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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att få en överblick av vilka leksaker på förskolan barnen helst 

leker med och om det förekommer någon uppvisad skillnad på leksaker flickor respektive 

pojkar väljer att leka med. Ytterligare syftade undersökningen till att ta upp pedagogers syn på 

barnens val av leksaker och om pedagogernas val av leksaker på förskolan är ett medvetet val 

för att skapa en genusneutral miljö. Intervjuer utfördes med åtta pedagoger på fyra förskolor 

där frågeställningarna kretsade kring genus och leksaker i förskolemiljön. Resultatet 

indikerade att vuxna i barns omgivning har stor inverkan på barnens sociala och kulturella 

definitioner av kön och könstillhörighet. Förskolan kan med ett genusmedvetet arbetssätt 

bidra till att försvaga rådande könsnormer. Barnen påverkas, enligt de intervjuade 

pedagogerna, av sin könstillhörighet i sitt materialval och i de lekar som de utövar på 

förskolan.  

 

Nyckelord: Early childhood education, early childhood development, förskola, gender, 

genus, leksaker, play, preschool, toy
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1. Inledning 

De flesta av oss är bekanta med den klassiska dockvrån som förekommer på många av våra 

förskolor. I dockvrån brukar det bland annat förekomma dockor, dockvagnar, leksaksspisar 

med grytor, tallrikar och andra köksredskap och de flesta skulle hålla med om att det finns en 

stark flickrelaterad könskodning av dessa föremål. Under vår utbildning kom vi i kontakt med 

en förskola som valde bort den klassiska dockvrån, vilket fångade vårt intresse och framkallde 

tankegångar kring leksaker och könskodning. Detta ledde till vår studie där vi ville få insikt i 

hur pedagoger tänker kring könskodade leksaker och barnens val av leksaker samt om och hur 

de använder sig av genustänk när de skapar miljön på förskolan. 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att värden som bland annat alla människors lika 

värde och jämställdhet mellan könen är något som förskolan aktivt ska sträva mot. Detta är 

något som barnen bör få med sig i livet, och då i första hand av sina föräldrar och sin 

näromgivning i hemmet men även från andra vuxna som barnen identifierar sig med. I detta 

upplever vi att pedagogerna på förskolan spelar en stor roll. Vårt samhälle påverkar barnens 

uppväxt genom att förmedla ideal, tankar och traditioner, vilket även innebär att de erlägger 

negativa traditions- och könsbundna värderingar. I Lpfö 98 (Skolverket 2011)  är det skrivet 

att vuxnas tillvägagångssätt i sitt bemötande av pojkar och flickor, och de förväntningar och 

krav som ställs på dem, understöjder uppbyggandet av barnens begrepp för vad som är 

kvinnligt, respektive manligt. Vuxnas förhållningsätt influerar barnens insikt och respekt för 

de rättigheter och skyldigheter som vi i ett demokratiskt samhälle måste upprätthålla och 

därför är de vuxna oumbärliga förebilder. 

 

Vid en första anblick i förskolegruppen upplever många att barnen håller sig till de 

heteronorma lekarna, där flickorna leker rollekar med en vårdande karaktär som tycks ha 

inspiration från hemmiljön och pojkarna använder sig av ”hårdare” och ”tuffare” lek där det 

förekommer vapen, bilar och actionfigurer med mera. Nelson och Svensson (2005) 

förespråkar denna könstypiska, klassiska uppdelning och användning av leksaker som en 

påminnelse av leksakernas användningsområde i deras begynnelse då de var till för träning 

inför det vuxna livet. Pojkarna lärde sig att använda vapen som pil och båge medan flickorna 

fick leka/arbeta med köksredskap. De vuxnas roll kan då vara att introducera barnen i den roll 

som är bekant och accepterad i vårt samhälle, därför presenterar vi vuxna olika typer av 

leksaker för pojkarna och flickorna som har en kod som är anpassade efter deras kön. När de 

vuxna bryter detta mönster och visar ett intresse för att ge barnen leksaker som inte följer den 

könstypiska märkningen, tycks de istället använda sig av ett språk och gester som 

understödjer könsuppdelningen. I  styrdokumenten går det att finna att denna traditionella 

uppdelning av könsroller är något som förskolan ska jobba emot och i möjligaste mån 

motverka. Istället ska förskolan sträva efter att traditionella könsroller och könsmönster inte 

ska få sätta sin prägel på barnen eller verksamheten. Alla barn ska i förskolan få samma 

möjligheter att uppleva och utveckla förmågor och intressen utan att erfara hinder utifrån 

stereotypa könsroller. Förskolan och dess pedagoger har kommit långt i arbetet med 

jämställdhet och likabehandling av de barn och vuxna som vistas inom den, men för att kunna 
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utvecklas och sträva efter en miljö som i ännu högre mån främjar allas lika värde, oavsett kön 

eller andra olikheter. Förskolan och dess pedagoger  bör därför alltid jobba med den egna 

ryggsäcken som vi bär med oss i form av tankar, erfarenheter, fördomar och upplevelser. 

Genom att förstå varför vi agerar på ett visst sätt i vissa situationer kan vi upptäcka hur vi kan 

jobba för att motverka dessa förutfattade meningar. 

 

Något annat som väckte vårt intresse under efterforskningen av litteratur till denna 

intervjustudie var hur pedagogerna uppfattar de barn som klassificeras som ”pojkflickor” och 

”flickpojkar”. Uppfattas de ha samma statuts hos de andra barnen? Förekommer samma 

uppfattning av ”pojkflickor” och ”flickpojkar” hos pedagogerna som man kan observera bland 

barnen? Kan våra egna fördomar och motsättningar sätta käppar i hjulet för att följa 

läroplanen för förskolan? I detta är det viktigt att komma ihåg läroplanens formulering om att: 

”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande och utveckling och lärande ska prägla arbetet 

i förskolan”(Skolverket 2011 s.7). 

 

I avsnittet tidigare forskning är texten uppdelad i flera underrubriker med kortare stycken för 

att ge läsaren en tydlig och strukturerad inblick in den forskning som ligger till grund för 

denna studie. I urvalet av förskolepedagoger valde vi att ha med både förskollärare och 

barnskötare då dem tillsammans skapar den miljön som barnen vistas i på förskolan. Vi har 

därför valt att referera till deltagarna i studien som förskolepedagoger.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att få överblick av vilka leksaker som barnen helst leker med och om det 

förekommer någon skillnad på vilka leksaker flickor respektive pojkar väljer. Ytterligare 

syftar studien till att ta upp pedagogers syn på barnens val av leksaker och om pedagogernas 

val av vilka leksaker som förekommer på förskolan är ett medvetet val för att skapa en 

genusneutral miljö.  

2.1 Frågeställning 

 

• Vilken typ leksaker uppfattar de intervjuade pedagogerna att barn helst använder på 

förskolan och hur tänker de kring barnens val av leksaker? Är valet baserat på 

könstillhörighet eller utifrån andra preferenser? 

• Hur tänker de intervjuade pedagogerna kring barnens val av leksaker och hur kan 

dessa tankar tänkas påverka deras sätt att skapa en genusneutral miljö med hjälp av 

leksaker på förskolan? 

• Hur upplever de intervjuade pedagogerna att den västerländska leksakskulturen 

påverkar deras syn på leksaker när de försöker skapa en pedagogiskt genomtänkt miljö 

på förskolan? 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Definition av genusbegreppet 

Den vanligaste förklaringen på benämningen genus anspelar på skillnaden mellan kvinnor och 

män vilken grundar sig på den biologiska indelningen i hanar och honor och som bygger på 

ett motsatsförhållandet dem emellan (Connell, 2009). Media matar oss med bilder av 

maskulinitet och femininitet som visar resultatet av våra uppfattningar om genusskillnader 

och uttrycker att dessa bilder även skapar och stärker dessa skillnader (Connell, 2009).     

Begreppet, genus så som det förekommer i denna studie, är grundat i tanken om skillnaden 

mellan män och kvinnor, men syftar än mer till den sociala konstruktion av kön som uppstår 

utifrån kultur, samhälle och media. Barnen skapar sig en uppfattning om de kulturella 

förväntningar som de förväntas att uppfylla som flickor respektive pojkar utifrån de bilder de 

förses med från kulturen och samhället (Öhrn, 1990). Genom att hänvisa till Kohlberg (1966) 

förklarar Öhrn (1990) att barnen eftersträvar att kunna tolka, förstå och strukturera den värld 

som omger dem och därigenom skapa sig en stabil bild av sig själva. Då könsidentitet är en 

stor del av människans väsen så är skapandet av det en oundviklig handling. Kohlberg (1966) 

skriver att barnen har en aktiv roll i skapandet av sin egen könsidentitet och att första steget 

för utvecklingen av bilden av sig själva är deras skapande av densamma. Den börjar ta form i 

barnen runt treårsåldern då de börjar lägga märke till de antydningar och kriterier som 

utmärker män och kvinnors kön och bilden har förankrat sig helt i deras väsen när de når sex 

års ålder. Connell skriver ”…att vara man eller kvinna är alltså inget förutbestämt tillstånd. 

Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion. (Connell, 2009, s 18). Uttalandet 

styrks av Kohlberg som skriver att betydelsen av könsidentiteten hos oss bestäms av samhället 

då vi som barn tolkar vår omgivning och de värderingar som då existerar kring genus och 

utifrån detta skapar vi egna värderingar och syner på genus och samhälle.  

3.2 Genus och lek i samspel 

Nelson & Svensson (2005) talar om att leken är en egen verksamhet, ett urväsen, inte bara för 

oss människor utan även för djur. Då den könsrollstypiska leken skapar så olika upplevelser 

för pojkar och flickor hävdar Almqvist (1991) att leken anses bidra till skillnader i kognitiv 

och social utveckling. I könsrollstypisk lek används också leksaker som är typiskt könskodade 

och som i sitt medverkande, även bidrar till kognitiva och sociala skillnader mellan pojkar och 

flickor. Francis (2010) uttrycker att vuxna dessutom leder in barnen i olika former av lek och 

ger dem olika typer av leksaker. Det resulterade i att flickor gavs möjligheten att utveckla sin 

förmåga inom kommunikation och emotionell kompetens, och att pojkar utvecklade tekniska 

kunskaper och färdigheter. 

