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Abstrakt 

Detta examensarbete behandlar ämnet genus med fokus på en grupp femåriga barns tankar om 

leksaker och kön. Syftet utgörs av att undersöka om en grupp pojkar och flickor vid femårsålder 

tänker könsstereotypt om leksaker. Samt om dessa eventuella könsstereotypa tankar kan kopplas till 

föräldrarnas utbildningsnivå. För att söka svar på detta genomfördes en bildundersökning med 11 

barn på en centralt belägen förskola i en medelstor svensk stad, de medverkande barnens föräldrar 

besvarade en enkät rörande barnens bakgrund så som syskon, leksaker och kamrater. Resultatet 

visade att yttre påverkan i form av föräldrars utbildningsnivå tycks ha ingen eller liten betydelse för 

barnens könsstereotypa tankar. Resultatet visade istället att faktorer så som eventuella syskon, 

syskonens ålder och kön samt föräldrarnas medvetna genustänk gentemot sina barn, var av stor vikt 

gällande barnens uppfattning om vilka leksaker som är kopplade till vilket kön.  

 

Nyckelord: Förskola, genus, klass, könsroller, könsstereotyper, leksaker, socialisation, syskon, 

utbildningsnivå. 

 



 
 

Abstract 

The aim of this study is to show whether boys and girls at the age of five have gender stereotyped 

views about toys or not, and if their views can possibly be linked to the parents educational level. In 

order to answer this question we carried out a picture based study amongst 11 children in a 

preschool located in a town in Sweden. The parents also answered a survey with questions 

regarding their background such as siblings, toys, friends, educational level and work. The results 

showed that the parents’ educational level has little or no impact on the children’s answers in the 

study. Sibling or lack of siblings seems to be of bigger significance. But also if the parents have 

gender in mind when buying toys and clothes to their child. These two factors seem to be the most 

significant ones in relation to how the children associate different toys with gender and toys in our 

study. 

 

Keywords: Preschool, gender, social class, gender roles, gender stereotypes, toys, socialization, 

siblings, level of education.  
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1. Inledning 

Trots att ny forskning gällande de problematiska följderna med ojämställdhet och könsuppdelning 

ständigt når oss behandlas flickor och pojkar olika i den svenska förskolan.
1
 Forskning

2
 har visat att 

pedagogerna ofta har olika förväntningar på barnen beroende på dess kön. Flickor förväntas vara 

lugna, tysta, följa förskolans regler, hjälpa till och ta ansvar för både sig själva och sin omgivning. 

Flickorna tenderar också att bli “hjälpfröknar”, det vill säga personalens extra händer, då de klär på 

de yngre barnen, hämtar saker till personalen, dukar och så vidare. Pojkar å andra sidan förväntas 

vara bråkiga, rebeller, högljudda, busiga och otåliga. Det framkommer
3
 även att flickorna ofta får 

sina behov tillgodosedda i mindre utsträckning än pojkarna och att de får stå tillbaka. Till exempel 

får pojkarna mer respons på vad de sade under bland annat samlingar, medan flickorna ofta får lite 

eller ingen bekräftelse. Detta sker framförallt under aktiviteter och situationer som leds av en vuxen. 

Det framkommer också att pedagogerna i studien tenderar att respektera pojkarnas nej i större 

utsträckning än flickornas
4
; 

 

“Gun kommer glad i hågen ut på gården och håller fram hinken mot ett av barnen. Det var Anders 

som cyklade förbi: 

– Anders, kan du cykla upp med komposten? 

– Nej, jag cyklar, svarar han och försvinner runt hörnet. 

(...)Kristina gör en ansats att ge hinken till Patrik, men avbryter sig innan hon ens frågat. Så är hon 

på väg att fråga två andra pojkar, men de är också upptagna. Armen faller slokande ner efter 

sidan, hon ser sig villrådigt omkring. Plötsligt piggnar hon till. Där sitter ju flickorna och ritar vid 

trädgårdsbordet! Förnöjt går hon dit, och med huvudet på sned säger hon ganska bestämt: 

– Snälla rara Kristina, du kan väl hjälpa mig och gå upp med komposten.  

Hon räcker fram hinken. Kristina tittar upp och skruvar på sig. Hon vrider huvudet lite bedjande 

och säger tvekande: 

– Vi ritar ju? 

– Det kan du fortsätta med sen. Jag passar kritorna så inte pojkarna tar dom, svarar Gun.  

– Ja, men... 

– Snälla rara Kristina, du vet väl att vi arbetar med miljö och kompost här hos oss. Maskarna 

måste ha sin mat, annars blir det ingen ny jord. Vad ska vi då plantera morötterna i? Då finns det 

ingenting att plocka i sommar. Vad ska vi då äta? ” 

(Flickor, pojkar och pedagoger, sid. 75). 

 

Vidare framkommer i forskningen
5
 att denna rollfördelning, där flickor förväntas ta större ansvar, 

även är tydlig bland barnen. Till exempel fann man att flickorna under matsituationer ständigt 

försåg pojkarna med vad de ville ha, trots att pojkarna bara använde ordet ”öh”. Flickorna hade med 

andra ord lärt sig läsa av pojkarnas behov, trots att de inte använde ord, och tillgodosåg dessa. Även 

pedagogerna tenderade att tillgodose och ge respons på pojkarnas åsikter/viljor i högre grad än 

flickornas. Detta yttrade sig bland annat genom att pojkarna fick gehör för sina förslag på 

exempelvis aktiviteter oftare än flickorna. Trots att det framkom att man lyssnade mest på pojkarna 
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och bekräftade dem så fann man att språket mellan dem och pedagogerna var tämligen outvecklat i 

jämförelse med flickorna. Dialogerna mellan pedagogerna och pojkarna utmärktes av befallningar 

så som ”gå dit” och ”sluta”. Man fann även att dialogerna oftast innebar att pedagogerna försökte 

hålla ordning på pojkarna och förebygga oönskade beteenden. I observationer genomförda under 

forskningen förekom även att vissa pojkars namn nämndes i negativ bemärkelse mellan 60 och 75 

gånger per timme. När pedagogerna istället förde en dialog med flickorna användes längre 

meningar och ett mer utvecklat ordförråd. Dessa dialoger utmärktes som konversationer istället för 

tillsägelser.6  

 

Det faktum att pojkar och flickor behandlas så olika inom förskolan än idag är någonting som 

upprör oss, både som medmänniskor och i vår roll som blivande förskollärare. Detta är grunden till 

varför vi valt att fördjupa oss i ämnet genus. Vi vill skapa en djupare förståelse kring hur dessa 

skillnader uppstår samt hur vi inom vårt yrke kan arbeta för att lägga en grund hos både flickor och 

pojkar kring allas lika värde trots kön. Detta då vi anser ett sådant arbete vara en stor del i att skapa 

medvetenhet för att på sikt få män och kvinnor jämställda. 

 

Med utgångspunkt i detta har denna studie ämnat söka svar på om en grupp femåriga barn tänker 

könsstereotypt kring leksaker. Detta har genomförts med hjälp av en bildundersökning och en 

föräldraenkät där 11 barn samt deras föräldrar medverkar. I bildundersökningen ombads barnen att 

para ihop 27 bilder på olika leksaker med bilder på antingen en flicka, en pojke eller en pojke och 

flicka. Barnens svar representerade vem de ansåg lekte med leksaken oftast, då frågan vi ställde 

barnen löd ”Vem leker med (leksaken i fråga)”, och ämnade därmed påvisa om barnen tänkte 

könsstereotypt kring leksaker. Föräldraenkäten ämnade ge information om barnens bakgrund i form 

av bland annat antal syskon och antal vuxna i hushållet, men också information kring barnets 

föräldrar i form av deras utbildningsnivå, arbete samt inställning till könsrollerna gällande leksaker 

och kläder. 

 

1.2. Vår utgångspunkt  

Efter diskussioner har vi kommit fram till att vi besitter liknande åsikter i ämnet genus och då 

framförallt genus i förskola. Men också att vi besitter samma syn och erfarenheter kring 

skillnaderna mellan hur pojkar och flickor behandlas i förskolan, samt de olika förväntningar många 

vuxna har på barnen beroende av deras kön. Vi är överens om att könsskillnader är ett stort 

problem, då vi anser att alla människor skall ha samma förutsättningar, villkor och behandlas lika 

oavsett kön. Vi anser därmed att genusarbete är en viktig del av förskolans uppdrag samt att man 

bör lägga större fokus på att vidga barnens syn på könsroller. Det är därför viktigt att pedagoger 

som verkar inom förskola/skola tilldelas relevant vidareutbildning i ämnet, detta då vi som 

pedagoger har ett stort ansvar gällande hur barnen formas. Med detta i åtanke kan dessa åsikter 

komma att påverka studiens utgång samt synas i delar som exempelvis diskussion och analys. Dock 

har stort arbete lagts ned på att förhindra detta för att skapa en så neutral studie som möjligt. 

Eftersom vi vill bidra till att läsaren själv bildar egna åsikter och förvärvar ny kunskap genom att ta 

del av vår studie.  
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2. Bakgrund 

Nedan följer en historisk återblick över Sverige i ett genusperspektiv. Detta är relevant för att skapa 

en förståelse och ge läsaren en inblick i jämställdhetens utveckling i Sverige. Någonting som bidrar 

till förståelse för diskussionen och resultaten av vår studie. Senare (se del 4) redogörs även för de 

genusteorier vi anser vara relevanta för vår studie, även dessa ämnar bidra till en djupare förståelse 

angående de resultat vår studie givit.  

 

2.1 Jämställdhet i olika perspektiv  

Jämställdhet mellan könen kan idag uppfattas som en självklarhet, trots detta behöver vi inte gå 

långt tillbaka historiskt sett för att upptäcka att denna självklarhet inte existerat särskilt länge. 

Faktum är att mannen och kvinnan inte blev jämställda i lagens mening förrän i slutet av 1900-

talet.
7
 Innan detta var skillnaderna mellan könen påtagliga, exempelvis var alla kvinnor omyndiga 

fram till mitten av 1800-talet. Det var istället mannen i hushållet (fadern eller maken) som hade 

myndighet över kvinnan, någonting som innebar att mannen hade rätt att aga, bestämma över samt 

representera kvinnan.
8
 

 

Inte heller hade kvinnan mycket makt över sin egen kropp. Detta hade sin grund i att man under 

mitten av 1800-talet var starkt övertygad om att kvinnan endast var kapabel till att föda och fostra 

barn. Mannen å andra sidan, hade förmågan att klara av studier och ta ansvar i samhället. Någonting 

som man ansåg vara skadligt för kvinnan då detta kunde påverka och “ta energi från” 

fortplantningen och hennes fertilitet. Kvinnan ansågs därmed vara en avvikelse från mannen, tankar 

som förekommit sedan antikens Grekland men som nu fått än mer fäste och kopplats till 

familjeideologin.
9
  

 

Samtidigt var det många, både män och kvinnor, som kämpade för att kvinnor skulle få samma 

rättigheter som män. Exempelvis Carl Jonas Love Almqvist som 1839 gav ut sin roman “Det går 

an” där han påvisade att mannen och kvinnan skulle få möjligheten att ingå ett fritt äktenskap där 

båda skulle vara ekonomiskt och juridiskt jämställda. Även Fredrika Bremer har bidragit till 

kvinnan och mannens jämställdhet i Sverige, detta då hon bland annat 1856 gav ut sin roman 

“Hertha”. Bremer påtalar i denna bland annat kvinnans rätt till att själv styra över sin ekonomi samt 

utbildning. Deras, och många andras, kamp kom att löna sig då kvinnan och mannen, framförallt i 

slutet av 1800-talet, kom att bli mer jämställda. År 1858 kunde ogifta kvinnor myndigförklaras i 

domstol och 1863 blev ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid 25 års ålder. Denna ålder ändrades 

dock år 1884 till 21 år, vilket innebär att män och kvinnor blev myndiga vid samma ålder. När 

kvinnan gifte sig omyndigförklarades hon dock igen. Detta kom att ändras i och med att en ny 

giftermålsbalk trädde i kraft år 1921. Denna innebar att gifta kvinnor var myndiga och att män och 

kvinnor har samma skyldigheter och rättigheter i hemmet. Detta inkluderade bland annat 

barnuppfostran och försörjning, vilket innebar att mannen och kvinnan nästan blev jämställda.
10

  

 

År 1880 startades också en landsomfattande kampanj för allmän rösträtt, dock inkluderade denna 

inte kvinnor. Trots detta kämpade vissa kvinnorättsorganisationer för att även kvinnan skulle 
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inkluderas. Mellan 1909 och 1911 antogs allmän rösträtt bland män och 1919-1921 fick även 

kvinnan rösträtt. Detta innebär att enbart ett fåtal länder i Europa antog allmän rösträtt för kvinnor 

senare än Sverige.
11

  

 

Även inom arbetsmarknaden skedde stora förändringar, framför allt i och med industrialiseringen. 

Denna medförde att kvinnor började arbeta i vissa särskilda branscher så som inom textilindustrin 

och livsmedelsindustrin. Männen arbetade istället med branscher så som gruvbrytning och 

metallindustrin. Dock fanns undantag då kvinnor tilläts arbeta i branscher där man var i behov av 

okvalificerad arbetskraft, som kunde utföra monotona arbeten vid olika maskiner, maskinskötarna 

utgjordes dock fortfarande av män. I och med att välfärdsstaten utvecklades och yrken så som 

hemvårdare, barnskötare och socialarbetare uppstod, kom arbetsmarknaden att ändras återigen. 

Dessa yrken kom att ses som kvinnoyrken och kvinnodominansen bland de arbetande blev stor. 

Trots dessa förändringar kom det att dröja fram till 1980 innan jämställdhetslagen för 

arbetsmarknad antogs. Detta innebar att Sverige kom att bli näst sista landet i Norden att anta denna 

lag.12  

 

Jämställdhetsutvecklingen är även synlig inom skolans värld där man, med utgångspunkt i åsikten 

om att flickor och pojkar inte hade samma anlag, möjligheter och framtid, länge inte välkomnade 

flickor i skolan.13 Faktum är att det kom att dröja ända till en bit in på 1900-talet innan alla 

utbildningar i Sverige välkomnade alla oberoende av kön och ekonomisk status.14 Kvinnan och 

mannen, och därmed också barnen, ansågs vara så olika att de inte hade samma behov gällande 

utbildning och uppfostran. Medan pojkarna ansågs vara i behov av utbildning inför framtiden 

ansågs istället flickorna vara i behov av att lära sig exempelvis vårda sitt yttre.15 Detta resulterade i 

att kyrkan, som höll i folkundervisningen sedan 1600-talet, länge endast välkomnade pojkar. Det 

kom att dröja fram till år 1842 innan man införde allmän folkskola för både flickor och pojkar. 

