar men att de samtidigt kan mötas i en gemensam lek. I den gemensamma leken 
varieras flickornas och pojkarnas dominans gentemot varandra. Almqvist (1991) ger ett 
tydligt exempel på att flickors och pojkars lek kan se olika ut trots lek med samma leksak. 
Almqvist menar att en docka kan bli en racerbil i pojkens lek medan en bil å andra sidan kan 
behandlas som en docka av flickan. Almqvist menar även att könsstereotypa leksaker kan 
påverka flickor och pojkar inför deras val av yrke i framtiden. Att flickleksakerna ser ut som 
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de gör kan verka begränsande för flickors perspektiv på sina framtida yrkesmöjligheter. 
Leksaker som är ämnade för pojkar visar dock på bredare valmöjligheter inom det kommande 
yrkeslivet.      
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5. Metod 
5.1 Metodval 
Jag har i denna undersökning valt att använda mig av intervju som metod. Detta för att jag 
ansåg att det är med hjälp av denna metod som jag skulle kunna få ut mest relevanta data för 
syftet med min undersökning. Undersökningen omfattade tre intervjuer. Eftersom jag i min 
undersökning valt att göra en jämförelse mellan flera olika förskolor borde intervjun vara till 
viss del strukturerad. Enligt Stukát (2005) kan en ostrukturerad intervju leda till att det blir 
svårare att jämföra svaren på frågorna. När forskaren använder sig av strukturerad intervju 
som metod menar Bryman (2002) att denne är ute efter att få svar på ett antal nedskrivna 
frågeställningar. Eftersom det är av stor betydelse att jag kan jämföra svaren valde jag att 
använda mig av semistrukturerad intervju som metod. På så sätt kan jag hålla mig till de 
frågor jag tänkt ställa från början samtidigt som det inte finns några fasta svarsalternativ på 
intervjufrågorna. Jag valde även att genomföra intervjun på plats eftersom jag ville få en så 
direkt kontakt som möjligt med informanterna. Jag tog även fasta på Stukáts (2005) idé om att 
intervjuerna borde genomföras på en plats där informanterna känner sig trygga, vilket i detta 
fall var informanternas arbetsplats. Innan intervjuerna genomfördes skickades 
intervjufrågorna till informanterna via mail. (bilaga 1) Detta eftersom informanterna ville ha 
en överblick över frågorna innan intervjuerna genomfördes. För att jag skulle kunna registrera 
intervjusvaren på bästa sätt använde jag mig av en diktafon. Därefter bearbetade jag den 
insamlade informationen genom att avgränsa till relevanta data för undersökningens syfte.   

5.2 Avgränsningar 
Denna undersökning genomfördes på tre förskolor i Mellansverige. För att få en så korrekt 
bild av verkligheten som möjligt, valde jag att intervjua en pedagog i en förskola med 
genusinriktning samt att intervjua två pedagoger i två olika förskolor där de inte arbetar efter 
denna inriktning. Jag gjorde denna uppdelning eftersom det är väldigt få förskolor som uttalat 
arbetar efter en specifik genusinriktning i Sverige. Detta för att utfallet skulle stämma mer 
överens med fördelningen av detta genusinriktade arbetssätt i kommunen. I denna 
undersökning har jag främst valt att fokusera på hur pedagoger i olika sorters förskolor 
förhåller sig till barns lek med leksaker. Undersökningen riktades även mot hur pedagoger 
resonerar kring leksaker ur ett genusperspektiv beroende på vilken slags förskola de arbetar i. 
Ytterligare en aspekt som togs upp var hur pedagogerna resonerar kring vad som kan påverka 
barnen i deras val av leksaker. Undersökningen syftar inte till att ta reda på vad barn, utifrån 
ett genusperspektiv, lär sig genom lek. För att kunna undersöka hur pedagoger förhåller sig 
till barns användande av leksaker ur ett genusperspektiv måste jag dock närma mig några av 
lekens funktioner.   

5.3 Urval 
För att kunna bedöma hur stor tillförlitlighet en undersökning har, menar Stukát (2005), att de 
som tar del av undersökningen bör känna till hur undersökningsgruppen valts ut. För att 
studien ska vara trovärdig bör även resultatet kunna generaliseras till en större grupp. Det jag 
började med var att jag kontaktade förskolecheferna för respektive förskola. Förskolecheferna 
hjälpte sedan till med att informera förskollärarna om min undersökning och ta reda på om 
någon av dessa var intresserade av att delta. Jag skickade kort därpå ut ett missivbrev (bilaga 
2) med information kring undersökningens syfte samt information gällande undersökningens 
tänkta genomförande. Därefter fick jag de eventuella informanternas kontaktuppgifter och 
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ringde sedan upp dem för att konfirmera deras deltagande i undersökningen. I detta fall 
kontaktade jag tre förskolor varav en av dessa var en förskola som arbetar efter en 
genusmedveten pedagogik. En av förskolorna var ett föräldrakooperativ. Den resterande 
förskolan hade ingen särskild inriktning. Anledningen till att jag valde ut just dessa förskolor 
beror på att de hade olika inriktningar på sitt arbete. På grund av tidsfaktorn gällande denna 
undersökning har dock en viss typ av bekvämlighetsurval använts. Enligt Bryman (2002) 
betyder bekvämlighetsurval att jag använder mig av de personer som finns tillgängliga för 
mig att intervjua just nu. För att få högre trovärdighet i undersökningen borde jag ha 
intervjuat fler pedagoger på fler förskolor. Detta var dock inte genomförbart på grund av 
tidsfaktorn. Eftersom jag i mitt genomförande av undersökningen begränsar mitt urval på 
olika sätt, påverkar detta undersökningens utfall. Detta kommer jag att diskutera under 
rubriken metoddiskussion.    

5.4 Forskningsetiska principer 
Inför genomförandet av intervjuerna utgick jag från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer. Vetenskapsrådet har sammanställt fyra huvudkrav vad gäller humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav består utav informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan jag genomförde 
intervjuerna informerade jag muntligt informanterna om undersökningens syfte samt deras 
villkor för deltagande. Jag informerade sedan informanterna om att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst under undersökningens gång kunde avbryta sin medverkan. Jag fick 
då även tillåtelse att spela in intervjun. Jag delgav även informanterna information om att 
deras personuppgifter förvaras på så sätt att ingen utomstående kan ta del av dessa. Ingen 
utomstående kommer ej heller att kunna identifiera vem intervjusvaren kommer ifrån. Till sist 
informerade jag informanterna om att uppgifterna de lämnar endast kommer att användas i 
denna undersöknings syfte.  
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6. Resultat och analys av den empiriska undersökningen 
Under denna rubrik kommer jag att presentera den data jag fått fram i min undersökning. Den 
data jag samlat in bearbetas nedan i form av en analys. Denna analys består av en jämförelse 
av informanternas svar med koppling till undersökningens syfte. Syftet med undersökningen 
är att synliggöra hur pedagoger väljer och motiverar valet av leksaker till förskolans 
verksamhet samt att ta reda på vad pedagogerna tror kan påverka barnens val av leksaker. 
Undersökningen syftar även till att söka svar på hur pedagoger ser på flick- och pojkleksaker. 
Anser pedagogerna att det finns flick- och pojkleksaker, och i så fall finns det flick- och 
pojkleksaker på just deras arbetsplats? Syftet med undersökningen är även att ta reda på om 
det finns några likheter och skillnader i informanternas svar beroende på om de arbetar i en 
förskola med specifik genusinriktning eller inte. I denna analys benämner jag de intervjuade 
pedagogerna som informant ett, informant två samt informant tre. Informant ett arbetar i ett 
föräldrakooperativ. Informant två arbetar i en förskola utan specifik inriktning medan 
informant tre arbetar i en förskola med genusinriktning. Eftersom denna analys består av min 
tolkning av informanternas svar reserverar jag mig ifrån eventuella andra tolkningar. 
Anknytning till tidigare forskning kommer att ske under rubriken diskussion.  
 