Vygotskij (1995) skriver att vi människor måste använda oss av tidigare erfarenheter och 

element ur verkligheten, för att bygga upp fantasin och skapa de första strukturerna av 

samband mellan fantasi och verklighet. Detta skulle innebära att den könstypiska leken och 
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leksakerna kommer att skapa förutsättningar, för hur barnen uppfattar och efterliknar 

vuxenvärden. Det är lätt att förstå hur viktigt det är för barnet att kunna anpassa till sin 

omgivning genom att generera och framställa bestående vanor som upprepas vid likartade 

betingelser. Rossie (2004) stärker denna tanke när han uttrycker att leken är en framträdande 

och ledande aktivitet under barnens uppväxt och att den är oumbärlig för deras utveckling.  

3.3 Könsöverskridande lek 

Raag (1999) hänvisar till Martin och Halverson (1987) som föreslog att genus är mer 

framträdande för pojkar än för flickor, då könsöverskridande beteende under lek kanske inte 

har samma betydelse för pojkar som för flickor och måhända, inte utvärderas och inte skapar 

lika starka reaktioner. Generellt så kan konsekvenserna för könsrelaterat beteende av pojkar 

och flickor vara sammanhangsspecifika, till exempel om flickor och pojkar upplever olika 

konsekvenser på deras könsstereotypiska beteende. I ett specifikt sammanhang kan de 

utveckla olika föreställningar om hur de senare ska bete sig i samma sammanhang. Hyvönen 

(2008) uttrycker att rollspelslek är en vanlig form av lek och är bra för att fostra flickor och 

pojkars samspel.  

3.4 Barnen och valet av kamrater till leken 

För att undersöka hur intresset såg ut för barn att leka samkönat eller med barn av motsattkön, 

har Hillard & Liben (2010)  gjort en studie där barnen blev visade fotografier av alla sina 

klasskamrater. Vid uppvisande av varje fotografi tillfrågades barnet ”Hur gärna skulle du vilja 

leka med (namnet på klasskamraten)?”. Barnen svarade genom att peka på ett av ansiktena 

som omfattade en trepoängsskala. Ansiktena i skalan bestod av ett negativt, ett neutralt och ett 

glatt ansiktsuttryck, de förklarade att bilderna betydde att dessa visade på om barnet inte hade 

något intresse alls, lite intresse eller ett starkt intresse inför klasskamraten. Empirin som 

samlades in, visade inga bevis på att barnen gav högre omdöme till barn av samma kön än de 

gav barn av motsatt kön eller att de lekte mer med barn av samma kön, till skillnad från andra 

studier som har påvisat att barn i förskolan föredrar att leka med andra barn av samma kön. 

Författaren menar att en möjlig tolkning av orsaken till detta är, att den insamlade empirin 

visar på att förskolor som flitigt undviker könsbaserade uppdelningar och språk i sina 

klassrum sannerligen förebygger gruppfördomar som går att upptäcka i andra miljöer. Den 

insamlade emipirin möjliggör också ett reflekterande av de värderingar om jämlikhet som 

förekommer hos de föräldrar som skriver in sina barn på förskolan (se även Freeman, 2007).  

3.5 Leksaker  

Leksaker är något som barn omges av varje dag. Även hos de vuxna individerna tycks 

fascinationen för leksaker inte försvinna utan de kan istället synas bli större och dyrare. 

Hyllorna i leksaksaffären riktar in sig på att locka flickorna med rosa Lego, glitter och 

Barbiedockor i långa rosa hyllrader medan man för att attrahera pojkarna har mörka färger, 

Lego med krigtema och tekniska leksaker i blåa hyll rader. Leksakerna har inte alltid haft 

denna tydliga könsfördelning och från allra första början uttrycker Nelson & Svensson (2005) 

att leksakerna troligen bestod av icke formade objekt såsom stenar, pinnar, ben och skal som 
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man kunde plocka upp från marken. Materialet lockar fram leken, leken väcker då barnets 

intresse, intressent blir sedan till en erfarenhet som då kan bli till kunskap och på så sätt kan 

barnet utvecklas. Rossie (2004) beskriver att leksaker ofta träder in som redskap i barnens lek 

och därför utgör de en stor del i ett barns utveckling. Brodin (1991) beskriver omvänt att barn 

inte lägger särskilt stor tyngd vid leksaker utan klargör att dessa snarare är ett medel för att 

göra leken lättare. Dock skriver Brodin att även om leksakerna inte har den största betydelsen 

för barnens lek märks det ändå att de ofta nyttjar sig av leksaker och saker att leka med (se 

även Raag, 1999).  

3.6 Leksaker och könsidentitet 

Francis (2010) skriver att under senare tid har fokuset förflyttats från att barnen ”lär sig” sina 

könsroller genom lek med könsrollstypiska leksaker, till på vilket sätt barnen aktivt använder 

leksaker och andra lekresurser för att definiera sin könsidentitet. 

Nelson & Nilsson (2002) tar upp att i tidigare forskning kring kön och leksaker har man 

funnit att pojkar och flickor både förses med och föredrar olika typer av leksaker. Denna 

forskning har också konstaterat att vuxna dekorerar barnens rum med könsstereotypa leksaker 

(se t.ex. Rheingold & Cook 1975) och även köper könsstereotypa leksaker till sina egna och 

andras barn. (se t.ex Fisher- Thompson 1993). Francis (2010) visar på att små barn till en 

början inte anser leksaker vara könskodade, men att de snabbt lär sig att vissa leksaker är för 

pojkar och andra för flickor, och att vissa leksaker därför är utom räckhåll för dem. Det skulle 

kunna vara en indikator på hur vuxna slussar in barnen i könsstereotypa roller utan att ha för 

mening att göra detta. Emellertid klargör författaren att barn som ingått i studien visar att när 

de själva får välja leksaker i experimentella miljöer, eller vid kartläggning av önskelistor så 

går det att se att det finns klara stereotypa könsskillnader. Men det finns också exempel i 

senare forskning som visar på att svenska barns lekpreferenser, inte är så könsstereotypa som 

tidigare preferensstudier i andra länder har antytt, detta syns tydligast i flickors preferenser 

som visat sig vara mer maskulint orienterade (Francis, 2010). 

Francis (2010) nämner en mindre studie som har gjorts med barn i åldrarna 3-5 år då det anses 

att barnen börjar bli medvetna om den sociala innebörden av könsskillnader. Som en av 

konsekvenserna av detta börjar barnen strävar mot att göra sin egen könsidentitet tydlig. De 

har då även börjat göra skillnad på könsrollstypiska leksaker. Barnens föräldrar blev 

tillfrågade om deras barn var en pojke eller flicka, vilket som var barnets favoritleksak och 

vilken/vilka som var barnets favoritfilm/er. Studiens resultat visade tydligt att majoriteten av 

de leksaker som barnen helst lekte med, var tydligt avgränsade mot flickor eller pojkar och 

föredrogs av barn av det kön som det marknadsförts emot. Med få undantag fann man att 

pojkarnas val av leksaker var av ”pojktypisk” karaktär och kännetecknades av action, 

konstruktion och maskiner medan flickornas val var typiskt inriktade mot vård och andra 

feminint stereotypiska intressen. Förutom de lärande egenskaperna leksakerna i 

undersökningen gav, tillhandahåller de även barnen med starka budskap och resurser för 

skapandet av sin könsidentitet. 
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3.7 Leksaker, genus och socialisering 

Freeman (2007)  antyder att barn lär sig tidigt att kategorisera ”pojkleksaker” och 

”flickleksaker” på ett socialt godtagbart sätt och bete sig som de ”bör” bete sig. Till exempel 

så har förskolebarn blivit visade hur de säkert ska använda sig av stereotypa roller, när de 

svarar på frågor om  hur t.ex. föräldrar, syskon och lärare vill att de ska leka. Flickor vet att de 

förväntas leka med dockor och ”köksgrejer” medan pojkar är införstådda med att bilar, 

verktyg och lastbilar är till för dem. Forskare beskriver att vuxna och barns typiska svar på 

könsöverskridande lek är konsekvent i att pojkar som deltar i typiska ”flicklekar” får mer 

motstånd från föräldrar, lärare och kamrater än flickor som medverkade i ”pojklekar”, eller 

använde pojkleksaker (Freeman, 2007). 

Studien som Freeman (2010)  utförde visar att när treåringarna separerade leksakerna som 

flick- respektive pojkleksaker reflekterade 92 procent könstypiska stereotyper. Dessutom 

identifierade flickorna leksakerna som ”för flickor” och ”för pojkar” efter en något mer 

könsstereotypisk linje än pojkarna, de var även överrens i sin uppfattning att föräldrarna 

skulle acceptera att de lekte med typiska ”flickleksaker”. Både pojkarna och flickorna trodde 

att deras förälder av motsatt kön skulle vara mer stödjande av könsöverskridande val av 

leksaker. Till skillnad från treåringarna indikerade resultaten av studien att femåringarna som 

deltog tillämpade könsstereotyper i större utsträckning både hos pojkarna och flickorna. 

Svaren som barnen gav indikerade även att pojkarna kände av effekterna av mer snävt 

definierade kösstereotyper när de blev äldre. Raag (1999)  uttrycker att genom senare 

forskning har det framkommit att barns uppfattning, om reaktioner gentemot 

könsöverskridande lekformer, av vuxna i deras omgivning, tillsammans med 

könsbegränsningar i olika situationer, påverkar deras konstruerande och val av könsrelaterade 

leksaker. Alltså, pojkar som uppfattar att de har sociala begränsningar på grund av kön 

uppvisar mer könstypiska och mindre könsöverskridande leksaksval när en leksak är tydligt 

könskodad. Forskning som utförts senare visar att barn har lättare att uppmärksamma, komma 

ihåg och ta emot material som är associerat med det egna könet (Hillard & Liben, 2010). 