Detta innebar dock inte att hela skolväsendet var tillgängligt för alla barn, utbildning var fortfarande 

styrt både av ekonomi och kön.16 Framför allt var det välbärgade och privilegierade pojkar som 

hade möjlighet att slutföra skolgången och utbilda sig.17 

  

Trots att flickor sedan 1800-talet hade tillgång till den allmänna folkskolan, hade de inte möjlighet 

att ta studentexamen eller studera vid universitet. För att göra detta var eleverna tvungna att slutföra 

studier vid läroverket, där flickor ännu inte var välkomna. Detta resulterade i att de flickor som 

deltog i undervisning enbart tillskrevs en grundläggande utbildning. Flickskolor fanns tillgängliga 

inom borgarklassen, dessa var dock privata vilket innebar höga skolavgifter (pojkarnas statliga 

läroverk var avgiftsfria). Kring slutet av 1800-talet kom flickornas skolsituation att förändras något 

då man inledde en integration mellan flickornas utbildning och det statliga läroväsendet. Trots detta 

hade flickorna fortfarande inte möjlighet att studera vid läroverk och kunde därmed inte heller få 

studentexamen för att studera vidare vid universitet. Detta kom inte att förändras förrän 1870 då 
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flickor tilläts tentera för att få studentexamen, detta gjorde de dock som privatister då de fortfarande 

inte fick verka inom det statliga skolväsendet. Detta förbud upphävdes inte förrän i början av 1930-

talet då flickor välkomnades till de statliga läroverkens högre nivåer.18 

Trots denna långa kamp för jämställdhet både inom skolväsendet och samhället i stort, samt att 

Sverige idag ses som ett av de mest jämställda länderna i världen av FN,
19

  råder ändå vissa 

skillnader mellan könen än idag. ETCs årliga sammanställning, från 2011, över hur jämställt 

Sverige är visar att det tycks existera skillnader bland annat i hur hushållsarbetet fördelas mellan 

män och kvinnor. Detta då det framkommer att kvinnan i snitt lägger 4 timmar per dag på 

hushållsarbete medan mannen istället lägger i snitt 45 minuter. Vidare framkommer även att fäder i 

snitt tar ut 23 % av föräldradagarna. Även inom skolväsendet tycks könsskillnader kvarstå än idag; 

inom gymnasieskolans byggprogram bestod år 2009/2010, 9,5 % av de studerande av kvinnor. 

Inom omvårdnadsprogrammen bestod, samma år, 79,1 % av de studerade av kvinnor. Dessa 

skillnader fortsätter även inom universitet där antalet professorer år 2010 bestod av 80 % män. 

Antalet registrerade studenter bestod av 60 % kvinnor. 
20

 

 

Denna skillnad syns även inom arbetslivet då man funnit att 66 % av de aspirerande till 

chefsarbeten inom börsföretag, och de som anställdes, år 2011 bestod av män. Man fann även att 

enbart 3 av 100 verkställande direktörer år 2011 var kvinnor. Av de 30 största yrkesgrupperna i 

Sverige var enbart fyra stycken relativt jämnt könsfördelade bland personalen år 2011. De största 

mansdominerade yrkena utgörs av lagerassistenter, lastbils- och långtradarförare, företagssäljare 

och verktygsmaskinsoperatörer. De kvinnodominerade yrkena utgörs av barnskötare, 

undersköterska, vårdbiträde, förskollärare och fritidspedagoger. Kvinnor tjänar även i snitt 14 % 

mindre än män (år 2010). Vilket innebär att löneskillnaderna minskat med enbart 2 % sedan 1994.21  

 

2.2 Genus bland barn 

Könets betydelse tycks vara påtaglig redan innan födseln då många föräldrar tar reda på vilket kön 

barnet har redan innan det föds.22 Under graviditet möts också många blivande föräldrar av frågan 

“Vet ni vad det blir?” följt av “Blev det en flicka eller pojke?” då barnet fötts. Detta påvisar 

människans behov av könsuppdelning, könet markerar hur det lilla barnet skall bemötas.23 

Skillnaderna i bemötandet är tydliga redan i hur barnet tilltalas, många använder ofta en ljus och 

pipig röst då de tilltalar flickbebisar medan pojkbebisar tilltalas med en mörkare röst. Även vad som 

sägs till bebisarna ter sig olika, exempelvis berättar en förälder hur hennes tvillingar, en pojke och 

en flicka, ofta tilltalas olika i form av “Iiihh, det är en liten flicka!” och “Ojjj, vilken stor kille!”.24 

Flickorna tenderar därmed att oftare benämnas som lilla hjärtat, lilla gumman, “vad du är nöjd och 

nyfiken”. Medan pojkarna tillskrivs beskrivningar så som “lilla rackare” och “vad du är vild och 

aktiv”. Det finns även skillnader i hur vi tolkar bebisarnas gråt, flickors gråt uppfattas ofta som 

rädsla eller sorg medan pojkarnas gråt uppfattas som ett tecken på ilska. Vidare aktiveras också 
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bebisarna olika, pojkar tenderar att bli aktiverade utan att de tar initiativ till det medan flickor själva 

måste signalera innan de aktiveras.25  

 

Välkommen lilla flicka                   Till en liten pojke 

 

Nu är det dags att sticka                  Välkommen hit lilla gossebarn 

med rosafärgat garn.                  välkommen hit till världen, 

Till en liten kicka,                   snart är du stora starka karln 

ett vackert flickebarn.                  så lycka till på färden! 

 

Hon har kommit som en gåva,                Färden längst livets spännande stig 

en dröm, en rosenknapp.                 bjuder på kärlek och vänner 

Ett nytt liv som vill lova                 allting gott vill vi önska dig 

ljus och framtidshopp.                 och ge dig all glädje vi känner. 

  

Vi hoppas du skall smycka 

vår kära gamla jord 

med kärlek och med lycka 

med skratt och varma ord. 

 

Dopkort; (Wahlström Kajsa, flickor, pojkar och pedagoger. Sid 19) 

 

Dessa kort påvisar de olika förväntningarna som finns gällande flickor och pojkar samt ett 

särskiljande. Detta särskiljande tycks sedermera fortsätta även i förskolan där man funnit att pojkar 

och flickor bemöts olika samt att förväntningarna på barnen ofta är olika beroende på dess kön.
26

  

 

2.3 Studie i jämställdhet på Tittmyrans förskola  

Efter att en grupp pedagoger observerat sitt arbete med hjälp av anteckningar, ljudinspelningar och 

filmkamera, fann man att förskolebarnen behandlades olika beroende på dess kön. Flickorna 

uppmuntrades ofta att vara till lags och de fick anpassa sig i högre grad än pojkarna. De förväntades 

också vara hjälpfröknar samt inta en ”biroll” i relation till pojkarna.27 Vidare fann man att flickorna 

ofta fick agera hjälpredor genom att springa och hämta saker samt “lugna” pojkarna genom att 

placera barnen vartannat utifrån kön, det vill säga en lugn flicka bredvid en stökig pojke. På detta 

sätt hamnade ofta pojkarna i centrum, tillskrevs en ”huvudroll” och tog till större del än flickorna 

del av det pedagogen ville visa barnen.  Detta då flickorna ofta fick utföra tjänster och ärenden 

medan pojkarna satt kvar med pedagogen, men också då flickorna förväntades hålla tillbaka, det vill 

säga låta pojkarna svara och dylikt. Även detta är ett exempel på att flickorna tillskrevs birollen och 

pojkarna huvudrollen. Vilket innebär att både flickor och pojkar förlorar på ojämställdheten i 

förskolan. Tittmyrans studie visade bland annat att pedagogerna oftare använder ett hårdare tonläge 

och korta meningar som karaktäriserades som befallningar, då de talar med pojkar. Då pedagogerna 

i undersökningen tilltalade flickorna använde de sig av långa meningar och många olika ord. Det 

vill säga att flickorna oftare tilltalades med vad som kan karaktäriseras som konversationer. Dessa 

                                                           

25
 Svaleryd, 2002 

26
 Wahlström, 2003 

27
 Ibid, 2003 



7 
 

avbröts dock när en pojke åberopade uppmärksamhet eller pedagogen tillrättavisade dem. 

Skillnaderna i hur barnen tilltalas resulterar i att flickorna får möjlighet att öva på att samtala samt 

relationer. De övades även i att inta en så kallad “biroll” då de förväntades stå tillbaka när pojkarna 

exempelvis behövde hjälp.
28

 

 

Då pojkarna i Wahlströms undersökning
29

 många gånger enbart bekräftades genom negativa 

situationer, det vill säga att de uppmärksammas för saker de inte borde ha gjort eller gör, hamnar de 

ofta i ett negativt centrum utan socialt samspel, relationsträning eller nyanserat språk. Faktum är att 

man funnit att pojkar kan få höra sitt namn i negativ bemärkning uppemot 60 till 75 gånger på en 

timme, någonting som kan skapa en negativ jag-förstärkning och självbild. Detta tyder på att 

pedagogerna ofta hade negativa förväntningar på pojkarna. Vilket emellertid inte innebär att 

flickorna enbart möttes av positiva förväntningar och positiv behandling. Man fann att pedagogerna 

överlag inte tillät flickorna att säga nej samt att deras vilja inte respekterades i samma utsträckning 

som pojkarnas. Flickorna fick ofta höra saker så som “Men du som är flicka ska inte bråka, kom så 

bygger vi sandkakor istället”
30

, då de hävdade sig mot pojkarna. Någonting som kan vara grunden i 

att flickorna i observationer inte tycktes veta vad de ville samt ofta hade svårt att genomföra val. Att 

flickornas vilja tystas gör att de inte kan utveckla denna samt gör dem istället osjälvständiga och 

osynliga. Detta då pedagogerna näst intill alltid övertalade flickorna till att lyda och inte säga nej.
31

  

 

Då pedagogerna ofta använde flickorna som hjälpfröknar tycks denna roll ha påverkat flickornas 

självuppfattning, Tittmyrans studie visade till exempel att flickorna själva efterföljde denna roll och 

många gånger självmant hjälpte pojkarna. Exempelvis observerades att vid matsituationer behövde 

pojkarna enbart uttala ett “Öh” för att en flicka skulle reagera och skicka någonting till pojken. De 

fyllde även på mjölk, skar köttbullar och dylikt till pojkarna under hela måltiden. På detta sätt övade 

flickorna upp lyhördhet för andras behov, samt deras roll som hjälpfröknar. Pojkarna å andra sidan 

övade återigen på sin förmåga att inta huvudrollen. Detta mönster var även tydligt i andra 

situationer, som vid utelek. Då flickorna observerades plocka upp tappade mössor och hålla de 

yngre barnen i händerna. Liknande observationer gjordes bland så små barn som tvååringar. 

Pedagogerna reagerade på detta med berömmande ord så som “Vad duktig du är” och uppmuntrade 

därmed “duktiga flickor” syndromet.
32

 

 

Detta mönster existerar även inom den fria leken då observationer visat att pojkar ofta leker 

riskfyllda lekar.
33

 Pojkarna observerades gå balansgång på höga höjder och kasta sig ned från träd. 

De tycks sällan använda sig av fulla meningar eller sammanhängande ord, istället använder de 

starka röster för att utbringa höga utrop och ljud. Pojkarna observerades också ofta leka i stora 

grupper där pedagoger inte var närvarade. De tog ofta för sig, tog rollen som ledare, undvek 

svaghet, experimenterade och testade, tänjde på regler och gränser, undvek kroppskontakt med 

vuxna samt agerade direkt och handgripligen vid konflikter.
34

 Enligt statistiska centralbyråns 
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mätningar var det 2007 över dubbelt så många män, jämfört med kvinnor, som avled till följd av 

olyckor och våld.35 Någonting som möjligtvis kan ha sin ursprungliga grund i att barnen tilldelas 

olika begränsningar gällande risktagande inom leken.36 Då man istället observerade flickornas lek 

fann man ett de vuxna ofta förmanade flickorna att vara försiktiga genom att varna med utrop så 

som “Akta du faller!”. Flickorna tycktes även leka i mindre grupper än pojkarna, ofta var de istället 

i par. De tenderade också att leka där pedagogerna var närvarande och flickorna förde 

konversationer med låga röster samt var lyhörda mot den andres behov. Vidare tycktes de även inta 

rollen som hjälpfröken och “stötdämpare”, uppvisa ett starkt likhets- och rättvisetänk, få mycket 

kroppskontakt av vuxna, undvika konflikter, ta motgångar personligt, uppvisa passivitet och lydnad 

istället för initiativförmåga, intog aldrig rollen som huvudperson samt använde språket för att 

beskriva känslor, upplevelser och relationer.
37

 

 

Av observationerna i Tittmyrans studie
38

 fann man också att pojkarna genom leken ofta övade på 

saker de redan kunde. Det vill säga att ta plats, tänja gränser, rörelse, aktivitet, initiativförmåga, 

grovmotorik, ledarskap samt acceptans gällande de vuxnas frånvaro. Flickorna observerades också 

öva på saker de redan kunde, det vill säga relationer, närhet till vuxna, visa hänsyn, finmotorik, 

anpassning, försiktighet, språk, lyhördhet, passa de mindre barnen och vara hjälpfröken. På detta 

sätt upprätthöll även den fria leken barnens roller, det vill säga att flickorna tränas in i att innehava 

birollen och pojkarna återigen intog huvudrollen. Även pedagogerna införlivade dessa 

rolldragningar genom att undermedvetet inhysa olika förväntningar på barnen, utifrån dess kön. I 

undersökningen
39

 fann man att en förklaring till detta beteende kan vara att många pedagoger har ett 

behov av att förutse vad som händer i barngruppen och verksamheten. Barn som agerar utanför de 

traditionella könsmönstren faller utanför denna ram och stör därmed den ordning pedagogen 

införlivat. Detta innebär att många flickor som i hemmet uppfostras till att kliva utanför 

könsmönstren ofta blir tillrättavisade i förskolan. Detta genom så kallad intensivbehandling från 

pedagogerna där de ständigt påtalar för flickan hur hon bör bete sig. Detta sker undermedvetet men 

bidrar ändå till att förskolan stärker de traditionella könsrollerna istället för minimerar dem.40 

Någonting som strider mot läroplanen för förskolan står det upprepade gånger framkommer att 

pedagoger skall lära barnen om lika behandling och jämställdhet.41 

 

2.4 Klass och genus 

Det föreligger viss forskning som tyder på ett samband mellan genus och klass. Detta innebär att 

skillnader i hur barn agerar kan förklaras av föräldrarnas klasstillhörighet. Detta då man ofta 

kopplar genus till olika maktordningar och dominanser i samhället som i vissa fall kan knytas till 

klass.42 Ambjörnsson har bedrivit en studie
43

 där man genom intervjuer och observationer funnit att 

många föräldrar som har ett genustänk gentemot sina barn ofta tillhörde en medel/högre 

samhällsklass. Dessa föräldrar associerade bland annat färgen rosa med dålig smak. Någonting som 

                                                           

35 
Statistiska centralbyrån, 2010 

36
 Wahlström, 2003 

37
 Ibid, 2003 

38
 Ibid, 2003 

39
 Ibid, 2003 

40
 Ibid, 2003 

41 
Skolverket, 2011 

42 
Hägerström, 2004 

43
 Ambjörnssom, 2011 



9 
 

kan anknytas till kopplingarna mellan klass och smak, det vill säga att klass och klasskillnader 

formuleras av smak, stil och attityd.44 I stora drag avgörs därmed en persons livsstil (smak, 

egenskaper och dylikt) av vilket habitus denne besitter, det vill säga bland annat vilken social och 

ekonomisk klass personen tillhör.
45

 Särskilt smaken gällande exempelvis kläder har stor del i detta 

då detta innebär ett avståndstagande från andra sociala klasser.46 Detta innebär att föräldrarnas 

avståndstagande från att klä sina barn i rosa blev en sorts identitetsprojekt rörande både social 

tillhörighet och klass.
47

  

 

Ambjörnssons intervjuer
48

 visade därmed att många föräldrar ansåg att avståndstagandet från färgen 

rosa innebar att signaler gällande kompetens, medvetenhet, rätt stil, klass, smak och att vara påläst, 

sänds ut. Denna tendens återfanns även bland barnen som blivit intervjuade för undersökningen. 