6.1 Definition av begreppet leksak 
Informant ett menar att en leksak är en specifikt tillverkad sak, vilket betyder att tillverkare 
och andra vuxna i barnets omgivning har tankar kring hur en viss leksak kan användas och 
vad denna leksak bör användas till. Trots att de vuxna har tänkt ut vad leksaken bör användas 
till kan de dock inte vara helt säkra på hur barnet kommer att använda leksaken. Informant två 
och tre är dock eniga om att barnen även leker med saker som från början inte är tänkta som 
en leksak. Dessa två informanter hävdar också att en leksak inte alls behöver vara en köpt 
leksak. Barnen kan hitta många olika leksaker i naturen, så som pinnar, kottar och stenar. 
Dessa saker kan då i barnens ögon förvandlas till fullvärdiga leksaker.  
 

6.2 Pedagogernas val av leksaker i förskolan 
När det kommer till hur pedagogerna väljer och motiverar valet av leksaker för förskolans 
verksamhet finns det vissa skillnader i hur de tillfrågade pedagogerna resonerar. I den 
förskola där informant tre arbetar väljer pedagogerna bort färdiga leksaker. De enda färdiga 
leksaker de använder sig av i verksamheten är pussel och spel samt vissa okönade leksaker för 
utomhusbruk, så som hinkar, spadar och cyklar. När pedagogerna väljer ut pussel och spel för 
förskolans verksamhet granskar de materialet så att det exempelvis inte enbart är flickor eller 
pojkar som syns på pusslet. I denna förskola genusgranskar de även böckerna som är tänkta 
att användas i verksamheten. Pedagogerna är också noga med att tala aktivt med barnen om 
olika slags lekar och leksaker. En fråga pedagogerna medvetet ställer till barnen är om det 
verkligen är så att det bara är pojkar som kan leka med bilar samt om det endast är flickor 
som kan leka med dockor. Pedagogerna har dock gjort ett medvetet undantag när det gäller de 
allra yngsta barnens lek eftersom pedagogerna anser att de yngsta barnen kan behöva 
föreställande leksaker för att få en möjlighet att skapa sig inre bilder. Det är endast de yngsta 
barnen som har tillgång till bilar och dockor, just för att hjälpa de inre bilderna på traven. 
Pedagogerna i denna förskola är även överens om att de måste visa barnen hur man leker med 
dockor och bilar, oberoende av vilket kön barnet tillhör. Detta för att barnen ska få förebilder 
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kring hur leksakerna kan användas. Flickor och pojkar får på så sätt samma möjlighet att ägna 
sig åt samma aktivitet på lika villkor.  
 
I den förskola där informant ett arbetar väljer pedagogerna oftast ut leksaker för förskolans 
verksamhet med motiveringen att barnen ska lära sig någonting i sin lek med dessa saker. 
Pedagogerna brukar även tillsätta leksaker till barnens lek för att på så sätt hjälpa barnen att 
utveckla innehållet i leken. Pedagogerna i denna förskola har också valt att använda sig av 
pussel och spel i verksamheten. Informanten anser också att barnen med hjälp av familjelek 
och konstruktionslek tränar sig i att lösa problem tillsammans.  
 
I den förskola där informant två arbetar använder sig pedagogerna av begreppet material 
istället för leksaker eftersom de anser att material är ett mer heltäckande begrepp. Informanten 
menar att de i denna förskola verkligen har tänkt och resonerat kring materialet. Deras 
resonemang grundar sig i att de ville se vilket material som fungerar bra respektive mindre 
bra. Eftersom denna informant arbetar på en avdelning för 1-2-åringar anser denne att det är 
bra med flera uppsättningar av samma leksak. På så sätt kan barnen inspireras av varandra till 
att leka med olika sorters leksaker. Informanten nämner även att de aktivt arbetar med 
genustänkande när de ser till miljö, material och verksamhet. Informanten menar dock att det 
inte finns några betydande skillnader vad gäller genus på en 1-2-årsavdelning. När 
informanten talar om barnens lek med leksaker på 1-2-årsavdelningen resonerar denne som så 
att: ”De använder ju lika mycket docka och bil”. Samma informant menar även att det är lika 
många flickor som pojkar som leker i avdelningens familjerum där barnen bland annat kan 
ägna sig åt att laga mat. Informanten hävdar också att pedagogerna har ett ansvar att erbjuda 
barnen olika material i de olika rummen i förskolan. Barnen bör få en chans att bygga med 
olika material samt möjlighet att blanda material hur de vill.  
 
Samtliga informanter väljer att ha så kallade färdiga leksaker i arbetet med de allra yngsta 
barnen. Jag uppfattar det som att informant två och informant tre resonerar på liknande sätt 
kring de yngre barnens lek med leksaker. Det vill säga att de yngre barnen behöver färdiga 
leksaker för att de i sin lek ska kunna skapa egna inre bilder. Detta leder till att både informant 
två och informant tre anser att det är lämpligt att de yngre barnen leker med dockor och bilar. 
Eftersom informant ett med kollegor väljer att ha färdiga leksaker i sin verksamhet tolkar jag 
detta som att även de yngre barnen i denna förskola använder sig av dessa leksaker. Informant 
ett nämner dock ingenting om att de yngre barnen med hjälp av leksaker kan skapa sig inre 
bilder. Vidare tolkar jag det som att informant två anser att de yngre barnen ännu inte 
påverkas av omgivningens föreställningar kring vad som är en flick- respektive pojkleksak, 
vilket skulle kunna kopplas samman med att informant två inte anser att det finns någon 
skillnad i vilka leksaker flickor och pojkar väljer att leka med på dennes arbetsplats. Skulle 
detta kunna bero på att barnen på 1-2-årsavdelningen ännu inte har börjat skapa sig sin egen 
könsroll? Fortsatt upplever jag det som svårt att tolka hur informant tre ställer sig i denna 
fråga eftersom denne endast nämner att de yngre barnen behöver föreställande leksaker för att 
kunna utveckla inre bilder.   