I en studie som utfördes av Raag (1999) gavs barnen antingen uppgiftsrelaterad, 

uppgiftsoberoende eller ingen könsanpassad information om leksaker eller leksituationer 

innan de började leka. Det förväntade resultatet var att den könsanpassade informationen 

skulle komma att påverka barnens uppfattning om sociala begränsningar och därmed att de 

skulle göra mer könstypiska val angående leksaker än de barn som inte hade uppfattat några 

sådana begränsningar samt att pojkarnas könsroller skulle vara  mer begränsade än flickornas 

könsroller och att pojkarna skulle vara känsligare inför antydningar som signalerade 

betydelsen av kön. Även om det förväntades att pojkar skulle vara känsliga inför 

könsanpassad information som inte var relaterad till just leksaker antogs det dock inte att 

flickor skulle vara opåverkade av densamma. Det som då uppmärksammades var att denna 

information endast lätt påverkade pojkar med uppfatning om sociala begränsningar, och den 

tid de spenderade med könsöverskridande leksaker. Den formen av könsanpassad information 

som inte relaterar till leksaker kan istället ge antydningar om betydelsen av kön i en specifik 

situation. Resultatet av studien föreslår att pojkar kan vara känsligare inför 

situationsanpassade antydningar om betydelsen av kön och genom att vara känslig inför subtil 
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information om begränsningar för kön och att undvika leksaker och aktiviteter som är 

könsöverskridande kan dessa pojkar undvika potentiella socialt negativa konsekvenser av sitt 

beteende. Raag (1999) kom även fram till att även om den kombinerade effekten av 

uppfattningen av, och de faktiska sociala begränsningarna för kön, är tydlig för både pojkars 

och flickors val av leksaker, så ter sig dessa effekter olika. 

3.8 Barn och skapandet av könsidentitet  

Barn försöker att kategorisera sin tidiga miljö och försöka förstå dessa kategoriseringar som 

en del av deras konstruktiva, självmotiverande driv att förstå och samspela med deras sociala 

och psykologiska miljö. När de har börjat sin kategoriseringsprocess tenderar de att se sin 

egen grupptillhörighet som överlägsen ”andra” grupper. Barnens grupptillhörigheter har sedan 

använts för att förstå deras stereotyper och fördomar. Tidigare forskning visar att när barn blir 

placerade i grupper skapar de positiva attribut till den egna gruppen och ger då negativa 

attribut till andra grupper (Hillard & Liben, 2010). 

3.9 Barns könsskapade och sociala förväntningar 

Freeman (2007) uppmärksammade i sin studie att barnens svar på frågor om hur de uppfattade 

föräldrarnas acceptans av könsöverskridande beteende visade att de hade inre stereotypiska 

definitioner av genus. Även att  barnens beteenden var anmärkningsvärda på grund av att en 

stor del av föräldrarna beskrev sina attityder och föreställningar som icke-stereotypa. Alla 

föräldrarna antydde bland annat att de inte skulle bli upprörda av att deras flickor lekte 

pojkkodade lekar, 88 procent tyckte även att flickor borde leka med klossar och lastbilar och 

46 procent av föräldrarna uttryckte att de sannolikt skulle kunna tänka sig att köpa samma 

leksaker till både flickor och pojkar. Även när barnen själva uttryckte att de upplevde lite stöd 

av könsöverskridande val från sina föräldrar indikerade föräldrarnas egna svar att de ansåg att 

de gav sina pojkar och flickor samma förutsättningar. De flesta uttryckte bland annat att både 

pojkar och flickor kunde dra nytta av att delta i tävlingsinriktade sportaktiviteter, vara socialt 

kompetenta och vara skickliga på matematik och naturvetenskap, flera uttryckte även att de 

inte skulle hindra sina pojkar från att exempelvis ta balettlektioner eller utöva en vårdande 

karriär. 

Av intresse är att Freeman (2007) i sin studie uppmärksammade att det fanns talande 

skillnader när det gällde lämpligheten i vissa könsrelaterade beteenden, då i synnerhet 

gällande saker som var relaterade till pojkars beteenden. Till exempel så svarade färre än 

hälften att de skulle kunna tänka sig att köpa samma sorts leksaker till pojkar och flickor. 

Nästan en fjärdedel höll även med om att det endast är hälsosamt för pojkar att gråta om de 

har gjort sig illa. Trots att nivåerna på föräldrarnas accepterande av könsöverskridande 

beteende är högre än de tillfrågade barnen förutsett, avslöjar de att föräldrarna upplever ett 

visst obehag gällande beteenden som kan betraktas feminint hos pojkarna. Dessa föräldrar 

uttryckte även mycket lägre nivåer av oro gällande flickor som ansågs vara ”pojkflickiga”, 

dessa svar indikerar alltså att föräldrarnas förväntningar på sina pojkars könsbundna 

lekbeteende var snävare än deras förväntningar på flickornas. Denna data är konsistent med 

tidigare forskning som antyder att pojkars könsroller är starkare definierade än flickors. 
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Raag (1999) nämner att det bör markeras att barnens svar på frågor gällande sociala 

förväntningar på kön i nutida forskning kan reflektera egna personliga bedömningar av genus. 

Dessa bedömningar kan då även hjälpa till att reglera könsbetingat beteende i samband med 

situationsanpassade begränsningar av kön. Alltså, barn kan svara på frågor om bekantas 

sociala förväntningar på kön genom att använda sina egna personliga bedömningar av genus. 

Alternativt att barnen har inre personliga normer på genus vilket kan påverka barnens 

beteende samtidigt som de fortsätter guidas av en medvetenhet av andras sociala 

förväntningar på genus.Vidare förklarar Raag (1999) att det även är möjligt att det är 

kombinerade effekter av barnens medvetenhet av och andras sociala förväntningar på genus, 

en förväntan av externa sociala bekräftelser, inre personliga bedömningar av genus och 

medvetenhet om könsstereotyper som har en komplex inbördes påverkan på beteendet. 

Hyvönen (2008) påtalar att något som är intressant för pedagoger är att barnen kan lära sig att 

minska attityder gentemot kön. Men detta kräver träning och att pedagogen ger barnen 

möjlighet att få öva köns- och yrkesmässiga roller som pedagogerna i denna studie gjorde för 

att presentera icke-sexistiska uppfattningar kring kön för barnen. 
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4. Metod 

4.1 Beskrivning av metod 

Som metod för studien valde vi en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 

Forskningsintervjun är ett av de viktigaste och vanligaste redskapen  inom 

utbildningsvetenskapen och det finns många sätt att utföra intervjuer på beroende på hur 

strukturerade intervjufrågorna är. Är frågorna öppna ökar chansen att få fram nytt material, 

men med öppna frågor minskar även möjligheten att jämföra och tolka resultatet (Stukát, 

2005). Därmed valde vi att skapa en något öppen frågeställning som ändå är strukturerad så 

att frågorna skulle kunna ge svar som var jämförbara och som kunde komma att visa tydliga 

mönster som kan underlätta analysen av resultaten.  

 

4.2 Urval 

Stukát (2005) skriver att det i många fall är nödvändigt att välja ut en del av populationen som 

kan representera en större grupp och för att resultatet inte bara ska gälla den mindre gruppen 

utan att det ska vara möjligt att generalisera utifrån resultatet är det viktigt att välja ut 

stickprovet så att inte någon väsentlig information förloras. För att utföra undersökningen i 

denna studie har ett sådant representativt urval gjorts där två pedagoger från fyra olika 

förskolor har intervjuats. Det finns olika sätt att välja ut ett representativt urval och inför 

denna studie valdes två av förskolorna slumpmässigt utifrån tillgänglighet och resten valdes 

strategiskt, den ena av dem valde vi utifrån deras tydliga genusinriktning och friskolan valdes 

med åtanken att de kunde ha ett arbets- och synsätt som skiljer sig från de synsätt som 

pedagogerna på de kommunala förskolorna har  och om så är fallet blir generaliseringen av 

resultatet mer tillämpningsbart. I valet av förskolepedagoger valde vi att ha med både 

förskollärare och barnskötare då dem tillsammans skapar den miljön som barnen vistas i på 

förskolan. Vi har därför valt att referera till deltagarna i studien som förskolepedagoger.  

  

 

4.3 Etiska överväganden 

Innan studien skulle utföras läste vi igenom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Vetenskapsrådet har utarbetat fyra riktlinjer som lägger grunden för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Riklinjerna är uppbyggda av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När studien skulle genomföras 

informerades alla deltagande om att både förskolor och pedagoger skulle förbli anonyma. Vi 

har valt att inte använda oss av namn på förskolorna och även bytt ut pedagogerna namn. Att 

allt intervjumaterial skulle förvaras och behandlas av oss i syfte att genomföra studien och 

efter avslutat arbete skulle allt inspelat intervjumaterial raderas. Det delgavs även information 

om att deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna närsomhelst hade möjlighet att 

avbryta sin intervju. Självklart måste de deltagande i studien från början veta att det är frågan 
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om en intervju och att det som tas upp i intervjun inte kommer att spridas vidare och bara 

skulle komma att användas i studien.  De intervjuade blev även informerade om att de inte  

behövde svara på alla frågor och att de när som helst kan avbryta intervjun (Trost, 1997). Då 

några deltagare kände sig obekväma med att bli inspelade valde vi att dessa deltagare fick 

möjligheten att genomföra intervju utan inspelning eller att lämna in ett skriftligt svar på våra 

frågor. För att bevara deltagarnas anonymitet är namnen i studien fingerade och det 

förekommer inga omnämnanden som kan identifiera specifika förskolor eller kommun. 

 

4.4 Bortfall 

Efter att vi tagit kontakt med fyra förskolor via mail och sedan samtalat med dem i telefon 

visade det sig att en förskola på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att dela i studien längre. 