Bland dessa var dock kopplingen mellan färg och kön starkare än mellan färg och klass. Samtliga 

medverkande barn uttryckte att rosa var en “tjejfärg”. Det framkom därmed att färgen rosa används 

för att sortera genus bland barnen, någonting som kan förklara varför många av pojkarna uttryckte 

ett avståndstagande gentemot färgen. En annan aspekt inom detta är att barnkläder som bryter 

könsmönstren, det vill säga inte följer färgkoden rosa-flickor, blå-pojkar, ofta är mycket dyra. Detta 

innebär att den som vill köpa könsneutrala kläder måste betala mycket mer än de som köper 

könssegregerade kläder.
49

 Denna tendens, där könsneutrala kläder är svårtillgängliga, återfinns även 

bland leksaker. Efter observationer
50

 i flertal leksaksaffärer fann Ambjörnsson näst intill enbart 

könssegregerade leksaker. Många butiker tycktes vara uppdelade i färg, rosa och blå, där det 

återfanns bland annat dockor och glittersmink på den rosa sidan och exempelvis monstertruckar på 

den blå. Könsneutrala leksaker återfanns väldigt sällan eller aldrig. Ytterligare forskning tyder på att 

barnen könsmärker leksaker beroende på vilket kön barnet har som leker med leksaken i reklam.
51

 

Detta tycks påverka barnen då man i undersökningen fann att barnen klassificerade leksaker efter 

kön samt utifrån dess färg. Barnen tycktes snarare utgå från leksakens färg än dess typ, vilket 

innebär att en rosa bil ansågs vara “tjejig”.52 Denna tendens, där färgen på leksaken är mer 

könsavgörande än typen av leksak, har även återfunnits i observationer
53

 samt intervjuer med 

barn.
54

 Även dessa studier synliggjorde att färger var en stark markör för vem leksakerna passade 

för, enligt barnen.55  

 

I Ambjörnssons intervjuer framkom även att vissa pojkar uttryckte att de inte kunde röra en leksak 

som var rosa, utan att de då skrek och kastade bort den. I observationer fann man även pojkar som 

spottade på en cykel enbart av anledningen att den var rosa. Under tiden utropade de även hur 

äcklig och ful de ansåg färgen vara. Enligt barnen skulle samma sak aldrig hända med exempelvis 

                                                           

44
 Amjörnsson, 2011 

45
 Bourdieu, 1994 

46
 Ibid, 1994 

47
 Ambjörnsson, 2011 

48
 Ibid, 2011 

49
 Ibid, 2011 

50
 Ibid, 2011 

51
 Pike & Jennings, 2005 

52 
Ambjörnsson, 2011 

53
 Cherney & Dempsey, 2010 

54
 Hellman i Nordberg, 2008 

55 
Hellman i Nordberg,  2008 & Cherney & Dempsey, 2010 



10 
 

färgen grön, någonting som även bekräftats efter observation.
56

 Detta tyder på att det rosa och det 

som anses vara “flickigt” och “tjejigt” anses besitta lägre status än det “killiga”. Någonting som 

även kan förklara varför pojkarna fann det så viktigt att inte uppfattas som flickor. Att inta ett 

avståndstagande från färgen rosa och det “flickiga” ansågs därmed vara ett ställningstagande 

gällande vilken status man har. 
57

 

 

Trots avståndstagandets vikt tyder observationer
58

 på att många pojkar samtidigt lockas av de så 

kallade typiskt flickkodade leksakerna och lekarna. Ambjörnsson har funnit att många pojkar, trots 

att de uttryckt ett starkt avståndstagande gentemot det “flickiga”, ändå leker lekar så som “mamma, 

pappa, barn”. Ambjörnsson har då funnit att barnen närmar sig den “förbjudna leken” genom att 

dölja den med hjälp av maskulint kodade leksaker. I observationerna
59

 synliggjordes exempelvis en 

grupp pojkar återkommande leka mamma, pappa, barn med hjälp av Star Wars figurer. På detta vis 

kunde pojkarna behålla den status som erhålls genom avståndstagandet från det feminina, men 

samtidigt närma sig den ändå så lockande leken. Detta synliggör därmed den hierarki som existerar 

mellan könen och underordnar det feminina; det var inte möjligt för pojkarna att närma sig den 

feminint kodade leken innan de band in Star Wars figurerna, som är typiskt maskulint kodade. 
60

 

 

Underordningen av det feminina och överordningen av det maskulina synliggörs också genom 

intervjuer med flickor i förskoleåldern angående deras lek.
61

 Då flickorna observerades leka med 

maskulint kodade leksaker undvek de näst in till aldrig att nämna detta då de intervjuades, så som 

pojkarna gjorde. Det framstod därmed mer oproblematiskt att som flicka kopplas till pojkar och det 

maskulint kodade, än tvärtom.62 En tendens som inte enbart återfinns bland barnen och dess 

leksaker utan även i vuxenvärlden. I intervjuer med småbarnsföräldrar gällande barnens kläder fann 

man att merparten av föräldrarna undvek att klä sina pojkar i kläder som kunde uppfattas som 

feminina. Flickorna kunde å andra sidan utan större problem kläs i maskulint kodade kläder, då 

dessa kläder ansågs vara tuffa. Vissa föräldrar uttryckte dock att det var viktigt att flickorna, när de 

bar “pojkkläder” bar vissa feminint kodade detaljer, exempelvis en rosa rosett. På detta sätt skulle 

barnets kön framgå trots kläderna.63  

 

Trots att många av barnen uttalade att hög status var kopplad till ett avståndstagande från rosa och 

det feminina, uttryckte ändå många flickor i femårsåldern att de “kände sig fina” då de bar rosa. 

Detta då de sade sig få mer komplimanger och uppmärksamhet då de bar klänningar eller andra rosa 

klädesplagg. Någonting som även föräldrarna, i intervjuerna,
64

 sade sig uppleva. Flickorna undvek 

att klä sig i andra färger än rosa, då dessa kändes “tråkiga” eftersom de resulterade i mindre 

uppmärksamhet och att de “inte kände sig fina”. På detta sätt invigs flickorna tidigt i 

genusstrukturer som fokuserar på kroppens utseende. Denna tendens återfinns även bland leksaker 

som anses vara “flickiga”. Detta då många av dessa leksaker fokuserar på att klä av, klä på och 
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“göra fin”, i form av exempelvis Barbie dockor. Leksaker ämnade för flickor tenderar också att 

rikta sig mot omhändertagande och ”husliga aktiviteter” så som städning och matlagning.
65

 Lekar 

som är ämnade för pojkar resulterar å andra sidan i kunskaper kring konstruktion, teknik och 

grovmotorik.
66

 Någonting som innebär att flickors leksaker sänder ut signaler gällande att utseende, 

kläder och omhändertagande är viktigt. Dessa signaler återfinns även i tidningar och filmer som 

riktar sig till flickor. Många av flickorna uttryckte att deras favoritleksaker var Hello Kitty eller My 

Little Pony, leksaker som förkroppsligar den ”rosafluffvärlden”
67

 som erbjuds till flickor. Barnen 

ansåg ofta att dessa var deras favoritleksaker då de hade fina färger och var gulliga, någonting som 

kan återkopplas till genusstrukturerna gällande kroppens utseende.68 Andra särskiljande faktorer 

bland barnens leksaker utgörs av bland annat dockor där dessa ämnade för flickor ofta tenderar att 

vara oförmögna att stå samt hålla i objekt. Medan dockor för pojkar å andra sidan tenderar att vara 

förmögna till att stå och hålla i objekt. Någonting som kan sända ut signaler kring att flickor är 

osjälvständiga och passiva, medan pojkar är handlingskraftiga och aktiva.
69

  

 

Forskning tyder på att inte endast vuxenvärlden påverkar barnens val av leksaker, utan att barnen 

influerar varandra. Detta i form av att barnen ofta uppmuntrar varandra att leka med könsstereotypa 

leksaker. Detta synliggörs bland annat genom att barnen snabbt korrigerar varandra då de gör 

övertramp gällande leksaksval.
70

 Någonting som kan vara grundat i att barnen ofta möts av liknande 

uppmuntran från sina föräldrar.
71

 Detta i samband med att barnen enligt studier tenderar att ha 

könsstereotypa önskningar gällande leksaksval 
72

, innebär att barnen aktivt påverkar den 

könsstereotypa normen som omger dem.
73

 

 

Barnens varierande leknormer tycks vara kulturellt konstruerade vilket innebär att valen påverkas 

av både socialisationen och genom en lärprocess, det vill säga hur barnen lärt sig att leka.
74

 Denna 

struktur, där barnen socialiseras in i leknormer utifrån kön, tycks inte enbart påverka barnens 

lekmönster utan även deras tankar kring leksaker. Detta då man i en förskola
75

 genomfört en 

undersökning där man fann att barnen i nästan samtliga fall kunde definiera leksaker utifrån kön. 

Man visade barnen, som var mellan två och sex år gamla, bilder på olika leksaker och bad dem para 

ihop dessa med en flicka eller pojke. På detta sätt synliggjordes barnens föreställningar angående 

könsstereotypa leksaker samt hur de upplever symboliskt kön. Det vill säga de föreställningar och 

förväntningar som samhället har på könen.
76

 Man fann att barnen gjorde val enligt de traditionella 

könsmönstren i nästan samtliga fall. Exempelvis parade barnen ihop kvinnan med köksutrustning 

och barnvagn medan mannen parades ihop med lastbil och gräsklippare. Pojken parades ihop med 

en boll och flickan med en nalle och en docka. Barnen gjorde dessa stereotypa sammankopplingar 
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redan vid två års ålder.77 Detta kan tolkas utifrån Hardings genusteori (se avsnitt 4.1) om det 

symboliska könet som menar att kvinnor och män har olika förväntningar på sig i samhället. Det 

vill säga att det som definieras som kvinnligt och manligt är motsatt varandra.
78

 Barnen besitter 

därmed ett inlärt tankesätt kring vad som förväntas av en pojke respektive flicka, någonting som 

även tycks genomsyra valet av leksaker, lekar och kläder. Enligt teorin är det manliga överordnat 

det kvinnliga, någonting som också återspeglas i barnen då de, som tidigare nämnt, hade lättare att 

acceptera att flickor lekte klassiska pojklekar än tvärtom.79  

 

Liknande undersökning har även gjort i en förskola i Massachusetts, USA, där man också visade en 

grupp förskolebarn bilder på olika leksaker.
80

 Medverkande barn var mellan tre och fyra år. I denna 

undersökning visades dock barnen två leksaker åt gången, en som utifrån tidigare undersökningar 

ansågs vara feminin och en maskulin (exempelvis docka och bil). Barnen ombads sedan välja vilken 

leksak de ville leka med. Utifrån detta drog man slutsatser om barnens stereotypa tankar kring 

leksaker och könsroller. För att göra undersökningen mer trovärdig genomförde man även en 

undersökning bland högskolestudenter. Dessa ombads dock markera vilken leksak de skulle föreslå 

till en flicka respektive pojke. I samtliga två undersökningar gjordes flest val som överensstämmer 

med de klassiska könsrollerna. Undersökningen visade även att barnens klasstillhörighet inte 

tycktes ha någon form av inverkan på barnens tankar kring leksakerna. Någonting som man i 

hypotesen antog skulle ha inverkan på barnens val.81  

 

Den studie vi ämnar bedriva är klart inspirerad av ovanstående undersökningar. Likt dessa bygger 

även vår studie på att visa barnen bilder på leksaker och be medverkande barn para ihop dessa med 

de olika könen. Dock skiljer sig vår studie markant från tidigare utförda undersökningar då vi, till 

skillnad från i förstnämnda undersökningen, utförde studien med ett barn i taget. Eftersom vi ville 

minimera risken att barnens svar påverkades av varandra. Vi använde oss även av en bild på en 

flicka samt en pojke för att motverka att leda barnen genom att tvinga dem att välja mellan flicka 

eller pojke, någonting som inte gjordes i förstnämnda undersökningen. I förstnämnda studien visade 

man också kort på både vuxna och barn för medverkande barn, någonting som vi inte gjort då vi 

anser att detta kan medföra för många val, någonting som kan förvirra barnen och påverka 

resultatet. Vår studie skiljer sig också från undersökningen som utfördes i USA då de inte bad 

barnen para ihop leksak och kön, utan ombad barnen besvara vilken leksak de själva ville leka med.  

Ytterligare en skillnad mellan tidigare undersökningar och vår är åldersperspektivet. Då 

medverkande barn i tidigare undersökningar varit av varierande åldrar. Genom att bedriva studien 

bland enbart femåringar motverkades ålder som en faktor, istället lades fokus på barnens bakgrund. 

Vi anser därför vår studie vara inspirerad av dessa undersökningar men samtidigt en förbättring av 

dem. 