6.3 Leksakernas betydelse 
När informanterna resonerar kring vilken betydelse leksaker kan ha för ett barn kommer 
informanterna i alla tre förskolorna fram till att leksaker både kan vara roliga och lärorika. 
Informant ett och tre menar att det främst är vuxna som ser lärandet i leken medan barnen 
oftast uppfattar leken som rolig. Att barnen lär sig saker genom leken kan vara på både gott 
och ont, eftersom barnen enligt informant tre kan lära sig både bra och dåliga saker i sin lek 
med leksaker. Informant två ger ett tydligt exempel på att en leksak både kan vara kul och 



 14 

lärorik för ett barn. När barnet hoppar studsmatta kan det lära sig saker samtidigt som det 
upplever hoppandet som kul. Barnet hoppar för att det är kul men tränar utan att vara 
medveten om det både balans och motorik. Det går även att vända på detta fenomen. 
Informant två beskriver detta tydligt genom att säga: ”Är det lärorikt så är det ju kul också”. 
Om barnet uppskattar en aktivitet som samtidigt ger möjlighet till lärande kommer detta i sin 
tur troligtvis leda till att barnet tycker att leken är rolig.  
 

6.4 Leksaker utifrån ett genusperspektiv 
När jag ställde frågan hur pedagogerna resonerar kring könsspecifika samt könsneutrala 
leksaker, fick jag skilda svar. Informant ett’s resonemang kring denna fråga handlar om att 
flickor leker med dockor och att pojkar leker med bilar. Informanten är dock noga med att 
poängtera att pedagogerna på dennes arbetsplats inte anser att det skulle vara något konstigt 
om en pojke leker med dockor. Pedagogerna i denna förskola försöker istället framhäva att 
alla barn ska kunna leka med alla sorters leksaker. Som könsneutrala leksaker nämner 
informanten pussel, spel och pysselarbete. Trots att pedagogerna i denna förskola uppmuntrar 
barnen till att leka med olika slags leksaker väljer de ändå att ha dockor och bilar i förskolans 
verksamhet. Informanten påpekar att dockorna och bilarna nu för tiden blandas med andra 
leksaker så att det inte längre finns någon renodlad dockvrå i förskolan. Istället för att kalla ett 
rum för dockvrå, väljer pedagogerna att använda sig av ordet lägenhet. I det rum som kallas 
för lägenheten har pedagogerna valt att ha utklädningskläder blandat med bord och spis samt 
bilar och järnvägsräls. Informanten menar att de på så sätt inte använder sig av ett specifikt 
rum kallat för dockvrå längre. Uppstår det någon skillnad i flickors och pojkars lek beroende 
på om dockorna finns utanför dockvrån och blandas med bilar och andra leksaker? Skulle fler 
flickor välja att bryta könsmönstret och leka med bilar enbart på grund av att bilarna blandas 
med dockor? Samma fråga gäller pojkars lek med dockor. Möjligen skulle det kunna vara så 
att pojkar dras till bilarna och på så sätt råkar hamna inne i dockvrån. Frågan kring om 
pojkarna då även skulle välja att leka med dockorna kvarstår dock.  
 
Informant två anser att det inte finns några könsstereotypa leksaker på dennes arbetsplats. Min 
tolkning av denna informants svar är att de exempelvis har dockor och bilar i denna förskolas 
verksamhet men att denne inte kan se någon skillnad på att något av könen leker mer eller 
mindre med någon form av leksaker eller material. Informanten nämner istället att det ser 
annorlunda ut om man beger sig till en leksaksaffär. Då syns det tydligt med hjälp av färger 
och symboler vilka leksaker som är tänkta för flickor respektive pojkar.  
 
Informant tre som arbetar i en förskola med genusinriktning menar att det egentligen inte 
finns några könsspecifika eller könsneutrala leksaker. Informanten är medveten om att dessa 
begrepp finns men anser att det beror på hur omgivningen förhåller sig till leksakerna om 
leksakerna blir könsstereotypa eller inte. Denne menar även att reklam kan hjälpa till att 
könsbestämma leksaker genom att sätta rosa på flickleksaker och blått på pojkleksaker. Något 
som också kan spela stor roll är hur föräldrar samt mor och farföräldrar förhåller sig till 
barnets lek med olika leksaker. Barnet har från början ingen speciell inställning till olika typer 
av leksaker. Det handlar istället om att de vuxna genom sina attityder för över sina 
värderingar på barnen. Det är vad omgivningen tillåter flickor och pojkar att leka med som 
spelar roll. 
 
Samtliga informanter anser att de har stor påverkan på leksaksinköp till förskolan. Alla 
informanterna är eniga om att de diskuterar kring vilket material som behöver köpas in till 
förskolan tillsammans med sina kollegor. Pedagogerna får själva bestämma vad de vill köpa 
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in utan sina chefers inflytande. Informant tre menar att de köper in leksaker och material 
utifrån barnens önskemål. Inköpen handlar då sällan om färdiga leksaker frånsett de leksaker 
som är avsedda för de yngre barnen. Pedagogerna i denna förskola samtalar även regelbundet 
om vad som kan anses vara färdiga eller könade leksaker. Med könade leksaker menar 
informanten leksaker som på ett eller annat sätt främst riktar sig till en flicka eller en pojke. I 
denna fråga är informanterna väldigt överens. Oavsett vilken inriktning de tre förskolorna har 
är det alltså pedagogerna som tillsammans med kollegor får bestämma vilka leksaker samt 
vilket material som bör köpas in till förskolans verksamhet. 
 

6.5 Påverkan på barns val av leksaker 
Även i frågan om vad som påverkar barnen i deras val av leksaker är informanterna överens. 
Informant två som arbetar i en förskola utan genusinriktning menar att det inte finns någon 
skillnad på vad flickor och pojkar på dennes arbetsplats väljer att leka med. Informant 1 som 
också arbetar i en förskola utan genusinriktning menar att barnens val av leksaker till stor del 
påverkas av vad kamraterna säger och väljer att leka med. Att barnen påverkas av sina 
kamrater sker främst när barnen blivit lite äldre. Annars anser även denna informant att 
barnen väljer mellan allt material som finns i förskolan oberoende av kön.  
 
Informant tre poängterar än en gång att de inte använder sig av könade leksaker i sin 
verksamhet. Denne anser även att både flickor och pojkar bygger mycket med olika slags 
material, såsom klossar, mekano och lego. Informanten hävdar också att alla barn brukar ägna 
sig åt att rita och lägga pärlplattor. Något som alla informanterna är överens om är att det är 
tillåtet för både flickor och pojkar att experimentera med allt material som förskolan erbjuder. 
En viktig synpunkt kring detta påstående är att pedagogerna bör reflektera kring vilket 
material de erbjuder barnen att leka med i förskolan för att flickor och pojkar ska få så goda 
chanser som möjligt att utvecklas på lika villkor oavsett kön.     
 