Då fick vi ta kontakt med flera andra förskolor via mail för att försöka få en ny förskola att 

medverka, men då vi inte fick något svar valde vi att istället kontakta en förskola via telefon 

för att undersöka om det fanns ett intresse från dem att delta i studien. Den bortfallna 

förskolan var ett pedagogkooperativ men då vi inte fick tag på ett till pedagogkooperativ som 

hade möjlighet att delta valde vi att vända oss till en kommunal förskola.  

 

4.5 Genomförande 

Inför studien sökte vi efter relevant litteratur i sökverktyget ERIC (EBSCOhost) och i 

artikelsök. Emellertid fann vi dock inget material som vi ansåg var av intresse inför vår studie 

i artikelsök. För att få reda på hur mycket intresse det fanns från förskolor att delta i vår 

intervjustudie skickade vi ut ett mail till fyra förskolor där vi kort beskrev vårt arbete och hur 

vi tänkte jobba. Därefter bad vi förskolan kontakta oss om de var intresserade att delta i 

studien. När vi fått svar av våra utvalda förskolor sickade vi ut ett missiv tillsammans med 

våra intervjufrågor då flera av de deltagande önskade att få ta del av frågorna innan 

intervjutillfället. Vid intervjun var det en av oss som intervjuade som närvarande och vi tog 

oss till förskolan. Under vår vistelse på förskolan talade vi med pedagogerna och med 

arbetsgruppen där de fick bestämma vilka som ville delta. Intervjuerna skedde med en 

deltagare och en intervjuare i taget, detta för att få ett så naturligt flöde i konversationen som 

möjligt och för att den intervjuade skulle kunna känna sig så bekväm som möjligt, på så sätt 

upplevde vi att det var störst möjlighet att varje individs enskilda tankar och idéer blev 

uppmärksammade. Den intervjuade tillfrågades innan startad intervju om de fortfarande 

godkände att intervjun spelades in. Då några upplevde sig pressade av detta valde vi att inte 

spela in dessa intervjuer utan bara skriva ner det som sades. Trost (1997) skriver att många 

människor inte vill bli inspelade på band och att det då ska accepteras att ett nej är ett nej. 

Under intervjutillfällena fick vi tillgång till personalrum eller ett enskilt kontor där vi kunde 

vara och genomföra intervjuerna enskilt och fridfullt. Intervjuerna är genomförda på 

förmiddagarna under planeringstid med baktanken att pedagogerna inte skulle känna sig 

stressade över att lämna barngruppen och kollegor. Med till intervju hade vi skrivit ut 

frågorna till oss och till deltagarna så att alla kunde få en tydlig översikt av vad som skulle tas 

upp och kunna känna att samtalet kunde flyta på. Om den intervjuade någon gång kände sig 
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osäker eller om samtalet stannade upp fanns då möjligheten att hitta tillbaka och fortsätta 

intervjun. Tidsdispositionen för intervjusamtalen var för majoriteten cirka 20 minuter dock 

fanns det undantag som utföll sig något kortare eller längre.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Denna studie har inte möjlighet med sina 8 pedagoger som intervjuats att representera en 

vidare bredd i sin data. Intervjuerna ska ge ett representativt urval om hur pedagoger upplever 

leksaker och genus på förskolan. Stukát (2011) uttrycker att några faktorer som kan påverka 

generaliserbarheten kan vara att man har en för liten undersökningsgrupp eller man har för 

stort bortfall. Därför har vi valt att använda oss av pedagoger på fyra olika förskolor och med 

olika utbildning och erfarenheter. Att spela in samtalen kan ge en tydligare åskådning av vad 

pedagogen berättade om sin tankar och erfarenheter. Fördelarna vi upplever med att spela in 

är att det går att lyssna till deltagarens ordval och tonfall vid upprepade tillfällen efteråt, sedan 

finns det möjlighet att transkribera intervjun och läsa vad som sagts ordagrant. Under 

intervjun behövs det då inte skrivas några anteckningar utan fokus kan  istället läggas på att 

koncentrera sig på de frågor som ska ställas och svaren som deltagarna ger (Trost, 1997). 
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5. Resultat och Analys 

I det kommande avsnittet ges en presentation och en analys av resultatet från de intervjuer 

som utförts. Sedan för att ge en tydlig bild av hur vi analyserat intervjuerna och göra texten 

lättöverskådlig avslutas varje avsnitt med citat från intervjuerna. Texten har delats in 

underrubriker för att åskådliggöra de teman som studien och intervjuerna är inriktade på. 

Namnen som är angivna på de intervjuade i studien är inte deras riktiga namn. 

 

5.1 Pedagogers syn på genus 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna upplevde att deras utbildning inte gett tillräckligt 

med förkunskaper inom genusområdet, dock har nästan hälften av pedagogerna någon form 

av fortbildning som har gett olika grad av genusmedvetenhet som de ansåg har bidragit till en 

större kompetens inom genus. I arbetet på förskolan ansågs sig bara en av pedagogerna jobba 

aktivt genusmedvetet medan de andra pedagogerna uttryckte att de arbetade med genus i 

åtanke men inte som ett aktivt val utan att fokus övervägande lades på annat. Flera av 

pedagogernas tankar kring att jobba med genus i åtanke var att dela upp barngruppen i pojk- 

och flickgrupper medan en minoritet av de intervjuade istället ansåg att det genusmedvetna 

arbetet grundade sig i användning av material och bemötandet av barnen. Pedagogerna lade 

stor vikt vid att alla individer oavsett kön ska få samma bemötande och samma möjligheter till 

att utvecklas. Könsstereotypa mönster uttrycktes förstärkas av de leksaker och material som 

förekom på förskolan, av hur barnen bemöts och tilltalas av pedagoger och föräldrar  och även 

på hur vuxna refereras till i samtal, till exempel genom att säga att pappa lagar bilen och 

mamma tvättar. För att motverka dessa mönster upplevde två av de intervjuade pedagogerna 

att en medvetenhet om sina egna erfarenheter och fördomar är betydelsefull, likaså att en 

öppen dialog i arbetslaget är väsentlig.  

 

Och vi försöker jobba hela  arbetslaget med både material och bemötande gentemot  båda 

könen lika. Och så just såna här klassiska grejer som man inte säger att ska mamma tvätta din 

tröja?’ eller ’ har pappa lagat bilen nu då?’ utan att man kanske såna gånger tänker man till lite. 

(Intervju Margareta) 

 

Jobbar med att stärka försiktiga barn och de barn som är utåtagerande oavsett om det är pojkar 

eller flickor. 

     (Intervju Kristina) 

 

Jag tror inte att man är född till pojke eller flicka det skapar vi vuxna. Hela omvärlden. Det är 

våra handlingar och attityder som skapar kön, visst man är biologiskt född pojke eller flicka 

men de handlingar och attityder kommer från samhället. 

(Intervju Birgitta) 
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5.2 Leksaker och genus i förskolan 

Den övervägande delen av deltagarna i studien upplevde att förskolan skulle vara ett 

komplement till hemmet och därför inte behövde innehålla de könspräglade leksakerna. 

Pedagogerna uttryckte att de ville att förskolan skulle behålla konstruktionsmaterial som 

ansågs mer könsneutralt och inte de klassiska färdiga leksakerna så som dockor och bilar. 

Flera av de intervjuade refererade till dockor, vagnar och bilar som typiskt könspräglade. 

Majoriteten ansåg att leksakerna med färdig användning inte hade någon stor pedagogisk 

utmaning för barnen och därför ingen självklar plats på förskolan. Emellertid ansåg en av 

pedagogerna  att alla typer av leksaker och material bör finnas i förskolan för att ge ett brett 

utbud för att understöda barnens utveckling oavsett kön. Ingen av de intervjuade ansåg att 

leksaker borde tas med hemifrån till förskolan, några hade skapat ”förbud” och infört 

speciella visningstillfällen av leksakerna medan andra inte uppmuntrade men heller inte 

förbjöd att leksaker togs med. Alla pedagogerna hade uppmärksammat att de leksaker som 

togs med till förskolan var tydligt ”könspräglade” och bidrog till konflikter på förskolan och 

bland annat att barnen ”köpte” varandras vänskap eller umgänge. Ett brett utbud som 

stimulerar barnen prioriterades av pedagogerna. Två av de medverkande förskolorna hade valt 

att helt ta bort de leksaker som hade färdiga användningsområden antigen under en kortare 

period eller helt och hållet. De upplevde ett starkt motstånd från föräldrarna inför denna 

förändring men ansåg att det kunde bero på hur de presenterat förändringen för föräldrarna. 

Alla pedagogerna erfor att barnen var delaktiga i valet av material och utformningen av 

lokalerna genom att pedagogerna observerade barnens intressen och preferenser. 

 

då så försöker vi ju tänka utifrån det... det här med bygga, konstruera och såna saker så att man 

tar allting i beaktan... men även barnens önskemål, va de tycker är roligt och vad tyker ni vi 

ska göra i det här rummet och... ja lite sådär 

     (Intervju Lilian) 

 

Det är vår uppgift som pedagoger att vägleda/visa på/ vara med i leken och lära/inspirera 

barnen att prova på alla material. 

     (Intervju Kristina) 

 

Ett barn hade alltid med sig en ryggsäck full med bilar och på så sätt köpte han kompisar. En 

dag glömde han ta med bilarna och då ville inga barn leka med pojken, för de ville komma åt 

bilarna. Det här vill man få bort och att barnen vill leka tillsammans för att kompisarna är kul 

och att gillar personen inte för att den ha saker som man vill leka med. 

     (Intervju Birgitta) 

 

Jag tror att barn väljer de leksaker som de är mest bekanta med, det vill säga dockor, bilar för 

att det är det de har hemma. 