 

2.5. Syfte och frågeställningar 

Denna studie ämnar undersöka om en grupp pojkar och flickor vid femårsålder tänker 

könsstereotypt om leksaker. Samt om dessa eventuella könsstereotypa tankar kan kopplas till 
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föräldrarnas utbildningsnivå. Vi kommer med hjälp av en enkätundersökning samt en 

bildundersökning söka svar kring detta.  

 

Våra frågeställningar är därmed; 

– Tänker en grupp femåriga barn könsstereotypt kring leksaker? 

– Hur ser barnens synsätt ut i relation till föräldrarnas utbildningsnivå? 

– Vilka andra paralleller finns mellan barnens synsätt och bakgrund?  

 

Med könsstereotypt avser vi den klassiska indelningen mellan flick- och pojksaker som bland annat 

synliggörs i leksaksaffärer. Där leksakerna delas upp efter rosa och blå avseende flickor och 

pojkar.
82

  

 

3. Metod  

Nedan redogörs val av metod, urval av undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning av 

material, studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden.   

 

3.1. Val av metod 

Undersökningen bedrivs enligt en kvantitativ metod, det vill säga att resultaten ämnar identifiera 

samband mellan olika faktorer,83 i detta fall barnens eventuella könsstereotypa tankar kring leksaker 

samt i huvudsak föräldrarnas utbildningsnivå. Detta metodval innebär att resultaten från 

undersökning och enkät kommer redovisas i form av statistik, någonting som är kutym i analyser 

med ett kvantitativt metodperspektiv.84 Denna statistik ämnar tydliggöra eventuella samband i 

resultaten. Resultaten i en kvantitativ studie analyseras ofta enligt olika skalnivåer, i detta fall 

kommer vi använda oss av nominalskala85 vilket innebär att resultaten kommer delas in i olika 

kategorier. I detta fall utgörs dessa kategorier av om barnen har syskon, föräldrarnas 

utbildningsnivå samt om föräldrarna har könsrollerna i åtanke vid leksaks- och klädinköp. 

Resultaten kommer bestå av diskreta variabler, det vill säga att värden enbart kommer inta heltal.86 

Detta då statistiken avser påvisa antal barn per svar.  

 

De undersökningsmetoder som används är en enkätundersökning samt en bildundersökning. 

Enkäten (bilaga 2) bestod av ett frågeformulär som besvarades av de medverkande barnens 

vårdnadshavare. För att besvara frågeställningarna användes både öppna frågor samt flervalsfrågor, 

men även en filterfråga.
87

 Val av metod i form av enkät gjordes då enkäten berör respondentens 

barn och vi ämnade möjliggöra för respondenten att diskutera svaren med sin eventuelle partner. 

Men också för att giva respondenten mer tid till att i lugn och ro besvara frågorna och därmed också 

få möjlighet att tänka igenom svaren. Ett annat skäl för att välja enkät var då samtliga respondenter 

tillfrågas på exakt samma sätt i enkäten, eftersom frågorna är utformade på samma sätt i samtliga 

enkäter.88 Någonting som höjer reliabiliteten i undersökningen och minskar intervjuareffekten, det 

vill säga att respondenten inte påverkas av och leds av vårt sätt att ställa frågorna.
89
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Med öppna svar avser vi frågor där respondenten med egna ord formulerade svaren. Detta då syftet 

var att erhålla respondentens personliga åsikt gällande de ställda frågorna. Men också då enkäten i 

huvudsak gäller respondentens barn och frågorna därmed kan vara relativt känsliga, någonting som 

kan medföra att respondenten erhåller en känsla av att vilja “förklara” sig själv. Med flervalsfrågor 

avser vi de frågor där svarsalternativ i form av ja, nej samt vet ej givits. Dessa användes för att 

minimera svarstiden för respondenten, detta då en lång enkät kan bidra till större bortfall.90 

 

Bland barnen bedrevs en bildundersökning, med bilder föreställande olika leksaker samt pojke 

respektive flicka, med vilken vi ämnade söka svar på om en grupp femåriga barn tänker 

könsstereotypt kring leksaker. Denna metod valdes då vi ville att undersökningen skulle ha ett 

lekfullt intryck, men också för att barnen förhoppningsvis inte skulle uppleva undersökningstillfället 

som en konstlad situation. För att uppnå detta togs heller varken ljud eller bildupptagningar, istället 

antecknade vi barnens svar. Arbetet med att göra undersökningstillfället så naturligt som möjligt 

gjordes för att ge barnen en känsla av trygghet samt att de skulle tycka att undersökningen var rolig. 

Men framförallt för att en konstlad situation där respondenten känner sig obekväm kan bidra till att 

resultaten påverkas och därmed inte kan ses som tillförlitliga. För att barn skall känna sig trygga i 

en intervjusituation krävs också ett långt förarbete där man bygger en stabil och trygg relation med 

barnet,91 någonting som är tidskrävande samt inte överensstämmer med syftet att medverkande barn 

ämnade bestå av för oss okända barn. Vilket därmed är en anledning till varför intervju valdes bort 

som metod.  

 

Bilderna (bilaga 3) som presenterades för barnen valdes med åtanke kring färg och tydlighet. Arbete 

lades även ned på att bilderna skulle vara så liknande varandra som möjligt, därför valdes tecknade 

leksaker istället för foton på riktiga. Detta för att minimera att kortens utseende påverkade barnens 

val. Med detta i åtanke valdes därför inte heller bilder på leksaker från exempelvis leksakskataloger, 

detta då dessa ofta har bakgrundsfärger i blått eller rosa. Copyright var även i åtanke vid val av 

bilder, vi använde oss därför av fria bilder.92 

 

3.2. Etiska överväganden 

Inför den studie vi genomfört har Vetenskapsrådets allmänna regler
93

 tagits i beaktelse. Detta 

innebär att den studie och resultat vi bedrivit och hänvisar till är sanningsenlig samt att de analyser 

och diskussioner som bedrivits utifrån resultat som inhämtats från studien är objektiva. Men också 

att de metoder som används och dess resultat redovisas öppet,
94

 detta för att möjliggöra att studien 

när som helst kan genomföras igen samt att resultaten då kan jämföras.  

 

I de etiska överväganden vi gjort ingår också individskyddskravet, detta innebär att vi har tilldelat 

medverkande parter information kring vår studie samt dess syfte. Men också att samtycke, i form av 

underskrifter, insamlats från föräldrarna. Det insamlade materialet, i form av enkäter och barnens 
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svar i bildundersökningen, har också förvarats enligt kodex.
95

 Detta för att säkerhetsställa att 

respondenternas personuppgifter hanteras enligt sekretess
96

 vilket också innebär att ingen av de 

medverkandes identitet går att röja.
97

 I det följebrev som medföljde enkäten informerades 

respondenterna kring möjligheten att avbryta sitt deltagande i studien.  

Även Vetenskapsrådets allmänna principer har tagits i beaktelse under arbetet med denna studie 

vilket innebär att syfte, frågeställningar och val av metod formulerats utifrån att dessa skall vara 

relevanta, lätt formulerade och präglas av noggrannhet.
98

 

3.3. Urval av undersökningsgrupp 

Målpopulationen för undersökningen är femåriga barn på en centralt belägen förskola i en 

mellanstor svensk stad. Förskolan består av enbart fyra-fem åringar. Förskolan bedriver inte någon 

form av specifikt genusarbete då barnen leker över könsgränserna enligt utsago från en pedagog. 

Medverkande förskola valdes därmed ur ett åldersperspektiv då samtliga femåriga barn i området 

verkar på denna förskola. Eftersom syftet med undersökningen var att finna svar på om barn i den 

åldern tänker könsstereotypt kring leksaker. Men också för att eliminera ålder som en faktor som 

kan ha inverkan på resultatet. Medverkande barn var av varierande åldrar i samtliga andra fall då 

bildundersökningen genomförts. Någonting som kan ha påverkat resultaten då barnens bakgrund 

inte var en ensam faktor, utan även dess ålder. Detta ämnade vi motverka då vi enbart syftar 

undersöka om flickor respektive pojkar tänker könsstereotypt kring leksaker, och därmed inte 

ämnade inta ett åldersperspektiv. 

 

Målpopulationen för enkäten utgjordes av barnens vårdnadshavare, eftersom syftet var att koppla 

barnens eventuella könsstereotypa tankar kring leksaker till deras bakgrund (i form av exempelvis 

syskon) samt vårdnadshavarnas utbildningsnivå. 

 

I vår studie medverkade 11 barn, 6 pojkar och 5 flickor, samt deras föräldrar. Dessa utgjordes av de 

som återlämnade den enkät, samt godkännande gällande deras barns medverkan. Antalet 

medverkande kan ses som lågt i sammanhanget, någonting som medför att slutsatser gällande barn i 

stort kan vara svåra att dra. De resultat vår studie givit kan därför enbart ses som en indikator på vad 

medverkande barn och deras föräldrar anser gällande könsstereotypa tankar kring leksaker.  

 

3.4. Genomförande 

Arbetet inleddes med att föräldraenkäter och följebrev skapades och bearbetades enligt riktlinjer.
99

 

Enkäten genomgick sedan en pilotstudie där 10 personer medverkade. Detta för att uppmärksamma 

styrkor, svagheter samt hur dessa respondenter uppfattade frågorna, då tanken bakom enkäten och 

dess frågor var självklara för oss. Genom pilotstudien uppmärksammades också vissa brister i 

enkäten, så som att svarsalternativ saknas för att möjliggöra samtliga medverkandes svar. Men vi 

märkte också att frågorna besvarade syftet, det vill säga att validiteten är hög.
100

 När detta arbete 
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slutförts skapades korten som kom att användas i bildundersökningen, även dessa genomgick en 

mindre pilotstudie där fem barn medverkade.  

 

Med enkäten bifogades ett följebrev (bilaga 1) där bland annat information kring 

bildundersökningen vi ämnade genomföra med respondentens barn framkom. Respondentens 

underskrift, och godkännande, gällande barnets medverkan ombads också i enkäten, enligt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (Lagen om etikprövning 18§). Detta då barn under 15 år kan ha svårt att 

greppa undersökningens innebörd.
101

 Men också för att minimera antalet bifogade papper och 

avlagd tid för respondenten, och på detta sätt återigen minimera bortfallet.  

 

Kontakten med berörd förskola inleddes med att berörd förskolechef kontaktades och informerades 

angående vår studie och syftet. Denne tog sedan ställning angående deltagande och kontaktade 

berörd förskola som senare kontaktade oss. Denna kontakt resulterade i ett första möte där vi 

informerade en pedagog på förskolan angående enkäten och bildundersökningen. I samband med 

detta möte delades även föräldraenkäterna ut, dessa placerades på barnens hyllor i ett förslutet 

kuvert tillsammans med följebrevet och instruktioner om återlämning. Kuvertet hade som syfte att 

förstärka sekretessen.  

 

Efter detta hölls kontinuerlig kontakt med pedagogen där vi stämde av hur många enkäter som 

återlämnats. På detta sätt bokades även en andra träff. Under denna träff genomfördes 

undersökningen med en första grupp bestående av sex barn. Barnen var innan genomförandet helt 

ovetande om undersökningens mening och utförande, detta för att minimera genomtänkta och 

utarbetade svar. Undersökningen utfördes i ett avskilt rum för att skapa en lugn och avspänd 

atmosfär. Barnen tilläts ta den tid de behövde för att genomföra uppgiften, även detta för att skapa 

en känsla av trygghet och lekfullhet. Vi ämnade skapa en känsla av att vi tillsammans med barnen 

utförde en lek, detta för att minimera att barnen fann undersökningen tråkig. Dessa val ämnade 

motverka att barnen angav svar utifrån de förväntningar de trodde att vi besatt. Kontakten med 

pedagogen fortskred och i och med denna, samt att fler enkäter inkommit, bokades ytterligare en 

träff. Här genomfördes undersökningen med fyra barn. Under en sista träff genomfördes 

undersökningen med ett barn. Stort arbete lades ner på att utföra undersökningen på exakt samma 

sätt alla tre gångerna, detta för att minimera yttre påverkan på resultaten.  

 

Undersökningen genomfördes med ett barn åt gången. Dessa placerades framför en av oss, den 

andre tog anteckningar, dessa roller var statiska för att säkerställa att bildundersökningen 

genomfördes på samma sätt samtliga gånger. Tre kort, pojke, flicka & pojke, flicka lades framför 

barnet och denna ombads beskriva vad korten föreställde. Den av oss som förde kontakten med 

barnet besvarade också detta för att bekräfta barnet och förklarade sedan uppgiften enligt följande 

manuskript;  

  

– Vill du göra ett uppdrag? 

– Jag kommer ge dig en bild på en leksak. Och jag vill att du lägger bilden vid den person som  

brukar leka med den. Leker bara pojkar med den, eller både flickor och pojkar eller bara flickor. 

Detta innebär att syftet omformulerades vid kontakten med barnen, detta för att formulera ett syfte 
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på barnens nivå som därmed blev begripligt för barnen. Vid varje kort som visades för barnet (se 

kortens ordning i bilaga tre) ställdes även frågan ”Vem brukar leka med...(leksaken i fråga)”. I 

övrigt ställdes inte några frågor, detta för att inte störa barnet och tillåta att hen drog sina egna 

slutsatser. Efter utförd uppgift tackades barnen för deras medverkan. Undersökningarna 

dokumenterades med hjälp av anteckningar gällande vad barnen svarade. Detta då vi beslöt att 

exkludera användning av både filmkamera, kamera samt bandspelare. Med grund i att, återigen, 

bidra till att barnen skulle känna sig trygga, finna uppgiften lekfull samt då undersökningstillfället 

inte skulle upplevas som konstlat.  

 

3.5. Bearbetning av material 

Efter insamlandet av enkäter, genomförandet samt en genomgång av anteckningarna från 

undersökningen sorterades barnen in i kategorier utefter föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas 

medvetna tankar angående könsroller samt syskon respektive ensambarn. Efter detta så 

sammanställdes barnens svar i försök att finna mönster i varje kategori. Detta arbete bedrevs med 

hjälp av tabeller i Excel. Resultaten sammanställdes även i sex diagram.  

 

3.6. Studiens tillförlitlighet 

Då detta examensarbete bygger på en kvantitativ metod bortser vi från vissa delar som medföljer en 

kvalitativ metod. Dessa inkluderar så kallade ”vad innebär det-frågor” samt variationer hos olika 

företeelser. Istället ämnar vi, genom den kvantitativa metoden, att fokusera på samband mellan 

företeelser samt jämförelser mellan olika kategorier.102 Så som samband mellan könsstereotypa 

tankar kring leksaker och syskon. Detta i form av att frågeställningarna bygger på att finna samband 

mellan barnens svar i undersökningen samt föräldrarnas svar i enkäten. För att tydliggöra eventuella 

samband ämnar vi redovisa resultaten i form av tabeller. Samtliga ovanstående val anser vi höjer 

reliabiliteten och validiteten i denna studie.  