Alla informanter nämner flera olika faktorer som kan påverka barnen i deras val av leksaker. 
Både informant tre och informant ett menar att det till stor del är omgivningen som påverkar 
barnens val av leksaker. Dessa informanter anser båda två att barnen väljer leksaker utifrån 
vilka erbjudanden de får hemma. Informant tre som arbetar i en förskola med genusinriktning 
är dock främst inställd på att det är de vuxnas attityder och reklam som påverkar barnens val, 
medan informant ett anser att barnet från början har med sig ett intresse. Denna informant 
menar att barnens val av leksaker till viss del beror på vilken typ av människa barnet är 
snarare än kön. Detta gör att vissa barn oberoende av kön tycker om att leka vårdande lekar 
medan andra hellre sysslar med mer teknisk lek. Barnets intresse skiftar dock under 
uppväxten och tiden i förskolan. Att barnens lekinnehåll anpassas efter händelser inom 
familjen ser denna informant som en självklarhet. Informanten menar att barnen genom leken 
bearbetar det de varit med om hemma.  
 
Informant tre menar att vuxna genom enbart miner och gester kan visa barnen vad de anser att 
en flicka eller pojke bör leka med. Både informant tre och ett talar om att pojkar och flickor 
tilldelas olika hög status när de prövar att överskrida sina egna könsroller. När en pojke klär 
ut sig i klänning och en flicka klär ut sig till pirat reagerar omgivningen genom att genast sätta 
högre status på flickans roll än på pojkens. Vid denna typ av händelse höjs ofta flickans status 
genom att omgivningen kallar henne för pojkflicka medan pojkens status sänks eftersom 
omgivningen anser att han beter sig flickaktigt. Informant tre menar också att omgivningen i 
vissa fall sträcker sig så långt att de anser att pojken kommer att bli homosexuell på grund av 
att han klär ut sig i klänning, vilket borde kunna tyda på att vuxna i barnens omgivning 
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fortfarande anser att manliga så kallade könsrollstypiska aktiviteter har högre status än 
kvinnliga i samhället.  
 
Informant två lägger större vikt vid att de yngre barnen dras till de leksaker som fångar deras 
uppmärksamhet för stunden. Något som denne anser är gemensamt för de yngre barnen är att 
de tilltalas av leksaker som låter och att de ofta dras till en leksak som de ser att något av de 
andra barnen använder.  
 
Informant tre anser att pedagogerna ständigt bör vara medvetna om hur de förhåller sig till 
barnens lek. Denne menar att barnen konstant är uppmärksamma på hur pedagogerna 
bedömer barnens lek med olika sorters leksaker. Informant tre kommenterar detta fenomen 
genom att säga: ”Vad barnen väljer det är ju vad omgivningen accepterar att dom leker med”. 
Denna informant anser även att det är av stor vikt att pedagogerna uppmuntrar barnen i deras 
lek med olika saker. Ett exempel på detta kan vara att en pojke använder sig av en pinne att 
skjuta med samtidigt som en flicka använder en pinne att röra om med i en hink. Detta 
exempel visar två helt skilda lekar med samma leksak. Om pedagogerna då anser att det är 
olämpligt att använda pinnar att skjuta med men samtidigt uppmuntrar flickan att använda 
pinnen att röra med uppstår en för pedagogerna tänkvärd situation. Istället för att pedagogerna 
enbart förmanar pojken för dennes lekidé menar informanten att de kan hjälpa pojken med 
leken. På så sätt fördömer pedagogerna inte pojkens idé utan uppmuntrar både pojkens och 
flickans idéer. Detta leder till en situation där både flickan och pojken får positiv bekräftelse 
på sina respektive lekar.  
 

6.6 Flick- och pojkleksaker 
När jag ställer frågan om vad informanterna anser om flick- och pojkleksaker anser alla tre att 
det finns flick- och pojkleksaker beroende på hur leksakstillverkare och vuxna i allmänhet 
förhåller sig till flickors och pojkars lek med olika slags leksaker. Informant ett svarar: ”Ja, 
det finns pojk- och flickleksaker, beroende på oss liksom vuxna, vad vi serverar…”. Denna 
informants svar stämmer väl överens med vad informant tre anser om flick- och pojkleksaker. 
Denna pedagog menar att det egentligen bara finns leksaker, men att det är omgivningens 
förhållningssätt som bestämmer vad som blir flick- eller pojkleksaker. En stor orsak till att det 
i samhället finns flick- och pojkleksaker är att leksakstillverkarna anpassar de olika sorternas 
leksaker efter vad de anser att flickor och pojkar klarar av samt är intresserade av. Just denna 
informant menar också att tillverkarna könar in leksakerna genom att välja rosa för flickor och 
blått för pojkar, något som även informant ett och två håller med om.  
 
Oftast skiljer sig leksakernas tekniska svårighetsgrad åt beroende på om tillverkaren anser att 
en leksak är avsedd för flickor eller pojkar. Informant tre har lagt märke till att flickleksaker 
oftast består av färdigkonstruerade objekt medan leksaker avsedda för pojkar består av desto 
fler detaljerade konstruktionsmoment. Informanten menar att detta sänder ut ett budskap till 
flickor om att de inte är kapabla att bygga eller följa en ritning. Denna informant är dock 
medveten om att tankar kring flick- och pojkleksaker finns ute i samhället och menar att det är 
just dessa tankemönster som pedagogerna på dennes arbetsplats avser att bryta. Denne anser 
också pedagogerna har ett ansvar när det gäller att uppmuntra flickor och pojkar att leka med 
de leksaker som samhället vanligtvis anser är fel leksaker att leka med beroende på om barnet 
är en flicka eller pojke. På så sätt får barnen oavsett kön möjlighet att utvecklas inom fler 
områden, vilket i sin tur leder till att barnen får en chans att välja vad de vill ägna sig åt på 
lika villkor. Detta sker genom att flickor i förskolan blir introducerade för ett område som 
samhället i stort anser är ett typiskt pojkområde och tvärtom. Genom denna medvetenhet kan 
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pedagogerna förhindra att det endast är det ena könet som tilltalas av vissa leksaker. Ett 
exempel på detta är att flickor inte kan bli intresserade av teknik om de inte får möjlighet att 
prova på det.  
 
Informant tre poängterar också att det inte är meningen att flickor ska leka med pojkleksaker 
och att pojkar ska leka med flickleksaker. Det som sker då är att flickor och pojkar har bytt 
roller samtidigt som fenomenet finns kvar. Det bästa vore om barnen kunde leka med allting 
över könsgränserna.  
 
Informant två håller med om att det i samhället finns flick- och pojkleksaker men hävdar 
samtidigt att det inte finns några flick- och pojkleksaker på just dennes arbetsplats som är en 
1-2-årsavdelning. Informanten anser också att barnens föräldrar påverkas av reklam, vilket 
leder till att föräldrarna lockas att köpa leksaker som är mer riktade åt den ena eller andra 
könet.       
 