     (Intervju Desirée) 
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5.3 Förskolerummet ur ett genusperspektiv 

Inga av de intervjuade pedagogerna uttryckte att de medvetet hade utformat utrymmena på 

förskolorna just utifrån ett genusperspektiv, de menade att utformningen istället har skett 

utifrån ett utvecklingsperspektiv. Alltså att de fyller utrymmena med material som kan 

medföra pedagogisk utmaning och som kan stimulera kreativitet och utveckling. Tanken om 

att utrymmena ska vara praktiska är vanligt förekommande hos de intervjuade. Flertalet av 

pedagogerna ansåg att barnen på förskolorna lekte mestadels könsöverskridande dock 

upplevde en pedagog att barnen till största del lekte könshomogent vilket visade sig tydligare 

i inomhusmiljön. Detta mönster upptäckte däremot inte den andra intervjuade pedagogen på 

samma förskola. När deltagarna i studien blev tillfrågade om förskolan påverkade barnens 

skapande av könsidentitet var majoriteten överens om att förskolan hade en betydande roll i 

skapandet av barnens könsroll men att den inte behövde vara negativ. De hävdade att 

förskolan strävade mot att stärka barnen som individer oavsett kön. De intervjuade blev 

tillfrågade om förekommandet av dockvrå/lägenhet på förskolan och det var endast två 

pedagoger som uttryckte att det inte förekom någon dockvrå/lägenhet. På en av de intervjuade 

förskolorna hade pedagogerna delad uppfattning om huruvida det förekom en 

dockvrå/lägenhet på förskolan, den ena pedagogen uttryckte att de hade ett ”kök” men ansåg 

inte att det var detsamma som en dockvrå då utrymmet även användes för vattenlek och play 

doh-bakning. Flertalet av de pedagoger som uttryckte att det fanns dockvrå/lägenhet på 

förskolan upplevde att barn av båda könen lekte där dock fann de att majoriteten av de barn 

som vistades där var flickor. Det uppmärksammades även att pojkar och flickor skapade olika 

lekar och antog olika roller under leken i dockvrån. Flera av de intervjuade ansåg att rolleken 

hade en narutlig plats hos barnen och att leken uppstod under alla möjliga förutsättningar både 

ute och inne. En av de intervjuade uttryckte att för att stimulera barnens lek och kreativitet 

fanns möjligheten att skapa flera ”vrår” som inte bar en specifik könsprägling, på detta sätt 

lockades både pojkar och flickor att  ge sig hän leken utan begränsningar.  

 

Nä men vi har ju tänkt det är för att det är barn som ska va där inne vi har inte tänkt att det bara 

ska vara pojkar eller flickor för vi har ju plockat in allt möjligt men vi har ju inte tagit typiska 

som många säger leksaker för pojkar och inte typiskt för... utan det är ju naturmaterial 

mycket... mycket saker som man kan göra precis som... fantasi... fantasin får bygga det. 

     (Intervju Estelle) 

 

Ja... så är det ju... inne mycket tydligare nu än ute ... men det har blivit mer sista året nu... här 

att... pojkarna mer dras till pojkarna men inte liksom jämt, absolut inte jämt. Men om man ser 

klungor inne i bokrummet om man gärna stänger in sig och så... så oftast som man tittar in där 

så är det antingen ett gäng pojkar eller ett gäng flickor som är därinne. Så är det. 

     (Intervju Margareta) 
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Ja påverkar... alltså man får väl hoppas att den påverkar man får väl hoppas att den påverkar 

men det behöver ju inte påverka negativt alltså vi är ju inte ute efter att miljön ska stärka 

liksom pojkkönet eller flickkönet så utan att stärka dem som individ. 

(Intervju Margareta) 

 

 

Vi vuxna är en stor del av miljön eftersom vi vuxna skapar den och introducerar mycket av det 

vill tycker är viktigt och vill att barnen ska jobba med 

(Intervju Birgitta) 

 

... alltså man har  inte sett liksom att de har valt ut polisskjortorna utan de har också velat 

dansat tills de blir runt tre-fyra år. Då kliver de ur prinsessklänningarna och det är väldigt 

tydligt och det är väldigt tydligt sista året nu för nu skulle inte många pojkar sätta på sig 

prinsessklänningarna. Men när jag jobbade med den här gruppen när de var tre år då hade de ju 

dansat i de här prinsessklänningarna så mycket så det var så roligt för då var det föräldrar som 

beställde prinsessklänningar av den här kvinnan som syr till deras pojkar när de fyllde år så det 

var jätteroligt för de hade sett det här hur de uppskattade att dansa i dem så det var ju 

superroligt att de gjorde. 

     (Intervju Margareta) 

 

5.4 Uppfattning om manliga pedagogers inverkan på genus  

Flera av de intervjuade ansåg att en manlig pedagog skulle medföra en vidare insyn till ett 

jämställt samhälle dock uttryckte de att för att uppnå detta skulle det krävas att mannen i fråga 

klev ut ur den manliga könsstereotypiska normen. Pedagogerna menande att det krävdes både 

av de kvinnliga och de manliga medarbetarna att jobba emot de stereotypa mönstren och var 

villiga att utföra både typiskt ”manliga” och ”kvinnliga” sysslor för att det skulle ha önskad 

effekt. Tre av de deltagande förskolornas pedagoger uttryckte däremot att en manlig pedagog 

inte borde ha någon annorlunda påverkan på verksamheten och materialet. 

 

Det räcker inte bara med att ha manliga förskolelärare i förskolan utan då måste man ju ha en 

tanke bakom det också. Att det kanske ska vara kvinna som går ut och spelar fotbollmatchen 

och han som stannar inne och diskar tillsammans med några eller han som bakar och jag som 

går in och skruvar på någonting eller vad det nu ska vara så att det inte blir det här att du som 

är kille kan väl skruva upp det här eller som är grabb kan väl fixa det här medans diskar jag 

och byter blöjor för då hjälper det ju ingenting då kan man ju vara hur många manliga som 

helst, det bryter ju inga stereotyper. 

     (Intervju Désirée) 
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För han är ju naturligtvis en manlig förebild, han är ju någonting som inte jag kan vara så är 

det ju. Så kanske man tänker ja för jag tycker ju att det bara är positivt, jag tycker ju att fler 

manliga förskolelärare skulle vara ute i yrket så. Man tänker ju på det här ensamstående 

mammorna där barnen bara har mamma som förebild men då finns det en manlig pedagog i 

stället som för in den biten, för det är, det måste bli skillnad. 

     (Intervju Sibylla) 

 

 

Nä jag tycker att det är samma som innan. 

     (Intervju Lilian) 

 

 

5.5 Heteronorma könsroller på förskolan 

I frågan om heteronorma könsroller hade pedagogerna olika uppfattning om hur det 

påverkade barnen. En del av de tillfrågade fann att dessa barn fick det svårare i relationer med 

andra barn, föräldrar och till viss del även pedagoger medan andra bedömde att personlighet 

hade större betydelse och att den underlättade för relationer i omgivningen. Majoriteten 

upplevde att de pojkar som klassificerades som ”mjuka” pojkar eller ”flickpojkar” hade det 

svårare än de flickor som sågs som ”pojkflickor” eller ”tuffa” flickor. De menade även att om 

de pojkflickor och flickpojkar som hade en ledande roll i barngruppen förekom i många fall 

ledningen i samspelet med barn av motsatt kön. Det går även att utifrån intervjuerna utläsa att 

minoriteten av deltagarna i studien istället fann att personligheten var av större betydelse för 

ledaregenskaperna än könsrollerna. De upplevde även att barnens ledarroll påverkades av 

deras skicklighet i leken och det material som den innehåller.  

 

I den här gruppen tycker jag inte att vi har något sådant specifikt barn, jag har nog varit med 

om men det var så länge sen och då ja , de kan nog ha det lite svårare då om det är väldigt 

specifikt så dära både för andra barn och även personal. 

     (Intervju Viktoria) 

 

Jag tror att man lär ha en stark självkänsla och vara trygg i sig själv annars tror jag säkert att 

många är fördömande 

     (Intervju Margareta) 
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Med tjejerna känns det lättare att uppmuntra det som är den manliga sidan och stötta medans 

det ofta är svårare med killarna. Varför? ...  Det viktiga är att få veta att det här är min 

personlighet och att det är tillåtet att vara den jag. Så länge jag inte skadar andra då får jag vara 

vem jag vill.  

 

(Intervju Brigitta) 

 

det tycker inte jag har med det att göra om man är pojkflicka eller flickpojke så... utan mer som 

person   

     (Intervju Lilian) 

 

Om jag tänker på de tjejer som jag tänker som ledande i gruppen då tror jag att i de lekar de 

själv väljer på fria leken... mycket rollekar och mycket klassiska flicklekar då är de så bra på 

dom så därför leker de där. Sätter jag henne vid legobordet och ska konstruera  någonting 

tillsammans med samma gäng flickor så... leder hon inte. Nä, det gör hon inte för där är hon 

inte bekväm som ledare. 

     (Intervju Margareta)  
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6. Diskussion 

6.1 Material och utrymmet på förskolan 

Leken tycks vara något som finns inom oss. Den hjälper oss att som barn förtså och tolka vår 

omvärd. I denna studie fann vi att pedagoger ansåg att rolleken hade en självklar plats hos 

barnen och uppstod i förskolans alla miljöer. Detta skriver Svensson (2005) är uppenbart då 

leken är ett urväsen för oss människor. Men hur har våra västerländska normer och 

värderingar påverkat den lek och dem material som vi i dag ser på förskolan?  

 

Nelsson & Nilsson (2002) förklarar att de material som finns på förskolan ska ge möjlighet till 

lärande och praktiska aktiviteter och påtalar att leksakkulturen i förskolan har formats av att 

materialen ska vara funktionella och robusta, könsneutrala, enkla och inte för glamorösa. 

Denna grundtanke kunde åskådligöras i de intervjuer som skett under studien, pedagogerna 

upplevde att förskolan skulle vara ett komplement till hemmet och därför skulle innehålla 

konstruktionsmaterial som ansågs vara könsneutrala och inte ha de leksaker som hade en 

färdig användning och som var statiska som dockor och bilar. Dessa tycktes inte innehålla en 

tillräckligt stor pedagogisk utmaning. Trots denna grundinställning till materialet angav 

pedagogerna att det förekom leksaker på förskolan som klassiskt benämns som 

”könsstereotypa” så som dockor, vagnar, bilar och dockvrå/lägenhet. Anledningen till att 

dessa leksaker har en betydande roll i förskolerummet kan bero på att pedagogerna ansåg att 

det var viktigt att barnens intressen styrde det innehåll som fanns på förskolan, då barnens 

intresse till viss del kommer att styras av de vuxna i deras omvärld och vad de väljer bör 

finnas i deras närhet kommer även våra könsnormer och värderingar att prägla deras intressen.  