 

En svaghet som bör nämnas är att vi inte hade möjlighet att reliabilitetspröva enkäten, det vill säga 

genomföra enkäten vid flera tillfällen för att kontrollera om enkäten genererar liknande svar mellan 

gångerna.103 Då denna enkät (se bilaga 2) berör respondentens barn och samtliga svar kommer 

därmed att vara varierande, då alla barn är unika.  

 

Den bildundersökning vi genomförde kan påstås ha låg reliabilitet då barnen ofta svarade snabbt 

och ogenomtänkt. Dock kan detta även ses som att barnen svarade spontant någonting som å andra 

sidan kan ses som positivt. Ett barn kopplade inte bilderna till könsroller utan till personer i det 

verkliga livet, någonting som kan påverka resultatet. Vi valde dock att använda detta barns resultat 

ändå, detta då barnets svar ändå kan ses som relevanta då de är kopplade till verkliga barn samt 

dess lekvanor. Arbete lades ned på att höja reliabiliteten genom att förklara uppgiften på samma 

sätt för samtliga barn. Men också då undersökningen vid tidigare studier
104

 enligt vårt tycke varit 

bristfälliga, detta då barnen enbart haft möjlighet att välja flicka eller pojke, det vill säga ej haft 

valmöjligheten pojke och flicka. Men även då uppgiften utfördes i grupp, det vill säga med alla 

barn samtidigt. Dessa faktorer anser vi kan ha styrt barnen och därmed sänkt reliabiliteten, 

någonting som vi ämnade motverka genom att presentera valmöjligheten pojke och flicka för 
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barnen men också då vi utförde uppgiften enskilt. Validiteten i bildundersökningen kan dock ses 

som väldigt hög då den mäter samma sak varje gång, vilket dock inte överlag utesluter en låg 

reliabilitet. Samt då den ämnar mäta vilket kön barnen kopplar ihop med vilken leksak, någonting 

som hela bildundersökningen går ut på.  

 

Valet att använda enbart en förskola som undersökningsgrund gjordes då vi ville minimera att 

barnens förutsättningar från förskolan, i form av eventuellt genusarbete kontra icke genusarbete, 

skulle påverka resultaten. Genom att begränsa urvalet på detta sätt försäkrades att barnens svar inte 

berodde på förskolans arbete, i detta fall bristen på genusarbete, utan i huvudsak dess 

hemförhållanden och bakgrund. På förskolan i fråga fanns 20 barn i femårsåldern, enkäten 

utlämnades till 19 barn då pedagogen vi hade kontakt med ansåg att uppgiften var för svår för ett 

barn, då denne har speciella behov. 11 enkäter återlämnades vilket innebär att bilduppgiften 

utfördes med lika många barn. Detta innebär att 60 % av respondenterna återlämnade enkäten, en 

siffra som kan anses vara låg då 20 % anses vara minimum gränsen för bortfall.105 I detta fall kan 

dock 40 % anses vara ett acceptabelt bortfall då undersökningen inte enbart bygger på 

enkätundersökningar utan mer kan ses som ett komplement till bildundersökningen. Detta då 

enkäten är ämnad att ge en bakgrund till barnens svar under bildundersökningen, och därför inte bör 

ses som huvuddel i undersökningen. I en av enkäterna förekom också internt bortfall. En förälder 

besvarade inte frågan om dennes barn hade syskon, vilket kan tolkas som ett nej men samtidigt 

måste ses som ett internt bortfall. Vi anser dock att detta bortfall kan ses som acceptabelt då det 

endast berörde en fråga och i sig inte påverkar resultaten. I delen där barnen kategoriserades utifrån 

om de hade syskon eller ej har dock denna enkät sorterats bort, detta för att försäkra att resultatet ej 

kan ses som inkorrekt.  

 

4. Teori 

Nedan redogörs för några genusteorier som är intressanta för vår studie, teorierna ses som 

kompatibla, det vill säga att teorierna i denna studie kommer användas i samspel med varandra. 

Dessa genusteorier kommer senare användas och återkopplas till då vi bedriver vår analys. 

 

4.1. Hardings genusteori  

Sandra Hardings genusteori kan beskrivas som en mångsystemsteori med tre olika sätt att se på kön. 

Harding talar om det strukturella könet, det symboliska könet samt det individuella könet.
106

  

Den grupp i samhället som anses vara den ”normala” har makten att bestämma vad som är 

överordnat samt underordnat. Ur ett jämställdhetsperspektiv innebär detta att särskilja män och 

kvinnor samt erkänna mannen som överordnad. Det vill säga Dikotomi (motsättningar mellan 

manligt och kvinnligt) samt Asymmetri (mannen är överordnad kvinnan).
107

 

Det strukturella könet kan beskrivas som de maktförhållanden som finns mellan könen idag. Ett 

exempel på det strukturella könet kan vara på arbetsmarknaden där det i hög grad är män som tjänar 

mer än kvinnor och har företräde till högavlönade arbeten.
108
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Det symboliska könet innebär hur kvinnor och män bör agera enligt samhället, vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. Det innefattar sådant som hur män och kvinnor bör klä sig samt vad de bör 

arbeta med och så vidare. Även detta påvisar att maktpositionerna är vridna, en kvinna klädd i 

manliga kläder exempelvis jeans och en skjorta skulle med största sannolikhet dra till sig mindre 

uppmärksamhet än en man klädd i exempelvis klänning. Detta eftersom det är mer accepterat i 

samhället att närma sig det överordnade könet (det vill säga mannen). 
109

 

 

Det individuella könet innebär enskilda individers könsidentitet, samt hur de har socialiserats in i 

den könsrollen, det strukturella samt det symboliska könet har här en stor inverkan eftersom det är 

vuxnas förväntningar samt den bakomliggande kulturen som lär barnen hur de skall agera.110 

 

4.2. Haavind och relativ underordning 

Efter att ha studerat män och kvinnor i förhållanden har Haavind
111

 konstaterat att kvinnan i dagens 

samhälle vid första anblick inte ses som underordnad. Detta då kvinnan idag har valmöjligheter 

gällande arbete, studier, arbetstider, föräldraledighet, hushållssysslor och dylikt. Trots detta fann 

Haavind att det under ytan i många familjer ändå existerade en form av under- och överordning. 

Detta då kvinnan tycktes ha huvudansvaret för både hem och barn, men också över att se till att 

mannen engagerade sig i sin familj samt att han tillskrevs tillräckligt med tid för att ägna sig åt 

andra saker, exempelvis kompisar och intressen. På detta sätt kan den manlige dominansen inte ses 

som en maktdemonstration i förhållandet och den kvinnliga underordningen inte som en ren form 

av underordning. Dominansen tycks istället förvandlas i och med parrelationen och istället bidra till 

att kärleken upprätthålls, och kvinnans underordning blir istället en form av relativ underordning 

där hon faktiskt aktiv valt sin underordnade position.
112

  

 

Haavind beskriver hur vi tolkar människors handlingar och beteende efter kön. Ett exempel på detta 

är om en pojke leker lugnt och stilla med dockor istället för att leka de klassiska pojklekarna. Så 

kommer han att bemötas av exempelvis skratt och hån från de andra barnen.
113

 Om en flicka istället 

följer könsnormen och leker tyst och stilla med dockorna så kommer ingen att reagera. Det handlar 

om hur vi automatiskt kommer att tolka, “förstå” och förklara handlingen eller beteendet utefter 

våra föreställningar om könsrollerna.114 

 

4.3. Holmberg och asymmetriskt rollövertagande  

En stor del i reproduktionen av patriarkatet är det asymmetriska rollövertagandet. Denna teori
115

 

innebär att den som är överordnad inte tycks göra rollövertaganden, vilket innebär att den 

överordnade inte heller sätter sig in i den underordnades situation samt inte intar dennes perspektiv 

på olika situationer mer sällan än den som är underordnad. Det vill säga att den överordnade på 

detta sätt styr den underordnade. Detta fenomen kan förklaras av att samhället är uppbyggt utifrån 

en manlig norm, någonting som generellt innebär att mannen utgör en mall för och symboliserar det 
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mänskliga. Detta resulterar i att kvinnan ofta ser sig själv som en avvikelse från normen som 

besitter helt andra livserfarenheter än mannen. Dessa faktorer medför att mannen inte förväntas ta 

hänsyn till kvinnan på samma sätt som hon förväntas ta hänsyn till honom.
116

 

I dagens samhälle förväntas kvinnan ofta vara empatisk, omsorgsgivande och hysa stor förståelse 

för andra människor, deras behov och känslor. Detta innebär att kvinnan förväntas vara 

rollövertagande och därmed också underordnad. Detta ses nästan som en kvinnlig egenskap och är 

kopplad till de könsliga tolkningsramarna som ingår i kvinnans självuppfattning. Att motgå dessa 

egenskaper är därmed näst intill omöjligt. Vilket resulterar i att det asymmetriska rollövertagandet 

kan ses som ett uttryck för kvinnors frivilliga underordning, eller mäns frivilliga överordning. Det 

asymmetriska rollövertagandet kan förstås utifrån att mannen och kvinnan besitter olika 

tolkningsramar och förväntningar, både på varandra och sig själva. Generellt innebär detta att 

mannen inte förväntas hysa stor förståelse gentemot kvinnan, medan hon förväntas förstå honom i 

näst intill samtliga interaktioner. Männen i undersökningen
117

 utgick ofta från sig själv i 

interaktioner, någonting som exempelvis innebar att mannen inte uppvaktade kvinnan fast han var 

medveten om att detta skulle betyda mycket för henne. Han förklarade detta med att uppvaktningen 

inte skulle betyda någonting för honom. Kvinnorna i undersökningen utgick å andra sidan oftare i 

från männen än sig själva. Detta då de gjorde många rollövertaganden och inskaffade kunskap om 

mannens behov genom att ofta fråga hur han mådde och vad han tänkte på. Männen talade sällan 

om detta och kvinnorna intog då en roll där de frågade männen dessa frågor för att på så sätt 

“handla rätt” i kommande interaktioner. Det faktum att männen sällan eller aldrig gjorde liknande 

rollövertaganden resulterar i att ett asymmetriskt rollövertagande uppstår. Denna teori förklarar 

därför också hur mannens maktförhållande över kvinnan kan fortgå än idag.118  

4.4 Teorierna i samspel 

Ovanstående teorier kan ses som kompatibla då de utan problematik kan tillämpas på samma 

empiri. Exempelvis kan Holmbergs teori
119

 kring att kvinnan förväntas ta mer hänsyn till mannen 

än tvärtom förklaras av Hardings teori
120

 om det symboliska och strukturella könet. Det vill säga att 

mannen än normen och därmed inte förväntas visa lika stor hänsyn till kvinnan som tvärtom. Samt 

det maktförhållande som finns mellan könen där kvinnan ses som underordnad mannen. Hardings 

teori
121

 belyser även de olika förväntningar samhället har på kvinnan och mannen, vilka kan 

kopplas till Haavinds teori
122

 kring relativ underordning, det vill säga att dessa förväntningar 

existerar inom människan och därmed gör att kvinnan självmant, omedvetet, intar den underordnade 

rollen.  

 

Haavinds teori
123

 anger som tidigare nämnt att kvinnan omedvetet antar den underordnade rollen i 

samhället trots att hon idag har större valmöjligheter gällande exempelvis arbete och 
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föräldraledighet. Detta kan förklaras genom Holmbergs teori
124

 där kvinnan förväntas göra fler 

rollövertaganden, denna inre förväntan styr undermedvetet kvinnan till den underordnade rollen. 

 

Sammanfattningsvis illustrerar ovanstående exempel hur nämnda genusteorier kan ses som 

kompatibla. 

 

5. Resultat 

Nedan redogörs de resultat som vår undersökning givit. De kommer att presenteras utifrån de 

frågeställningar vi har ställt men också sammanställas i diagram. I diagrammen presenteras enbart 

ett urval av de leksaker som visades för barnen under bildundersökningen. Dessa utgörs av 20/27 

leksaker som barnen var mest överens om gällande vilket kön de tillhör. Detta innebär att vissa 

leksaker uteslutits från diagrammen, dessa kommer dock redogöras för i den löpande texten.  

 

5.1. Tänker en grupp femåriga barn könsstereotypt kring leksaker? 

En sammanställning över medverkande barns resultat visar att samtliga barn kategoriserar leksaker 

efter kön. Detta innebär att samtliga barn inte vid något tillfälle svarade att både flickor och pojkar 

kan leka med en specifik leksak. Prinsesskronan och rymdraketen kan ses som de mest 

könsstereotypa leksakerna i undersökningen. Detta då samtliga barn svarade att endast flickor leker 

med prinsesskronor, respektive endast pojkar leker med rymdraketer. Vidare angav 10/11 barn att 

endast flickor leker med prinsessor och 10/11 angav att endast pojkar leker med svärd. 5/11 barn 

angav att endast flickor leker med vaggor/docksäng och 9/11 barn ansåg att endast flickor leker med 

dockor. 5/11 barn angav också att endast flickor respektive flickor och pojkar leker med kaniner. Å 

andra sidan ansåg 9/11 barn att endast pojkar leker med pistoler samt att 7/11 barn ansåg att endast 

pojkar leker med dinosaurier. 7/11 barn ansåg också att endast pojkar leker med robotar. 6/11 barn 

angav att endast flickor leker med den rosa dockvagnen. Och 5/11 barn angav att endast flickor 

leker med den blå dockvagnen. 7/11 barn angav att endast pojkar leker med orange bil och 6/11 

barn angav att endast pojkar leker med röd bil. 9/11 barn angav att både flickor och pojkar kan leka 

med ballonger, vilket därmed kan ses som den mest könsneutrala leksaken i denna undersökning. 

8/11 barn angav att både flickor och pojkar kan leka med spis, klossar och cyklar. Även en spade 

och napp återfanns, här angav 7/11 barn att både flickor och pojkar leker med/använder napp och 

spade. 6/11 barn angav också att både flickor och pojkar kan leka med pussel, sandslott, boll och 

gunghäst. 5/11 barn angav även att både flickor och pojkar kan leka med lok. Och 7/11 barn angav 

att både flickor och pojkar kan leka med lego. Vidare angav 5/11 barn att både flickor och pojkar 

kan leka med nalle.  