De informanter som inte arbetar i förskolor med genusinriktning anser att de är tillåtande och 
uppmuntrande när det gäller vilka leksaker de erbjuder flickor och pojkar. Både informant ett 
och informant två menar att alla barn leker med allt material som pedagogerna erbjuder dem. 
Informant ett menar att både flickor och pojkar på dennes arbetsplats leker med Barbie och 
Kendockor. Samma sak gäller konstruktionslekar. En viktig fråga att ställa till detta påstående 
är utifall flickor och pojkar ägnar sig åt samma sorts lek med Barbie och Kendockorna. Detta 
borde överlag vara intressant för pedagogerna att studera. Informanten hävdar att pedagogerna 
i denna förskola inte heller gör några markeringar om att vissa sorters leksaker skulle vara 
avsedda för flickor eller pojkar.  
 
Informant två som inte heller arbetar i en förskola med genusinriktning anser att de äldre 
barnen på dennes arbetsplats använder sig av olika slags utklädningskläder oberoende av 
vilket kön de tillhör. Både flickor och pojkar klär ut sig till prinsessa, polis, konduktör och 
sjuksköterska. Pedagogerna i denna förskola erbjuder även barnen djurdräkter som i detta fall 
borde kunna ses som könsneutrala. Informanten berättar också att pussel och spel anses 
könsneutralt i denna förskola. Samtliga informanter har liknande åsikter kring detta. Eftersom 
det i första hand handlar om att barnen ska lära sig någonting anser informanten att de pussel 
och spel de använder sig av i förskolan inte bör rikta sig enbart till flickor eller pojkar. Till 
sist reflekterar pedagogerna i denna förskola kring genus med hjälp av likabehandlingsplanen.  
 
Informant tre som arbetar i en förskola med genusinriktning menar att de i denna förskola 
satsar mycket på konstruktion och skapande. Både flickor och pojkar använder sig flitigt utav 
olika byggmaterial. Informanten anser också att det har stor betydelse hur pedagogerna 
presenterar materialet. Det är av stor vikt att pedagogerna inte antyder att en viss aktivitet 
eller lek lämpar sig bättre för det ena eller andra könet. För att flickor och pojkar ska få 
möjlighet att välja lekmaterial på lika villkor anser informanten att pedagoger och andra 
vuxna i barnens omgivning bör lägga till alternativ för barnen att välja mellan istället för att ta 
bort de alternativ som kan anses som flick- eller pojksaker. Informanten menar att både 
flickor och pojkar på dennes arbetsplats lika ofta väljer att leka med hinkar, spadar, cyklar, 
hopprep och bollar. Pedagogerna har dock ett speciellt sätt att resonera när det gäller 
förskolans cyklar. Detta resonemang brukar pedagogerna vanligtvis få många frågor om. 
Resonemanget går ut på att om barngruppen består av 70% pojkar, ska även 70% av cyklarna 
endast vara tillgängliga för pojkarna. De återstående 30% av cyklarna står till flickornas 
förfogande. Cyklarna är även märkta som flick- eller pojkcyklar vilket betyder att endast 
flickor cyklar på flickcyklarna och tvärtom. Om en flickcykel är ledig betyder det inte att 
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denna cykel får användas av pojkarna. Med hjälp av detta resonemang anser informanten att 
barnen har lika stor chans att cykla i förhållande till hur många barn det är av respektive kön. 
Informanten menar att pedagogerna måste ta alla tillfällen i akt att bryta det könsmönster som 
även kan uppstå i förskolan.  
 
Informanterna resonerar relativt lika kring flera av de frågor jag ställt. Den största skillnaden 
är att informant tre som arbetar i en förskola med genusinriktning har ett mer utvecklat synsätt 
kring barns lek med leksaker. Att informant ett arbetar i ett föräldrakooperativ där 
organisationen ser annorlunda ut verkar inte påverka dennes tankar kring genus i förhållande 
till de tankar som finns i förskolan där informant två arbetar.  
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7. Diskussion 
Under denna rubrik knyts först de teoretiska perspektiv som tidigare nämnts till jämförelsen 
av informanternas svar. De teoretiska perspektiven samt analysen kopplas på så sätt samman 
med undersökningens syfte. Detta sker under de tre rubrikerna pedagogernas val av leksaker i 
förskolan, vad pedagogerna anser om flick- och pojkleksaker samt omgivningens påverkan på 
barns val av leksaker.  

7.1 Pedagogernas val av leksaker i förskolan 
Det finns vissa skillnader när det kommer till hur pedagogerna resonerar kring valet av 
leksaker för förskolans verksamhet. En av de tydligaste skillnaderna är att pedagogerna i 
informant tre’s förskola inte använder sig av dockor och bilar i verksamheten med de äldre 
barnen. Det är endast de yngsta barnen som har tillgång till könsspecifika leksaker så som 
dockor och bilar. Denna informant är även noga med att påpeka att pedagogerna måste visa 
alla barn hur de kan leka med dessa leksaker för att flickor och pojkar ska kunna utvecklas på 
så lika villkor som möjligt. Informant ett och informant två tar dock inte lika stort avstånd 
från dockor och bilar som informant tre. Informant ett och två väljer istället att ha dockor och 
bilar i sin verksamhet med resonemanget att det är lika många flickor som pojkar som leker 
med bilar och tvärtom. Almqvist (1991) hävdar att pedagogerna i de svenska förskolorna 
ibland försöker jämna ut könsrollsskillnaderna bland barnen genom att endast förse barnen 
med könsneutrala leksaker. Detta påstående stämmer väl överens med situationen i den 
förskola där informant tre arbetar. Vidare anser Almqvist att detta dessvärre inte är något som 
kan bredda barnens könsrollsuppfattning på längre sikt eftersom pojkarna i hennes studie 
fortfarande inte valde att använda sig av så kallade flickleksaker trots pedagogernas avsikt. 
Att pedagogerna tagit bort alla leksaker som kan anses som flick- eller pojkleksaker och 
istället använder sig av könsneutrala leksaker skulle kunna leda till att flickor respektive 
pojkar inte heller får upp ögonen för de områden som vanligtvis enbart riktas mot det andra 
könet. För att flickor och pojkar ska få möjlighet att prova på aktiviteter inom så många 
områden som möjligt kanske det vore bättre att ha kvar exempelvis dockor och bilar för att 
barnen ska kunna få denna chans. 
 
Informant ett anser även att pedagogerna och barnen inte alltid delar uppfattning om hur 
leksakerna ska användas. Om pedagogen har tänkt att barnet genom lek med en viss leksak 
exempelvis ska lära sig hur det går till när man går och handlar är det trots detta inte säkert att 
barnet väljer att använda leksaken för detta ändamål. Nelson och Svensson (2005) menar att 
vi aldrig säkert kan veta vad olika leksaker kommer att få för värde i olika sammanhang. 
Leksakerna kan med barnens hjälp representera något helt annat än det de från början var 
ämnade att representera. Leksakerna kan även få olika betydelse beroende på om det är en 
flicka eller pojke som väljer att leka med den. Detta tyder på att det är viktigt att pedagogerna 
visar barnen hur de kan leka med olika leksaker för att få en så bred grund att stå på som 
möjligt. Detta skulle även kunna leda till att en docka, som främst ses som en könsspecifik 
leksak i samhället, inte alltid används på det sätt den från början är tänkt att användas. Frågan 
är då om dockor och bilar alltid kan ses som könsspecifika leksaker eftersom det inte är säkert 
att barnen använder dem så som tillverkarna tänkt att de ska användas.  
 