Francis (2010) förkunnar att små barn till en början inte finner att leksaker besitter en könskod 

men att de snabbt lär sig att vissa saker är till för tjejer och att andra är till för killar. Detta 

visar även att vissa leksaker är utom räckhåll för dem och kan då vara en indikator på att de 

vuxna slussar barnen de könsterotypiska rollerna utan att ha för mening att göra det. En av de 

intervjuade pedagogerna uttryckte att  

 

Vi vuxna är en stor del av miljön eftersom vi vuxna skapar den och introducerar mycket av det 

vill tycker är viktigt och vill att barnen ska jobba med 

 

(Intervju Birgitta) 

 

Det innebär alltså att majoriteten av pedagogerna introducerar könspräglade leksaker i 

förskolan trots att de påpekar att det är av stor vikt att ha könsneutralt, pedagogiskt utmanande 

material. Detta kan ske eftersom pedagogernas egen tidiga socialisering och introducering av 

könspräglat material har skapat en socialt accepterad könsindelning hos pedagogerna, vilket 

de för över på barnen i ett omedvetet antagande om att det hjälper barnet att kunna få grepp 

om vilka sysslor och vilket beteende som önskas av dem.  Öhrn (1990) resonerar att barn har 

en uppfattning om de kulturella förväntningar som de fodrar att uppfylla som pojkar eller som 

flickor. De strävar efter att skapa en stabil bild av sig själva och sin omvärld. Genom att ta del 
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av de kännetecken som samhället sammankopplar med olika könstillhörighet får de en aktiv 

roll i skapandet av sin egen könsidentitet. Öhrns resonemang och indikationen på hur 

pedagogernas omedvetna normer påverkar barnen väcker tankar kring hur starkt könsrollerna 

är inetsade i oss och hur svårt det är att bryta dessa då de omedvetet och medvetet överförs 

mellan generationer.  

 

Den tydligt könspräglade ”dockvrån”, eller som den nu ofta kallas, lägenheten har alltid haft 

en självklar plats på förskolan. Dock har inträdandet av det mer könsneutrala 

konstruktionsmaterialet börjat utmanat ”dockvråns” självklara plats på förskolan. Utav de fyra 

förskolorna som ingick i studien var det en som valt att helt ta bort ”dockvrån” då den ansågs 

ta upp för mycket plats. Pedagogerna på denna förskola uttryckte att de även sorterat bort alla 

könspräglade leksaker och ersatt med olika typer av konstruktionmaterial. På en av de andra 

deltagande förskolorna var pedagogerna av olika uppfattning om de hade en ”dockvrå” eller 

inte. Detta kan ha berott på att de hade olika referensramar kring begreppet. På de förskolor 

där de valt att ha ”dockvrå”  uttryckte pedagogerna att det var flest flickor som utnyttjade 

utrymmet men att även pojkar vistades där dock i mindre utsträckning och att leken yttrade 

sig i olika former. Lekens differens kan bero på att pojkarna på grund av de sociala normerna 

inte lär sig att utveckla  den rollek som förknippas med och oftast leks i den traditionella 

”dockvrån” i samma utsträckning som flickor. Hyvönen (2008) påpekar att rollspelslek är en 

vanlig form av lek och är bra för att fostra pojkars och flickors samspel. Dock upplever vi att  

flickornas skicklighet i rolleken istället kan dominera och hämma pojkarnas möjlighet till att 

ta plats i ”dockvrån” och på så sätt utveckla ”familjeleken”. Som Francis (2010) också påtalar 

genom att vidhålla att vuxna leder in barnen i olika former av lek, vilket gav flickor större 

möjlighet att utveckla kommunikation och emotionell kompetens  och pojkarna att utveckla 

tekniska kunskaper. Även Almqvist (1991)  hävdar att könsrolltypisklek skapar så olika 

upplevelser för  pojkar och flickor att leken och typiskt könskodat material anses bidra till 

skillnader i kognitiv och social utveckling. 

 

Att förskolans innemiljö byggs upp av många könsstereotypa material och även en del av de 

utrymmen som hänvisas till i tidigare stycke kan påverka att barnen får det svårare att leka 

med varandra oberoende av kön, då pojkarnas starkt markerade könsroller blir tydligare. 

Denna indikation betonade även pedagogerna som uttryckte att:  

 

Ja... så är det ju... inne mycket tydligare nu än ute ... men det har blivit mer sista året nu... här 

att... pojkarna mer dras till pojkarna men inte liksom jämt, absolut inte jämt... 

     (Intervju Margareta) 

 

Det innebär att trots att förskolan strävar efter en genusneutral miljö är detta en antydan om 

att det inte kunnat uppnås. Grunden till denna uppdelning inomhus kan dock vara oberoende 

av miljön och helt enkelt vara bundet till barnens fria val och att de helt enkelt väljer att leka 

mer med barn av de egna könet. Möjligen kan den könsöverskridande lek som beskrivs av 

pedagogerna vara mindre framträdande än de upplever, då deras egna preferenser och 
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tolkningar kan sålla de intryck som de får och därför  registreras den könsöverskridande leken 

som då upplevs som mest framträdande i gruppen.  

 

6.2 Genus och könsroller 

 

När deltagarna i undersökningen blev tillfrågade om förskolan påverkade barnens skapande 

av könsidentitet fann majoriteten att de hade en betydande roll men att den inverkan de hade 

inte behövde vara negativ. Då förskolan och dess pedagoger strävade efter att stärka barnen 

som individer oavsett kön. Dock går det att se i flera studier hur barnen efter tre års ålder 

tycks utveckla en tydlig syn på vad som är för tjejer och vad som anses finnas till för pojkar. 

Barnen börjar bli medvetna om den sociala innebörden av könskillnader vid 3-5 års ålder. Det 

i sin tur skapar att barnen efterstävar  att deras egen könidentitet blir synlig och de gör även 

skillnad på könsrolltypiska leksaker. De flesta barn har skapat en könsidentitet vid tre års 

ålder och framhåller att den förankrat sig vid fem års ålder (Francis, 2007. Kohlberg 1966). 

Barn tolkar sin omgivning och de värderingar som finns i anslutning till genus, dessa kommer 

sedan barnen att ta till sig för att skapa egna värderingar och en egen syn på genus och det 

samhälle som de lever i. Detta kan innebära att pedagogen och förskolan har en framträdande 

roll i barnens könsidentitet och skapandet av dess attityder kring genus och samhället. 

Freeman (2010) förkunnar att barnen tidigt lär sig att kategorisera pojksaker och flicksaker på 

ett sätt som är socialt godtagbart och tidigt beter sig efter sociala och kulturella förväntningar. 

Redan som förskolebarn har de blivit införstådda med hur de ska använda sig av de 

stereotypiska rollerna för att uppfylla dessa krav. Pedagogerna kommer vara med och skapa 

barnens grundsyn på genus och vårt samhälle genom de attityder, gester, språk som 

förekommer i bemötandet  av barnen. Genom att vara medvetna om våra egna fördomar och 

erfarenheter kan vi motverka de traditionella könsmönstren och ge barnen möjlighet till en 

mer jämställd syn på genus.   

 

Ja påverkar... alltså man får väl hoppas att den påverkar man får väl hoppas att den påverkar 

men det behöver ju inte påverka negativt alltså vi är ju inte ute efter att miljön ska stärka 

liksom pojkkönet eller flickkönet så utan att stärka dem som individ. 

 

(Intervju Margareta) 

 

I barnens närmiljö existerar inte bara förskolan utan självklart påverkas även barnen av andra 

som sin närfamilj. Föräldrarnas syn på kön och könsroller kommer självklart att till viss del 

styra barnens syn. Alla pedagogerna i denna studie hade uppmärksammat den tydliga 

uppdelning på de leksaker som barnen tog med hemifrån till förskolan. Flickornas leksaker 

ansågs ”fina” och typiskt ”tjejiga” medan killarnas benämndes ”häftiga” och upplevdes ha en 

tydlig manlig stigma. Genom att pedagogerna har satt ett värde i dessa leksaker har de 

omedvetet bidragit till att leksakernas könsstereotyiska märkning stärks. Leksakerna tycktes 

bidra till konflikter och en allmän uppfattning hos pedagogerna var att barnen ”köpte” 

varandras intresse med dem. Detta tydliga mönster som fanns hos de medtagna leksakerna på 
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de deltagande förskolorna har även uppmärksammats av Nelson & Nilsson (2002) som 

påpekar att i tidigare forskning kring leksaker och kön upptäcktes det att vuxna förser pojkar 

och flickor med olika leksaker men även att de fördrar olika saker. Forskningen fann även att 

vuxna dekorerar banens rum med könstereotypa leksaker (t.ex. Rehingold & Cook 1975) och 

likså försedde sina egna och andras barn med könssterotypa leksaker. Anledning till denna 

uppdelning av leksaker som föräldrarna skapar kan bero på att de själva inte är medvetna om 

sin roll i barnens skapande av könsidentitet och inte har insikt i hur barnen skapar sin 

könsidentitet. Genom att förminska sin egen betydelse för skapandet av könsidentiteten kan 

de uppleva att deras förstärkning av de traditionella könsnormerna har en väldigt liten 

betydelse för hur barnen uppfattar och skapar sig en bild av samhället och könsidentiteter. 

Föräldrarnas strävan efter att barnet ska passa in och inte utmärka sig kan även ha en stor 

påverkan på de inköp de gör. Då de vill att barnet ska ha möjlighet att känna samhörighet med 

andra barn, förser de dem med samma typ av saker som kompisarna och i hopp om att deras 

barn ska bli socialt accepterat. Dessa skäl kan vara en bidragande orsak till inköp av de 

heteronorma leksakerna och kläderna. De vuxna kan även genom att inte ha insyn i sin egen 

könsuppfattning och sina upplevelser omedvetet föra över en stereotyp könsbild på barnen. 