Sammanfattningsvis påvisade resultaten att barnen i undersökningen överlag var överrens gällande 

leksakernas könstillhörighet. Oftast gav resultaten en majoritet på över 50 % på en kategori. Kring 

endast 5 leksaker var majoriteten inte över 50 % (det vill säga att färre än sex barn angav samma 

kategori). Två gånger var samtliga barn överrens och angav då samma kategori, en gång på endast 

flickor (prinsesskrona) och en gång på endast pojkar (rymdraket). Dock angav aldrig samtliga barn 

att både flickor och pojkar kunde leka med leksaken i fråga. 
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5.2. Hur ser barnens synsätt ut i relation till föräldrarnas utbildningsnivå?  

Ett medverkande barns föräldrar har angivit grundskola som högsta utbildningsnivå, denne 

presenteras dock inte i denna del av resultatredovisningen, då denna grupp blev för liten.  

 

Barn vars föräldrar tagit universitets/högskoleexamen.  

Bland dessa barn angav samtliga fem barn att bara pojkar leker med svärd, pistol och rymdraket.  

Samtliga barn angav även att enbart flickor leker med prinsesskronor. 3/5 angav att enbart flickor 

leker med vagga/docksäng. Och 3/5 barn angav att enbart pojkar leker med röd bil, orange bil och 

lok. 3/5 barn angav också att både flickor och pojkar leker med kanin, sandslott, nalle, lego och 

cykel. Vidare angav 4/5 barn att både flickor och pojkar kan leka med napp, gunghäst, spade, spis, 

ballong, boll och klossar. 4/5 barn angav också att enbart pojkar leker med dinosaurie och robot. 4/5 

barn angav även att enbart flickor leker med rosa dockvagn, docka och prinsessa. 2/5 barn angav att 

enbart pojkar respektive både flickor och pojkar leker med pussel. 2/5 barn angav också att enbart 

flickor respektive enbart pojkar leker med blå dockvagn.  

 

Sammanfattningsvis påvisar resultaten i denna grupp att barnen var överens gällande de flesta 

leksakerna och dess könstillhörighet. Barnen angav ofta att både flickor och pojkar kan leka med 

många av leksakerna. 13/27 leksaker tillhör enligt barnen denna kategori. 

 

Barn vars föräldrar avslutat gymnasiestudier. 

Samtliga fem barn i denna kategori angav att enbart flickor leker med prinsesskrona och prinsessa, å 

andra sidan angav samtliga barn även att enbart pojkar leker med rymdraket. 4/5 barn ansåg också 

att enbart flickor leker med dockor. 4/5 barn ansåg också att enbart pojkar leker med pistol, svärd 

och orange bil. 4/5 barn ansåg även att både flickor och pojkar leker med spis, ballong, klossar och 

cykel. 3/5 barn angav att både flickor och pojkar kan leka med napp, pussel, rosa dockvagn, spade, 

sandslott, nalle och lego. 3/5 barn angav också att enbart pojkar leker med boll, dinosaurie, robot 

och röd bil. Vidare angav 2/5 barn att enbart flickor leker med vagga och blå dockvagn, dock angav 

även 2/5 barn att enbart pojkar leker med dessa. 2/5 barn angav också att enbart flickor respektive 

pojkar och flickor leker med gunghäst, kanin och lok.  

 

Sammanfattningsvis finns det likheter mellan denna grupp och föregående, exempelvis angav 

barnen även i denna grupp ofta att både flickor och pojkar kunde leka med leksakerna. Enligt 

barnen hör 14/27 leksaker till denna kategori, det vill säga både flickor och pojkar. 

 

5.3. Vilka andra paralleller finns mellan barnens synsätt och bakgrund? 

Under arbetet framkom att skillnader i barnens svar uppstod i relation till om föräldrarna har 

könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp samt om barnen har syskon eller ej, dessa 

redovisas nedan. Två medverkande barns föräldrar har svarat att de ej vet om de har könsrollerna i 

åtanke vid kläd- och leksaksinköp. De presenteras därför inte i denna del av resultat redovisningen. 

Ytterligare ett medverkande barn presenteras inte i denna del, eftersom dennes föräldrar ej besvarat 

frågan angående syskon.  

Föräldrar som anger att de har könsrollerna i åtanke då de köper leksaker och kläder till sina barn 

Samtliga sex barn i denna kategori angav att bara flickor leker med prinsesskrona. Vidare angav 

samtliga barn att enbart pojkar leker med svärd och rymdraket. 5/6 barn angav också att bara flickor 

leker med docka och prinsessa. 5/6 barn angav även att enbart pojkar leker med pistol. Och 5/6 barn 
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angav att både flickor och pojkar kan leka med ballong, boll, nalle, lego och cykel. Vidare angav 

4/6 barn att bara flickor leker med vagga/docksäng och 4/6 barn angav att enbart pojkar leker med 

dinosaurie, robot och röd bil. 4/6 barn angav också att både flickor och pojkar leker med napp, 

pussel, gunghäst, lok, spis, klossar och sandslott. 3/6 barn angav att flickor respektive flickor och 

pojkar leker med rosa dockvagn och kanin. 3/6 barn angav också att enbart flickor respektive enbart 

pojkar leker med blå dockvagn. Vidare angav 3/6 barn att enbart pojkar leker med orange bil, samt 

att 3/6 också angav att både flickor och pojkar leker med spade.  

Sammanfattningsvis påvisar svaren att barnen ofta angav att både flickor och pojkar kan leka med 

de olika leksakerna.  

Föräldrar som anger att de ej har könsrollerna i åtanke då de köper leksaker och kläder till sina 

barn  

Samtliga tre barn i denna kategori angav att enbart flickor leker med prinsesskrona och prinsessa. 

Samtliga barn angav också att enbart pojkar leker med boll, rymdraket, sandslott och lego. 2/3 barn 

angav att enbart flickor leker med pussel, lok, docka, kanin och nalle. 2/3 barn angav även att enbart 

pojkar leker med vagga/docksäng, pistol, svärd, orange bil och cykel. Vidare angav också 2/3 barn 

att både flickor och pojkar leker med spade, spis, ballong och klossar. Samtliga resterande leksaker, 

det vill säga napp, rosa dockvagn, gunghäst, blå dockvagn, dinosaurie, robot och röd bil, har fått en 

varsin röst. Det vill säga att 1/3 barn anser att enbart flickor, enbart pojkar respektive både flickor 

och pojkar leker med dessa leksaker.  

 

Sammanfattningsvis påvisar denna grupp barns svar att barnen ofta angav svar enligt de klassiska 

könsrollerna.  

 

Barn med ett eller flera syskon 

Samtliga sju barn i denna kategori angav att enbart flickor leker med prinsessa och prinsesskrona. 

Samtliga barn angav också att enbart pojkar leker med svärd och rymdraket. 6/7 barn angav också 

att enbart flickor leker med docka, medan 6/7 barn angav att enbart pojkar leker med pistol. 6/7 

barn angav också att både flickor och pojkar leker med spis, ballong, lego och cykel. Vidare angav 

4/7 att enbart flickor leker med kanin. 5/7 barn angav också att enbart pojkar leker med orange bil 

medan 4/7 angav att enbart pojkar leker med röd bil. 5/7 barn angav att både flickor och pojkar 

leker med napp, pussel, klossar, sandslott och nalle. 3/7 barn angav också att enbart flickor leker 

med vagga/docksäng och 4/7 angav att enbart flickor leker med blå dockvagn. Vidare angav 4/7 

barn att enbart flickor leker med rosa dockvagn och 4/7 barn angav även att både flickor och pojkar 

leker med gunghäst. 4/7 barn angav att både flickor och pojkar leker med spade och boll. 4/7 barn 

angav att enbart pojkar respektive leker med dinosaurie. 4/7 barn angav också att enbart pojkar 

leker med robot. 3/7 barn angav att enbart pojkar respektive både pojkar och flickor leker med lok. 

 

Sammanfattningsvis påvisar denna grupp barns svar att barnen var benägna att kategorisera 

leksakerna i kategorin flickor och pojkar, detta då de angav att både pojkar och flickor kan leka med 

12/27 leksaker.  

 

Barn utan syskon 

Samtliga tre barn i denna kategori angav att enbart flickor leker med prinsessa och prinsesskrona. 

Samtliga barn angav också att enbart pojkar leker med rymdraket. Vidare angav 2/3 barn att enbart 
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flickor leker med pussel, rosa dockvagn och docka. 2/3 barn angav också att enbart pojkar leker 

med vagga/docksäng, pistol, svärd, orange bil, boll, dinosaurie, robot, sandslott, röd bil, lego och 

cykel. 2/3 barn angav även att både flickor och pojkar leker med spade, spis, ballong och klossar. 

Resterande leksaker, det vill säga napp, gunghäst, lok, kanin, blå dockvagn och nalle, har fått en 

varsin röst. Det vill säga att 1/3 barn anser att enbart flickor, enbart pojkar respektive både flickor 

och pojkar leker med dessa leksaker. 

 

Sammanfattningsvis påvisar denna grupp barns svar att barnen var benägna att kategorisera 

leksakerna enligt de klassiska könsrollerna. Denna grupp barn angav att både pojkar och flickan kan 

leka med enbart 4/27 leksaker.  

 

5.4. Diagram 

Nedan redovisas de 20 leksaker (av totalt 27) som barnen var mest överens om gällande vilket kön 

de är kopplade till. Dessa redovisas i form av olika diagram för att ge en lättöverskådlig överblick 

över resultaten.  
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6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring de avlagda frågeställningarna, dessa kommer att kopplas till 

bakgrund (se punkt 2) och teoridel (se punkt 4).  

 

6.1. Tänker en grupp femåriga barn könsstereotypt kring leksaker?  

Barnen i undersökningen var oftast överens kring vilket kön de olika leksakerna var kopplade till, 

sällan bestod denna enhetliga grupp av mindre än 50 % av barnen. En sammanställning av samtliga 

barn i undersökningens svar visar att kategorin flickor fick 27,6 %, medan kategorin pojkar fick 

33,7%, kategorin pojkar och flickor fick 38,7 %. Vilket kan tyda på att de har ett tydligt 

könsstereotypt tankesätt kring leksaker, då barnen i undersökningen angav till 61,3 % att leksakerna 

var kopplade till antingen flickor eller pojkar. Men också då barnen i vår undersökning oftast gjorde 

val enligt de traditionella könsrollerna, det vill säga de leksaker som leksaksaffärer sorterar som 

"tjejigt" och "killigt". Där dockor, glittersmink återfinns på den rosa sidan av leksaksaffären, och 

bilar på den blå sidan.125 

 

Barnen sorterade leksakerna efter funktion istället för dess färg, detta innebär bland annat att barnen 

ansåg att flickor i huvudsak lekte med dockvagnen, oavsett dess färg. Dock kopplade vissa barn den 

blå dockvagnen till pojkar eller både flickor och pojkar, vilket kan tyda på att leksakens färg å andra 

sidan har viss betydelse. I tidigare studier av kopplingar mellan kön och färg
126

 har man funnit 

denna vara starkare, då barnen i dessa snarare kopplade ihop kön och färg än typ av leksak och kön. 

Barnen i denna undersökning ansåg därför att en rosa bil var tjejig,127någonting som med andra ord 

inte överensstämmer med resultaten i vår undersökning. Ambjörnsson fann även att pojkarna i 
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undersökningen uttryckte ett avståndstagande gentemot färgen rosa samt att det rosa och 

"flickiga/tjejiga" ansågs besitta lägre status än det som ansågs vara "killigt".128 Någonting som kan 

kopplas till att de flesta barnen i vår undersökning tycktes ha lättare att koppla ihop leksakerna med 

enbart pojkar än med enbart flickor. I många av de fall där barnen angivit att både flickor och 

pojkar kan leka med leksaken har de dessutom angivit kategorin enbart pojkar. Exempelvis 

angående "sandslott", där 7/11 barn angivit att både flickor och pojkar leker med denne, 4/11 av 

barnen har då även angivit att enbart pojkar leker med denne medan 1/11 barn angivit att flickor 

leker med denne. Detta återfinns även i flertalet andra leksaker så som nalle, pussel och cykel. 

Enligt Hardings genusteori
129

 kan detta ses som ett uttryck av dikotomin och asymmetrin i 

samhället. Vilket innebär att den grupp i samhället som anses stå för det normala får makten att 

bestämma vad som är överordnat samt underordnat. Ur ett jämställdhets perspektiv innebär det att 

män och kvinnor skall åtskiljas samt att mannen skall erkännas som överordnad. Det kan därför ses 

som mer oproblematiskt att som flicka kopplas till pojkar och det maskulint kodade, än tvärtom.130  

 

Att även flickorna i vår undersökning valde att koppla ihop leksakerna med pojkar i större 

utsträckning än med flickor, kan förklaras med hjälp Holmbergs genusteori
131

. Detta då hon menar 

att kvinnor (i detta fall flickor) oftare än män/pojkar gör rollövertaganden, utgår från andra än sig 

själv, och därmed sätter mannen/ det överordnade könet framför sig själv.132 Flickorna i vår 

undersökning ansåg därmed oftare att leksakerna var kopplade till pojkarna än med flickorna, det 

vill säga sig själva. Barnens könsstereotypa val kan också förklaras utifrån det symboliska könet, 

det vill säga att samhället besitter stereotypa tankar kring hur män och kvinnor bör vara. Men också 

kring vad som anses vara manligt och kvinnligt, detta innefattar exempelvis klädval133 men kan 

också kopplas till val av lekar och leksaker. Barnens val kan även kopplas till det individuella könet 

där man menar att barnen socialiseras in i olika könsroller med hjälp av de vuxnas förväntningar 

samt kulturen, det vill säga det symboliska könet.134  Barnens svar kan därför vara grundade i deras 

syn på våra förväntningar, det vill säga att de svarade det de trodde vi ansåg vara korrekt. Men 

också det de socialiserats in i att anse gällande kön och leksaker, utifrån både kompisars 

korrigeringar när ”könsövertramp” gällande leksaksval görs
135

 men också föräldrars undermedvetna 

uppmuntran när könsstereotypa leksaksval görs. 
136

 Vilket innebär att barnens leknormer tycks vara 

kulturelltkonstruerade. 
137

 Detta kan även förklara det faktum att vår undersökning och tidigare två 

liknande undersökningar
138

 fått liknande svar. I den ena av dessa undersökningar
139

 fann man att 

barnen gjorde val enligt de klassiska könsrollerna i näst intill samtliga fall.  Exempelvis parade 

barnen ihop kvinnan med köksutrustning och barnvagn medan mannen parades ihop med lastbil och 

gräsklippare. Pojken parades ihop med en boll och flickan med en nalle och en docka. Barnen 
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gjorde dessa stereotypa sammankopplingar redan vid två års ålder.140 Även i det andra fallet där 

denna undersökning gjorts
141

 angav barnen svar enligt de klassiska könsrollerna.142 Dock finns vissa 

skillnader mellan dessa undersökningars resultat och våra, exempelvis svarade barnen i vår 

undersökning i huvudsak att spisen var kopplad till både flickor och pojkar. Det vill säga att barnen 

inte ansåg detta vara en typisk flickleksak, någonting som tidigare undersökning funnit.
143

 Dock 

existerade inte kategorin flickor och pojkar i tidigare undersökningar,
144

 utan enbart flickor eller 

pojkar. Någonting som kan ha resulterat i att dessa barns svar styrts åt olika håll och barnens fria 

vilja inte möjliggjordes. Detta kan därmed förklara varför våra resultat skiljde sig från tidigare 

undersökningars i detta fall.  