Det visar sig också att samtliga informanter är överens om att dockor och bilar kan användas i 
verksamheten med de yngsta barnen i förskolan. Informant ett gör ingen skillnad i 
användningen av dockor och bilar beroende på hur gamla barnen är, till skillnad från 
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informant tre som resonerar som så att det endast är de yngre barnen som behöver använda sig 
av föreställande leksaker så som dockor och bilar för att kunna skapa sig inre bilder. 
Informant två som arbetar på en 1-2-årsavdelning anser också att det är lämpligt att ha dockor 
och bilar i verksamheten med de yngre barnen eftersom barnen i denna ålder inte uppfattar 
någon skillnad på leksaker som i första hand riktar sig till flickor eller pojkar. Flickor och 
pojkar i 1-2-årsåldern leker enligt informant två lika mycket med alla sorters leksaker. 
Informant två’s förhållningssätt till de yngre barnens lek med dockor och bilar skulle i sin tur 
kunna kopplas samman med Knutsdotter Olofssons (2003) resonemang kring yngre barns lek, 
som består av att barn före treårsåldern ägnar sig åt samma typ av lek oavsett kön. Det är först 
efter att barnet har nått treårsåldern som det blir medvetet om sin egen könstillhörighet. Att 
barnen före treårsåldern även väljer att leka med samma slags leksaker framkommer dock inte 
av Knutsdotter Olofssons resonemang. Att informant två inte upplever någon skillnad i 
flickors och pojkars val av leksaker på 1-2-årsavdelningen skulle dock kunna tyda på att 
Knutsdotter Olofssons påstående kring barns lek innan treårsåldern stämmer.  
 
Almqvist (1991) anser precis som informanterna att det fortfarande finns flick- och 
pojkleksaker. Det är med hjälp av dessa leksaker som flickor och pojkar tränas i aktiviteter 
förknippade med olika könsroller. Flickorna tränas i att ta hand om hemmet medan pojkarna 
ägnar sig åt mer utåtagerande aktiviteter. Med hjälp av dessa leksaker formas barnens 
könsroller samtidigt som barnens intellektuella förmågor kan påverkas. Detta är ingenting 
som informant ett och informant två nämner i sina resonemang kring barns lek med 
exempelvis dockor och bilar. Informant ett motiverar istället deras val av leksaker med att 
barnen ska lära sig någonting. Detta skulle kunna kopplas samman med Hangaard 
Rasmussens (2002) tankar kring att barn tränas inför vuxenlivet i sin lek med olika slags 
leksaker. Pedagogerna bör därför noga reflektera kring vad det egentligen är som barnen lär 
sig i sin lek med leksaker. Vidgas flickors och pojkars könsroller i deras lek med dockor och 
bilar eller tränas flickor och pojkar inför den könsstruktur som redan råder i samhället? Denna 
fråga är svår att besvara. I lek med dockor och bilar anser jag att flickor och pojkar endast kan 
vidga sina könsroller om pedagogerna är medvetna om hur de ska presentera dessa leksaker 
för barnen. För att kunna lära barnen hur de kan leka med dockor och bilar oberoende av kön, 
krävs dock att dessa leksaker finns i förskolans verksamhet. Mycket av svaret på denna fråga 
ligger i pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen i deras lek med dessa leksaker.  
  
En annan intressant företeelse är att alla tre informanter anser att flickor och pojkar använder 
sig lika mycket av konstruktionsmaterial, samt att alla tre informanter anser att pussel och 
spel är så kallade könsneutrala leksaker. Att informanterna anser att flickor och pojkar ägnar 
lika mycket tid åt konstruktionslekar stämmer inte överens med den leksaksuppdelning 
Nelson och Svensson (2005) och Svaleryd (2002) lagt märke till i leksaksaffärer. Detta borde 
ses som något positivt eftersom pedagogerna då uppenbarligen lyckats bryta könsmönstret att 
det endast är pojkar som ägnar sig åt kreativa lekar. Att pedagogerna trots leksaksaffärernas 
könsuppdelning av leksaker lyckats få flickor att ägna sig lika mycket åt konstruktionslekar 
visar på hur stor påverkan förskollärare verkligen har på flickors och pojkars vidgande av 
könsroller med hjälp av leksaker.  

7.2 Vad pedagogerna anser om flick- och pojkleksaker 
En av de största skillnaderna mellan informanterna, som även tidigare nämnts, är att 
pedagogerna i informant tre’s förskola väljer att inte använda sig av leksaker som de anser 
enbart riktar sig till flickor eller pojkar i verksamheten med de äldre barnen. Exempel på 
sådana leksaker är dockor och bilar. Pedagogerna i denna förskola är även noga med att 
genusgranska spel, pussel och böcker, vilket betyder att de väljer bort det material som enbart 
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syftar till flickor eller pojkar. Informant ett och informant två väljer däremot att ha dockor och 
bilar i sin verksamhet trots att denna typ av leksaker i samhället verkar ses som flick- 
respektive pojkleksaker. Trots detta anser informant ett och informant två att det inte finns 
några flick- eller pojkleksaker i deras verksamhet. Detta eftersom dessa två informanter anser 
att det inte finns någon skillnad på vilka leksaker flickor och pojkar väljer att leka med på 
deras arbetsplatser. Detta visar att den pedagog som arbetar i en förskola med genusinriktning 
ställer sig mer kritisk än vad informant ett och informant två gör, till att använda 
könsstereotypiska leksaker så som dockor och bilar i sin verksamhet.  
 
Ytterligare en tydlig skillnad är att pedagogerna som arbetar i informant tre’s förskola har ett 
eget system vad gäller cyklarna i förskolan. I denna förskola delas cyklarna upp i flick- och 
pojkcyklar för att skapa lika möjligheter för flickor och pojkar att använda cyklarna. Cyklarna 
delas upp efter hur många flickor respektive pojkar som går i förskolan. Detta system skiljer 
sig ifrån de tankar pedagogerna i denna förskola har gällande andra sorters leksaker, men 
används för att uppnå samma sak, det vill säga lika villkor för flickor och pojkar. Genom att 
dela upp cyklarna får flickor och pojkar lika stor chans att använda dessa utefter hur många de 
är inom respektive kön. Detta är ett system som pedagogerna i denna förskola är ensamma om 
att använda sig av i denna undersökning.  
 