Även om de vuxna pratar om jämlikhet och allas lika värde kan de genom handlingar som att 

ge stereotypa leksaker till barnen uppvisa bilden av att de traditionella könsrollerna krävs för 

att bli socialt accepterad.  Freeman (2007) påtalar att i studien uppmärksammades det att även 

när barnen upplevde lite stöd för könöverskridande val så gav föräldrarnas svar en indikation 

om att  de själva bedömde att de gav samma förutsättningar till pojkar och flickor. Dock 

uppmärksammades det att föräldrarna ansåg att det fanns utmärkande skillnader i hur 

lämpliga vissa könsrelaterande beteenden  och speciellt saker som kunde relateras till pojkars 

beteenden var. Färre än hälften av de deltagande kunde tänka sig att köpa likadana leksaker 

till pojkar och flickor och nästan en fjärdedel menade att det endast var hälsosamt för pojkar 

att gråta när de gjorde sig illa. Studien indikerade även att föräldrars uppfattning om barnens 

preferenser när det kom till leksaker hade en tydlig avgränsning till kön och att det 

marknadsfördes av media till det specifika könet.  

 

De vuxnas uppfattning av de leksaker som flickor föredrog visade på sämre utveckling av den 

kompetens som läroplanen framhåller. De var mer inriktade till vård och andra stereotypiska 

färdigheter. Vid sammankoppling av litteraturen och denna studie belystes det hur viktig de 

vuxnas inställning till kön och könssterotypiska roller blir för barnens eget 

könsidentitetsskapande. Vid könöverskridande beteende ansåg pedagogerna att barnen oftast 

hade det svårare att bli accepterade av vänner, familj och i vissa fall pedagoger. Det upplevdes 

svårare för omgivningen att godta pojkar som frångick de kulturellt och socialt förväntade 

normerna.  
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Med tjejerna känns det lättare att uppmuntra det som är den manliga sidan och stötta medans 

det ofta är svårare med killarna. Varför? ...  Det viktiga är att få veta att det här är min 

personlighet och att det är tillåtet att vara den jag. Så länge jag inte skadar andra då får jag vara 

vem jag vill.  

 
(Intervju Brigitta) 

 

Pedagogernas uppfattning om att ”pojkflickorna” hade det svårare att bli accepterade av sina 

föräldrar kan vara sammanhängande med den sociala press som finns i vårt samhälle och 

rädslan för att barnet inte ska ”passa in” i sin omgivning och därför utstå svårigheter i livet. I 

Freemans (2007) studie uppmärksammades det att även om föräldrarna accepterade 

könsöverskridande beteende så kunde det utläsas i deras svar ett obehag gentemot ett feminint 

beteende hos pojkar. Dock var oron gällande flickor som uppvisade könsöverskridande 

beteende inte alls lika markant. När vår studie och litteraturen ställs gentemot varandra finns 

det ett tydligt mönster som påvisar att pojkar inte har samma möjligheter att agera 

könsöverskridande. Flickorna tycks tillåtas en större vidd av acceptans när de utforskar det 

maskulina. Freeman (2007) förkunnar att tidigare forskning konsekvent visar på att pojkars 

könsroller är starkare definierade än flickors. Majoriteten av pedagogerna fann även att om 

”pojkflickor” och ”flickpojkar” hade en ledande roll i barngruppen tycktes de omges av barn 

av motsatt kön. Att inneha en ledande roll ansågs av pedagogerna vara beroende av 

personlighet och skicklighet i aktiviteten, det bedömdes alltså inte enbart bero på kön eller 

könstillhörighet. Att dessa barn kan bli ledande i den lek som barnen av motsatt kön oftast 

leker beror på att de delar samma intressen och vill leka samma lekar. Det är då intresset och 

personligheten som styr, inte barnens könstillhörighet. Ledaregenskaperna hos barnen verkar 

vara påverkade i högre grad av personlighet än könstillhörighet. Men könsöverskridande 

beteenden skapar olika intressen mellan pojkar och ”flickpojkar” och även mellan flickor och 

”pojkflickor” vilket kan göra att de överskridande barnen inte får en lika framträdande roll i 

lek med barnen av samma kön. Vi upplever att barn i förskolan med könsöverskridande 

beteende oftare är mer accepterade än äldre barn som uppvisar samma könsöverskridande 

beteende. Detta kan bero på att ju äldre barnen blir desto viktigare blir det att uppfylla de 

heteronorma förväntningarna för att passa in och bli accepterad av samhället. 

 

Samhällets framställning av mannen som stark, känslosamt återhållen och som 

familjeförsörjaren ger en stagnerande bild av hur en man bör vara. Bilden av denna 

hegemoniska man ger en skev förställning av den maskulina populationen och skapar 

kulturella och sociala begränsningar för de pojkar som uppfostras i samhället. Denna 

framställning kan vara en av anledningarna till pedagogernas fördomar och som skapar 

svårigheten att känna acceptans till pojkars könsöverskridande beteende.  Raag (1999) skriver 

att omgivningens reaktioner på barns könsöverskridande beteende tillsammans med 

könsbegränsningar i olika situationer har en betydande inverkan på hur barn väljer leksaker. 

Pojkarna påvisade mer könstypiska val och mindre könsöverskridande handlade då de erfor 

större sociala begränsningar. För att bryta de sociala begränsningarna kan det vara 

betydelsefullt att det erbjuds en manlig förebild som framhäver ett alternativ till den högt 
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aktade hegemoniska mannen. Pedagogerna i studien stärker denna tanke då de uttrycker att 

det är positivt med manliga pedagoger om både de kvinnliga och de manliga medarbetarna 

jobbar för att bryta stereotypiska mönster. Men som Connell (2009) beskriver så påvisas 

genus genom att anspela på skillnaden mellan kvinnor och män som bygger på den bilogiska 

indelningen av hanar och honor. Detta bygger tanken om motsatsförhållanden, vilket ännu 

mer stärker våra skillnader och förminskar våra likheter. Media belyser detta 

motsattförhållande och särker de sociala och kulturella normerna genom att uppvisa 

”perfekta” exemplar av femininitet och maskulinitet. Vilket i sin tur skapar större utmaningar 

för pedagogerna att jobba fram en bild av genus som inte styrs av de hegemoniska idealen. 

 

Vygoskij (1995) förkunnar att människan behöver använda sig av tidigare erfarenheter  och 

element ur vår verklighet för att bygga upp fantasin och för att skapa de första sambanden 

mellan fantsi och verklighet. Detta är betydelse att upprätthålla tidigare erfarenheter och att 

kunna anpassa sig till sin omvärld genom att frambringa och konstruera vanor som 

framkommer vid liknande förutsättningar. Vilket kan innebära att om förskolan erbjuder både 

manliga och kvinnliga pedagoger som jobbar med en medvetenhet om genus och att samtliga 

pedagoger utför alla sysslor oavsett om de anses vara traditionellt typiskt manliga eller 

kvinnliga så skapas möjlighet till en bredare ”erfarenhetsbas”  som motverkar att barnen 

upprepar tidigare erfarna könstypiska mönster. Raag (1999) har även funnit detta samband 

och skriver att barn tydligt kan ge svar på vad de vuxna i deras omgivning har för sociala 

förväntningar på kön.  Trots sin egen persoliga medvetenhet om kön kan barnen fortfarande 

påverkas av de vuxnas sociala förväntningar på kön. Det innebär att barnens uppfattning av 

genus skapas av ett komplex samband mellan deras egen medvetenhet, dess erfarenheter, de 

vuxnas förväntningar och externa sociala bekräftelser vilket tillsammans skapar en helhetsbild 

och normer kring genus. 

 

För han är ju naturligtvis en manlig förebild, han är ju någonting som inte jag kan vara så är 

det ju. Så kanske man tänker ja för jag tycker ju att det bara är positivt, jag tycker ju att fler 

manliga förskolelärare skulle vara ute i yrket så. Man tänker ju på det här ensamstående 

mammorna där barnen bara har mamma som förebild men då finns det en manlig pedagog i 

stället som för in den biten, för det är, det måste bli skillnad. 

     (Intervju Sibylla) 

6.3 Verksamhet och aktiviteter på förskolan 

I studien går det utläsa att pedagogerna upplevde att det arbete som förekom på förskolan inte 

aktivt var uppbyggt på genus men att det alltid fanns i åtanke i verksamheten. Detta 

synliggjordes genom bemötandet av barn och vuxna och genom en värdegrund som var 

grundad i alla människors lika värde. De intervjuade angav att de genusmedvetna aktiviteterna 

ofta skedde när de delade in barnen i pojk- och flickgrupper vid till exempel samling, 

experiment och matsituationen. Dock går det att upptäcka en fara i att pedagogerna upplever 

att genom att dela på barnen i mindre pojk- och flickgrupper så sker ett genusmedvetet arbete. 

Denna typ av aktivtet genererar inte automatiskt ett genusarbete utan det viktiga är att 

pedagogen har en medveten tanke med uppgiften, sedan om den utförs i en grupp med bara 
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flickor eller bara pojkar är av mindre betydelse. Hillard & Libens (2010) studie visar på hur 

viktigt det är att förskolor har en genusmedveten tanke med sin verksamhet och flitigt 

undviker könsbaserade uppdelningar och språk då de barn som deltog i studien uttryckte att 

de lika gärna lekte med barn av samma kön eller att de gav barn av samma kön ungefär lika 

högt omdöme som de gavs barn av motsatt kön. Slutsatsen som drogs av denna insamling av 

data var att förskolans arbete för att motverka gruppfördomar var en betydande faktor i barns 

positiva inställning till könsöverskridande lek. Det arbete som pedagogerna fann som det mest 

genusmedvetna kan alltså få en motsatt effekt genom att barnen känner en stark tillhörighet 

med den gruppen som de tillhör. Om pojkarna och flickorna ofta delas upp i varsin grupp kan 

en stark vi och dem känsla utvecklas och negativa attityder beroende på kön förstärkas. 