 

En pojke som deltog i undersökningen gav ofta svar utifrån varannan principen. Det vill säga att 

han angav antingen flicka eller pojke men aldrig flicka och pojke. Detta kan förklaras av att pojken 

räknat ut undersökningens syfte, eller att han genom att dölja sina svar i varannan principen 

närmade sig det feminina. Detta då många pojkar upplever att de behöver någon form av täckmantel 

då de närmar sig de feminint kodade leksakerna och lekarna. 145 Detta kan ses som ett resultat av att 

det i många fall är lättare för en flicka att närma sig det maskulina än för en pojke att närma sig det 

feminina, då det maskulina anses besitta högre status än det feminina.
 146 

Denna pojkes svar 

återfinns i resultat delen trots hans form av deltagande i studien. Detta val utgjordes av att pojken 

inte enbart använde sig av varannan principen vid genomförandet av studien, utan endast 

inledningsvis (gällande fyra leksaker). Detta anser vi påvisar att pojken inte insett studiens syfte. 

Hade pojken använt varannan principen genom hela undersökningen hade dessa svar uteslutits då 

de, om detta var fallet, inte kan ses som tillförlitliga.  

 

Sammanfattningsvis ansåg barnen i vår undersökning att leksaker så som dockvagnar oavsett dess 

färg, docka, prinsesskrona och prinsessa är leksaker som enbart flickor leker med. Barnen ansåg att 

leksaker som enbart pojkar leker med utgörs av pistol, svärd, bilar oavsett dess färg, rymdraket, 

dinosaurie och robot. Leksaker som barnen ansåg att både flickor och pojkar leker med utgörs av 

pussel, gunghäst, spade, spis, ballong och cyklar. Utifrån detta kan man tolka det som att barnen gör 

val utifrån de klassiska könsrollerna och därmed också tänker könsstereotypt kring leksaker.  

 

6.2. Hur ser barnens synsätt ut i relation till föräldrarnas utbildningsnivå? 

En jämförelse mellan barnens svar beroende på dess föräldrars utbildningsnivå, bestående av de 

största grupperna det vill säga avklarad gymnasieutbildning och avlagd 

högskole/universitetsexamen, visar att det inte finns några större skillnader mellan barnens svar. 

Istället är barnen eniga angående de flesta leksakerna och då gjort val enligt de klassiska 

könsrollerna. Dock anser barnen vars föräldrar angett gymnasial utbildning som sin högsta 

avklarade utbildning i huvudsak att både flickor och pojkar kan leka med exempelvis rosa 

dockvagn, vilket barnen vars föräldrar avlagt högskole/universitetsexamen i huvudsak anser att 
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enbart flickor kan leka med. Dock kan inte några slutsatser dras utifrån en leksak, detta då barnen i 

huvudsak är överens angående könets koppling till de övriga leksakerna. Detta stärks av tidigare 

undersökningar
147

 där man också funnit att klasstillhörighet/utbildningsnivå inte har någon form av 

inverkan på barnens tankar kring leksakerna.148 Vilket också innebär att vi inte funnit belägg för de 

kopplingar mellan klass och genus som Ambjörnsson gör.149 Istället tycks barnens socialisation vara 

mer avgörande för deras val i vår undersökning. Detta då habitus, social- och ekonomisk klass, styr 

vilka egenskaper och smak en person har.150 Vilket innebär att barnens liknande svar kan förklaras 

av samtliga medverkande barn verkar på en förskola som ej bedriver medvetet genusarbete samt att 

barnen i huvudsak bor centralt där förskolan också är belägen. Någonting som kan påverka barnens 

val.  

 

Normativitet tycks också ha större påverkan än utbildningsnivå, det vill säga att barnens val snarare 

är grundade i de normer som finns i samhället. Det vill säga att det individuella könet och hur 

barnen socialiseras in i könsrollerna och därmed skapar sig en uppfattning kring vilka olika 

förväntningar och normer som är kopplade till de olika könen.151 Denna faktor tycks vara av stor 

vikt då samtliga resultat i de genomförda undersökningarna
152

 har givit relativt liknande svar. Så 

även i vår undersökning. 

 

En av de deltagande barnens föräldrar har angett grundskolan som högsta avklarade 

utbildningsnivå. Detta barn angav avvikande svar jämfört med övriga medverkande barn. Barnet 

gjorde kopplingar till personer i sin närhet eller sig själv när hen fick se bilden på leksaken. Detta 

kan bero på föräldrarnas utbildningsnivå då detta samt hens svar utgör de största avvikelserna i 

studien. Hen angav ofta avvikande svar jämfört med övriga barn då hen angav att endast flickor 

leker med pistol, orange bil och robot. Övriga barn angav svar enligt de klassiska könsrollerna 

gällande samma leksaker. Då hens svar avvek mest av barnen och var det enda barn vars förälder 

som angivit grundskolan som högst avklarade utbildning kan slutsatser dras gällande detta. Detta då 

utbildningsnivån utgjorde den enda avvikelsen i enkäten. Någonting som istället stärker de tidigare 

dementerade kopplingarna mellan klass och kön som Ambjörnsson gör
153

 är berättigade gällande 

hen. Å andra sidan krävs vidare forskning för att möjliggöra liknande kopplingar. Detta då ett barn 

är ett oacceptabelt antal för att slutsatser skall dras. Dock visade även studien att föräldrarnas 

utbildningsnivå har viss inverkan på barnens könsstereotypa tankar kring leksaker. Eftersom de 

barn vars föräldrar angav att de har könsrollerna i åtanke vid leksaks- och klädinköp oftare angav att 

både flickor och pojkar kunde leka med leksakerna i undersökningen. Dessa föräldrar hade i 

huvudsak en högre utbildningsnivå, vilket stärker kopplingarna mellan klass och genus.  

 

Sammanfattningsvis finns det vissa skillnader i samtliga barns svar beroende på föräldrarnas 

utbildningsnivå. Dessa består av boll där barnen vars föräldrar avlagt universitets/högskoleexamen i 

huvudsak angivit att både flickor och pojkar kan leka med denne. I huvudsak angav barnen vars 
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föräldrar avslutat gymnasiestudier att enbart pojkar kan leka med denne. Men även den tidigare 

nämnda rosa dockvagnen. Gällande de andra leksakerna var barnen i huvudsak överens.  

 

6.3. Vilka andra paralleller finns mellan barnens synsätt och bakgrund?  

I arbetet med att sammanställa svaren fann vi att de största skillnaderna mellan barnens svar var i 

kategorin "föräldrar som har könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp" samt "föräldrar som 

ej har könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp". I kategorin där föräldrarna angivit att de 

har könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp var barnen mer benägna att svara att både 

flickor och pojkar kunde leka med de flesta leksakerna. I kategorin där föräldrarna angivit att de ej 

har könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp var barnen å andra sidan mer benägna att svara 

enligt de klassiska könsrollerna. Vilket bör innebära att föräldrarnas medvetenhet gällande 

könsrollernas vikt vid kläd- och leksaksinköp är av stor vikt för hur barnen tolkar och förhåller sig 

till de normer och könsroller som finns i samhället. Denna koppling återfinns även bland tidigare 

forskning
154

 då denna visat att föräldrar som tillhörde en högre/medel samhällsklass oftare har ett 

genustänk i relation till sina barn. Dessa föräldrar var exempelvis benägna att undvika att klä sina 

barn i färgen rosa då de ansåg denne vara associerad med dålig smak. Deras avståndstagande 

resulterade därmed i ett sorts identitetsprojekt rörande både social tillhörighet och klass. 

Intervjuerna visade därmed att många föräldrar ansåg att avståndstagandet från färgen rosa innebar 

att signaler gällande kompetens, medvetenhet, rätt stil, klass, smak och att vara påläst, sänds ut.
155

 

 

Även i vår undersökning har det framkommit att de föräldrar som erhållit 

högskole/universitetsexamen i större utsträckning än övriga respondenter angivit att de har 

könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp. En medveten tankegång kring barnens kläder och 

leksaker påverkar barnens socialisation vilket i sin tur påverkar barnen,
156

 någonting som 

tydliggjorts i vår undersökning. Detta då barnen vars föräldrar hade ett genustänk tycks vara mer 

öppna för att barn oavsett kön kan leka med leksaker som i huvudsak kan ses som könskodade, än 

de barn vars föräldrar angivit att de ej hade ett genustänk. Exempelvis angav 3/3 barn vars föräldrar 

ej har könsrollerna i åtanke att boll är kopplat till pojke, medan 5/6 barn vars föräldrar angivit att de 

har könsrollerna i åtanke anser att boll är kopplad till både flicka och pojke. Vilket tyder på att det 

finns ett indirekt samband mellan utbildningsnivå och könsstereotypt sorterande. 

 

Vissa skillnader synliggjordes också i relation till om barnen hade syskon eller ej. Dessa bestod av 

pussel där 2/3 barn utan syskon angav att enbart flickor leker med denna. Barnen med syskon angav 

å andra sidan att både flickor och pojkar leker med denna (4/6). Skillnader synliggjordes även i hur 

barnen kopplade vagga/dockvagn till kön, 2/3 barn utan syskon angav att enbart pojkar leker med 

denne, medan 3/6 barn med syskon angav enbart flickor. Vilket är ett väldigt intressant resultat. 

Vidare var barnen även oense angående bollens kategorisering, då 2/3 barn utan syskon angivit att 

bara pojkar leker med bollar 3/6 barn med syskon angav å andra sidan att både flickor och pojkar 

kan leka med bollar.  

 

Vidare visade resultatet i vår undersökning att barnen med syskon var mer benägna att ange 

leksakerna som både "flick- och pojkleksaker". Detta då barnen med syskon angav att både flickor 
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och pojkar kan leka med 12/27 leksaker i undersökningen. Barnen utan syskon angav å andra sidan 

att både flickor och pojkar kan leka med endast 4/27 leksaker i undersökningen. Någonting som 

möjligen kan förklaras av att barnen med syskon är vana vid att dela med sig av sina leksaker med 

sina syskon oavsett dess kön.
157

 Någonting som också resulterar i att dessa barn är vana vid att se 

barn av båda könen leka med alla leksaker. Någonting som möjligen inte är självklart bland barnen 

utan syskon. 
158

 

Även i andra undersökningar
159

 har det framkommit att barn med syskon inte är lika bundna till de 

klassiska könsrollerna. Speciellt i de fall där barnens syskon är av annat kön än barnet själv.
160 

Någonting som även synliggjordes i vår undersökning då samtliga medverkande barn, förutom ett, 

hade syskon av olika kön och då även av samma kön som sig själv. Dessa barn gjorde inte heller val 

enligt de traditionella könsrollerna, utan ansåg i högre grad att både flickor och pojkar kunde leka 

med leksakerna. Det tidigare nämnda avvikande barnet hade enbart syskon av samma kön som sig 

själv, vilket då skulle kunna förklara hens avvikande svar. Någonting som påvisar att syskon har 

stor roll i hur barnen socialiseras och uppfattar könsrollerna. Då syskonpar som är av samma kön 

ofta är väldigt närstående och det yngre syskonet därmed lär sig könsstereotypa beteenden.
 161 

Någonting som därmed kan förklara varför barnen i vår undersökning, med syskon av olika kön, var 

mer benägna att angiva att både flickor och pojkar kunde leka med leksakerna. Jämfört med barnet 

med enbart syskon av samma kön som i större grad angav att enbart det ena könet kunde leka med 

leksakerna.  

Annan forskning
162

 har påvisat liknande resultat då de medverkande barnen ofta lekte med leksaker 

som var kopplade till det egna könet även i denna undersökning. Samt att barn med äldre syskon av 

samma kön hade mer könsstereotypa leksaker än andra barn. Undersökningen
163

 visade också att 

pojkar med äldre systrar hade mer leksaker kopplade till flickor än andra pojkar, samt att flickor 

utan äldre bröder hade fler leksaker kopplade till pojkar än andra flickor. Någonting som kan vara 

kopplat till att barnen delade eller ärvde leksaker, detta då samtliga barn i undersökningen som hade 

syskon av samma kön delade leksaker, men att enbart 54 % av syskonparen av olika kön delade. 

Samtidigt fann man att syskonpar bestående av en yngre broder och äldre syster var mer benägna att 

dela leksaker, då 86 % angav att de gjorde detta. Å andra sidan angav enbart 17 % av syskonparen 

bestående av en yngre syster och äldre bror att de delade leksaker.
164

 Vilket på ett sätt kan ses som 

motsägelsefullt angående Hardings genusteori
165

 då denna anger att det är mer acceptabelt att som 

kvinna närma sig det manliga än tvärtom.
166

 Någonting som barnen i denna undersökning
167

 

påvisade då det var vanligare att yngre pojkar lånade leksaker av sina äldre systrar än att äldre 

bröder lånade ut leksaker till sina yngre systrar. Dock kan detta även förklaras av att flickor är mer 
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benägna att dela med sig och anpassa sig till pojkar än tvärtom.
168

 Men också av att flickor i regel 

har fler leksaker ämnade för pojkar än tvärtom. 
169

 I vår undersökning fann vi dock att syskonparen 

av samma kön var mer benägna att göra val som innebar att enbart ett kön kunde leka med 

leksakerna. Syskonparen bestående av olika kön gjorde dock val som innebar att båda könen kunde 

leka med leksakerna i högre utsträckning än samkönade syskonparen. Någonting som kan förklaras 

av att det samkönade syskonparet delade på sina leksaker i högre utsträckning än de olikkönade 

syskonparen. Vilket resulterade i att det samkönade syskonparet utvecklade ett könsstereotypt 

tankesätt gällande leksaker, medan barnen med olikkönade syskon agerande könsrollsöverskridande 

i större utsträckning. Men också då näst in till alla barn i vår undersökning, utom ett, hade syskon 

av andra kön än sig själv vilket då enligt tidigare nämnd undersökning
170

 skulle medföra att dem 

delade sina leksaker i högre grad. Vilket då kan förklara varför dessa barn var mer benägna att 

angiva att både flickor och pojkar kan leka med alla leksaker.  