Ett intressant fenomen som dyker upp i både informant ett och informant två’s svar är de inte 
längre väljer att kalla ett rum i förskolan för dockvrå. Istället väljer informanterna att kalla 
denna typ av rum för familjerum eller lägenhet. Detta tyder på att dessa två informanter har 
ett medvetet förhållningssätt till barnens lek med leksaker. Att pedagogerna inte längre enbart 
har dockorna eller bilarna i ett specifikt rum skulle kunna motverka att det endast är flickor 
eller pojkar som väljer att leka med dessa leksaker. Detta resonemang styrks av Knutsdotter 
Olofssons (2003) tankar kring att en pojke inte vill leka med dockor skulle kunna bero på att 
de vuxna i hans omgivning inte uppmuntrar honom att utveckla just denna lek. Att informant 
ett och informant två inte lägre väljer att använda sig av specifika dockvrår skulle möjligtvis 
kunna leda till att även pojkar väljer att leka med dockor och vice versa. Vad är det då 
egentligen som gör en leksak till en flick- eller pojkleksak? Är det att leksaken inte riktar sig 
till något utav könen eller har det att göra med om endast flickor eller pojkar väljer att leka 
med en viss sak? Denna fråga skulle kunna kopplas samman med omgivningens påverkan på 
barns val av leksaker eftersom omgivningen till stor del bestämmer vilka leksaker som flickor 
och pojkar bör leka med.  

7.3 Omgivningens påverkan på barns val av leksaker 
Svaleryd (2003) anser att pojkar och flickor formas efter vissa föreställningar kring hur de bör 
bete sig som flickor respektive pojkar. Denna överföring av föreställningar sker i samband 
med omgivningens bemötande gentemot barnen. Med omgivningens hjälp knyts flickor och 
pojkar till olika aktiviteter, intressen, färger och leksaker. Detta har sedan stor betydelse när 
det kommer till att flickor och pojkar anpassar sig till olika könsroller.  
 
Detta stämmer väl överens med hur informant tre och informant ett ser på vad som påverkar 
barnen i deras val av leksaker. Både informant tre och informant ett anser att omgivningens 
förhållningssätt till barnens val av leksaker spelar stor roll. Dessa informanter menar att 
barnens val av leksaker till stor del påverkas av vilka leksaker föräldrarna erbjuder barnen 
hemma. Informant tre menar också att det är de vuxnas attityder och reklam som påverkar 
barnens val. Informant tre kommer därmed in på Nelson och Svenssons (2005) resonemang 
kring hur media påverkar exempelvis föräldrar att köpa könsstereotypiska leksaker till sina 
barn. Svaleryd (2002) menar att media även kan påverka barnen att välja könsstereotypiska 
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leksaker eftersom de tar till sig det budskap som media och därmed deras föräldrar sänder ut. 
Informant ett’s svar tar dock en annan vändning eftersom denne anser att barnet har ett 
medfött intresse, vilket betyder att barnets val av leksaker snarare beror på hur barnet är som 
person än på vilket kön barnet har. Informant tre poängterar att vuxna genom oerhört små 
medel så som miner och gester kan visa barnen vilka leksaker de bör leka med beroende på 
om de är en flicka eller pojke.  
 
Ett intressant fenomen som både informant tre och informant ett nämner är att flickor och 
pojkars aktiviteter tillskrivs olika hög status vid de tillfällen då de försöker överskrida gränsen 
för sin egen könsroll. Ett tydligt exempel på detta är att flickor tillskrivs högre status av vuxna 
i dess omgivning när de klär ut sig i kläder som kopplas samman med pojkar medan pojkens 
status sjunker när han klär ut sig i flickkläder. Informant två lägger däremot större vikt vid att 
de yngre barnen dras till de leksaker som fångar deras uppmärksamhet för stunden beroende 
på vad de intresserar sig för just då. Vidare anser informant tre att pedagogerna bör ha ett 
medvetet förhållningssätt till barnens lek med leksaker. Detta eftersom barnen ständigt 
registrerar hur de vuxna förhåller sig till deras lek.  
 
Davies (2003) menar att barn ofta utgår från en specifik vuxen person när de tillägnar sig sin 
könsroll. Barnet anpassar sig till denna könsroll eftersom både kompisar, föräldrar och media 
förväntar sig att barnet ska leva upp till könsrollens kriterier. På så sätt lever barnet upp till 
omgivningens förväntningar. Informanternas svar kan även förstås utifrån hur Öhman (1999) 
resonerar kring könsroller. Öhman, Davies (2002), Svaleryd (2003) och Almqvist (1991) är 
alla överens om att flickors och pojkars könsroller formas i samspel med omgivningen. Enligt 
Almqvist påverkas barnens syn på sin egen könsroll av hur föräldrarna förhåller sig till sin 
egen könsroll. Detta borde exempelvis kunna leda till att barnen väljer att leka med de 
leksaker som föräldrarna anser är de rätta leksakerna. Detta leder i sin tur till att flickor 
föredrar vissa sorters leksaker medan pojkar föredrar andra. Almqvist nämner att små barn 
inte har bildat sig några tankar om vilka leksaker som riktar sig till flickor eller pojkar än. 
Därför menar Almqvist att pedagogers förhållningssätt till leksaker i förskolan spelar stor roll 
inför vilka leksaker flickor och pojkar anser att det är okej att leka med.  
 
I processen att få flickor och pojkar att vidga sin syn på leksaker spelar förskolan en 
betydelsefull roll. Förskolan är en viktig plats sett utifrån ett socialisationsperspektiv. I 
förskolan ska barnet oavsett kön få möjligheter att utforska olika sätt att agera och bete sig. 
Enligt Lpfö98 ska förskolan vara en plats där de vuxna, det vill säga pedagogerna, är 
tillåtande samt uppmuntrar barnen att vidga sina könsroller. Pedagogernas förhållningssätt till 
barnens lek med leksaker har en avgörande roll när det kommer till att skapa lika villkor för 
flickor och pojkar i förskolan. Enligt informanternas resonemang kan det utläsas att de alla tre 
anser att de vuxna i barnens omgivning spelar stor roll i barnens val av leksaker. Barn har från 
början inte någon uppfattning om vilka leksaker de bör leka med beroende av vilket kön de 
tillhör. På så sätt står det klart att det är barnens omgivning som står för den påverkan som gör 
att flickor och pojkar antingen väljer att leka med olika eller samma slags leksaker. Detta är 
något som pedagoger bör vara medvetna om i sitt arbete tillsammans med barnen i förskolan.   
 

8. Metoddiskussion 
Under denna rubrik diskuteras både för och nackdelar gällande den metod jag valt att använda 
mig av i denna undersökning. Undersökningens tillförlitlighet, generaliserbarhet samt 
validitet och reliabilitet tas också upp. 



 23 

 
Från början var tanken att jag genom att använda semistrukturerad intervju som metod skulle 
kunna ställa följdfrågor om det ansågs nödvändigt. Vid genomförandet av intervjuerna la jag 
dock märke till att jag inte behövde ställa några följdfrågor. Detta ledde i sin tur till att jag 
enbart ställde samma frågor till alla informanter. På så sätt blev det även lättare för mig att 
jämföra informanternas svar med varandra.  
 