Hillard &Libens (2010) klargör att barnens försök till att kategorisera och förstå sin tidiga 

miljö har en viss benägenhet att göra så de ser sin egen grupptillhörighet som överlägsen 

”andra” grupper. Även tidigare forskning visar på att när barn blir placerade i grupper skapar 

de positiva attribut till den egna gruppen och tilldelar negativa attribut till yttre grupper. 

Pedagogernas uppfattning om att ett medvetet arbete med genus innebar att dela upp barnen i 

grupper kan bero på den utbilning de besitter och hur mycket kunskaper de har om genus.   

 

De flesta intervjuade uttryckte att de i sin grundutbildning inte hade erhållit tillräckliga 

kunskaper om genus men de påvisade även att de genom olika fortbildningar och diskussioner 

hade utökat sin genuskompetens. Vi upplever att dessa pedagogers erfarenheter av bristande 

genusperspektiv i förskollärarutbildningen överrensstämmer med den bild vi har fått under vår 

utbildning. Det finns möjligheter att fördjupa sig men de sker då på eget initiativ men genus 

har inte någon utmärkande del i utbildningen som det ser ut idag. Detta är anmärkningsvärt då 

Hyvönen (2008) uttrycker vikten av att pedagoger presenterar icke-sexistiska uppfattningar 

kring kön för barnen på grund av att de ska kunna lära barnen att minska attityder gentemot 

kön genom att ge möjligheter att få öva köns- och yrkesmässiga roller. Utifrån detta uttalande 

uppstår frågan om huruvida det är möjligt att uppfylla läroplanens krav om strävan mot att 

motverka att traditionella könsmönster och könsroller sätter prägel på verksamheten om inte 

tillräcklig kunskap och kompetens fås under utbildningen.   

6.4 Metoddiskussion 

Att använda sig av intervjuer som undersökningsmetod visade sig var ett förträffligt 

tillvägagångssätt då det medförde en förståelse av hur pedagogerna uppfattade genus. Även 

hur det påverkade pedagogerna när de skapade förskolemiljön och i deras arbete med barnen. 

Att spela in intervjuerna gynnade samtalen då det blev lättare för både intervjupersonen och 

intervjuaren och medförde ett naturligt flyt i samtalen.  

 

Att vi fick så välutvecklade svar under intervjuerna kan bero på att intervjufrågorna skickades 

ut i förväg. På så vis fick pedagogerna möjlighet att tänka igenom och reflektera över den 

frågeställning vi hade. Den intervjuade hade lätt kunnat bli överväldigad av det relativt höga 

antalet frågor. Om vår information inte getts ut i förväg hade troligen pedagogernas svar sett 

annorlunda ut och förmodligen inte varit så genomtänkta som de svar som nu angavs. 

 

För att ge studien pålitlighet hade observationer kunnat utförts. Både av barnens interaktion 

med varandra och de material som finns på förskolan, och hur pedagogerna bemöter barnen i 
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olika situationer. Det hade även varit av intresse för studien att observera förskolemiljön och 

de konstruktionsmaterial och de könsstereotypa leksakerna som förekom. 

 

För att ge studien en högre tillförlitlighet hade studien gynnats av ett större antal förskolor  för 

då hade de utgjort en bredare bas. Föräldrakooperativ eller pedagogkooperativ hade kunnat 

generera en större generaliseringsmöjlighet. Detta fanns i åtanke till denna studie men då de 

förskolor som vi tillfrågat med denna inriktning föll bort på grund av tidsbrist hos förskolan 

valdes en annan kommunal förskola. Detta bidrog då till att studiens tillförlitlighet sjönk. 
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7. Slutsats 

Det slutsatser som har genererats för oss under denna studie är att förskolan genom den nya 

läroplanen för förskolan genomgår en förändring där pedagogerna arbetar för att vara ett 

komplement till förskolan. Det i sin tur leder till att det material som erbjuds i förskolemiljön 

blir mindre traditionellt och med en färdig användning. Vilket i sin tur skapar en miljö med 

mer konstruktionsmaterial som tilltalar alla barnen och försvagar de begränsningar som kan 

kopplas till kön. Fler manliga pedagoger ses som en tillgång i förskolemiljön dock lär arbetet 

innehålla en medveten genustanke för att det ska alstra en positiv inverkan på förskolan. 

Genom det genusmedvetna arbetet integreras läroplanen i förskolans arbete dagligen.  

Könstillhörighet hade stor påverkan på de material och kompisar som de valde under vistelsen 

på förskolan. Miljön på förskolan skapades utifrån barnens intressen och därför indirekt 

påverkades av kön och könstillhörighet. Det samhälle och den kultur som barnen uppfostrades 

i har en väsentlig inverkan på barnen, föräldrarna och den miljö som pedagogerna bygger upp 

på förskolan dock har pedagogerna detta i åtanke och försöker därför minimera den 

influensen. 

  

 

8. Förslag till vidare forskning 

Under denna studie påpekade pedagogerna att de ville jobba med könsneutralt 

konstruktionsmaterial som gav pedagogisk utmaning men då ingen observation av utrymmena 

på förskolan gjorts kan vi inte konstatera hurvida konstruktionsmaterial reellt har en större 

plats på förskolan än könspräglat material. En likande studie där även observationer av detta 

gjorts och hur barnen ser på materialet skulle vara av intresse för att se hur vi kan bygga upp 

en miljö på förskolan där alla oavsett kön och könsidentitet kan frodas. Detta är av 

pedagogisk relevans då de känslomässiga och erfarenhetsbaserade föreställningarna om kön 

är acklimatiserade så djupt i vårt väsen att vi tillskriver kön sterotypa roller utan att begrunda 

meningen med dessa.  
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Bilaga 1 

 

Hej, 

Vi heter Malin Hultin och Madeleine Berggren och vi läser sista terminen på lärarprogrammet 

vid högskolan i Gävle och ska nu skriva vårt examensarbete i form av en C-uppsats. Vi har 

valt att inrikta oss på pedagogers uppfattning om barns val av leksaker utifrån ett 

genusperspektiv. Vi skulle därför vilja intervjua mellan två till fyra pedagoger på vardera 

förskola. Intervjuerna kommer att genomföras med en pedagog och en som av oss som 

intervjuar. För att kunna få så ett mer jämförbart och pålitligt resultat önskar vi kunna spela in 

intervjuerna för att senare transkribera dessa. Inspelningen ger intervjun möjligheten att ske 

på ett mer avslappnat och löpande sätt. Vi bifogar även intervjufrågorna här så att ni får 

möjlighet att förbereda er, dock kan det tillkomma föjldfrågor under samtalets gång. 

Alla medverkande kommer att vara anonyma och information som kan kopplas till förskola 

kommer inte att användas i studien. Det inspelade materialet kommer endast att hanteras i 

studiesyfte och förstörs sedan efter avslutat arbete.  

 

Vi vill informera alla deltagande i intervjuerna är helt frivilliga och att de närsomhelst 

har möjlighet att avbryta sitt deltagande.Vid ytterligare frågor och funderingar kring studien 

eller intervjuerna är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Malin Hultin 

xxx-xxxxxxx eller xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Madeleine Berggren 

 

xxx-xxxxxxx eller xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ni kan även kontakta vår handledare och kontaktperson på Högskolan, xxxxxxt xxxxxx via 

mail: xxxxxxxxxxx, eller på telefon: xxx-xxxxxx. 

 

Med vänliga Hälsningar 

Malin Hultin & Madeleine Berggren 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

 

Vad har du för utbildning? Känner du att du har förvärvat en tillräcklig kunskap om genus i så 

fall hur? 

   

Vad innebär genusbegreppet för dig? 

 

Arbetar du genusmedvetet? Och i sådana fall hur uttrycker det sig? 

 

Finns det tillfällen då du kan se att de eventuella stereotypa könsmönster förstärks och vad gör 

ni för att bryta dessa om de uppkommer? 

 

Vilka leksaker betraktar ni vara starkt ”könstypiskt” präglade och vad  anser ni om dem?  Bör 

de få finnas på förskolan, varför/varför inte? 

 

Hur tänker ni kring det leksaksutbud som finns framme utifrån ett genusperspektiv? 

 

Vad tror du/ni påverkar barnens val av leksaker? 

 

Har du/ni uppmärksammat vilken sorts leksak som är mest omtyckt av barnen?  

 

Vad finns det för könskodade leksaker, upplever ni att det finns? Ge exempel.  

 

Tror ni barnen väljer de bort leksaker som är motsatt könskodade och i så fall varför/ varför 

inte? 

 

Tillåts barnen att ta med leksaker hemifrån, hur ser ni på dessa leksaker ur ett 

genusperspektiv? 

 

Förekommer det en dockvrå/lägenhet på förskolan? Varför? Vilka av barnen vistas till största 

del där? 

 

Har det förekommit några genusperspektiv i er utformning av utrymmerna på er förskola? 

Hur uttrycker detta sig?  

 

Anser du att miljön på förskolan påverkar barnens skapande av könsidentitet. På vilket sätt? 

Hur tänker ni i inköp av nya leksaker till avdelningen? Är barnen delaktiga i valet? 

 

Har ni lagt märke till hur barnen leker i de olika rummen? Finns det könsstereotypa mönster i 

lekarna och leker barnen könshomogent eller könsöverskridande? 

 

Om det finns eller hypotetiskt hade funnits en manlig pedagog på förskolan tror du det hade 

påverkat leken/leksakerna, på vilket sätt?  
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Finns det barn på förskolan som är ”ledande” i leken och valet av leksaker på vilket sätt yttrar 

det sig? Hade barnet/barnen i fråga fortfarande haft en ledande roll om det/de hade ”klivit ut” 

från de heteronorma könsrollerna?   

 

Hur tänker du kring barn som klassifierats som ”pojkflickor” eller ”flickpojkar”? Är det 

svårare för dessa barn att accpeteras av vänner, familj och pedagoger och är det någon 

skillnad för ”pojkflickor” jämtemot ”flickpojkar”? Motivera ditt svar. 

 

 