 

Sammanfattningsvis kan man därmed anta att syskon och syskonens kön är av stor vikt för hur 

barnen förhåller sig till könsstereotypa tankar kring leksaker. Detta och föräldrarnas medvetna 

tankar kring könsrollerna vid kläd- och leksaksinköp tycks vara avgörande. Därmed finns det starka 

paralleller att dra mellan barnens bakgrund och dess könsstereotypa synsätt på leksaker.  

 

6.4. Diskussion kring frågeställningar 

Enligt allmänna riktlinjer171 kring formulering av frågeställningar bör dessa utgöras av ett för 

författaren, intressant ämne, vara relevanta för ämnet i fråga, bestå av öppna frågor så som hur och 

varför, samt vara kortfattade och koncisa. Dessa riktlinjer har tagits i beaktelse och våra 

frågeställningar är därmed baserade på, och formulerade utifrån, riktlinjerna.  

 

Vår andra frågeställning, ”Hur ser barnens synsätt ut i relation till föräldrarnas utbildningsnivå?”, 

kan ses som en bra och intressant frågeställning. Detta då det finns väldigt lite forskning kring 

förhållandet mellan genus och klass i Sverige, endast ett fåtal studier har gjort kopplingar mellan 

dessa faktorer.172 Efter genomgång av litteratur i ämnet har vi även funnit att ytterst lite eller ingen 

forskning har undersökt kopplingen mellan klass och leksaker. Någonting som denna undersökning 

och frågeställning ämnar utforska, vilket resulterar i att detta examensarbete berör ett relativt 

outforskat område.  

 

6.5. Metoddiskussion 

Vi anser oss ha gjort bra val angående metoder, detta då vi fått svar på våra frågeställningar. Dock 

anser vi att valet av att använda enkäter kunde ha effektiviserats genom att lämna ut dem tidigare 

till respondenterna. Detta då mycket tid har gått till spillo då vi inväntat enkäter. Trots detta är 

enkäter en bra metod för att söka svar på de frågor vi ställde om barnens bakgrund, då enkäterna 

resulterade i mycket bra information och data. Med hjälp av den data vi insamlade kunde mer 

information utläsas än vad vi hade trott, någonting som kan ses som positivt.  
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Valet av bildundersökning anser vi vara bra för detta ändamål och informanter, då undersökningen 

inte var konstlad utan snarare lekfull. En konstlad, tråkig undersökningssituation kan påverka de 

resultat barnen ger och därmed göra undersökningens resultat mindre trovärdig.
173

  

 

6.6. Slutdiskussion 

Nedan följer en kortare diskussion kring varför undersökningen resulterade i de resultat den gjorde. 

 

Angående de resultat vår undersökning givit kan dessa ha påverkats av en rad olika saker. 

Exempelvis av den ordningsföljd vi valde att visa barnen korten, vi inledde med ett kort på en napp, 

någonting som tycktes förvirra några av barnen. Istället bör undersökningen ha inletts med att visa 

en bild på en könsspecifik leksak, så som till exempel en bil. På detta sätt skulle barnen möjligen ha 

förstått sambandet mellan korten och vad vi ville ha ut av undersökningen tydligare. Någonting som 

självfallet kan ha påverkat de resultat barnen gav. Å andra sidan kan det också ses som positivt att 

barnen möjligen hade svårare att uppfatta meningen med undersökningen. Detta då barnen på detta 

sätt angav svar enligt sina egna åsikter och resultaten därmed inte är fläckade av våra åsikter samt 

vad barnen tror att vi vill höra.  

 

Vidare kan även det faktum att barnen för oss var okända ha påverkat resultatens utkomst. Detta då 

barnen möjligen inte kände sig trygga med oss då vi inte träffats tidigare. Men också då barnen, 

genom detta, möjligen kände ett starkare behov av att svara det de trodde vi ville höra. Om barnen 

varit bekanta med oss hade de möjligen givit mer utförliga och nyanserade svår då de vågat 

framhålla sin egen åsikt på ett annat sätt. Å andra sidan kan detta också ses som en fördel då barnen 

i vissa fall kan ha lättare att öppna sig för en okänd person, men också då vi inte besatt några 

förutfattade meningar kring barnens könsroller då vi inte träffat dem tidigare. Någonting som 

därmed skulle ha inneburit påverkan angående barnens svar samt hur vi bearbetade dem. 

 

Undersökningens genomförande kan också ifrågasättas, detta då vi utförde undersökningen under 

tre olika tillfällen. Om undersökningen genomförts med alla barn samma dag hade detta möjligen 

påverkat resultatens utkomst. Detta då det i realiteten är möjligt att barnen pratat med varandra 

mellan gångerna och därmed avslöjat vad undersökningen gick ut på. Någonting som vi inte 

ämnade skulle inträffa då vi hade för avsikt att barnen skulle vara oförberedda inför uppgiften, detta 

för att eliminera eventuell inverkan på resultaten. Tillfällena skulle möjligen också ha valts bättre, 

dessa utfördes utan större åtanke förutom gällande tidsperspektiv. Detta innebär att barnen ibland 

fångades upp då de var på väg ut, under en samling och så vidare. Att istället genomföra 

undersökningen vid ett tillfälle, eller under samma tidpunkt på olika dagar, kan innebära att 

resultaten skulle bli annorlunda. Detta då barnen möjligen blev stressade av att plötsligt gå iväg och 

medverka i undersökningen. Dock lades arbete ned på att minimera denna stress, detta då vi inledde 

undersökningstillfällena med att samtala en kort stund med barnen angående vad de gjort innan vi 

kom, men också då vi lugnt förklarade undersökningen och påtalade för barnen att de ej behövde 

känna stress. Även de roller vi som utförare intog under undersökningen kan ha påverkat barnen, 

detta då en av oss utförde undersökningen och då förde all kommunikation med barnen, medan den 

andre enbart satt tyst och tog anteckningar. Detta val gjordes med bakgrund i att barnen kan 

påverkas negativt av att två instruerar dem samt att vi som utförare kan ha instruerat olika barn 
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olika. Genom att ständigt inta samma roller, samt då vi utgick från ett manuskript, ämnade vi att öka 

undersökningens tillförlitlighet genom att utföra denne på exakt samma sätt varje gång.  

 

Att undersökningsgrunden utgjordes av endast en förskola som är centralt belägen kan också ha 

medfört inverkan på resultaten. Detta då undersökningen förmodligen givit andra resultat om denna 

utförts i ett annat område eller bestått av en jämförelse mellan två förskolor i två olika områden. 

Nackdelen med detta val kan bestå av att samtliga barn kom från samma område. Detta kan dock 

också ses som en fördel då barnens område och förskola därmed inte kom att påverka de resultat 

undersökningen gav. Istället kom fokus att läggas på barnens bakgrund i form av andra faktorer, så 

som syskon och föräldrarnas utbildningsnivå, någonting som var en stor bakomliggande tanke 

under utformningen av undersökningen.  

 

Sammanfattningsvis anser vi därmed att de val som gjorts gällande resultaten varit korrekta i 

relation till studiens syfte. Det finns dock självfallet rum för vissa förbättringar i själva utförandet.  

 

6.7. Förslag på vidare forskning 

Nedan följer förslag på vidare forskning. 

 

En infallsvinkel som kan intas är att utgå från frågan om barnens favoritlek eller leksak, hur 

förhåller sig den till barnens svar i undersökningen? Finns det stora samband eller inget samband 

alls mellan dessa faktorer? En vidareutveckling på detta kan vara att man genom observationer söka 

svar på vilka leksaker barnen leker med under sin vistelse på förskolan. Dessa observationer kan 

sedan kopplas till enkätsvaren. En sådan studie kräver dock mer tid vilket medför att vi inte kunde 

utföra denna.  

 

En annan infallsvinkel man kan utgå från är den fråga i enkäten vi ställde angående om barnen har 

uttryckt att de ej kan leka med en leksak då den hör till ett annat kön. Det var endast 2/11 barn som 

hade uttryckt detta enligt föräldraenkäten vilket inte möjliggjorde vidare undersökning. En större 

undersökningsgrupp möjliggör eventuella samband i resultaten, någonting som kan vara givande att 

undersöka.  

 

I enkäten fanns även en fråga om barnens lekkamrater, där vi frågade om barnet i huvudsak leker 

med flickor, pojkar eller går ej att avgöra. Även denna fråga resulterade i en för liten svarsgrupp för 

att undersökningen skulle bli relevant. Det vore dock intressant att undersöka hur det förhåller sig 

till barnens svar, om pojkar som leker med pojkar svarar annorlunda än pojkar som leker med 

flickor och så vidare. Observationer av barnens lek i förskolan skulle utgöra ett bra komplement till 

enkät samt bildundersökning.  

 

I fall där föräldrarna är skilda kan enkäter skickas ut till båda föräldrarna för att sedan jämföra dessa 

med varandra samt i relation till barnens svar. Ytterligare kan man utgå ifrån föräldrarnas civilstatus 

i enkäten, i de fall där skilsmässa har förekommit finns möjligheten att föräldrarna har träffat en ny 

partner och hur skulle barnens svar se ut i förhållande till fall där föräldern lever själv? 

 

Sammanfattningsvis finns det fler infallsvinklar att inta gällande denna undersökning, dock 

innefattar dessa en bredare tidsaspekt samt större undersökningsgrupp. I förhållande till den 

tidsaspekt detta examensarbete innebar anser vi ha genomfört rimliga avvägningar gällande 



36 
 

fokuspunkter.  Föräldrarnas utbildningsnivå tycks inte ha någon inverkan på barnens syn på kön och 

könsrollerna. Dock har studien visat att om föräldrarna har könsrollerna i åtanke vid kläd- och 

leksaksinköp samt barn med syskon har ett mindre könsstereotypt tänk angående leksaker. Studien 

visade att de föräldrar som hade könsrollerna i åtanke vid kläd- och leksaksinköp oftast slutfört 

högskole- universitetsstudier, någonting som tyder på att utbildningsnivån ändå har viss inverkan på 

barnens syn på kön och könsrollerna. Detta är intressant att utföra vidare studier angående och 

framförallt fokusera på större grupper samt undersöka hur svaren förhåller sig utifrån i vilket 

område förskolan ligger. Olika områden kan generera olika resultat och därför vore det intressant att 

utveckla undersökningen för att se om denna studies resultat förändras då den utförs i andra 

bostadsområden.  
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Bilaga 1

Bilaga 1 

Till dig med barn i förskolan. 

 

Inför vårt examensarbete inom Lärarprogrammet, med inriktning Förskola, har vi har tagit del av en undersökning gjord av 

Kajsa Wahlström. Kajsa fann i sin undersökning att pojkar och flickor behandlas olika i förskolan beroende av kön. Vi vill 

därför i vårt examensarbete söka orsaken till varför detta sker och behöver därmed din och ditt barns hjälp. Vi vill undersöka 

om en grupp barn har en tydlig uppfattning om de klassiska könsrollerna genom att utföra en enkel lekfull undersökning 

tillsammans med ditt barn. Vi kommer att visa barnen bilder på olika leksaker och be barnen att para ihop dessa.  

 

Vi har valt de medverkande barnen efter ålder. Vilket innebär att fler vårdnadshavare och barn på avdelningen har tillfrågats 

om medverkan. För att skapa en bredare insyn i barnets bakgrund och ha möjlighet att se eventuella samband i undersökningen, 

behöver vi din hjälp som vårdnadshavare. Vi ber härmed om tillstånd för att utföra denna undersökning tillsammans med ditt 

barn och att du därmed kan besvara medföljande enkät. Medverkandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

din och ditt barns medverkan. Vi hoppas på er medverkan då den är viktig och betydelsefull, både för oss och för vidare 

forskning inom ämnet. 

 

För att undersökningens resultat skall bli korrekt behöver vi ditt och ditt barns namn för att ha möjlighet att koppla er samman. 

Denna information kommer endast vara tillgänglig för undertecknade, då ni kommer att anonymiseras i rapporten. 

All information kommer att behandlas konfidentiellt, enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och vi arbetar 

under sekretess. 

 

Om du har några problem med att besvara frågorna eller har synpunkter på enkäten, tveka inte att ringa eller e-posta oss eller 

vår handledare; 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Gävle, Augusti 2012 

 

Emelie Hedlund        Marcus Kohlin  XXX XXXXX 

Blivande förskollärare        Blivande förskollärare  Handledare  

XXX-XXXX         XXX-XXXX  XXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXX              XXXXXXX  XXXXXXXXX 

mailto:Emelie.m.hedlund@gmail.com
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Bilaga 2 

Föräldraenkät i undersökningen barns lekvanor 

1. Kön? 

  Man  Kvinna 

2. Ålder?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

3. Din högsta avklarade utbildningsnivå? (exempel: gymnasiet, folkhögskola osv.). 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

4. Sysselsättning? (Arbete samt tjänstgöringsgrad exempel: lärare 75%, studerande, 

arbetssökande osv.).  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

5. Antal vuxna i hushållet?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

6. Ålder och kön på de vuxna i hushållet? (Avser personer över 18 år, exempel: man-34 år). 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

7. Har ditt barn några syskon? (Avser personer under 18 år. Om nej, fortsätt till fråga 8). 

 Ja  Nej 



 
 

7. Syskonens ålder och kön? (exempel: flicka – 6år, pojke 8-år osv.). 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

8. Anser du att ditt barn i huvudsak leker mest med flickor eller pojkar?  

 Flickor  Pojkar  Går ej att avgöra  

9. Vilken är ditt barns favoritfärg?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

10. Har du som vårdnadshavare könsrollerna i åtanke då du köper kläder och leksaker till ditt 

barn?  

 Ja   Nej   Vet ej  

 

11. Vilken är ditt barns favoritlek/leksak? (beskriv kortfattat). 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

12. Har ditt barn någon gång uttryckt att de inte kan leka med en leksak för att den tillhör ett 

specifikt kön? (exempel flickor leker bara med dockor eller pojkar leker bara med bilar) 

 Ja  Nej  

 



 
 

Härmed ger jag min tillåtelse att mitt barn deltar i undersökningen: 

Barnets namn; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 

Vårdnadshavares underskrift, namnförtydligande,  ort och datum. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Enkäten lämnas tillbaka till personal på förskolan som senare lämnar den till oss. 

Tack för din medverkan! 

Emelie Hedlund        Marcus Kohlin 
Blivande förskollärare       Blivande förskollärare 
XXXXXXXXX       XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXX 
 

 

mailto:XXXXXXXXXXXXXX


 
 

 

Bilaga 3 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