Att jag fick så välutvecklade svar under intervjuerna kan ha att göra med att intervjufrågorna 
skickades ut i förväg till informanterna. Om inte detta hade skett, skulle informanternas svar 
med största sannolikhet ha sett annorlunda ut. Att informanterna i förväg kunde reflektera 
kring frågorna kan därmed ha haft betydelse för hur genomtänkta svar informanterna 
lämnade. 
 
För att få en högre tillförlitlighet i undersökningen skulle observationer kunna ha lagts till i 
valet av metod. Med hjälp av observationer skulle jag ha kunnat få reda på om situationen i de 
olika förskolorna förhåller sig på det sätt som informanterna anger i intervjuerna. På grund av 
tidsbrist valde jag dock att enbart fokusera på genomförandet av intervjuer. För att kunna 
generalisera det resultat jag fått fram i denna undersökning borde fler informanter intervjuats. 
Detta för att få en mer verklighetstrogen bild av hur pedagoger i olika förskolor förhåller sig 
och resonerar kring barns lek med leksaker utifrån ett genusperspektiv. På grund av 
tidsfaktorn valde jag att enbart intervjua tre pedagoger i olika förskolor. Detta leder till att 
undersökningens generaliserbarhet och tillförlitlighet sjunker.  
 

8.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Enligt Stukát (2005) handlar validitet om att man i genomförandet av sin undersökning mätt 
det man avsett att mäta medan reliabilitet handlar om hur hög tillförlitlighet undersökningen 
har. Kan undersökningen göras om med samma resultat har undersökningen hög reliabilitet. 
Jag anser att jag i min undersökning mätt det jag avsett att mäta. Genom intervjuer fick jag 
svar på de frågor undersökningen syftar till att besvara. Genom att jag har ställt samma frågor 
i samma ordningsföljd till alla informanter ökar undersökningens reliabilitet. Detta eftersom 
det på så sätt var lättare att jämföra informanternas svar med varandra. Trots detta kan det 
förhålla sig så att informanterna lämnar medvetna eller omedvetna felsvar, vilket i sin tur kan 
leda till att resultatet inte har högsta möjliga tillförlitlighet. Skulle undersökningen göras om i 
andra förskolor som stämmer överens med beskrivningen på de förskolor jag använt mig av 
borde resultatet till viss del kunna liknas vid det resultat jag fått fram i denna undersökning. 
Att jag endast intervjuat pedagoger i tre förskolor leder till att undersökningens resultat inte 
kan generaliseras till en större grupp än just de förskolor som deltagit i min undersökning.  
 

9. Slutsats  
Under denna rubrik tar jag upp övergripande slutsatser av undersökningen samt vidare 
forskning.  
 
De slutsatser som kan dras av denna undersökning är att den pedagog som arbetar i en 
förskola med genusinriktning överlag har ett mer välutvecklat resonemang kring barns lek 
med leksaker ur ett genusperspektiv än de andra pedagogerna.  
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Att informanterna i de tre förskolorna resonerade så lika i flera av frågorna var något som 
överraskade mig. Den allra största skillnaden var som sagt att den pedagog som arbetar efter 
genusinriktning valde att ta bort dockor och bilar och andra könsspecifika leksaker ifrån 
verksamheten med de äldre barnen. De andra pedagogerna valde att ha kvar dessa leksaker i 
sin verksamhet trots att dessa leksaker i samhällets ögon ses som flick- eller pojkleksaker. 
 
Ytterligare en slutsats är att pedagoger i förskolan har oerhört stort inflytande på leksaksinköp 
till förskolan samt att pedagogernas förhållningssätt gentemot flickors och pojkars val av 
leksaker har stor betydelse för hur flickor och pojkar skapar sig en uppfattning om sin 
könsidentitet. Kanske kan pedagogerna i förskolan med hjälp av ett medvetet förhållningssätt 
kring barns lek med leksaker väga upp de värderingar kring flick- och pojkleksaker som 
finnas bland föräldrar, i media samt i samhället i övrigt. Med ett medvetet förhållningssätt 
kring leksaker kan pedagogerna vidga flickors och pojkars könsrollsuppfattning.    

9.1 Vidare forskning 
Som nämnts tidigare i detta arbete så finns det inte så mycket forskning kring just barns lek 
med leksaker. Desto mer forskning finns kring barns lek. Jag anser att barns lek med leksaker 
är ett intressant område som det bör forskas mer kring. Som förslag till vidare forskning inom 
detta område vill jag nämna pedagogers resonemang kring hur leksaker ur ett genusperspektiv 
kan påverka flickor och pojkar. Hur påverkas flickors och pojkars könsrollssocialisation av 
deras val av leksaker? Detta skulle kunna vara ytterligare en tänkvärd fråga för pedagoger att 
resonera kring.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Hur skulle du definiera begreppet leksak? 
 
Vilken betydelse anser du att leksaker kan ha för ett barn? Bara kul eller även lärorikt? 
 
Hur väljer och motiverar ni valet av leksaker i förskolan? 
 
Hur stor påverkan har du som pedagog på leksaksinköp till förskolan? 
 
Hur tänker du kring könsspecifika samt könsneutrala leksaker? 
 
Vilka leksaker väljer flickor respektive pojkar att leka med på din arbetsplats?  
 
Vad tror du påverkar barnens val av leksaker? 
 
Vad anser du som pedagog om flick- och pojkleksaker? Finns det?  
 
Vad har du för uppfattning om vilka leksaker ni erbjuder pojkar respektive flickor?  



 

 

Bilaga 2 
 
 
Bästa Förskollärare!    Gävle 2010-09-02 
 
Vill du delta i en undersökning kring pedagogers val av leksaker för förskolans verksamhet? 
Leken har länge haft stor betydelse i förskolans verksamhet. Det finns dock inte lika mycket 
forskning kring barns användande av leksaker i förskolan. Denna undersökning går ut på att 
undersöka pedagogers syn på leksaker i förskolor som inriktar sig på genuspedagogik samt att 
undersöka pedagogers syn på leksaker i förskolor som inte har denna inriktning. Finns det 
några likheter eller skillnader?  
 
Syftet med den aktuella undersökningen är att belysa pedagogers val av leksaker ur ett 
genusperspektiv samt att ta reda på hur pedagoger i olika förskolor väljer ut och motiverar 
valet av leksaker i förskolans verksamhet. Vidare undersöks pedagogers syn på pojkars och 
flickors val av leksaker i förskolan.  
 
Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer. Intervjusvaren kommer att spelas in. 
Frågorna handlar om hur du som pedagog ser på leksaker i allmänhet samt utifrån ett 
genusperspektiv. Frågorna behandlar även hur stor påverkan du som pedagog har på 
leksaksinköp till förskolan och vad du tror påverkar barnen i deras val av leksaker.  
 
Deltagande i undersökningen sker frivilligt och din anonymitet garanteras. Enskilda svar 
kommer inte att redovisas. Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. 
  
För ytterligare upplysningar om undersökningen kontakta mig gärna.  
Tack på förhand för Er medverkan! 
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